
 معـاون بـرق وزیـر نیـرو با قـرار گرفتن پـروژه های 
صنعـت بـرق در حالـت تنفس موافقـت کرد. 

پروژه هـای صنعـت بـرق ایـران بـه دلیـل شـرایط 
همایـون  دسـتور  بـه  کشـور  اقتصـاد  بـر  حاکـم 
حائـری، معـاون برق و انـرژی وزیر نیرو بـرای مدت 
مشـخصی در حالـت تنفـس قـرار خواهنـد گرفـت. 
در جلسـه ای کـه امـروز، شـنبه نهم تیرمـاه، اعضای 
هیات مدیـره سـندیکای صنعـت برق ایـران میهمان 
معـاون وزیـر بودنـد، ضمـن اشـاره بـه امـکان ایجاد 
مـوج جدیـدی از قراردادهـای متوقـف در صنعـت 
اقتصـاد  بـر  حاکـم  بی ثباتی هـای  دلیـل  بـه  بـرق 
کشـور، بـر لـزوم اصـاح قـرارداد تیـپ ابـاغ شـده 
از سـوی شـرکت توانیـر و همچنیـن اعمال شـرایط 
فوق العـاده بـرای قراردادهـای جـاری صنعـت بـرق 

کردند.  تاکیـد 
سـندیکا  از  نیـرو  وزیـر  معـاون  راسـتا  همیـن  در 
خواسـت تـا اصاحات پیشـنهادی خـود در خصوص 

متـن قـرارداد تیـپ را به صـورت مکتـوب در اختیار 
وزارت نیـرو بگـذارد تـا نسـبت بـه اعمال آنهـا اقدام 
شـود. همایـون حائـری همچنیـن بـا توقـف هرگونه 
اقـدام قـراردادی از جملـه خاتمـه یا فسـخ قـراداد و 

نیـز ضبـط ضمانت نامـه موافقـت کـرد. 
تشـکیل کارگـروه مشـترک بیـن نماینـدگان وزارت 
چالش هـای  بررسـی  منظـور  بـه  سـندیکا  و  نیـرو 
از  یکـی  کاربـردی  پیشـنهادات  ارائـه  و  موجـود 

پیگیـری  عـاوه  بـه  بـود.  جلسـه  ایـن  مصوبـات 
خصوصـی  بخـش  و  دولـت  مشـترک  موضوعـات 
صنعـت بـرق توسـط سـندیکا و از کانـال سـازمان 
برنامـه و بودجـه و سـازمان بازرسـی کل کشـور نیز 

مـورد تاکیـد و توافـق قـرار گرفـت. 
در پایـان مقـرر شـد سـندیکا گـزارش جامعـی در 
خصـوص میـزان دقیـق خودکفایـی و ارزبـری ایـن 

صنعـت بـه وزارت نیـرو ارائـه دهـد. 

با پیگیری سندیکا و موافقت معاون برق وزیر نیرو برای اعمال تنفس در قراردادها

ازهرگونهاقدامقراردادیدرصنعتبرقجلوگیریمیشود
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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اشتباهات ارزی که نباید تکرار کرد

 مجمع عمومی سندیکای صنعت برق

دنیای اقتصاد/ دکتر فرخ قبادی
»کار پول سیاه در زمان ناصرالدین شاه به جایی 
کشید که جار زدند ۸۰ عدد یک قران. دو روز بعد 
کامران میرزا مجلس کرد که آن جار مضر بود یا 
مفید؟ ملک التجار گفت خوب بود جار را بعد از 
امر می فرمودید بکشند.« ما عادت  این مجلس 
کرده ایم تصمیماتی شتابزده و نسنجیده بگیریم 
و سپس، هنگامی که نتایج مخرب آن تصمیمات 

نمایان شد، به فکر چاره برآییم.
در غالب موارد، چاره جویی ها نیز عجوالنه و نسنجیده 
صورت می گیرد و خسارت بیشتری به دنبال می آورد. 
همه  تاوان  که  هستند  شهروندان  این  آخر،  دست 
جدید  سیاست  می کشند.  دوش  بر  را  خسارت ها 
ارزی دولت نمونه ای از این شیوه تصمیم گیری است. 
درست است که در شرایطی که دالر هر روز جهش 
تازه ای را تجربه می کرد و اقتصاد کشور را به التهابی 
خطرناک کشانده بود، دولت چاره ای نداشت جز آنکه 
»کاری بکند«. اما کاری که دولت انجام داد، گرچه 
آشکارا  اما  کرد،  آرام  را  التهابات  روزی  چند  برای 
 ،۹۷ فروردین   ۲۱ بود.  غیر قابل دوام  و  نسنجیده 
هنگامی که نرخ دالر در بازار به ۶ هزار تومان رسیده 
بود و هنوز هم آرام و قرار نمی گرفت، دولت اعام 
 کرد که دالر به قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شده 

ادامه در صفحه 3
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مشکالت قراردادی صنعت برق سریع تر 
حل و فصل شود 

سالح  مهندس  به  نامه ای  طی  برق  سندیکای 
طرح  جهت  الزم  مساعدت  تا  خواست  ورزی، 
فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  برای  موضوع  این 
قراردادهای صنعت را با سندیکای برق داشته 

باشد.
صفحه 4

اظهار نظر سازمان برنامه و بودجه با 
روش شرکت توانیر مغایرت دارد 

 مفاد اظهار نظر سازمان برنامه و بودجه بشرح 
شرکت های  در  شده  نظر  اعالم  روش  با  نامه  
ارزبری  درصد  بخصوص  توانیر،  شرکت  تابعه 

ضریب )K( مغایرت دارد.
صفحه 4

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای 
صنعت برق ایران نوزدهم تیر  سال 

جاری برگزار خواهد شد
محترم عضو جهت  از شرکت های  بدینوسیله   
تشریف فرمایی به جلسه مجمع عمومي عادي 

سالیانه سندیکا دعوت بعمل می آید. 

صفحه 5
تخفیف سیزدهمین نمایشگاه 

بین المللی صنعت برق مشهد برای اعضا 
سندیکا 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد 
)Electro Expo 2۰1۸ ( 2۰ الی 23 تیر سال جاری 
به  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  دائمی  محل  در 
صورت متمایز نسبت به سال های گذشته و همراه با 

برنامه های ویژه برگزار خواهد شد.
صفحه 5

مأموریت وزیر کشور به استانداران؛ 
قطع آب و برق ادارات در صورت عدم 

صرفه جویی 
وزیـر کشـور اسـتانداران سراسـر کشـور را 
مکلـف بـه پیگیـری صرفـه جویـی و نظارت 
بـر نحوه مصـرف آب و بـرق در دسـتگاه های 

کرد. اجرایـی 
صفحه 6

آیا رکورد 16 سال بدون خاموشی 
گسترده می شکند؟ 

بـا رسـیدن پیـک مصـرف بـرق به محـدوده 
قرمـز و نگرانی از بروز خاموشـی ها در کشـور 
بـه دنبـال افزایـش افسارگسـیخته مصـرف 
برق در سـاعات پیـک، مدیریت مصـرف برق 
و کاهـش مصـارف غیرضـروری تنهـا راهکار 

جلوگیـری از قطعـی برق اسـت.
صفحه 6

زمین ساخت نیروگاه خرم آباد تملک شد 

عملیات  حاضر  حال  در  و  شده  تملک  زمین 
بهسازی راه دسترسی آن در حال انجام است. 

صفحه 6
هزینه آب و برق خانوارها فقط کمی بیشتر 

از دخانیات است
وزیر نیرو درباره قطعی برق پایتخت در روزهای 
گذشته گفت: آنچه که مردم در هزینه خانوار برای 
مجموع آب و فاضالب و برق پرداخت می کنند تنها 
مقداری بیشتر از هزینه ای است که برای دخانیات 

می پردازند.
صفحه 7

همکاری مشترک اتحادیه عرب و چینی ها 
برای ایجاد زنجیره تولید برق 

اتحادیه عرب قصد دارد برق را به صورت زنجیره 
یک پارچه تولید و از آن به عنوان انرژی جایگزین 

نفت بهره ببرد.
صفحه 7

تولید انرژی پاک چه میزان از مصرف آب 
کم کرد؟ 

سال  تیرماه  ابتدای  13۸۸تا  سال  تیرماه  از 
1397حدود دو میلیارد و 153 میلیون کیلووات 

ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده ...
صفحه ۸

برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی شمال 
تهران در مدار عمومی قرار گرفت 

برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی شمال تهران 
در مدار عمومی قرار گرفت.

صفحه ۸
هشدارهای صرفه جویی برق جدی 

گرفته شود 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گیالن از مشترکان خواست هشدارهای مصرف 

بهینه و صرفه جویی در برق را جدی بگیرند.
صفحه 9

ضرورت تأمین برق معادن شاهرود و 
دامغان 

معادن  برق  تأمین  برنامه ریزی ها،  طبق 
تا دو سال آینده  به خصوص شاهرود و دامغان 

در برنامه قرار دارد.
صفحه 9

بخش خصوصی پاکدست از انتشار 
لیست ارز بگیران نمی ترسد

در  خود  شخصی  صفحه  در  ارتباطات  وزیر 
ارز  کنندگان  دریافت  لیست  انتشار  خصوص 

دولتی پاسخ داد. 
صفحه 1۰

»ژن خوب« با ارز چه کرد؟ آزمونی که 
گران تمام شد 

صفحه 1۰

از هر گونه اقدام قراردادی در صنعت 
برق جلوگیری می شود  

پروژه های  گرفتن  قرار  با  نیرو  وزیر  برق  معاون 
صنعت برق در حالت تنفس موافقت کرد. 

صفحه 1

ایجاد مزیت رقابتی با خلق یک شبکه قوی
در مقاله هفته گذشته بیان کردیم که نداشتن 
از  یکی  می تواند  پشتیبانی  برنامه  یک 

بزرگ ترین اشتباهات یک کارآفرین باشد
صفحه 11

عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه ۱
است و به تمام فعاالن اقتصادی و دیگر شهروندان، به 
همین نرخ واگذار می شود. در همین حال اعام شد 
که دولت هیچ قیمت دیگری را برای دالر به رسمیت 
نمی شناسد و خرید و فروش ارز با سایر قیمت ها را 
به مثابه خرید و فروش کاالی قاچاق، درست مانند 

خرید و فروش مواد مخدر تلقی می کند.
دو روز بعد و برای آنکه شک و شبهه ای باقی نماند، 
معاون اول رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس 
تاکید کرد که قشرهای مختلف مردم، از یک مسافر 
معمولی تا یک تاجر بزرگ، مشکلی برای دریافت دالر 
۴۲۰۰ تومانی )یا معادل آن به یورو( نخواهند داشت. 
به گفته یکی از حاضران در این جلسه، »معاون اول 
رئیس جمهوری، بر این باور است که ارائه ارز با نرخ 
۴۲۰۰ تومان موجب تثبیت شرایط اقتصادی خواهد 
شد و به بازار ارز ثبات می دهد و اهداف دشمنان در 
ضربه زدن به اقتصاد کشور را ناکام خواهد گذاشت.«

برای کسانی که هم از انتظارات شکل گرفته و عطش 
بازار برای ارز و هم، کم و بیش، از حجم ذخایر ارزی 
معاون  سخنان  نبودند،  بی خبر  دولت  قابل دسترس 

اول رئیس جمهور شگفت انگیز بود.
به  می تواند  دولت  که  داشتند  باور  واقعا  ایشان  آیا 
همه متقاضیان ارز، دالر ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهد؟ 
»مردم«  بی سابقه  هجوم  با  ارز،  بازار  واقعیت های 
»دستیابی«  یا  واردات  به منظور  ثبت سفارش  برای 
برای  سرعت  به  بود،  یارانه ای  آشکارا  که  ارزی  به 
 ۲۰ حدود  ماه،  دو  از  کمتر  در  شد.  آشکار  همگان 
میلیارد دالر ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت. 
صفی طوالنی از متقاضیان ارز یارانه ای تشکیل شد و 
دولت دریافت که دچار اشتباه محاسبه خسارت باری 
کرده  پیش بینی  درستی  به  متقاضیان  است.  شده 

 ۴۲۰۰ دالر  با  کاالیی  هر  کردن  وارد  با  که  بودند 
تومانی، می توانند کاالی وارد شده را به قیمت بازار 
)مبتنی بر دالر ۶ تا ۷ هزارتومانی( بفروشند و سود 
ارزیابی درست  از  نمونه  بزنند. یک  به جیب  کانی 
متقاضیان ارز، در بازار تلفن همراه به نمایش درآمد 
اغلب  به  یارانه ای  ارز  گرچه  کرد.  پا  به  رسوایی  و 
ثبت سفارش کنندگان نرسید، اما به گفته دولتمردان 
تا ۲۷ خرداد سال جاری ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون 
قرار  متقاضیان  اختیار  در  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  دالر 
برای  اولویت بندی  هیچ  هنوز  زمان  این  تا  گرفت. 
و  اولیه  مواد  بود.  نگرفته  صورت  وارداتی  کاالهای 
برای  تولیدی  بنگاه های  که  حیاتی  واسطه  کاالهای 
آنها له له می زدند، همان اولویت را برای دریافت ارز 
داشت که واردات کاالهای مصرفی و لوکس. خسارتی 
ارزشمند،  و  ارزی محدود  بابت تخصیص ذخایر  که 
برای واردات محصوالتی که در شرایط خطیر کنونی 
اساسا )یا دست کم با ارز یارانه ای( نباید وارد شوند، 
در خوش بینانه ترین حالت، باید به حساب بی تدبیری 

و ندانم کاری مسووالن گذاشته شود.
آنکه دولت  از  فراوان و پس  از کش وقوس های  پس 
دریافت تا چه اندازه درباره تقاضا و عرضه ارز اشتباه 
محاسبه داشته، یک نظام اولویت بندی برای کاالهای 
کاالها  از  گروه  چهار  برای  و  شد  تدوین  وارداتی 

تصمیماتی اتخاذ شد.
گروه اول: واردات کاالهای اساسی، به ارزش حدود 
تامین  تومانی  ارز 3۸۰۰  با  ۵/ ۲3 میلیارد دالر که 
می شد. گروه دوم: واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه 
و سرمایه ای به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دالر که باید 
محصوالت  صادرات  محل  از  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با 
سوم:  گروه  شود.  پرداخت  معدنی  و  پتروشیمی 
کاالهایی که نه در گروه اول و دوم قرار داشتند و نه 

واردات آنها ممنوع بود، به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد 
غیرنفتی  صادرات  از  حاصل  ارز  با  شد  قرار  دالر، 
و  خریدار  توافق  طبق  آن  نرخ  و  غیرنفتی(  پایه  )با 
کاالهای  چهارم:  گروه  گیرد.  صورت  ارز  فروشنده 
و  غیرضروری  لوکس،  )کاالهای  بود  ممنوع الورود 

کاالهایی که مشابه تولید داخلی داشتند(.
آن  اجرایی  مراحل  بر  شد  قرار  که  گروه بندی  این 
جلو  به  بزرگی  گام  گیرد،  دقیق صورت  نظارت  نیز 
بود. اما خیلی زود معلوم شد که دست کم در مورد 
اختاف نظر  سوم«،  »گروه  برای  ارز  تامین  شیوه 
آنکه  توضیح  دارد.  وجود  مسووالن  میان  در  جدی 
در طرح اولیه )تامین دالر ۴۲۰۰ تومانی برای همه 
از  حاصل  ارز  صادر کنندگان،  بود  قرار  متقاضیان( 
صادرات خود را به کشور بیاورند و به همین نرخ به 
دولت تحویل دهند. اما پس از آنکه معلوم شد اجبار 
از  حاصل  ارز  تحویل  به  کاالها  همه  صادرکنندگان 
صادرات خود به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، 
آن  دالیل  تشریح  )که  عملی  نه  و  است  منطقی  نه 
در این فرصت نمی گنجد(، اعام شد صادر کنندگان 
کاالهای  جمله  )از  ندارند  نفتی  پایه  که  کاالهایی 
سنتی( می توانند ارز خود را به وارد کنندگان دیگر، با 

نرخ توافقی واگذار کنند.
»کشف  طریق  از  می توانست  توافقی  ارز  قیمت 
صورت  صرافی ها  به واسطه  یا  بورس  در  قیمت« 
گیرد. در این باره رئیس بانک مرکزی اعام کرد که 
اظهارنامه دالر صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام 
)برای  ارز  ثانویه  بازار  راه اندازی  و  داشت  خواهد  را 
به  دارد.  قرار  کار  توافقی( در دستور  ارزهای  همین 
بیان دیگر، قیمت توافقی مربوط به »گروه سوم« قرار 
شد با توجه به تقاضا و عرضه در بازار صورت گیرد. 
اکثر کارشناسان عقیده دارند که ایجاد این بازار، نرخ 

ارز در بازار سیاه کنونی را کاهش خواهد داد.
تایید می کند که »صادرکنندگان  البته  اقتصاد  وزیر 
آنها  بفروشند.  بانک ها  به  را  خود  ارز  نیستند  ملزم 
عرضه  تهران  بورس  در  را  خود  صادراتی  اظهارنامه 
آن  ثبت سفارش  از  پس  نیز  وارد کننده  و  می کنند 
اظهارنامه را خریداری می کند. با این کار، صادرکننده 
کنترل  ارز،  سویی   از  و  می گیرد  قرار  حمایت  مورد 
در  ارزی  اظهارنامه های  نرخ  می آید...  بازار  به  شده 

بورس قابل کنترل است.«
اینکه در یک روز رئیس بانک مرکزی از تصمیم دولت 
مبنی بر تشکیل بازار ثانویه ارز سخن می گوید و وزیر 
اقتصاد در همان روز اساسا اتخاذ چنین تصمیمی را 
اما دعوای  نگرانی دارد.  البته جای  تکذیب می کند، 

اصلی بر سر مساله دیگری است.
رئیس بانک مرکزی از تشکیل بازار ثانویه برای تامین 
توافق  با  آن  نرخ  که  می گوید  گروه سوم سخن  ارز 
میان خریدار و فروشنده )بر مبنای عرضه و تقاضا( 
که  است  معتقد  اقتصاد  وزیر  اما  می شود.  تعیین 
اظهارنامه ها در بورس عرضه می شود، اما نرخ توافقی 
تعیین  دولت  نظر  زیر  فروشنده،  و  خریدار  میان 

می شود و »کنترل شده« خواهد بود.
نیازی نیست که شیفته بازار آزاد باشیم و کاستی های 
آن را انکار کنیم تا به انگیزه طرفداران مداخله دولت 
این  شویم.  مشکوک  توافقی«  »نرخ  این  کنترل  در 
وزیر  زبان  از  که  می شوند  تشدید  هنگامی  تردیدها 
اقتصاد می شنویم که »ما نباید اسامی صادرکنندگان 
است  ممکن  چون  کنیم  اعام  را  وارد کنندگان  و 
)آمریکایی ها( به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند.۴« 
خوشبختانه فرمان رئیس جمهور برای اعام نام و نشان 
دریافت کنندگان ارز یارانه ای، تکرار رسوایی هایی نظیر 

بازار تلفن همراه را دشوار می کند.



درخواست عاجل کمیته حقوقی و قراردادهای 
سندیکای برق از شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی 

مشکالت قراردادی صنعت برق 
سریع تر حل و فصل شود

دبیر  مقام  قائم  از  نامه ای  طی  برق  سندیکای 
خصوصی؛  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای 
مهندس سالح ورزی، به منظور تسریع در رفع 
مشکالت قراردادی اعضا این سندیکا خواست تا 
مساعدت الزم جهت طرح این موضوع در شورای 
گفتگوی بخش خصوصی و دولت و چاره اندیشی 
قراردادهای  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  برای 

صنعت را با سندیکای برق داشته باشد.
در همین راستا سندیکای برق آمادگی خود را جهت 
حضور در جلسات کارشناسی برای کمک به تبیین 

و چاره جویی مشکات ایجاد شده اعام کرد.
است  کرده  اشاره  نامه  در  مشکل  این  به  سندیکا 

نرخ  تعدیل  الزام  طرح  درخواست  خصوص  در  که 
بخش خصوصی  فی مابین  جاری  قراردادهای  در  ارز 
و  دولت  گفتگوی  شورای  در  دولتی  شرکت های  و 
بخش خصوصی، به استحضار می رساند تعداد کثیری 
تابعه وزارت  از قراردادهای منعقده بین شرکت های 
برق  صنعت  خصوصی  بخش  شرکت های  و  نیرو 
بدالیل متعددی از جمله تحریم های سنگین اتحادیه 
اروپا، آمریکا و سایر کشورها، تحریم های شدید بانکی 
طریق  از  ارز  انتقال  و   LC گشایش  امکان  عدم  و 
سیستم بانکی، افزایش غیر متعارف نرخ ارز، کمبود 
تغییر  وارداتی،  تجهیزات  برای  تخصیص  جهت  ارز 
پیمانکار  اختیارات  از  خارج  همگی  که   ... و  قوانین 
می باشند، دچار توقف شده  و شرایط فوق عمًا باعث 
برگزاری مناقصات  اولیه زمان  برهم خوردن شرایط 

شده است. 
انظباط  اخیر  سنوات  طی  که  حالیست  در  این 
از سوی  نیز  پرداخت ها  تادیه  تعهد الزم در  و  مالی 
ندارد.  وجود  خصوصی  بخش  به  دولتی  کارفرمایان 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  بخشنامه های  مضافا 
شورای عالی  دستورالعمل های  و  ضوابط  همچنین 
فنی و سایر بخشنامه ها مجموعا تکافوی جبران حتی 
این قبیل قراردادها  از هزینه های تحمیلی به  نیمی 
را نمی دهد و بخشنامه تعدیل نرخ ارز در پیمان های 

فاقد تعدیل نیز تاکنون اباغ نشده است.
در نهایت سندیکای صنعت برق عدم رفع این مشکل 
را در نامه این گونه مطرح کرده است؛ با عنایت به 
مشکات  برای  زمان  کوتاه ترین  در  چنانچه  اینکه 
قراردادی فعاالن صنعت برق چاره ای اندیشیده نشود 
این صنعت در آینده بسیار نزدیک با مشکاتی روبرو 
می شود که مرتفع کردن آن بسیار دشوارتر از شرایط 

کنونی خواهد بود،

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای برق به 
مدیر عامل شرکت توانیر در خصوص تعیین 

میزان ارزبری در قراردادهای خرید )P( اعالم 
کرد؛

اظهار نظر سازمان برنامه و 
بودجه با روش شرکت توانیر 

مغایرت دارد
قراردادهای سندیکای صنعت  و  کمیته حقوقی 
توانیر؛  شرکت  مدیرعامل  به  نامه ای  طی  برق 
مهندس کردی، در خصوص تعیین میزان ارزبری 
در قراردادهای خرید )P( اعالم کرد؛ مفاد اظهار 
نظر سازمان برنامه و بودجه بشرح نامه  با روش 
اعالم نظر شده در شرکت های تابعه شرکت توانیر، 
بخصوص درصد ارزبری ضریب )K( مغایرت دارد.

بودجه  و  برنامه  استعام سازمان  پاسخ  در  سندیکا، 
خواسته  گونه  این  نامه  متن  طی  توانیر  ازشرکت 
است: خواهشمند است دستور فرمائید پاسخ استعام 
سازمان برنامه و بودجه موضوع نامه شماره ۱3۲3۰۲ 

مورخ ۹۷/3/۲۲ که پس از درخواست کمیته حقوقی 
و قراردادها سندیکا طی نامه شماره ۲۰3-۹۷ مورخ 
تابعه  شرکت های  به  اجرا  شد جهت  صادر   ۹۷/3/۲

اباغ گردد.
در  ارزبری  میزان  تعیین  نامه  این  در  همچنین   
قراردادهای خرید )P( در شرکت توانیر به این شرح 
آورده شده است؛ شرکت های تابعه شرکت توانیر در 
خصوص تعیین میزان درصد ارزبری در قراردادهای 
خرید )P( به شرح ذیل اعام نظر شده که شرکت های 

مذکور خود را ملزم به رعایت آن می دانند.
در   )K( ارزبـری  درصـد  حداکثـر  خصـوص  "در 
پروژه هـای EPC و PC و اینکـه دسـتورالعمل های 
بـه  فلـزات  و  ارز  نـرخ  التفـاوت  مابـه  بـه  مربـوط 
پروژه هـای خرید )P( نیز تسـری دارد، خاطر نشـان 
می سـازد، مابـه التفاوت بهـای ارز و فلزات اختصاص 
بـه بخـش )P( از قراردادهـای EPC داشـته کـه به 
 )P( تبـع آن در پروژه هـای خریـد اقـام پـروژه ای
نیـز قابـل اسـتفاده خواهد بـود. ضمناً میـزان درصد 
ارزبـری )ضریـب K( کمتـر از ۵۰ درصـد بـوده و 
حداکثـر میـزان آن بایسـتی از طریـق مشـاور پروژه 
از مشـاور توسـط  یـا در صـورت عـدم اسـتفاده  و 
آن شـرکت و مسـتند بـه بررسـی های کارشناسـی 
بعمـل آمـده تعییـن و در اسـناد مناقصـه مربوط به 
خریدهـای پروژه ای درج گـردد. ضمناً در پروژه هایی 
کـه تمـام و یـا بخشـی از اعتبـار آن از محـل درآمد 
عمومـی )اعتبـارات عمرانی( تأمین شـده باشـد تنها 
مابـه التفـاوت قابـل اعمـال در مناقصـات مربـوط به 
مابـه التفـاوت نـرخ فلـزات بـر اسـاس دسـتورالعمل 
صـادره از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه می باشـد 
گونـه  ایـن  در  ارز  نـرخ  مابه التفـاوت  پرداخـت  و 

قراردادهـا مجـاز نبـوده و منتفی اسـت".

 تـوی اوسـمه بسـت هـبازگش

 
 فارسیمهندس  جناب آقای

 های فلزی یاسانمحترم هیات مدیره شرکت سازه ریاست
  

ن آ عرض نموده، برایتسلیت را  گرامیتان داییو درگذشت  مصیبت وارده
 .رزومندیمآعلو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی  ممرحو

 تـوی اوسـمه بسـت هـبازگش

 
 مدنی دکتر جناب آقای

 وسندیکا کمیته دانش بنیان ریاست محترم  ومحترم هیات مدیره  عضو
 شرکت پیمان خطوط شرقمدیرعامل محترم 

  

آن  عرض نموده، برایتسلیت را  گرامیتان پدرو درگذشت  مصیبت وارده
 .رزومندیمآعلو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی  ممرحو
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19 تیر برگزار می شود؛ 
ایران  مجمع عمومي عادي سالیانه سندیکای صنعت برق 

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران نوزدهم تیر  سال جاری برگزار خواهد شد، 
بدینوسیله از شرکت های محترم عضو جهت تشریف فرمایی به جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه 

سندیکا دعوت بعمل می آید.  
دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه به شرح زیر است: 

۱ـ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
۲ـ بررسي و تصویب گزارش عملکرد و صورتهاي مالي  سال ۹۶

3ـ  بررسي و تصویب بودجه سال۱3۹۷
۴ـ انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 

۵ـ  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي ها
۶ـ سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم در مورد آنها از اختیارات مجمع عمومي عادي مي باشد.

شایان ذکر است، این جلسه روز سه شنبه مورخ ۱3۹۷/۰۴/۱۹ رأس ساعت ۱۵ در ساختمان اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( شماره ۱۷۵- 

طبقه دهم برگزار می شود. 
امید است با همراهی و حضور حداکثری شرکت های عضو بتوانیم در سال سخت اقتصادی، قدم های بزرگی برای 
صنعت برق و حل مشکات فعاالن این حوزه برداشته و با سرعت بیشتری در مسیر تحقق اهداف سندیکای 

صنعت برق ایران حرکت کنیم. 
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تخفیف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد برای 
اعضا سندیکا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد )Electro Expo 2۰1۸ ( 2۰ 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 عاوه بر استفاده از شرایط بوجود آمده از تخفیف ۱۰ درصدی نیز 

بهره مند می گردند.
اعضای می توانند برای کسب اطاعات بیشتر و رزرو غرفه فرم مربوطه را تکمیل و با دبیرخانه سندیکای 

شعبه خراسان به شماره 3۸۸3۶۰۵۰-۰۵۱ تماس حاصل فرمایند.
برای مشاهده و دریافت نامه اینجا کلیک کنید. 

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


سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

مأموریت وزیر کشور به 
استانداران؛ قطع آب و برق 

ادارات در صورت عدم صرفه 
جویی

وزیر کشور استانداران سراسر کشور را مکلف به 
پیگیری صرفه جویی و نظارت بر نحوه مصرف آب 

و برق در دستگاه های اجرایی کرد.
مأموریت وزیر کشور به استانداران؛ قطع آب و برق ادارات 
در صورت عدم صرفه جوییبه گزارش حوزه دولت گروه 
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطاع 
سخنگوی  سامانی  سلمان  سید  کشور،  وزارت  رسانی 
وزارت کشور گفت: وزیر کشور در جلسه شورای معاونین 
خصوص  به  کشور  سراسر  استانداران  کشور،  وزارت 
استاندار تهران را مکلف به پیگیری صرفه جویی و نظارت 
بر نحوه مصرف آب و برق در دستگاههای اجرایی، کاهش 
۲۰ درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف 

برق، نسبت به مدت مشابه سال قبل کرد.
وی افزود: در صورت نیاز به اختیارات بیشتر کلیه اختیارات 
الزم جهت اجرایی نمودن این امر به استانداران محول می 
شود. سامانی با اشاره به اینکه مقرر شد در صورت عدم 
رعایت صرفه جویی در دستگاهها ، استانداران نسبت 
به قطع آب و برق آنها اقدام نمایند افزود: وزیر کشور از 
استاندار تهران خواست اجرای این ماموریت را از ستاد 

وزارت کشور و استانداری تهران آغاز کند.
وی همچنین خواستار ارائه برنامه جهت تنظیم ساعت 
کار کارکنان دستگاهها در تهران به منظور کمک به صرفه 
جویی و بهره وری هر چه بیشتر و طرح آن در هیئت 

دولت شد.

ورود پیک برق به محدوده قرمز

آیا رکورد 16 سال بدون 
خاموشی گسترده می شکند؟

با رسیدن پیک مصرف برق به محدوده قرمز و 
دنبال  به  کشور  در  ها  خاموشی  بروز  از  نگرانی 
ساعات  در  برق  مصرف  افسارگسیخته  افزایش 
مصارف  کاهش  و  برق  مصرف  مدیریت  پیک، 
غیرضروری تنها راهکار جلوگیری از قطعی برق 

است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کشور  برق  مصرف  لحظه ای  پیک  اخیر  روزهای  در 

برق  از ۵۴ هزار مگاوات گذشت. گذر پیک مصرف 
از ۱۰۰۰  بیش  به معنای عبور  از ۵۴ هزار مگاوات 
برق  تولید  عملی  سقف  از  مصرف  میزان  مگاواتی 
طبق  است.  قرمز  محدوده  به  مصرف  پیک  ورود  و 
آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ششم 
لحظه ای  دقیقه مصرف  و ۲3  در ساعت ۱۶  تیرماه 
برق کشور به ۵۴ هزار و ۴۵۵ مگاوات رسید که این 
میزان، بیشترین مقدار مصرف لحظه ای برق در سال 
۹۷ تا صبح امروز بوده است. با رسیدن پیک مصرف 
برق به محدوده قرمز و نگرانی از بروز خاموشی ها در 
کشور به دنبال افزایش افسارگسیخته مصرف برق در 
ساعات پیک، مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف 
غیرضروری تنها راهکار جلوگیری از قطعی برق است.   
نگرانی از عبور مصرف برق از مرز ۵۸ هزار مگاوات 
با وجود اینکه رکورد مصرف برق در سال ۹۷ هنوز 
حدود یک هزار مگاوات از رکورد تاریخی مصرف برق 
که در تاریخ هشتم مردادماه سال گذشته به میزان 
۵۵ هزار و ۴۴3 به ثبت رسیده بود، فاصله دارد؛ اما 
خاموشی های چندساعته در نقاط مختلف کشور در 
یک هفته ابتدایی تابستان مکرراً گزارش شده است.

بروز خاموشی های پراکنده در حالی رخ می دهد که 
طبق اعام مسئوالن مربوطه، تا امروز خاموشی ناشی 
از  ناشی  خاموشی  عبارتی  به  یا  و  تولید  کسری  از 
کمبود عرضه برق نسبت به میزان تقاضا نداشته ایم. 
با وجود آنکه مصرف برق از سقف میزان عملی تولید 
ظرفیت  از  استفاده  برق،  واردات  با  اما  کرده،  عبور 
سایی،  پیک  و همچنین  نیروگاهها  عملیاتی  ذخیره 
در جهت مدیریت شرایط اقدام شده است؛ اما آنچه 
موجب بروز خاموشی های پراکنده در کانشهرهایی 

چون تهران و ...

زمین ساخت نیروگاه خرم آباد 
تملک شد

فرماندار خرم آباد گفت: زمین مناسب برای اجرای 
طرح نیروگاه برق این شهرستان تملک شده و در 
حال حاضر عملیات بهسازی راه دسترسی آن در 

حال انجام است.
اسد عبداللهی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
با  و  بوده  دولتی  آباد  خرم  مگاواتی   ۵۰۰ نیروگاه 
و  احداث  توسعه ملی  از تسهیات صندوق  استفاده 

بهره برداری می شود.
وی اظهار داشت: مشکل معارضان زمین و تامین آب 
ارتباط یک  این  نیروگاه حل شده که در  نیاز  مورد 
حلقه چاه حفر شده پس از بهره برداری طرح برای 

استفاده اهالی واگذار می شود.
وی با بیان اینکه طرح نیروگاهی به آب زیادی نیاز 
های  سال  در  طرح  این  اولیه  برآورد  گفت:  ندارد، 
گذشته با ۸۹۰ مگاوات تولبد ۱۲۰ هزار میلیارد ریال 
بوده که با کاهش تولید به میزان ۵۰۰ مگاوات و نرخ 
تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد  اعتبار  این  های جدید، 

ریال خواهد بود.
فرماندار خرم آباد افزود: مدت زمان اجرای طرح سه 
اجرایی،  عملیات  شروع  با  و  شده  بینی  پیش  سال 

۷۰۰ فرصت شغلی جدید فراهم می شود.
عبداللهی بیان کرد: پیمانکار طرح مشخص شده و در 
حال تجهیز کارگاه است تا آیین آغاز ساخت نیروگاه، 

هفته دولت برگزار شود.
در  آباد  خرم  مگاواتی   ۵۰۰ نیروگاه  داد:  ادامه  وی 
زمینی به مساحت ۵۰ هکتار واقع در جاده کمربندی 

احداث خواهد شد.
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همکاری مشترک اتحادیه عرب 
و چینی ها برای ایجاد زنجیره 

تولید برق 

اتحادیه عرب قصد دارد برق را برای کشورهای 
عرب زبان به صورت زنجیره یک پارچه تولید و 

از آن به عنوان انرژی جایگزین نفت بهره ببرد.
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
منظور  به  جهانی  انرژی  سازمان  و  عرب  اتحادیه 
همکاری مشترک در خصوص توسعه انرژی پاک در 

کشورهای عرب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در جلسه ای که روز پنجشنبه بین مسئوالن این دو 
سازمان برگزار شد مقرر شد تا کمربند انرژی های نو 
و تجدید پذیر در کشورهای عربی تشکیل شود و این 
کشورها از وابستگی به انرژی های فسیلی رها شوند.

در این جلسه تاکید شد ه است که کشورهای توسعه 
یافته مانند چین باید تجارب خود را در این زمینه 
ایجاد  برای  و  داده  قرار  عربی  اختیار کشورهای  در 

این شبکه کمک کند.
اتحادیه عرب معتقد است کمک چینی ها می تواند 
کشورهای  در  انرژی  مصرف  الگوی  تغییر  به  منجر 
عربی شود و این کشور  ها به سمت انرژی مثل برق 

حرکت کنند.

ماه(  )مهر  اکتبر  ماه  در  شد  مقرر  رابطه  همین  در 
سال جاری کاس آموزشی در ارتباط با انرژی های 
نو در قاهره با حضور مسئوالن چینی برگزار شود و 
نمایندگان کشورهای عربی باید در این جلسه حضور 

داشته باشند.
مسئوالن اتحادیه عرب معتقدند کشورهای عربی به 
دلیل دارا بودن پتانسیل باال می توانند در تولید برق 
باد  انرژی های تجدید پذیر مانند آب، خورشید،  از 
بیشتر از آنچه که اکنون مورد استفاده قرار می گیرد 

بهره ببرند.
گفت  جلسه  این  در  چین  نماینده  اون،  چنگ  لی 
همکاری در حوزه انرژی   می تواند به بهبود روابط 
چند  هر  کند  کمک  عرب  کشورهای  و  چین  بین 
در  و  است  عرب  کشورهای  نفت  نیازمند  چین  که 
سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵۷ میلیون تن نفت خام از این 
کشورها وارد کرده است اما انتظار دارد که در سال 

۲۰۲۰ این میزان به ۵۴۰ میلیون تن برسد.
اما از سوی دیگر چین کمک خواهد کرد تا کمربند 
تولید و اتصال پیوسته برق بین کشورهای عرب راه 

اندازی و توسعه پیدا کند
درحال حاضر مطالعاتی این پروژه در حال انجام است 
این که قرار است چنین  از  و کشورهای عرب زبان 
انرژی مشترکی بین آنها راه اندازی شود ابراز تمایل 
ساختن  برای  باالیی  پتانسیل  معتقدند  و  اند  کرده 

شبکه انرژی متصل در کشورهای عربی وجود دارد.
دبیرکل  معاون  علی،  حسن  کمال  گزارش  بنابراین 
بازار  ایجاد  اعام کرد   این جلسه  در  اتحادیه عرب 
به جهان  پیام مهم  انتقال  برای برق  مشترک عربی 
است. کشورهای عربی می توانند کارهای بزرگی را 
را  برق جهان  از  اعظمی  و حتی بخش  انجام دهند 

تامین کنند و آن را به دیگران نیز صادر کنند.

اردکانیان:

هزینه آب و برق خانوارها فقط 
کمی بیشتر از دخانیات است

وزیر نیرو درباره قطعی برق پایتخت در روزهای 
خانوار  هزینه  در  مردم  که  آنچه  گفت:  گذشته 
پرداخت  برق  و  فاضالب  و  آب  مجموع  برای 
می کنند تنها مقداری بیشتر از هزینه ای است که 

برای دخانیات می پردازند.

کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اردکانیان  رضا 
براساس آمار ارائه شده از مرکز آمار، آنچه که مردم 
در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضاب و برق 
هزینه ای  از  بیشتر  مقداری  تنها  می کنند  پرداخت 
به  سخن  این  می پردازند.  دخانیات  برای  که  است 
آن معناست که چنانچه دخانیات کمترین سهم در 
سبد هزینه خانوار را داشته باشد، سهم مجموع آب و 
فاضاب و برق اندکی بیشتر از دخانیات و رقم خیلی 

ناچیزی است.
وی با اشاره به مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه برق 
اظهار کرد:  آنچه که دولت برای تعرفه برق تصویب 
سال  به  نسبت  قیمت  افزایش  درصد  هفت  کرده، 
افزایش  درصد   ۲۰ و  خانگی  مصارف  برای  گذشته 
قیمت در ساعات اوج مصرف برای سازمان های دولتی 
است و امیدواریم این تعرفه ۲۰ درصدی موجب شود 
تا سازمان های دولتی صرفه جویی بیشتری نسبت به 

آنچه که از مردم انتظار می رود داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه رقم افزایش یافته برای مصارف 
وزارت  کرد:  خاطرنشان  نیست،  باالیی  رقم  خانگی 
نیرو وظیفه دارد که شرایط تأمین آب و برق را برای 
همه مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگان بخش 
خارجی فراهم کند. طبیعتا انجام این وظیفه مستلزم 
برق،  تولید  برای  کافی  منابعی  داشتن  اختیار  در 
تأمین آب با کیفیت مناسب و نگهداری سیستم های 

مربوطه است.
در  پایتخت  برق  قطعی  درباره  پایان  در  اردکانیان 
برق  قطعی  این  اینکه  بر  تأکید  با  گذشته  روزهای 
سراسری نبوده و به دلیل ایجاد مشکلی جزئی اتفاق 
ابراز امیدواری کرد که کشور  افتاد که برطرف شد، 
در تابستان امسال مجددا با مشکل قطعی برق مواجه 

نباشد.
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تولید انرژی پاک چه میزان از 
مصرف آب کم کرد؟

سال  تیرماه  ابتدای  13۸۸تا  سال  تیرماه  از 
1397حدود دو میلیارد و 153 میلیون کیلووات 
ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده که 
این میزان باعث صرفه جویی 474 میلیون لیتری 
این  است؛ همچنین  در کشور شده  مصرف آب 
میزان تولید انرژی توانسته از انتشار حدود یک 

میلیون و 4۸6 هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد.
نیروگاه  مگاوات   ۴۹3 اکنون  هم  ایسنا،  گزارش  به 
ظرفیت  و  احداث  حال  در  کشور  درون  تجدیدپذیر 

نصب شده انرژی های نو کشور نیز به ۵۸۱ مگاوات 
موجب  تجدیدپذیر  انرژی های  همچنین   ، رسیده 
و  مستقیم  صورت  به  نفر   ۶۰۷ و  هزار   ۴۴ اشتغال 

غیرمستقیم در کشور شده است.
عاوه براین تولید دو میلیارد و ۱۵3 میلیون کیلووات 
ساعت برق از محل انرژی های نو موجب شده شده 
سوخت های  مصرف  از  مترمکعب  میلیون   ۶۱۱
فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا 

در کشور است، کاسته شود.
این بخش حکایت  در  ارقام موجود  و  اعداد  بررسی 
از آن دارد که در حال حاضر ۴۵ درصد نیروگاه های 
نوع  از  درصد   3۵ بادی،  نوع  از  کشور  تجدیدپذیر 
دو  کوچک،  برقآبی  نوع  از  درصد   ۱۶ خورشیدی، 
درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع 

زیست توده است.
از سوی دیگر پیش بینی می شود که توسعه انرژی های 
از فروش سوخت های فسیلی و  سبز، درآمد حاصل 
تا  را  کربن  دی اکسید  آالینده های  انتشار  همچنین 
سال ۲۰۴۰ به شدت کاهش دهد. همچنین چشم انداز 
کلی توسعه و فراگیر شدن خودروهای برقی در دنیا 
فسیلی  سوخت های  مصرف  که  شد  خواهد  موجب 
نهایتا تا اواسط دهه ۲۰۲۰ میادی به همین منوال 
ادامه پیدا کند، اما این مسئله طی گذر زمان موجب 
سال  تا  نفت  قیمت  کاهش  و  نفت  تقاضای  کاهش 

۲۰۴۰ به کمتر از نصف میزان فعلی می شود.
عرضه ۵۴۰ میلیون وسیله نقلیه برقی تا سال ۲۰۴۰ 
همراه با پیشرفت در بهره وری سوخت، تقاضای نفت 
را به مرور کم خواهد کرد و درآمدهای نفتی را حدود 
این کاهش  با  داد.  تریلیون دالر کاهش خواهد   ۱۹
تقاضا در دهه ۲۰3۰،  قیمت نفت می تواند به 3۲ 

دالر برای هر بشکه در سال ۲۰۴۰ کاهش یابد.

مدیر واحد محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک 
تهران:

برق تولیدی نیروگاه های 
خورشیدی شمال تهران در مدار 

عمومی قرار گرفت

شهرداری  انرژی  و  زیست  محیط  واحد  مدیر 
منطقه یک تهران گفت: برق تولیدی نیروگاه های 
قرار  عمومی  مدار  در  تهران  شمال  خورشیدی 

گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، آسیه اقدسی پیش از ظهر 
اظهار  فوق  خبر  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  شنبه 
با  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  داشت: 
برق  مصرف،  الگوی  اصاح  و  سازی  فرهنگ  هدف 

ستاد  ساختمان  خورشیدی  های  نیروگاه  تولیدی 
مدیریت بحران شهرداری منطقه یک ، موزه طبیعت 
و حیات وحش ایران- دارآباد و مرکز تحقیقات انرژی 
به  را  نیلوفر«   « بوستان  در  واقع  پذیر  تجدید  های 

مدت ۲۰ سال خریداری کرد.
دولت  هیئت  مصوبه  اجرای  راستای  در  افزود:  وی 
مبنی بر الزام موسسات دولتی به تأمین ۲۰ درصد از 
برق ساختمان های خود از انرژی های تجدید پذیر تا 
پایان سال ۹۷ و با هدف اشاعه استفاده از انرژی های 
پاک، اداره محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران 
اقدام به عقد قرارداد فروش تضمینی برق تجدیدپذیر 
و پاک نیروگاه های خورشیدی ۱۰ کیلو واتی خود به 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ کرد.
این  شهرداری  انرژی  و  زیست  محیط  واحد  مدیر 
منطقه تهران اضافه کرد: در همین راستا طرح ملی 
انرژی  مدیریت  و  اندازه گیری  هوشمند  »فراسامانه 
برق  میزان  بررسی  منظور  به  و  تعریف   » )فهام( 
تولیدی در نیروگاه های مذکور، کنتورهای هوشمند 
طرح فهام در محل های یاد شده نصب شد تا مصرف 
برق را در فواصل زمانی یک ساعته و یا کم تر ثبت 
در  بار  یک  حداقل  را  شده  ثبت  اطاعات  و  کرده 
روز به سیستم مرکزی برای نظارت و صدور صورت 

حساب ارسال کند.
مدیر واحد محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه 
برق   ، قرارداد  مفاد  اساس  بر   : گفت  تهران  یک 
هر  ازای  به  نیرو  وزیر  اباغیه  استناد  به  تولیدی 
ریال  به عاوه ۷۱۴۱  ریال  هزار  کیلووات ساعت ۸ 
)نرخ خدمات انتقالی( برای ۱۰ سال از دوره قرارداد 
تعیین شد که در ۱۰ سال دوم نرخ خرید برق 3۰ 
کاهش  خورشیدی  های  نیروگاه  انواع  برای  درصد 

داده می شود.
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هشدارهای صرفه جویی برق 
جدی گرفته شود

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گیالن با اشاره به کمبود تولید نیروگاه های برق 
آبی و احتمال قطعی برق، از مشترکان خواست 
هشدارهای مصرف بهینه و صرفه جویی در برق 

را جدی بگیرند.
جمشید طالبی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
با توجه به خشکسالی و بدنبال آن کمبود تولید برق 
به میزان پنج هزار و 3۰۰ مگاوات در کشور، احتمال 

قطعی برق در تابستان وجود دارد.
تر  بر گرم  به هشدار هواشناسی مبنی  اشاره  با  وی 
کاهش  داد:  ادامه  رو  پیش  روزهای  طی  هوا  شدن 
افزایش  آبی،  برق  های  نیروگاه  در  برق  تولید 
مشترکان و گرم تر شدن هوا احتمال قطعی برق در 

استان را رقم زده است.
طالبی با بیان اینکه در کشور حدود ۹ درصد افزایش 
تیرماه  ابتدای  از  شد:  یادآور  ایم،  داشته  مصرف 
تاکنون، مصرف برق در گیان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیان با اشاره 

به سراسری بودن شبکه برق در کشور تصریح کرد: 
کنترل مصرف در مدیریت شبکه برق انجام می شود 
و سیستم های برق برای حفظ پایداری با توجه به 
رشد فزاینده و غیرمتعارف مصرف که ناشی از دمای 

هواست، به طور خودکار عمل می کنند.
تیرماه  چهارم  از  علت  همین  به  داد:  ادامه  وی 
جاری قطعی های برق را به طور موقت در مناطق 
سیستمی  تاسیسات  اگر  ایم؛  داشته  استان  مختلف 
جدی  آسیب  ضمن  نکنند،  عمل  اتوماتیک  طور  به 
به خاموشی های طوالنی مدت  منجر  تاسیسات  به 

خواهد شد.
به گفته طالبی، کم بودن ذخیره سدها و بدنبال آن 
کاهش چشمگیر تولید نیروگاه های برق آبی کشور 
کرده  دوچندان  نیز  را  آب  در  جویی  صرفه  اهمیت 

است.
وی با بیان اینکه با راهکارهایی ساده می توان قطعی 
برق را در تابستان امسال به حداقل رساند، خاطرنشان 
از صرفه جویی، روشن نکردن متعارف  کرد: منظور 
وسایل سرمایشی نیست اما باید از استفاده همزمان 
مصرف  اوج  های  ساعت  در  پرمصرف  برقی  وسایل 
بر  نیز  کولر  ترموستات  دمای  پرهیز کرد، همچنین 
روی دمای آسایش بین ۲3 تا ۲۵ درجه سانتیگراد 

تنظیم باشد.
طبق اطاعیه شرکت توزیع نیروی برق گیان، الزم 
است مشترکان در ساعت های اوج مصرف از ساعت 
۱۲ تا ۱۷ و در شب ۲۰ تا ۲۴ از استفاده لوازم برقی 
پر مصرف نظیر اتو، ماشین لباس شویی، جارو برقی، 

فر برقی و سشوار خودداری کنند.
هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک  حدود  گیان  استان  در 
مشترک با ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه برق و افزون 

بر ۱۹ هزار پست برق وجود دارد.

سمنان 2۰۰۰پروانه معدنی دارد

ضرورت تأمین برق معادن 
شاهرود و دامغان

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با 
استان  در  معدن  پروانه  هزار  دو  به وجود  اشاره 
معادن  برق  تأمین  برنامه ریزی ها،  طبق  گفت: 
به خصوص شاهرود و دامغان تا دو سال آینده در 

برنامه قرار دارد.

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان 
معدنی  ظرفیت های  دارای  سمنان  استان  اینکه 
در  را  تولید  موانع  تا  داریم  سعی  که  است  فراوانی 
باهدف  کرد:  تأکید  برداریم،  راه  سر  از  معادن  این 
گسترش سرمایه گذاری و فعالیت های معدنی، تأمین 
سال  دو  تا  دامغان  و  شاهرود  معادن  موردنیاز  برق 

دیگر در دستور کار قرار می گیرد.
معادن  از  برای بخشی  پایدار  برق  تأمین  افزود:  وی 
حوزه  در  که  است  اقداماتی  از  یکی  سمنان  استان 
ایجاد رغبت برای سرمایه گذاری و همچنین ارتقای 

معادن و تولیداتشان در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
این  در  معدنی  پروانه  هزار  دو  از  بیش  اینکه  بابیان 
استان وجود دارد، گفت: اگر بتوانیم زیرساخت های 
خوب  استقبال  شاهد  قطعاً  کنیم  تأمین  را  معادن 

سرمایه گذاران در این حوزه نیز خواهیم بود.
اسودی بابیان اینکه دولت موظف است تا زیرساخت 
استان  معادن  گفت:  کند،  تأمین  را  معدن  موردنیاز 
سمنان با داشتن ۴۲ماده معدنی موردنیاز کشور یکی 
محسوب  اسامی  ایران  معدنی  منابع  مهم ترین  از 
اقتصاد  به  یاری رسانی  آن ها،  به  می شوند که کمک 

کشور است.
وی بابیان اینکه معادن جز نیازها بخش انرژی، برق، 
باوجود  گفت:  ندارند،  نیاز  دیگری  چیز  راه  و  آب 
معدن  زمینٔه  در  سمنان  استان  فراوان  ظرفیت های 
در  سمنان  نخست  رتبه  به  می توان  آن ها  ازجمله 
دلیل  به  اشاره کرد،  را  و سیلیس کشور  ذخایر گچ 
کمبود زیرساخت ها در تعداد قلیلی از معادن استان 
ها  زیرساخت  تامین  شاهد  شاید  و  باید  که  آنچنان 
نبوده ایم اما امیدواریم با همراهی ایمیدور در آینده 

شاهد بهبود هرچه بیشتر معادن استان باشیم.

شماره  2209       9 تیـر1397

9 اخبار صنعت برق

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/49e9114077847.html#%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.com/fa/content/1294597


پاسخ جهرمی به شریعتمداری

بخش خصوصی پاکدست 
از انتشار لیست ارز بگیران 

نمی ترسد

وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود به اظهارات 
صبح امروز وزیر صنعت در خصوص انتشار لیست 

دریافت کنندگان ارز دولتی پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد 
از آنکه وزیر صنعت تلویحا از اقدام آذری جهرمی در 
خصوص انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 
انتقاد کرد، وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود به 

اظهارات شریعتمداری پاسخ داد.
در توییت آذری جهرمی آمده است، با "ایمان قلبی" 
فساد،  می گویم:  است،  خدادادی"  "عقل  پایه  بر  که 
بخش  است.  کشور  اقتصاد  بی ثباتی  عامل  و  موریانه 
خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت 

کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.
بانک  اینکه  به  اشاره  با  امروز  صبح  شریعتمداری 
تومانی گرفته  ارز ۴۲۰۰  افرادی که  اسامی  مرکزی 
وزارت  عنوان  به  ما  بنابراین  دارد،  اختیار  در  را  اند 
صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا 
کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته 
از سوی  اعامی  لیست  است که  در حالی  این  ایم، 
تخصیص  که  بود  افرادی  اسامی  ارتباطات،  وزیر 
ما  بود،  نگرفته  آنها صورت  ارز  تامین  و  ارز داشتند 
نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد 
از نیروی عقل  با استفاده  بنابراین  را به هم بریزیم، 
صاح  به  که  گرفت  خواهیم  تصمیماتی  خدادادی، 

اقتصاد باشد.

»ژن خوب« با ارز چه کرد؟ 
آزمونی که گران تمام شد

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 
3۸ساله از ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی 
حکمی برای هدایت بازار ارز و طالی کشور گرفت 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
وی از تجربه کافی برای این کار بهره مند نبوده و 

نیست.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
التهاب های شدید ارزی که از اواخر سال گذشته آغاز 
بیشتری  شدت  و  گستره  با  جاری  سال  در  و  شده 
متوجه  را  ذهن ها  دیگر  بار  یک  است،  یافته  ادامه 
از  یکی  انتخابی کرده که در مرداد سال ۱3۹۶ در 
کلیدی ترین پست های این بانک یعنی معاونت ارزی 

رخ داد.
در آن زمان  سید احمد عراقچی 3۸ساله از ولی اهلل 
هدایت  برای  حکمی  مرکزی  بانک  رئیس کل  سیف 

از  بسیاری  که  گرفت  کشور  طای  و  ارز  بازار 
کارشناسان اقتصادی را متعجب کرد.

اعام  احمد عراقچی،  بانک مرکزی در معرفی سید 
از  اقتصاد  کارشناسی  دانش آموخته  وی  که  کرد 
مدیریت  ارشد  کارشناسی  بهشتی،  شهید  دانشگاه 
کارشناسی  و  نیویورک  دانشگاه  از  )فاینانس(  مالی 

ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است.
اول  رتبه  و  نخبه  دانشجوی  عراقچی  هرچند  البته 
اما  است  بوده  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  کنکور 
از  یکی  تجربه  همواره  داشتند  تأکید  منتقدان 
ارزی پیشین  انتخاب معاونت های  فاکتورهای اصلی 
بانک مرکزی بوده و سیداحمد عراقچی متولد سال 
در  و  دولت  در  کار  سابقه  سال  یک  فقط  با  و   ۵۷
سطوح  در  اجرایی  کار  سابقه  سال   3.۵ با  مجموع 
است  الزم  حداقلی«  »شرایط  فاقد  میانه،  مدیریتی 
ارزی  معاونت  حساس  سمت  به  را  وی  بتوان  تا 
آن  دارنده  که  سمتی  کرد،  منصوب  مرکزی  بانک 
اقتصادی  نفرات  پنجم  رده  در  اهمیت،  لحاظ  از 
به  اشاره  با  قرار می گیرد و حتی برخی  مؤثر کشور 
عراقچی  عباس  برادرزاده  عراقچی،  سیداحمد  اینکه 
)دیپلمات ارشد تیم مذاکره برجام( است، بحث »ژن 
خوب« را مطرح کردند و خواستار تجدیدنظر در این 
به  مرکزی  بانک  اما  شدند،  »سؤال برانگیز«  انتصاب 
در  ارزی جدید  معاون  و  بود  بی تفاوت  انتقادها  این 
از  نگرانی  با  کارشناسان  که  کرد  کار  به  آغاز  حالی 
خود می پرسیدند؛ آیا فاقد تجربه قادر است ثبات و 

آرامش بخش حیاتی ارز کشور را حفظ کند؟
تصور  ابتدا  در  عراقچی  احمد  سید  گویی  هرچند 
رساله  موردی  یافته های  بر  تکیه  با  می کرد 
به  دالر  شاخص  تغییر  زمینه  در  خود  فوق لیسانس 
یورو، می تواند در عمل مجری تحوالت مثبت کان 

اما اینک و کمتر از یک سال،  ارزی در کشور شود 
پس از واگذاری مسئولیت خطیر به او، وضعیت وخیم 
از عوامل  برنامه عراقچی  ارز نشان می دهد که  بازار 
مؤثر در شکل گیری بحران ارزی کم سابقه جمهوری 
اسامی  است و کنار بازار ارز، طا به عنوان بازاری 
موازی و متأثر از جهش حیرت آور نرخ ارز نیز شرایط 
مناسبی ندارد و سیاست های بانک مرکزی برای مهار 

نوسانات نرخ  سکه به جایی نرسیده است.
در چنین شرایطی، وی به جای پاسخگویی به افکار 
در  و  کرده  پیشه  را  اغلب سیاست سکوت  عمومی، 
با  کوشیده  خود  ارشد  مدیران  به  پاسخگویی  مقام 
سایر  ناروای  کردن  متهم  و  غلط  آدرس های  دادن 
بخش های حاکمیتی و دولتی به ناتوانی در بازارهای 
عملکرد  مسئولیت  پیامد  پذیرش  از  سکه،  و  ارز 
غیرکارشناسی خود در مقام نفر پنجم اقتصاد کشور 

شانه خالی کند.
حاال که بحث تغییر تیم اقتصادی دولت برای بهبود 
شرایط، جدی شده و دامنه آن به مقامات ارشد بانک 
مرکزی  رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که معاون 
ارزی این نهاد، از نفرات ابتدای صف حذف از بانک 

مرکزی است.
مجلس  اصاح طلب  نماینده  سبحانی فر  رمضانعلی 
شورای اسامی در این زمینه می گوید: »مسایل پولی 
و ارزی ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و طبق 
اطاعات واصله آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از 

بانک مرکزی خواهد بود«.
اکنون و در زمانی که فشار تحریم ها بار دیگر مشکات 
است،  کرده  نمایان  را  ایران  ارزی  سیاست های 
سال های  در  که  دارند  اعتقاد  اقتصادی  کارشناسان 
ارزی  سیاست های  در  را  اشتباهات  بزرگترین  اخیر 

مرتکب شده ایم....
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1۰اخبار اقتصادی
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11یادداشت مدیریتی

ایجاد مزیت رقابتی با خلق یک شبکه قوی

Anthony Iaquinto ، Stephen Spinelli. JR :نویسندگان
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

 Never Bet The Farm منبع: کتاب
نداشتن  که  بیان کردیم  مقاله هفته گذشته  در 
یک برنامه پشتیبانی می تواند یکی از بزرگ ترین 
از  بسیاری  و  باشد  کارآفرین  یک  اشتباهات 

کارآفرینان بر لزوم وجود این برنامه تاکید دارند.
این چنین  می توان  را  کامل  پشتیبانی  برنامه  یک 
نیازها  با  تناسب  در  است که  برنامه ای  تعریف کرد: 
تعداد  است.  شده  نوشته  کارآفرین  یک  موقعیت  و 
که  دارد  وجود  بالقوه  پشتیبانی  برنامه  نامحدودی 
در مقاله هفته پیش به بیان چهار برنامه پشتیبانی 
آخر  )کارآفرین  آن  اول  مورد  و  پرداختیم  کلی 
هفته( را توضیح دادیم و گفتیم که این افراد شغل 
عادی شان را ادامه می دهند و از آخر هفته خود برای 
جست وجوی فرصت ها، توسعه و آزمون ایده هایشان، 
مشتری  پایگاه  یک  ساختن  و  عملیات شان  انجام 
یاماگوچی  کنجی  مثال  به عنوان  می کنند.  استفاده 
یک کسب و کار، تعمیر و نگهداری قطارها را آغاز کرد. 
گرچه او فعالیت اقتصادی اش را تنها در آخرهفته ها 
انجام می دهد اما کسب و کارش را تا جایی رشد داده 
شغل  از  او  حقوق  برابر  خالصش  درآمد  که  است 
تصمیم گیری  حال  در  اکنون  او  است.  روزمره اش 
برای  کارش  کسب و  آیا  که  است  موضوع  این  روی 
یا  است  باثبات  کافی  اندازه  به  بعدی  گام  برداشتن 
را  او کسب و کارش  این تصمیم گیری  خیر. در حین 

برای  که  زمانی  تا  و  می کند  اداره  تمام وقت  به طور 
به کار  نکند،  راحتی  احساس  جاری اش  شغل  ترک 
پاره وقت ادامه می دهد. در واقع او باید پول نقد کافی 
برای خود  را  امنیت خوبی  تا  باشد  داشته  بانک  در 

تضمین کند.
باقی مانده  مورد  سه  توضیح  به  پیش رو  مقاله  در 
اسپانسر  و  تیم  تگ  مدل  فعال،  )حمایت کننده 

خاموش( خواهیم پرداخت:
**حمایت کننده فعال

برای  پشتیبانی  برنامه  یک  فعال،  حمایت کننده 
کارآفرینانی است که یک فعالیت اقتصادی را با یک 
شرکا  از  یکی  نگرش،  این  با  می کنند.  آغاز  شریک 
اقتصادی  فعالیت  در  تمام وقت  کار  برای  را  شغلش 
در  به کار  دیگر  شریک  حالی  که  در  می کند؛  ترک 

شغلش ادامه می دهد.
شریکی که چک ماهانه می دهد، تا زمانی که فعالیت 
اقتصادی آنها برای ایجاد درآمد برای یک نفر کافی 
باشد، از شریک دیگر حمایت می کند. چنین روشی 
عمل  شکل  بهترین  به  همسر  یا  خویشاوند  یک  با 
می کند؛ اما با وجود قرارداد  درست، می تواند با یک 
به  نیز موثر واقع شود.  یا شریک کسب و کار  دوست 
یاد داشته باشید که انتظارات تمایل به رشد دارند. 
به طور  روش  این  در  شرکا  بین  ارتباطات  بنابراین، 

خاص بسیار مهم است.
***مدل تگ  تیم

نگرش  از  می توانند  اقتصادی  فعالیت  یک  در  شرکا 

تگ تیم نیز پیروی کنند که یک گزینه مناسب برای 
زمانی است که هر دو شریک می توانند و می خواهند 
که به طور پاره وقت کار کنند. با این برنامه، شرکا به 
یا  یا هفته ها- روی شغل شان  روزها  نوبتی-  صورت 

روی فعالیت اقتصادی خود کار می کنند.
مراقبت  مرکز  یک  پرستار  دو  اگر  مثال،  عنوان  به 
از سامت را راه اندازی کنند، آنگاه می توانند شیفت 
مرکز  در  کار  برای  بیمارستان  یک  در  را  خود 
خودشان جابه جا کنند. مشکات زمان بندی معموال 

برطرف شدنی هستند.
نرود،  پیش  برنامه ها  مطابق  اقتصادی  فعالیت  اگر 
بستن  دوره  طی  تا  دارند  پاره وقتی  شغل  شرکا 
آنها  به  و  کند  مالی  حمایت  آنها  از  کسب و کارشان 
اجازه  دهد تا به سمت شغل تمام وقت یا شروع یک 

فعالیت اقتصادی دوم حرکت کنند.
****اسپانسر خاموش

فردی   )silent partner( خاموش  شریک  یک 
است که مداخله او در یک مشارکت محدود به ارائه 
سرمایه برای کسب و کار است. یک شریک خاموش به 
ندرت در فعالیت های روزانه شراکت دخیل می شود 
و به طور کلی در جلسات مدیریت مشارکت نمی کند. 
یک شریک خاموش به عنوان یک شریک محدود نیز 
شناخته شده است، چرا که مسوولیت او محدود به 

میزان سرمایه ای است که در آن شراکت دارد.
خاموش  اسپانسر  یک  خاموش،  شریک  یک  مانند 
نمی کند.  ایفا  اقتصادی  فعالیت  مدیریت  در  نقشی 
اما اسپانسر خاموش به جای سرمایه گذاری مستقیم 
از کارآفرین یک سهم در  با حمایت  در کسب و کار، 

دارایی به دست می آورد.
به شکل  نقد  پول  به جای  است  ممکن  این حمایت 
دادن اتاق و وعده غذایی ظاهر شود. این نگرش نوین 

نیاز به درک درستی بین کارآفرین و اسپانسر دارد؛ 
به  نسبت  همکاری هایی  چنین  که  شرایطی  در  اما 
بسیار  است،  دسترس  در  اسپانسر  برای  نقد،  پول 

مناسب و بجاست.
این نگرش نمودهای بیرونی بسیار خاقانه ای دارد. 
اجاره رایگان، هزینه های کاهش یافته در ماشین آالت 
و اجاره تجهیزات، عرضه محصوالت بدون سود برای 
اسپانسر  یک  برای  روش هایی  همگی  فروشنده، 
به دست  و  کسب و کار  یک  از  حمایت  برای  خاموش 

آوردن یک پاداش هستند.

***** خاصه موضوع مورد بحث
پیش از شروع یک کسب و کار، اطمینان یابید که یک 

برنامه پشتیبانی دارید.
یک برنامه پشتیبانی خوب باید حاوی سه نکته مهم 

باشد:
طی دوران پس از شکست فعالیت اقتصادی، از شما 

حمایت کند.
اقتصادی  فعالیت  تا  کند  فراهم  شما  برای  مبنایی 

بعدی خود را شروع کنید.
ورود مجدد به بازار را آسان تر کند.

چهار برنامه پشتیبانی کلی عبارت است از:
کارآفرین آخر هفته
حمایت کننده فعال

مدل تگ تیم
اسپانسر خاموش

اگر می خواهید یک کسب و کار را شروع کنید،  پس 
حتما از داشتن یک برنامه پشتیبانی اطمینان حاصل 
سوی  به  مسیر  این  شروع  برای  آنچه  همه  کنید. 
رویای کسب و کار تان به آن نیاز دارید، انگیزه و اراده 

و شاید چند ساعت اضافی در هفته است.
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آبادان و خرمشهر در صف آب!

آبادان به دلیل احاطه شدن توسط ۲ رودخانه عظیم کارون و اروند از دیرباز به جزیره سبز شناخته شده است 
اما این روزها با ورود آب دریا به جزیره نمک تبدیل شده است. هنوز مردم آبادان و خرمشهر گرد و خاک های 
گاه و بی گاه که بر تن شهرهای خود می نشیند را پاک نکرده بودند که مشکل ۲۵ ساله آبادان یعنی آب شور 
با قدرت هر چه تمام تر خودی نشان می دهد. آب این ۲ شهر که از رودخانه های کارون و بهمشیر تهیه می شد 
از ۴۰ روز پیش با کم آب شدن این رودخانه ها و غلبه آب شور دریا بر آب نسبتا شیرین رودخانه، روز به روز 
شورتر و در بعضی ساعات حتی شورتر از آب دریا می شود. آب شرب آبادان و خرمشهر در حال حاضر بسیار 
شور و با رنگ سبز وبویی شبیه  به بوی فاضاب های شهری در لوله ها جریان دارد. شوری آب شرب منازل به 
اندازه ای است که دستگاه های تصویه آب هم دیگر کار نمی کنند. در  بعضی از محله های آبادان ۱۵ روز است 
که  از همان آب شور بد بو هم محرومند و کاما قطع است و آبرسانی به این محله ها با تانکر صورت می گیرد 

به نحوی که مردم مجبورند برای خرید آب آشامیدنی در صف های طوالنی قرار بگیرند.
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	آیا رکورد ۱۶ سال بدون خاموشی گسترده میشکند؟
	با رسیدن پیک مصرف برق به محدوده قرمز و نگرانی از بروز خاموشی ها در کشور به دنبال افزایش افسارگسیخته مصرف برق در ساعات پیک، مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری تنها راهکار جلوگیری از قطعی برق است.
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	وزیر نیرو درباره قطعی برق پایتخت در روزهای گذشته گفت: آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضلاب و برق پرداخت میکنند تنها مقداری بیشتر از هزینهای است که برای دخانیات میپردازند.
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	اتحادیه عرب قصد دارد برق را برای کشورهای عرب زبان به صورت زنجیره یک پارچه تولید و از آن به عنوان انرژی جایگزین نفت بهره ببرد.

	تولید انرژی پاک چه میزان از مصرف آب کم کرد؟
	از تیرماه سال 1388تا ابتدای تیرماه سال 1397حدود دو میلیارد و 153 میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژیهای نو تولید شده که این میزان باعث صرفهجویی 474 میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است؛ همچنین این میزان تولید انرژی توانسته از انتشار حدود یک میلیون و 48

	برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی شمال تهران در مدار عمومی قرار گرفت
	مدیر واحد محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران گفت: برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی شمال تهران در مدار عمومی قرار گرفت.

	هشدارهای صرفه جویی برق جدی گرفته شود
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با اشاره به کمبود تولید نیروگاه های برق آبی و احتمال قطعی برق، از مشترکان خواست هشدارهای مصرف بهینه و صرفه جویی در برق را جدی بگیرند.

	ضرورت تأمین برق معادن شاهرود و دامغان
	رئیس صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به وجود دو هزار پروانه معدن در استان گفت: طبق برنامهریزیها، تأمین برق معادن بهخصوص شاهرود و دامغان تا دو سال آینده در برنامه قرار دارد.

	بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز بگیران نمیترسد
	وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود به اظهارات صبح امروز وزیر صنعت در خصوص انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی پاسخ داد.

	«ژن خوب» با ارز چه کرد؟ آزمونی که گران تمام شد
	در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب ۳۸ساله از ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهرهمند نبوده و نیست.


	ایجاد مزیت رقابتی با خلق یک شبکه قوی
	در مقاله هفته گذشته بیان کردیم که نداشتن یک برنامه پشتیبانی میتواند یکی از بزرگترین اشتباهات یک کارآفرین باشد و بسیاری از کارآفرینان بر لزوم وجود این برنامه تاکید دارند.


	از هر گونه اقدام قراردادی در صنعت برق جلوگیری میشود
	معاون برق وزیر نیرو با قرار گرفتن پروژههای صنعت برق در حالت تنفس موافقت کرد. 
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