
ـــرورت  ـــی ض ـــروه بررس ـــه کارگ ـــن جلس اولی
بازنگـــری و اصـــاح اساســـنامه ســـندیکا 
ـــور  ـــا حض ـــاری ب ـــال ج ـــرداد س ـــیزدهم خ س
رئیـــس و نایـــب رئیـــس هیأت مدیـــره 
و نماینـــدگان تعییـــن شـــده توســـط 
اعضـــای  عنـــوان  بـــه  هیأت مدیـــره 
همچنیـــن  شـــد.  برگـــزار  کارگـــروه 
و شـــرکت هایی  کمیته هـــا  نماینـــدگان 
ـــنامه  ـــوص اساس ـــود در خص ـــرات خ ـــه نظ ک
را کتبـــا بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا اعـــام 
ـــد.  ـــه بودن ـــان جلس ـــز میهم ـــد نی ـــرده بودن ک
رئیـــس  ســـوی  از  مقدمـــه ای  بـــا  جلســـه 
ـــن  ـــپس حاضری ـــاز و س ـــندیکا آغ ـــره س هیأت مدی
ــوص  ــود در خصـ ــرات خـ ــه نظـ ــه نقطـ در جلسـ
ـــاح  ـــری و اص ـــرورت بازنگ ـــدم ض ـــا ع ـــرورت ی ض

ــراز کردنـــد.  اساســـنامه ســـندیکا ابـ
ــنامه  ــش اساسـ ــن ویرایـ ــه آخریـ ــن جلسـ در ایـ
ــه  ــته بـ ــب و کار وابسـ ــکل های کسـ ــپ تشـ تیـ
ــاورزی  ــادن و کشـ ــع معـ ــی صنایـ ــاق بازرگانـ اتـ
ـــت و  ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــی م ـــور کل ـــران بط ای

اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت بازنگری و
 اصالح اساسنامه سندیکا برگزار شد 

مقـــرر شـــد نســـخه الکترونیـــک آن جهـــت بررســـی 
دقیق تـــر و شناســـایی مفـــاد و نـــکات مشـــترک 
و متمایـــز آن بـــا اساســـنامه فعلـــی ســـندیکا، در 

اختیـــار اعضـــای کارگـــروه قـــرار گیـــرد. 
مقـــرر شـــد هـــر یـــک از کمیته هـــای تخصصـــی 
ســـندیکا نقطـــه نظـــرات شـــرکت های عضـــو 
کمیتـــه خـــود را دریافـــت و پـــس از جمع بنـــدی 

بـــه کارگـــروه بررســـی اساســـنامه ارائـــه نمایـــد. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد نقطـــه نظـــرات دریافتـــی 
و  بررســـی  مـــورد  از کمیته هـــا در کارگـــروه 
ــر  ــی بـ ــده مبنـ ــل آمـ ــی های بعمـ ــج بررسـ نتایـ
ـــورد  ـــات م ـــام اصاح ـــا انج ـــری و ی ـــرورت بازنگ ض
نیـــاز جهـــت تصمیم گیـــری بـــه هیـــأت مدیـــره 

ســـندیکا ارائـــه شـــود.
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امتناع اصاح

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، 
الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

 دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

دنیای اقتصاد/ دکتر پویا جبل عاملی

امید  و  تدبیر  شعارش  که  برآورد  سر  دولتی  دیروز 
ایران  با  دنیا  همراهی  و  برجام  آن  دل  از  و  بود 
به دست آمد. دولت سرمست پشتوانه اجتماعی بود، 
اقتصادی  اصاحات  سوی  به  چندانی  گام های  اما 
و  داخلی  فضای  وقتی  دیگر  به عبارت  برنداشت. 
بین المللی آمادگی بیشتری را برای دولت به منظور 
داشت  وجود  فرصت  این  و  می کرد  ایجاد  اصاحات 
کوتاه مدت  هزینه های  جامعه  مشکات،  بیان  با  تا 
اصاح را پذیرا باشد، اما عزم حرکت به سوی تغییری 

ملموس دیده نشد.
هرچند پدیده موسسات مالی غیرمجاز کمرنگ شد، 
اصاحاتی در گزارشگری مالی انجام شد و واحد های 
و  دنیا  مالی  نظام  با  بیشتر  همراهی  برای  تطبیق 
بهره برداری بیشتر از منافع برجام ایجاد شد، اما طیف 
انرژی،  یارانه حامل های  مانند  موضوعات  از  وسیعی 
بازنشستگی،  صندوق های  دولتی،  قیمت گذاری 
و  مجوزها  بودجه،  مزمن  کسری  بانک ها،  ترازنامه 
را  تغییری   ... و  مالیاتی  بوروکراسی دولتی، سیستم 
بسته،  همچنان  کسب و کار  فضای  ندیدند.  خود  به 
به  زیر ضربات بی امان مداخات دولتی  و  انحصاری 

بهانه های مختلف است.
اما از بخت بد اقتصاد ایران، شرایط برای تغییر

ادامه در صفحه 3

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3398060-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3398060-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت 
بازنگری و اصاح اساسنامه سندیکا 

برگزار شد
اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت بازنگری و 
اصاح اساسنامه سندیکا سیزدهم خرداد سال 
جاری با حضور رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره 
به  تعیین شده توسط هیأت مدیره  نمایندگان  و 

عنوان اعضای کارگروه برگزار شد.
صفحه 1

تمدید مهلت اعام ارز موردنیاز پروژه های 
شرکت های عضو سندیکا 

وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز پروژه های 
ملی و تولیدی، برنامه ریزی، اولویت بندی و تعیین 
سهمیه ارزی را در دستور کار خود قرار داده است.

صفحه 3
عاقمندی یک شرکت چینی جهت 

سرمایه گذاری در زمینه نیروگاهی ایران
رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
به  چینی  شرکت  یک  عاقمندی  از  چین  و 
سرمایه گذاری در زمینه نیروگاهی در ایران خبر 

داد. 
صفحه 3

رهشاد الکتریک سی امین سال تأسیس 
خود را جشن گرفت

مراسم سی امین سالگرد شرکت رهشاد الکتریک در 
نمایشگاه کنفرانس برق تهران با حضور تنی چند از 

مهمانان و مدیران حوزه صنعت برق برگزار شد.
صفحه 3

عدم تخصیص عوارض حاصل از فروش 
برق توسط 

حداقل  گفت:  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو 
میانگین راندمان نیروگاه ها حدود 3۸ درصد بوده 
که دولت باید راندمان را با تبدیل نیروگاه های بخار 

به سیکل ترکیبی افزایش دهد.
صفحه 4

تعویض ۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده برق 
مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران از تعویض 
۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده در استان تهران خبر داد

صفحه ۵
آخرین وضعیت تامین برق خودروهای برقی 
گفت:  توانیر  شرکت  انتقال  هماهنگی  معاون 
هیچ  گرفته  صورت  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  با 
مشکلی از سوی توانیر برای تامین برق خودروها 

و موتورسیکلت های برقی وجود ندارد.
صفحه ۵

ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به 
۵7۵ مگاوات رسید 

به گزارش ایرنا وزارت نیرو با اشاره به اینکه هم 
اکنون ۵۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال 

احداث است.
صفحه6

برقرسانی به ۸4۸ واحد مسکن مهر 
گچساران در دست اجراست 

 رئیس شرکت توزیع نیروی برق گچساران گفت: 
برقرسانی به ۸4۸ واحد مسکن مهر با اعتباری 
در  ریال  میلیون   7۰۰ میلیاردو  هشت  از  بیش 

دست اجراست.
صفحه 7

تلفات انرژی برق در شیراز ۸ درصد 
کاهش یافت 

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان 
داشت : در ابتدای سال 96 این شرکت با تلفات 

16.۰4 درصدی انرژی برق روبرو بود 
صفحه 7

ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در 
دهدشت 

نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی برق در دهدشت 
مرکز شهرستان کهگیلویه راه اندازی می شود.

صفحه ۸
دفتر مدیریت فناوری نوین در دانشگاه 

تفرش راه اندازی شد
دفتر مدیریت فناوری نوین با هدف بومی کردن 
دانش فنی تجدیدپذیر با بهره گیری از ظرفیت های 

علمی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد. 
صفحه ۸

راهکار معتبرترین دانشگاه آمریکا برای 
پیشرفت اقتصاد ایران در سال ۵2 چه بود؟ 
یک استاد دانشگاه مطرح کرد:  راهکار معتبرترین 
دانشگاه آمریکا پس از مدتها کار تحقیقاتی برای 

پیشرفت اقتصادی ایران این بود
صفحه 9

دلیل 9 هزار میلیارد تومان چک برگشتی 
چیست؟ 

هزار  ارزش 9  به  فقره چک  میلیون  حدود یک 
میلیارد ریال در فروردین ماه سال جاری برگشت 

داده شده 
صفحه 1۰

استعدادهای سازمان؛ عامل شکوفایی 
تکنولوژی  

پیشرفته  تکنولوژی های  روی  تمرکز  افزایش   
امروز باعث شده خیلی راحت بتوان یک حقیقت 

ساده را نادیده گرفت
صفحه 11



تمدید مهلت اعام ارز موردنیاز 
پروژه های شرکت های عضو 

سندیکا
وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز پروژه های 
ملی و تولیدی، برنامه ریزی، اولویت بندی و تعیین 
سهمیه ارزی را در دستور کار خود قرار داده است.

از طریق  نیاز کشور  ارز مورد  تامین  در حال حاضر 
صادرات  از  حاصل  ارز  نفت،  فروش  از  حاصل  ارز 
صادرکننده  شرکت های  و  پتروشیمی  شرکت های 
غیرنفتی  از صادرات محصوالت  ارز حاصل  و  فلزات 

و صادرات خدمات صورت می پذیرد .
تحریم های  تشـدید  احتمال  به  توجه  با  رو  این  از 
وصول  شدن  محدود  و  کشورمان  علیه  ظالمانه 
برنامه ریزی،  صمت  وزارت  صادرات،  از  حاصل  ارز 
ارز  تامین  برای  ارزی  تعیین سهمیه  و  اولویت بندی 
مورد نیاز پروژه های ملی و تولیدی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
فهرست  می گردد  دعوت  سندیکا  محترم  اعضای  از 
جمع بندی  جهت  را  خود  ارزی  نیازهای  و  پروژه ها 
تاریخ  تا  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  ارائه  و 
97/03/26 از طریق فرم مربوطه به دبیرخانه سندیکا 

ارسال کنند.
برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

رهشاد الکتریک سی امین سال 
تأسیس خود را جشن گرفت

مراسم سی امین سالگرد شرکت رهشاد الکتریک 
در نمایشگاه کنفرانس برق تهران با حضور تنی 
برق  صنعت  حوزه  مدیران  و  مهمانان  از  چند 
در  الکتریک  رهشاد  عامل  مدیر  شد.  برگزار 
سخنان ضمن تاکید بر اینکه این شرکت با شعار 
”مشتري مداري-کیفیت گرایي“ همواره به دنبال 
و  کارکنان  از  است،  مشتري  رضایت  افزایش 

نمایندگان این شرکت تقدیر کرد.
گفتنی است شرکت رهشاد الکتریک در سال 1367 
روشنایی  انواع خازن¬های  تولید  با  را  فعالیت خود 
با  حاضر  حال  در  که  است  کرده  آغاز  موتوری  و 
از  محصوالتی  سبد  دارای  خود  محصوالت  افزایش 
خازن هاي  قدرت،  ضریب  اصاح  خازن هاي  جمله 
خازن هاي  خازني،  رگوالتورهاي  موتورها،  انداز  راه 
استارت الکترولیتیک، ایگنیتورهاي المپ هاي گازي، 
کابل  آالت  یراق  خانگي،  گاز  اجاق  جرقه زن هاي 
خود نگهدار شبکه هاي توزیع برق، کامپاندهاي مواد 
پاستیک و المپ هاي روشنایی ال ای دی خانگی. 

عاقمندی یک شرکت چینی 
جهت سرمایه گذاری در زمینه 

نیروگاهی ایران 
رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
به  چینی  شرکت  یک  عاقمندی  از  چین  و 
سرمایه گذاری در زمینه نیروگاهی در ایران خبر 

داد. 
اسداهلل عسگراوالدی رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی 
هیات  رئیس  به  نامه ای  در  چین  و  ایران  صنایع  و 
مدیره سندیکای صنعت برق ایران، از عاقمندی یک 
شرکت چینی به سرمایه گذاری در زمینه نیروگاهی 

در ایران خبر داد. 
 power china Henan چینی  شرکت   
در  سرمایه گذاری  به  عاقمند    Engineering
اینکه  به  توجه  با  است،  ایران  در  نیروگاهی  زمینه 
مدیران این مجموعه قصد دارند مهرماه سال جاری 
باشند و عاقه مندند پیش  به تهران داشته  سفری 
مشترک  سرمایه گذاری  ایرانی  طرف های  با  سفر  از 
فرمایید  دستور  است  خواهشمند  باشند،  داشته 
به  همکاری  به  عاقمند  شرکت های  اطاعات 
قبلی  هماهنگی  امکان  تا  ارسال  اتاق  این  دبیرخانه 

بین شرکت ها به وجود آید. 
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ادامه از صفحه 1
ماهیت  یکسو  از  می شود.  گذشته  از  سخت تر   
را  اصاح  درد  زمان  که  است  نحوی  به  مشکات 
بیشتر می کند و در عین حال، شرایط بیرونی نیز به 
سمت تبدیل شدن به مانعی دیگر برای اصاح پیش 
می رود. اگر اروپا نتواند به تعهداتش پایبند باشد، با 
پایان برجام، درآمد ارزی کشور می تواند به حد پیش 
از برجام افت کند و برای دولتی که تا همین جا نیز 
این  به دوش می کشد،  را  دورقمی  عملیاتی  کسری 
امر به معنای وارد شدن به چرخه رکودی خواهد بود.

این  در طول  فرصت ها  که چگونه  کرد  باید گوشزد 
فکر  اگر  که  کرد  تاکید  ثانیا  و  رفت  بین  از  مدت 
می کنیم در آینده شرایط اصاحی بهتر خواهد شد، 
از ماهیت چالش های اقتصادی به دوریم. اگر فرض 
می توان  آنچه  بازگردند،  گذشته  تحریم های  کنیم 
حداقلی  توزیع  نظام  یک  ایجاد  کرد  توصیه  آن  به 
کردن  باز  دیگر  سوی  از  اما  اساسی  کاالهای  برای 
فضا برای کاالهای دیگر و انجام اصاحات اقتصادی 
از دست  به  نگاه  با  اگرچه  است.  ممکن  نحو  هر  به 
رفتن فرصت ها و دشواری های آتی و احتمال بسیار 
ناچیز تحقق تغییر در روندهای اقتصادی باید گفت 
که نظام اقتصادی دچار امتناع از اصاح شده است، 
حل  عدم  نهایت  از  بیم  ناظر،  یک  عنوان  به  لیک 
چالش ها، موجب می شود که لحظه ای را برای توجه 
سیاست گذاران به ضرورت تعدیل اقتصادی از دست 

ندهیم؛ حتی در این شرایط.

http://www.ieis.ir/UserImage/tamdid%20mohlat.pdf
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حداقل  گفت:  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو 
درصد   3۸ حدود  ها  نیروگاه  راندمان  میانگین 
بوده که دولت باید راندمان را با تبدیل نیروگاه 

های بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  خامکانی  امیری  حسین 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پایین بودن راندمان 
برنامه  قانون  در  دولت  نیروگاه های حرارتی، گفت: 
ششم توسعه و قانون حمایت از صنعت برق مکلف 
شده که راندمان نیروگاه ها را با تبدیل نیروگاه های 

بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.
با  اسامی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
نیروگاه های  باید هر چه سریعتر  اینکه دولت  بیان 
افزود:البته  کند،  تبدیل  ترکیبی  سیکل  به  را  بخار 
ظاهرا اقداماتی در این باره صورت گرفته؛ اما بحث 
های  نیروگاه  توسعه  در  ایران  که  است  این  اساسی 
برنامه  براساس  و  بوده  عقب  برنامه  از  تجدیدپذیر 

پیش نرفته است.
سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو باید توافق کنند 
که 100 درصد عوارض حاصل از برق براساس قانون 
به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص یابد 

و این عوارض نباید در بخش دیگری هزینه شود.

وی ادامه داد: بخشی از عقب ماندگی،  برنامه ناشی 
از این است که عوارض حاصل از فروش برق که باید 
براساس قانون صرف توسعه برق تجدیدپذیر شود در 
تخصیص  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط   96 سال 
داده نشد، در حالی که تضمین خرید برق بسیاری از 
سرمایه گذاران که در بحث تجدیدپذیر خورشیدی و 
برق قرارداد امضاء کرده بودند از محل همین عوارض 
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس  بود.  برق 
شورای اسامی، با بیان اینکه عدم تخصیص عوارض 
یادآور  را دچار مشکل کرده است،  نیرو  برق وزارت 
شد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو باید توافق 
کنند که 100 درصد عوارض حاصل از برق براساس 
قانون به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص 
یابد و این عوارض نباید در بخش دیگری هزینه شود.

ها  نیروگاه  توسعه  به  عوارض  این  افزود:اگر  وی 
اختصاص یابد توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر شتاب 
می گیرد؛ اما متاسفانه کشور در این زمینه از برنامه 
با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این  است.  عقب 
بیان اینکه حداقل میانگین راندمان نیروگاه ها حدود 
داد:  ادامه  است،  پایین  رقمی  که  بوده  درصد   38
نیروگاه  و  بوده  قدیمی  کشور  های  نیروگاه  برخی 
که  حالی  در  است،  پایین  راندمانشان  حرارتی  های 
از  باید  و  کرده  پیشرفت  حوزه  این  های  تکنولوژی 
این  راندمان  تا  کرد  استفاده  جدید  های  تکنولوژی 
نیروگاه ها را باال برد. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
با تاکید بر ضرورت تبدیل نیروگاه  شورای اسامی، 
راندمان،  افزایش  برای  به سیکل ترکیبی  بخار  های 
تصریح کرد: دولت مکلف شده در طول برنامه ششم 
توسعه 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور 
افزوده و راندمان نیروگاه ها را با تبدیل نیروگاه های 

بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.

راندمان نیروگاه ها حدود 3۸ درصد است

عدم تخصیص عوارض حاصل از 
فروش برق توسط

معادل دو نیروگاه برقی در شبکه های توزیع انرژی به 
هدر می رود

آیا نوسازی خطوط انتقال در 
بودجه سال 97 دیده شد؟ 

بر  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو   - تجارت  فصل 
لزوم نوسازی شبکه های توزیع برق و خطوط انتقال 

انرژی تاکید کرد.
از  زیادی  بخش  اتاف  به  اشاره  با  میرزایی،  جال 
انرژی برق به دلیل فرسودگی خطوط توزیع، گفت: 
آب  و  برق  زمینه  در  کشور  اصلی  مشکل  متاسفانه 
این است که به سمت سرمایه گذاری در این بخش 
حرکت کرده و از یک سو نیروگاه احداث و از سوی 
دیگر سد افتتاح می شود؛ اما نحوه مصرف به حال 

خود رها شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی، افزود: 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به جای اینکه نیروگاه 

این همه سرمایه  به جای  و  احداث شده  در کشور 
گذاری در این بخش باید از هدر رفت و اتاف برق 

در شبکه های توزیع و انتقال برق جلوگیری شود.
وزارت نیرو باید حداقل برای سال 98 روی موضوع 
نوسازی شبکه های توزیع کار کند تا در بودجه سال 
آتی مبلغی برای نوسازی این شبکه ها تصویب شود. 
وزارت نیرو باید برنامه مشخصی درباره جلوگیری از 

هدررفت برق به مجلس ارائه دهد 
در شبکه  برق  نیروگاه  دو  معادل  اینکه  بیان  با  وی 
برای  ادامه داد:  به هدر می رود،  انرژی  توزیع  های 
جلوگیری از این مقدار هدررفت باید به سمت کاهش 
این  ادامه  با  و مدیریت مصرف حرکت کرد، چراکه 
یک  ساله  هر  که  داشت  را  دغدغه  این  باید  روند 

نیروگاه احداث کرد.
مجلس  در  چرداول  و  ایوان  ایام،  مردم  نماینده 
شورای اسامی، یادآور شد: برای جلوگیری از اتاف 
برق نوسازی خطوط انتقال نیرو و شبکه های توزیع 
برق اهمیت زیادی دارد، لذا وزارت نیرو و توانیر باید 
یک برنامه مشخصی در این باره به مجلس ارائه دهند. 
وی با بیان اینکه نوسازی خطوط انتقال و شبکه های 
توزیع برق در اولویت کاری سال جاری وزارت نیرو 
نیست، افزود: وزارت نیرو باید حداقل برای سال 98 
تا  روی موضوع نوسازی شبکه های توزیع کار کند 
در بودجه سال آتی مبلغی برای نوسازی این شبکه ها 

تصویب شود.
اسامی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
را  شده  تلف  های  برق  توان  می  اینکه  به  اشاره  با 
نوسازی  تصریح کرد:  از کشور صادر کرد،  به خارج 
شبکه ها و صادرات برق به اراده و مدیریت صحیح 
اردکانیان  آقای  دوره  در  امیدوارم  که  است  نیازمند 

این اتفاقات خوب رخ دهد.

http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/b3a4112746398.html#%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-38-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85
http://tnews.ir/news/7f85112693415.html?sid=21680368#%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
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مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران خبر داد

تعویض ۵۰۰ کیلومتر کابل 
فرسوده برق

مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران از تعویض 
تهران  استان  در  فرسوده  کابل  کیلومتر   ۵۰۰
کیلومتر   1۵۰۰ حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر 
که  دارد  وجود  تهران  در  قدیمی  فرسوده  کابل 
برنامه ریزی های متعددی برای تعویض این کابل ها 

صورت گرفته است.
بـه گـزارش ایـران اکونومیسـت؛  غامرضـا خـوش 
خلـق  بـا بیان ایـن که سـال گذشـته 250 کیلومتر 
از کابـل هـای فرسـوده و قدیمـی بـه کابـل هـای 
دفنـی تغییـر یافـت، اظهـار کـرد: امسـال نیـز 250 

کیلومتـر کابـل جدیـد احـداث شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه هـای در نظـر گرفته شـده 
بـرای ایجـاد کابل هـای جدید گفت: حـدودا بین دو 
تـا سـه سـال زمـان می بـرد تـا بتوانیـم کابـل های 

فرسـوده را جایگزیـن کنیم.
مدیرعامـل بـرق منطقـه ای اسـتان تهـران بـا بیـان 
ایـن کـه ایجاد تونـل بهتریـن حالت بـرای نگهداری 
کابـل هـا اسـت، ادامـه داد: بـا توجـه بـه ایـن کـه 
هزینـه احـداث تونـل زیـاد اسـت بـرای اجـرای این 
طـرح کمـی تاخیـر داشـته ایم، امـا بـه طـور کلـی 

احـداث تونـل از دفـن کابـل موثرتـر اسـت.
وی بـا تاکیـد بر این که در حال حاضـر 30 کیلومتر 
تونـل احـداث کـرده ایـم، عنوان کـرد: برنامـه ریزی 
هـای  کابـل  جایگزینـی  بـرای  را  متعـددی  هـای 
فرسـوده در نظر داریـم که امیدواریم بـه خوبی وارد 

مرحلـه اجرا شـود.
مســووالن برقــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه 
مشــکل کمبــود زمیــن و همچنین از منظــر مبلمان 
شــهری، عمــا دیگــر نمی تــوان شــبکه های جدیــد 
ــبکه های  ــرد و ش ــداث ک ــی اح ــورت هوای را به ص
جدیــد بــرق در تهــران به صــورت کابــل زیرزمینــی 
ــر  ــای زی ــل ه ــازی کاب ــد نوس ــود و بای ــرا می ش اج
ــرق  ــع ب ــرق و پســت هــای توزی ســطحی شــبکه ب
ــران  ــهر ته ــطح ش ــریعتر در س ــه س ــر چ ــز ه نی
ــاعدت و  ــتلزم مس ــر مس ــن ام ــرد و ای ــورت گی ص

یــاری مدیریــت شــهری اســت.

آخرین وضعیت تامین برق 
خودروهای برقی

گفت:  توانیر  شرکت  انتقال  هماهنگی  معاون 
هیچ  گرفته  صورت  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  با 

مشکلی از سوی توانیر برای تامین برق خودروها 
و موتورسیکلت های برقی وجود ندارد.

ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حسینی  زمان  سید 
سازمان های  اینکه طبق سیاست گذاری های  بیان  با 
درصد   70 باید  الزاما   2050 سال  تا  بین المللی 
حال  در  کرد:  اظهار  شوند،  برقی  دنیا  خودروهای 
 13 و  خودرو  میلیون   17 حدود  ایران  در  حاضر 

میلیون موتورسیکلت وجود دارد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای توسعه خودروها 
و موتورسیکلت های برقی، عنوان کرد: در مجلس در 
تا هر سال 10  پیگیری هستند  و  برنامه ریزی  حال 
درصد موتورسیکلت های معمولی کاهش پیدا کند و 
به موتورسیکلت برقی تبدیل شود که در این شرایط 

ما برای تامین برق هیچ مشکلی نداریم.
با بیان اینکه  انتقال شرکت توانیر  معاون هماهنگی 
خودروی  چهار  اندازه  به  موتورسیکلت  یک  هر 
گفت:  می کند،  ایجاد  آلودگی  محیط  در  معمولی 
قطعا سیاست  توسعه موتور و خودرو برقی می تواند 

در کاهش آلودگی ها موثر باشد.
طبق سیاست وزارت نیرو نیز باید تا سال 2050 حدود 
70 درصد خودروها و موتورسیکلت ها به سمت برقی 
موتورسیکلت ها  کردن  برقی  البته  که  بروند  شدن 
برابر  چهار  موتورسیکلت ها  چراکه  است  اولویت  در 

خودروهای معمولی آلودگی ایجاد می کنند.
جایگزین  برق  آینده  در  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 
بنزین در ایران خواهد شد، لذا وزارت نیرو در حال 
فراهم کردن شرایطی است تا در زمان های غیر پیک 
با نصب تجهیزات مورد نیاز، خودروهای برقی را در 
دنبال  به  همچنین  کند  شارژ  نظر  مورد  مکان های 
و خودرو  باتری  تولید  مناسب  ارتباط  شرایط  ایجاد 

برقی در ایران است.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA/50b6112689696.html#%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://tnews.ir/news/9128112693672.html?sid=21680368#%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
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کسری 3۵۰۰ مگاواتی برق به دلیل از مدار خارج کردن 
نیروگاه های برقابی

 مدیریت مصرف جایگزین 
کمبودها می شود

گذشته  سال  ما  گفت:  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
استان  در  نیز  عمدتا  که  برقابی  نیروگاه های  از 
ایام پیک 9300 مگاوات  خوزستان وجود دارند در 
تولید  امسال 3500 مگاوات در  اما  بار می گرفتیم 

دچار نقصان هستیم.
آرش کردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
اظهار داشت: ورودی آب سدهای کرخه و دز نسبت 
و  توان  بنابراین  کرده  پیدا  کاهش  گذشته  سال  به 
برق  دریافت  برای  تابستان گذشته  در  ظرفیتی که 

انتظار داشتیم امسال قطعا نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تولید نیروگاه های برقابی در استان 
خوزستان دچار کمبودهایی خواهد شد، تصریح کرد: 
این کمبود ناشی از کم شدن ورودی آب به سدها 
است، طبق برآوردها 3000 تا 3500 مگاوات نسبت 
به 9 هزار و 200 مگاوات سال گذشته کسری داریم.

ما سال  کرد:  توانیر خاطرنشان  عامل شرکت  مدیر 

گذشته از نیروگاه های برقابی که عمدتا نیز در استان 
خوزستان وجود دارند در ایام پیک 9300 مگاوات بار 
می گرفتیم اما امسال 3500 مگاوات در تولید دچار 

نقصان هستیم.
وی یادآور شد: ما حداقل بار را از نیروگاه های برقابی 
را  برقابی  نیروگاه های  از  برق  گرفتیم یعنی دریافت 
به شدت کاهش دادیم، یعنی آب را برای تابستان و 

زمان پیک مصرف ذخیره کردیم.
کردی همچنین گفت: از دیگر اقدامات ما این بود که 
مدیریت مصرف را در سطح وسیع تر و گسترده تری 
سال  که  گذاری  هدف  و  تارگت  کردیم،  پیگیری 
گذشته داشتیم 4 هزار مگاوات امسال 5 تا 6 هزار 
کردیم  ریزی  برنامه  مصرف  مدیریت  در  را  مگاوات 
مدیریت  در  که  تنوعی  با  بتوانیم  امیدواریم  یعنی 
بیشتر شرکت ها،  پیگیری های  و  ایجاد شده  مصرف 

مدیریت مصرف را جایگزین کمبودها کنیم.
برنامه های  قالب  در  سایی  پیک  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت مصرف تعریف می شود، اظهار داشت: برای 
صنایع و مشترکین بزرگ و مردم تبلیغ و تشویق در 
نظر گرفتیم تا کمک کنند در ساعات پیک، مصرف 
کاهش یابد، در کنار آن حفظ آمادگی نیروگاه ها در 
سطح وسیع و گسترده مطابق آن چیزی که سال های 

قبل وجود داشته است.
مدیر عامل شرکت توانیر بیان کرد: برنامه این است 
برداری  بهره  قابلیت  که  موجود  نیروگاه های  که 
دارند دچار کمترین عیب و نقص و تعمیرات شوند، 
سیاست بعدی اینکه پروژه هایی را که برای عبور از 
پیک اولویت دارد به اتمام برسانیم، همچنین آماده 
و  ناخواسته  حوادث  به  رسیدگی  برای  نیروها  باش 
اتفاقاتی که به صورت قهری در شبکه پیش می آید 

در دستور کار است.

ظرفیت نصب شده انرژی های نو 
کشور به ۵7۵ مگاوات رسید

اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزارت  ایرنا  گزارش  به 
نیروگاه تجدیدپذیر در  اکنون ۵۵۰ مگاوات  هم 
حال احداث است اعام کرد: از تیرماه سال ۸۸ 
شده  نصب  ظرفیت  امسال  خردادماه  ابتدای  تا 
انرژی های نو کشور به ۵7۵ مگاوات رسیده است.

ابتدای  تا   1388 سال  تیرماه   ( زمانی  بازه  این  در 
خردادماه امسال( 2 میلیارد و 72 میلیون کیلووات 
که  شده  تولید  انرژی  تجدیدپذیر  منابع  از  ساعت 
این میزان تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر 

توانسته از انتشار حدود یک میلیون و 430 هزار تن 
گاز گلخانه ای بکاهد.

همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث شده 
سوخت های  مصرف  از  مترمکعب  میلیون   588
فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا 

در کشور است، کاسته شود.
براساس این گزارش این حجم از تولید انرژی های نو 
باعث صرفه جویی 456 میلیون لیتری مصرف آب در 

سال های اخیر شده است.
هم اکنون 550 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور 
در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی های 

نو کشور نیز به 575 مگاوات رسیده است. 
همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال 47 
هزار و 321 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

کشور شده است.
این بخش حکایت  در  ارقام موجود  و  اعداد  بررسی 
از آن دارد که در حال حاضر 45 درصد نیروگاه های 
نوع  از  درصد   35 بادی،  نوع  از  کشور  تجدیدپذیر 
دو  کوچک،  برقآبی  نوع  از  درصد   16 خورشیدی، 
درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع 

زیست توده است.
ایران با بیش از 300 روز آفتابی در سال و همچنین 
قابل  ظرفیتی  باد،  از  برق  تولید  برای  مهیا  مناطق 

توجه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد.
انرژی های  برق،  صنعت  کارشناسان  زعم  به 
تجدیدپذیر ارزان  ترین انرژی در ایران است؛ هزینه 
تمام شده یک کیلووات ساعت برق خورشیدی چهار 
سنت است که طبق پیش بینی های صورت گرفته، با 
رشد دانش و تکنولوژی ها این عدد تا سال 2020 
به سه سنت و در سال های بعد به 2 سنت و کمتر از 

آن کاهش می یابد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/22fd112728062.html#%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-3500-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://tnews.ir/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/d3e9112700135.html#%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-575
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برقرسانی به ۸4۸ واحد مسکن 
مهر گچساران در دست اجراست

 رئیس شرکت توزیع نیروی برق گچساران گفت: 
برقرسانی به ۸4۸ واحد مسکن مهر با اعتباری 
در  ریال  میلیون   7۰۰ میلیاردو  هشت  از  بیش 

دست اجراست.
علی روانگرد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
این طرح 2 هزار متر شبکه فشار متوسط، 55 متر 
شبکه فشار ضعیف و 62دستگاه روشنایی و 5 پست 

زمینی احداث می شود.
روشنایی  نصب  و  شبکه  سازی  بهینه  و  اصاح  وی 
در  های  طرح  مهمترین  از  را  گچساران  روستاهای 

دست اجرای این شهرستان ذکر کرد.
روانگرد گفت: دراین طرح یکهزار کیلومتر شبکه فشار 
، 74 دستگاه  قوی، 2 هزار متر شبکه فشار ضعیف 

روشنایی و 6 دستگاه ترانسفورماتور اجرا خواهد شد.
روشنایی  نصب  و  شبکه  سازی  بهینه  و  اصاح  وی 
و 300  میلیارد  پنج  از  بیش  اعتباری  با  بعثت  بلوار 
میلیون ریال را از دیگر طرح های در دست اجرا در 

این شهرستان اعام کرد.
رئیس شرکت توزیع نیروی برق گچساران گفت: در 
این طرح 2 هزارو 650 متر شبکه فشار قوی، 500 متر 
شبکه فشار ضعیف، 75 دستگاه روشنایی و 6 دستگاه 

ترانسفورماتور اجرا خواهد شد.
45 هزار مشترک برق در گچساران و روستاهای بخش 

مرکزی این شهرستان وجود دارد.
معادل 32  این شهرستان  برق  70 درصد مشترکان 
هزار مشترک در بخش شهری و مابقی در روستاهاست.

وجود  شهرستان  این  مرکزی  بخش  در  روستا   110
دارد که همه آنها از نعمت برق برخوردارند.

تلفات انرژی برق در شیراز ۸ 
درصد کاهش یافت

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان 
داشت : در ابتدای سال 96 این شرکت با تلفات 
اکنون  که  بود  روبرو  برق  انرژی  درصدی   16.۰4
تلفات در این حوزه به حدود ۸.34 درصد کاهش 

یافته است.

مهندس جال زراعت  پیشه در گفت و گو با خبرنگار 
ایجاد  گیری،  اندازه  لوازم  نصب   : داشت  اظهار  ایرنا 
پرداخت  از  معاف  مشترکین  کنتور  بموقع  قرائت  و 
 ،... هزینه برق مصرفی نظیر مساجد، حسینیه ها و 
روشنایی  کنتورهای  مستمر  قرائت  و  ایجاد  نصب، 
فاقد  های  پارک  گیری  اندازه  لوازم  نصب  معابر، 
مجاز  غیر  های  برق  آوری  وجمع  بررسی  انشعاب، 
پارک های دارای انشعاب که از برق غیرمجاز کوچه 
ها و خیابان های اطراف استفاده می کنند از جمله 
راهکارهایی است که به کاهش تلفات انرژی انجامیده 

است.
ادامه  شیراز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
واقع  مصارف  برای  گیری  اندازه  لوازم  نصب   : داد 
غیره،  و  روشنایی  نماها،  آب  مانند  ها  میدان  در 
روشنایی،  های  برج  برای  گیری  اندازه  لوازم  نصب 
نصب لوازم اندازه گیری زیرگذرها، تقاطع های غیر 
و  شهر  های  تونل  و  پیاده  عابر  های  پل  همسطح، 
از  تبلیغاتی  تابلوهای  برای  اندازه گیری  لوازم  نصب 
در  انرژی  تلفات  کاهش  با  که  است  اقداماتی  دیگر 

حوزه شیراز کمک کرده است.
زراعت پیشه همچنین از جمع آوری برق های غیر 
مجاز دستفروشان و اقدامات پیشگیرانه در این رابطه 
و برخورد قانونی با خودروهای بارفروشی که از برق 
غیرمجاز استفاده می کنند، به عنوان بخشی دیگر از 
انرژی  تلفات غیرفنی  فعالیت ها در راستای کاهش 

یاد کرد.
برق شیراز نصب  نیروی  توزیع  به گفته مدیر عامل 
مشترکین  برای  هوشمند  کنتور   7000 از  بیش 
صنعتی و کشاورزی با هدف محاسبه دقیق و لحظه 
ای مصرف آنها، نصب 7800 کنتور روشنایی معابر، 
نصب بیش از 450 کنتور برای چراغ های راهنمایی 

نصب  تصویری،  نظارت  های  دوربین  و  رانندگی  و 
و  راهنمایی  های  کیوسک  برای  گیری  اندازه  لوازم 
گیری  اندازه  لوازم  نصب  ها،  بانک  عابر  و  رانندگی 
های  دکه  شامل  شهرداری  های  کیوسک  برای 
کانکس  و  فروشی  میوه  های  کانکس  مطبوعاتی، 
های نگهبانی نبش کوچه ها از دیگر اقدامات اجرایی 

دراین حوزه است.
وی همچنین از بازدید، آزمایش و اصاح لوازم اندازه 
گیری مشترکین معاف از پرداخت هزینه ی انرژی، 
بموقع گزارش های ماموران قرائت خصوصا  بررسی 
کنتورهای  قرائت  گیری،  اندازه  لوازم  اشکاالت 
تجمیعی مربوط به مجتمع های مسکونی و تجاری 
و مقایسه با کنتورهای زیر مجموعه، کنترل مضاعف 
مشترکین  کنتورهای  نصب  و  مشترکین  مصرف 
متخلف روی پایه با استفاده از تابلوی تجمیع خارج 
از  دیگری  بخش  عنوان  به  مشترک،  دسترس  از 

اقدامات اجرایی یاد کرد.
شرکت توزیع نیروی برق شیراز، فعالیت های عملی 
نیاز  مورد  برق  توزیع  و  تحویل  زمینه  در  را  خود 
مصرف کنندگان و توسعه، احداث، اصاح، بازسازی، 
توزیع  شبکه  از  برداری  بهره  و  نگهداری  سرویس، 

انجام می دهد.
و  20هزار  مساحت  به  شرکت  این  عملیاتی  حوزه 
148کیلومتر مربع شامل امور هفت گانه برق شیراز، 
مدیریت برق مرودشت شامل برق مرودشت و اداره 
های برق سیدان، درودزن و کامفیروز، مدیریت برق 
ارسنجان، مدیریت برق سپیدان شامل برق سپیدان 
مدیریت  پاسارگاد،  برق  مدیریت  بیضا،  برق  اداره  و 
برق  مدیریت  و  برق صدرا  مدیریت  برق سروستان، 
برق خرامه، داریون،  اداره های  نواحی شیراز شامل 

زرقان، کوار، ارژن و دارنگون است.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/459a112744176.html#%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-848-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/449e112746058.html#%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
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کهگیلویه وبویراحمد؛

ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق 
در دهدشت

در  برق  ترکیبی  سیکل  مگاواتی   ۵۰۰ نیروگاه 
اندازی  دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه راه 

می شود.
کهگیلویه  مرکز  و سیما  گزارش خبرگزاری صدا  به 

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه،  وبویراحمد، 
در  برق  مگاواتی   500 نیروگاه  ساخت  بهمئی، 
با  اسامی  شورای  مجلس  در  لنده  و  دهدشتچرام 
بیان اینکه افت ولتاژ و نوسانات کنونی برق در شهر 
دهدشت نمی تواند تغذیه و تامین کننده خوبی برای 
گفت:  باشد،  کهگیلویه  شهرستان  در  صنایع  برق 
سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در کهگیلویه 

دارند همواره از این موضوع گله مندند.
توسط  برق  نیروگاه  سه  احداث  از  هاشمی پور  عدل 
شرکت توانیر در سراسر کشور خبرداد و اضافه کرد: 
یکی از این نیروگاه ها به استان کهگیلویه و بویراحمد 

اختصاص داده شد.
انجام  پیگیری های  با  داد:  ادامه  پور  هاشمی  عدل 
شده اولین نیروگاه برق در حوزه کهگیلویه در منطقه 

پادوک احداث می شود.
هاشمی پور از درحال تجهیز بودن کارگاه این نیروگاه 
در منطقه پادوک کهگیلویه خبرداد و گفت: ساخت 
 60 ایتالیا  کشور  در  وزن(  تن   600( با  آن  توربین 

درصد پیشرفت کاری دارد.
بزرگترین  ترکیبی  سیکل  مگاواتی   500 نیروگاه 
کمک در صنعت برق به استان کهگیلویه و بویراحمد 
خواهد بود که عاوه بر تأمین برق استان، در زمینه 
اهمیت  هم  همجوار  استان های  به  برق  صادرات 

زیادی خواهد داشت.
نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی چرام 
و لنده در مجلس شورای اسامی در حاشیه بازدید 
نیز  دهدشت  پتروشیمی  اجرایی  روند  آخرین  از 
کارخانه  پتروشیمی دهدشت،  نظیر  گفت:طرح هایی 
کارخانه  دوم  فاز  و  پایین دستی  واحد های  سیمان، 
آجر و ایستگاه تصفیه خانه آب چهار شهر از سد کوثر 

هم اکنون در دست اجرا هستند.

دفتر مدیریت فناوری نوین در 
دانشگاه تفرش راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: دفتر 
مدیریت فناوری نوین با هدف بومی کردن دانش 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  تجدیدپذیر  فنی 

علمی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد.
دفتر  افزود:  ایرنا،  با  گو  و  گفت  در  شبیهی  فرهاد 
انرژی های تجدید پذیر نیز با مدیریت شرکت برق 
منطقه ای باختر نیز در دانشگاه اراک راه اندازی شده 
که این اقدام نیز زمینه ای برای توسعه انرژی های 
تجدید پذیر با محوریت این دانشگاه در استان فراهم 

کرده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر اظهار داشت: 
عاوه بر این مقدمات همکاری با دانشگاه های آزاد 
زمینه  در  اراک  صنعتی  و  مرکزی  استان  اسامی 
تحقیقاتی و ارتباط مستقیم با استادان این دانشگاه 
ها در زمینه بومی سازی فناوری های تجدید پذیر 

فراهم شده است. 
از  برخورداری  لحاظ  به  مرکزی  استان  افزود:  وی 
اراضی مسطح، ظرفیت  و  شرایط ویژه آب و هوایی 
مطلوبی در گسترش انرژی های تجدید پذیر دارد که 
این مهم با همکاری دانشگاه های استان در دستور 

کار شرکت برق منطقه ای باختر قرار گرفته است.
شبیهی بیان کرد: اجرای 90 طرح با اعتباری بالغ بر 
سه هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار در شرکت برق 
این میزان  از  باختر هدفگذاری شده که  منطقه ای 
36 مورد در حوزه جغرافیایی استان مرکزی و مابقی 
ریزی  برنامه  لرستان  و  همدان  های  استان  در  نیز 

شده است. 
وی، مطالبات شرکت برق منطقه ای باختر را بیش 
از هزار و 800 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: همه 
این مطالبات در زمینه مشترکان صنعتی و تجاری 
همدان،  استان  سه  باختر  ای  منطقه  برق  است. 
لرستان و مرکزی با 77 هزار کیلومتر مربع مساحت، 
پنج میلیون نفر جمعیت و 2 میلیون مشترک را در 

بر می گیرد. 

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%B1/350c112739521.html#%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/e968112729009.html#%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4


شماره  2195       19 خرداد 1397

9اخبار اقتصادی

راهکار معتبرترین دانشگاه 
آمریکا برای پیشرفت اقتصاد 

ایران در سال ۵2 چه بود؟

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:  راهکار معتبرترین 
دانشگاه آمریکا پس از مدتها کار تحقیقاتی برای 
پیشرفت اقتصادی ایران این بود که ایران باید در 
داشته  چشمگیری  رشد  هسته ای  انرژی  زمینه 
باشد و تا سال 74 بیش از 2۰ هزار مگاوات برق 

هسته ای تولید کند.
ــری روز 14 خــرداد در ســخنان  ــام معظــم رهب مق
ــرژی هســته ای  ــد ســازمان ان خویــش دســتور دادن
ــا  ــو ب ــزار س ــد 190 ه ــرای تولی ــازی ب ــه س زمین
اســتفاده از نیــروی هســته ای را آغــاز  کنــد در 
ــد  ــته ای در رش ــرژی هس ــگاه ان ــه و جای ــن رابط ای
ــی  ــوش وثوق ــا داری ــور ب ــادی کش ــعه اقتص و توس

کارشــناس انــرژی هســته ای و اســتاد دانشــگاه 
اصفهــان گفت و گــو کردیــم:

وی دربـاره چرایـی احتیاج کشـور به توانمندسـازی 
در ایـن محـدوده گفت: توان 190 هزار سـو با توجه 
بـه دو فاکتـور نیاز کشـور اسـت. بخشـی از اورانیوم 
غنـی سـازی شـده ای که نیـاز داریـم برای نیـروگاه 
بوشـهر اسـت چـرا کـه بـر اسـاس قـراردادی کـه با 
روسـیه بسـته شـد قـرار بـر ایـن بـود کـه تـا سـال 
1400 تهیـه سـوخت آن بـر عهـده روسـیه باشـد و 
بعـد از آن بایـد سـوخت را خودمـان تهیـه کنیم که 
سـالیانه حـدود 3.5 تـن قـرص سـوخت می خواهـد 
کـه بـرای ایـن مقدار سـالیانه حدود 150  هزار سـو 

اسـت. نیاز 
الـی  افـزود: حـدود 30  ایـن کارشـناس هسـته ای 
40 هـزار تـا سـو هم بـرای نیازهـای دیگـر همچون  
راکتـور اراک را نیـاز داریـم کـه اگر چه  تـا مراحلی 
بـه خوبی پیـش رفت اما از مدار خارج شـد و راکتور 
جدیـد نیـز وضعیـت مناسـبی نـدارد آن هـم نیاز به 
سـوخت دارد و عـاوه بـر آن راکتـور تهـران کـه آن 
هـم مثـل راکتـور اراک راکتوری کوچک اسـت برای 
آن نیـز بایـد سـوخت تهیـه کنیـم و بـرای کارهـای 
تحقیقاتـی و فنـی نیـز نیـاز اسـت که سـوخت تهیه 
کنیـم. وثوقـی بـا اشـاره بـه اینکـه 190000 هـزار 
سـو مقـداری اسـت کـه قبل از برجـام نیز نداشـتیم 
بـه  تولیـد سـانتیفیوژ عقبـه ای می خواهـد،  گفـت: 
خصـوص بـا توجـه بـه اینکـه در طـول مدتـی کـه 
برجـام اجرایـی شـد و یـک وقفـه ای ایجـاد شـد 
زنجیـره تأمیـن بخـش قابـل ماحظـه ای را از بیـن 
بـرد کـه خواسـته رهبـری معظـم بـر ایـن اسـاس 
بازگردانـدن ایـن زنجیـره تأمین در اشـل 190 هزار 

سـو بـود که بایسـتی باسـازی شـود.

** انرژی؛ کاالی اول مبادله در جهان
ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره اهمیــت انــرژی 
هســته ای در اقتصــاد کشــور گفــت: در دنیــا اقصــاد 
ــرژی و  ــگاه ان ــد منکــر جای ــی نیســت کــه بتوان دان
اهمیــت آن در اقتصــاد جهانــی شــود؛ زیــرا حجــم 
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــه در دنی ــه روزان ــی ک مبادالت
انــرژی را  کاالی اول اقتصــادی دنیــا کــرده اســت؛ 
ــث  ــی بح ــارت جهان ــد از کل تج ــدود 13 درص ح
ــت  ــاندهنده اهمی ــود نش ــن خ ــت و ای ــرژی اس ان
ــه  ــه نکت ــه  اینک ــح ب ــا تصری ــی ب ــت . وثوق آن اس
ــد  ــی ده ــرژی را نشــان م ــت ان ــه اهمی دیگــری ک
ســهم آن در راه انــدازی صنایــع دیگــر اســت گفــت: 
ــن مســائل باعــث شــده اســت کــه هیــچ کــس  ای
ــرژی در توســعه کشــورها  ــگاه ان ــد منکــر جای نتوان
ــه  ــود دارد روش تهی ــه وج ــی ک ــا بحث ــود ام بش

ــرژی اســت. ان
و  انـرژی  تهیـه  شـیوه  اینکـه  یـادآوری  بـا  وی 
موضعگیـری بیگانـگان بـر علیـه ملت ایـران  در این 
زمینـه از زمـان بـوش رئیس جمهـور اسـبق آمریکا 
نیـز وجـود داشـت کـه می گفـت ایـران با توجـه به 
منابـع عظیـم نفتـی و گازی چه احتیاجـی به انرژی 
هسـته ای دارد گفـت: بـرای پاسـخ به این سـوال به 
یـک رخـدادی اشـاره می کنم کـه جواب این سـوال 

در آن نهفتـه اسـت.

**راهـکار معتبرترین دانشـگاه آمریکا پس از مدتها 
کار تحقیقاتـی برای پیشـرفت اقتصادی ایران

وثوقــی افــزود: نظــام طاغــوت در دهــه 50 شمســی  
معتبرتریــن  از  یکــی  بــه  را  درخواســتی  یــک 
آنهــا  از  و  ســپرد  آمریکایــی  دانشــگاه های 
درخواســت کــرد در ایــن زمینــه تحقیــق کننــد کــه 

کشــور ایــران بــرای پیشــرفت اقتصــادی چــه بایــد 
انجــام دهــد  تــا در زمینــه توســعه اقتصــادی بلنــد 
پــروازی کنــد. یــک کار تحقیقاتــی عمیقــی انجــام 
شــد و یــک کار دانشــگاهی در ســطح بهتریــن 
دانشــگاه های دنیــا )SIR(، نتیجــه آن کــه امــروزه 
نیــز  در مرکــز اســناد انقــاب اســامی نیــز موجــود 

ــد. ــه پیشــنهاداتی را مطــرح کردن ــه چ اســت ک
وی بـا اشـاره بـه نتایـج ایـن کار تحقیقاتـی گفـت: 
یکی از مواردی در آن اشـاره شـده اسـت این اسـت 
کـه ایـران بایـد در  زمینـه انـرژی هسـته ای رشـد 
چشـمگیری داشـته باشـد. این گزارش در سـال 52  
انجـام شـد و تأکیـد داشـت کـه ایـران  بایسـتی تـا 
سـال 74 ،20  هـزار مگاوات برق از انرژی هسـته ای 
داشـته باشـد. وثوقـی بـا یـادآوری  اینکـه در زمـان 
طاغـوت نفـت ارزانتر از اکنون بود؛ یعنی اسـتحصال 
انـرژی  بـه صرفه تـر از اکنون بود  و ایـران 5 میلیون 
نفـت تولیـد مـی کـرده نـه اکنون کـه تولیـد کننده 
ایـران  بـه  پنجـم دنیـا اسـت گفـت: در آن زمـان 
پیشـنهاد داده انـد کـه بـه سـراغ انـرژی هسـته ای 
بـرود و از طریـق آن 20 هزار مگاوات برق هسـته ای 

کند.  تولیـد 
افـزود: اکنـون  راکتـور  ایـن کارشـناس هسـته ای 
 1000 و  اسـت  اسـمی  مـگاوات   1300 بوشـهر  
مگاوات رسـمی اسـت یعنی کشـورمان بایـد چیزی 
در حـدود 20 تا راکتور بوشـهر در کشـور راه اندازی 
می کـرد تـا بتوانـد بـه مقـداری کـه در آن گـزارش 

توصیـه شـده بود برسـد.

از سـوخت  ارزانتـر  برابـر   8 **سـوخت هسـته ای 
فسـیلی

ایـن اسـتاد  دانشـگاه بـا بیـان اینکه با یک  حسـاب 
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سـر انگشـتی نیـز می تـوان بـه صرفـه بـودن انرژی 
هسـته ای رسـید گفت: طی قـراردادی که با روسـیه 
بـرای تأمیـن سـوخت نیـروگاه بوشـهر بـا روسـیه 
بسـتیم مبلغـی در حـدود 180 میلیـون دالر بـرای 
سـه سـال سـوخت راکتـور بوشـهر  و چیـزی حدود 
دالر  میلیـون   60 بنابرایـن  بـود  سـوخت  تـن   90
سـوختی می شـود کـه راکتـور بوشـهر در یکسـال 
 1000 سـال  در  مقـدار  ایـن  و  می کنـد  مصـرف 
مـگاوات بـرق در سـال توانـش اسـت کـه و 7 هـزار 
سـاعت سـاالنه کارکـردش اسـت بـا ایـن حسـاب 
قیمـت هـر کیلـو وات سـاعت برقـی کـه در راکتـور 
بوشـهر تولیـد می شـود حـدود 8 هـزارم دالر اسـت 

یعنـی 8 دهـم سـنت
وی بـا تذکـر بـه اینکـه در بین سـوختهای فسـیلی 
تولیـد بـرق از سـوخت گازی جـزء ارزانتریـن آنهـا 
اسـت  گفـت: 7 صـدم دالر هزینـه تولیـد بـرق بـه 
روش گازی اسـت یعنـی نزدیـک 8 برابـر گرانتـر از 
نیـروگاه بوشـهر می شـود گفـت: برقی که در کشـور 
تولیـد می شـود 7 دهـم بـه ازای هر کیلو وات اسـت 
در حالـی کـه نیـروگا÷ه بوشـهر آن را 9 هـزارم دالر 
بـه ازای هـر کیلـو وات تولیـد می کند یعنـی 8 برابر 

ارزانتـر از شـیوه های دیگـر تولیـد می کنـد.

بـه  سـالیانه  جویـی  صرفـه  دالر  میلیـون   840**
بوشـهر راکتـور  وسـیله 

وثوقـی بـا بیـان اینکـه اگـر مصرف سـاالنه خـود را  
محاسـبه کنیـم و تولیـدی کـه راکتور بوشـهر انجام 
می دهـد محاسـبه کنیـم یعنـی اگـر می خواسـتیم 
برقـی را کـه اکنون به وسـیله نیروگاه بوشـهر تولید 
مـی شـود را بـا نیـروگاه معمولـی خـود بـا سـوخت 
دالر  میلیـون    900 سـالی  دهیـم  انجـام  فسـیلی 

هزینـه هزینـه بایـد پرداخـت می کردیـم در حالـی 
کـه اکنون سـالی 60 میلیـون دالر هزینـه می کنیم. 
یعنـی سـالیانه حـدود 840 میلیـون دالر بـا یـک 

نیـروگاه بوشـهر صرفـه جویی شـد.
ایــن کارشــناس هســته ای در پاســخ بــه ایــن شــبهه 
کــه اگــر چــه هزینــه ســوخت بــرق هســته ای پایئن 
تــر اســت امــا هزینــه ســاخت نیــروگاه هســته ای در 
ابتــدا بســیار بــاال اســت و صرفــه اقتصــادی نــدارد 
گفــت: ایــن حــرف کــه ســاخت نیــروگاه هســته ای 
بــاال اســت حــرف درســتی اســت مثــا اگــر 
ــتیم راه  ــون می خواس ــر اکن ــهر را اگ ــروگاه بوش نی
انــدازی کنیــم بــه پــول امــروز بایــد 5 میلیــارد الر 
ــم متوجــه  ــت کنی ــر دق ــا اگ ــم ام ــه می کردی هزین
ــهر  ــروگاه بوش ــک نی ــدازی ی ــا راه ان ــویم ب می ش
ــم  ــی داری ــه جوی ــون دالر صرف ــالیانه 840 میلی س
ــم  ــبه کنی ــال محاس ــدار را در 6  س ــن مق ــر ای اگ
کل آن 5 میلیــاردی کــه بــرای بوشــهر هزینــه 
می کردیــم بــه کشــور خروجــی خواهــد داد یعنــی 
بوشــهر بعــد از ســال 6  کانــه رایــگان کار می کنــد.

وثوقـی افـزود: رفتـن به سـمت انـرژی بـه دو جهت 
اسـت یکـی بـه جهـت منافـع اقتصـادی آن اسـت 
کاالی  یـک  انـرژی  اینکـه  جهـت  بـه  دیگـری  و 
اسـتراتژیک اسـت بـه عنـوان مثال در زمان ریاسـت 
جمهوری بوش وقتی آمریکا خواسـت از شـدیدترین 
تحریمهـا علیـه ملـت ایـران اسـتفاده کنـد یکـی از 
مـواردی که به آن اشـاره کردنـد ممنوعیت صادرات 
بنزیـن بـه ایران بـود و ایـن عمل معنی داری اسـت 
چـرا کـه در سـبد هزینه هـای دولـت عـدد بنزیـن 
آنچنـان قابـل ماحظـه نیسـت امـا ایـن مـورد اگـر 
بـا مشـکل روبـه رو شـود برای کشـور مشـکل سـاز 

شـود. می 

دلیل 9 هزار میلیارد تومان چک 
برگشتی چیست؟

هزار  ارزش 9  به  فقره چک  میلیون  حدود یک 
میلیارد ریال در فروردین ماه سال جاری برگشت 
داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و ۵1.4 درصد کاهش 

نشان می دهد.
میلیون   6.7 از  بیش  تسنیم،  گزارش خبرگزاری  به 
فقره چک به ارزشی بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال 
شد  مبادله  کشور  کل  در   ،1397 ماه  فروردین  در 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

33.2 درصد و 46.8 درصد کاهش نشان می دهد.
این در حالی است که در فروردین ماه 1397، درکل 
کشور حدود یک میلیون فقره چک به ارزشی حدود 
که  است  شده  داده  برگشت  ریال  میلیارد  هزار   ٩
ترتیب  به  مبلغ  و  تعداد  نظر  از  قبل  ماه  به  نسبت 
می دهد.  نشان  کاهش  درصد   51.4 و  درصد   31.9
کل  از  درصد   14.2 کشور  کل  در  اساس  این  بر 
تعداد چک های مبادله ای و 19.2 درصد از کل مبلغ 

چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
بالغ بر 313  در ماه مورد گزارش، در استان تهران 
میلیارد  ارزشی حدود 48 هزار  بـه  فقره چک  هزار 
ریال برگشت داده شد که 14.3 درصد از کل تعداد 
مبلغ  کل  از  درصد   18.2 و  مبادله ای  چک های 

چک های مبادله ای را تشکیل می دهد.
کشور  استان های  سایر  بین  در  مذکور  ماه  در 
کل  بـه  برگشتی  چک های  ارزش  نسبت  بیشترین 
ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به 
درصد(، سمنان   35.6( غربی  آذربایجان  استان های 
اختصاص  درصد(   31.9( هرمزگان  و  درصد(   33  (
درصـد(،   11.8( بوشهر  استان های  و  است  یافته 
درصد(   14.1( زنجان  و  درصد(   11.9( کرمانشاه 
کل  به  برگشتی  چک های  ارزش  نسبت  کمترین 
خود  به  را  استان  در  شده  مبادله  چک های  ارزش 

اختصاص داده اند.

** چک های برگشتی به تفکیک علل
بر  بالغ  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون   0.9 بر  بالغ 
 1397 ماه  فروردین  در  ریال  میلیارد  هزار   83
موجودی  فقدان  یا  کسری  دالیل  به  کشور  درکل 
از  کشور  کل  در  واقع  در  است.  شده  داده  برگشت 
نظر تعداد 96.8 درصد و از نظر ارزش 92.9 درصد 
از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده است. همچنین در ماه مورد گزارش، 
در استان تهران بالغ بر 31 هزار فقره چک به ارزشی 
یا  کسری  دالیل  به  ریال  میلیارد  هزار   44 بر  بالغ 
فقدان موجودی برگشت داده شده است که از نظر 
از  درصد   93.2 ارزش  نظر  از  و  درصد   96.2 تعداد 
فقدان  یا  کسری  دالیل  به  برگشتی  چک های  کل 

موجودی برگشت خورده است. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/19/1745304/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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11یادداشت مدیریتی

استفاده موثر از مهم ترین دارایی شرکت ها
استعدادهای سازمان؛ عامل شکوفایی تکنولوژی )قسمت اول (

مترجم: مریم رضایی
 BCG :منبع

پیشرفته  تکنولوژی های  روی  تمرکز  افزایش   
امروز باعث شده خیلی راحت بتوان یک حقیقت 
ساده را نادیده گرفت: کل این تکنولوژی ها بدون 
استفاده  آن  از  بتوانند  که  استعدادهایی  وجود 

کنند، بی معنی است.
مصنوعی،  هوش  و  روباتیک  اتوماسیون،  عصر  در   
است.  دیگری  زمان  هر  از  مهم تر  انسانی  استعداد 
تشخیص  را  موضوع  این  عامل  مدیران  بهترین 
این  مرکز  در  را  بااستعداد  کارکنان  و  می دهند 
از  دیگر  بسیاری  اما  می دهند،  قرار  دستورالعمل 
آنها بیشتر از آنکه به »مهم ترین دارایی« خود وقت 
اختصاص دهند، همچنان بر مواضع قبلی خود تاکید 

دارند. 
*استعدادهای سازمان؛ عامل شکوفایی تکنولوژی

و  نیرو  جذب  برای  تازه  دیدگاه  یک  به  شرکت ها 
در  را  واقعیت  این  که  دارند  نیاز  استعدادها  توسعه 
آنها  مورد نیاز  فنی  استعدادهای  که  می گیرد  نظر 
فورا  است  ممکن  پیشرفته تر(  در حوزه های  )به ویژه 
مدیریت  را  تیم هایی  باید  آنها  نباشد.  دسترس  در 
کارگران  متخصص ها،  سنتی،  کارکنان  از  که  کنند 
پیمانی و افرادی از خارج سازمان )مثل آژانس ها و 
تامین کننده ها( تشکیل شده اند. آنها باید کشف کنند 
که چطور می توانند به افرادی که به خاطر اتوماسیون 
از  را  خود  شغل  تکنولوژیک  پیشرفت های  دیگر  و 

دست داده اند، مهارت های تازه بیاموزند یا مهارت های 
حدود  می دهد  نشان  تحقیقات  دهند.  ارتقا  را  آنها 
تغییرات  با  آینده،  نیروی کار در 5 سال  66 درصد 
خواهند  مواجه  خود  شغلی  پروفایل  در  توجه  قابل 
باید  که  چالشی  است؛  عظیم  چالش  یک  این  شد. 
بگیرد.  قرار  مدیرعامل  یک  کاری  فهرست  صدر  در 
برای مدیرانی که می خواهند به خوبی از پس این کار 
برآیند، در اینجا 5 روش ساده معرفی می شود که به 
افراد کمک می کند به ایجاد مزیتی انسانی فکر کنند 
که به اندازه هر مزیت رقابتی دیگری در کسب وکار 
که  داد  توضیح  باید  البته  است.  قدرتمند  و  واقعی 
روش ها  این  اجرای  که  نیست  این  ساده  از  منظور 
خیلی آسان است. مدیریت و توسعه موثر استعدادها، 
به ویژه در دورانی که همه چیز بر مبنای تکنولوژی به 
سرعت تغییر می کند، به تعهد و مهم تر از آن، صرف 

زمان نیاز دارد.

1( زمان مهم است
مدیریت استعداد عالی مثل بزرگ کردن بچه است 
وقت تان  دارد که چگونه  بستگی  این  به  آن  و همه 
نظر  تحت  تیم های  و  عامل  مدیران  می گذرانید.  را 
آنها اغلب فقط چند روز در سال را صرف مدیریت 
حداکثر  اختصاص  درحالی که  می کنند،  استعدادها 
یک  دارایی  مهم ترین  به  کار  زمان  کل  درصد   10
چند  نیست.  زیادی  زمان  کارکنان(  )یعنی  شرکت 
نظرسنجی  یک  در  شرکت کنندگان  پیش،  سال 

از 2 هزار مدیر گفتند که تیم های رهبری  متشکل 
فعالیت های  صرف  را  سال  در  روز   9 از  کمتر  آنها 
مرتبط به مدیریت استعدادها می کنند. مدیران عالی 
در شرکت هایی که عملکرد خوب دارند، تنها 20 روز 
و  اهمیت  به  توجه  با  می کنند.  عمل  این  صرف  را 
پیچیدگی مدیریت استعدادها در امروز، زمان مورد 
توجهی  قابل  افزایش  باید  موضوع  این  برای  نیاز 
برابر  دو  است  الزم  گفت  بتوان  شاید  حتی  و  بیابد 
که  زمانی  میانگین  می گوید  ما  به  تجربه  اما  شود. 
صرف رسیدگی به استعدادها می شود هیچ تغییری 
نکرده است. در اینجا منظور صرفا بررسی عملکرد یا 
مشکات استعدادها نیست، بلکه باید از فرصت های 
قالب  در  و  فردی  تعامل  برای  هفتگی  و  روزانه 
تعامات،  این  در  کرد.  استفاده  کوچک  گروه های 
و رهبران سازمان  آموزش رخ می دهد  و  مربی گری 
به صورت فعال درگیر کار کارکنان می شوند و خود 

را متمایز می کنند.

2( فقط 2 درصدی ها مهم نیستند
آمریکا  بسکتبال  ملی  انجمن   2017 فصل  در 
)NBA(، دو تیم به نام های گلدن استیت و بوستون 
سلتیکس که دستمزدهای کمتر از متوسط دریافت 
گلدن  شدند.  اول  خود  گروه بندی  در  می کردند، 
استیت در نهایت قهرمان NBA شد. همزمان، هشت 
دریافت  متوسط  حد  از  باالتر  دستمزدهای  که  تیم 
می کردند، این فصل را با ناکامی پشت سر گذاشتند. 
به ویژه  بود؛  تیمی«  »کار  اتفاق  این  مهم  دلیل 
اثربخشی دیگر هم تیمی ها  به شیوه ای که  همکاری 
را افزایش دهد. بازیکنان تیم های سلتیکس و گلدن 
استیت، نسبت به سایر تیم ها خیلی بهتر پاسکاری 
درصد   30 تا   15 آنها  پاسکاری  آمار  و  می کردند 

نشان دهنده  این حرکت  بود.  لیگ  متوسط  از  باالتر 
از  بازیکنان  چون  است،  آنها  بین  عمیق  همکاری 
امتیازگیری فردی صرف نظر می کنند تا نتیجه تیمی 
بگیرند. این یک فداکاری واقعی است، چون با اینکه 
 NBA لیگ  اما  است،  تیمی  ورزش  یک  بسکتبال 
دالر  میلیون  ده ها  فصل  هر  در  که  را  ستاره هایی 
معیار  بزرگ ترین  می کند.  پررنگ تر  دارند،  دریافتی 
این موضوع هم میزان امتیازگیری بازیکنان است و 
کسی به پاسکاری زیاد به اندازه امتیازگیری اهمیت 
از منافع  این میان، تیم هایی که فراتر  نمی دهد. در 
فردی فکر می کنند و کار تیمی را تقویت می کنند، 

امتیاز بیشتری می گیرند و بازی ها را می برند.
کارکنان شما سزاوار  بهترین  ایده که 2 درصد  این 
80 درصد توجه شما هستند، به یک اصل جاافتاده 
اغراق  همیشه  مورد  این  در  اما  است.  شده  تبدیل 
شده و اهمیت این 2 درصد در دنیای امروز در حال 
این  به  روزها  این  بیشتری  شرکت های  است.  افول 
موضوع پی می برند که روش های چابک کار کردن در 
بنابراین  عصر اطاعات متغیر کاربرد بیشتری دارد، 
سرعت  تا  می آورند  روی  میان کارکردی  تیم های  به 
کار را باال ببرند. این تیم ها اهمیت توانایی هایی مثل 
برقراری ارتباط و مشارکت را افزایش می دهند و اثر 
باالیی  مهارت  که  هم  چقدر  هر   – را  درصد   2 آن 
داشته باشند – کم می کنند. مطمئنا ستاره های یک 
سازمان هنوز هم می توانند بدرخشند، اما برای اینکه 
را  آنها  مهارت  که  کسانی  از  باید  باشند،  اثرگذارتر 
ندارند، کمک بگیرند. کار کردن در قالب تیم مزایای 
حد  تا  کارکنان  وفاداری  و  تعهد  دارد:  هم  دیگری 

چشمگیری افزایش می یابد.

ادامه دارد
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»بیلو« یکی از روستاهای مرزی شهرستان مریوان است که هر ساله در فصل بهار به دلیل داشتن 
شرایط آب و هوای مناسب و گونه های مختلف گیاهی میزبان لک لک ها است. این نوع پرنده تا 
اواخر تابستان در این منطقه حضور دارد. حضور لک لک ها در »بیلو« باعث شده تا این روستا 

میزبان گردشگران زیادی باشد.

بازگشت لک لک ها به دشت »بیلو«
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	اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت بازنگری و
	 اصلاح اساسنامه سندیکا برگزار شد 
	اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت بازنگری و اصلاح اساسنامه سندیکا سیزدهم خرداد سال جاری با حضور رئیس و نایب رئیس هیأتمدیره و نمایندگان تعیین شده توسط هیأتمدیره به عنوان اعضای کارگروه برگزار شد. همچنین نمایندگان کمیتهها و شرکتهایی که نظرات خود در خصوص اسا
	تمدید مهلت اعلام ارز موردنیاز پروژههای شرکتهای عضو سندیکا
	وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز پروژههای ملی و تولیدی، برنامهریزی، اولویتبندی و تعیین سهمیه ارزی را در دستور کار خود قرار داده است.

	علاقمندی یک شرکت چینی جهت سرمایهگذاری در زمینه نیروگاهی ایران 
	رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از علاقمندی یک شرکت چینی به سرمایهگذاری در زمینه نیروگاهی در ایران خبر داد. 

	رهشاد الکتریک سی امین سال تأسیس خود را جشن گرفت
	مراسم سیامین سالگرد شرکت رهشاد الکتریک در نمایشگاه کنفرانس برق تهران با حضور تنی چند از مهمانان و مدیران حوزه صنعت برق برگزار شد. مدیر عامل رهشاد الکتریک در سخنان ضمن تاکید بر اینکه این شرکت با شعار ”مشتريمداري-کيفيت گرايي“ همواره به دنبال افزايش رضايت 

	عدم تخصیص عوارض حاصل از فروش برق توسط
	عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: حداقل میانگین راندمان نیروگاه ها حدود ۳۸ درصد بوده که دولت باید راندمان را با تبدیل نیروگاه های بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.

	تعویض ۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده برق
	مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران از تعویض ۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده در استان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده قدیمی در تهران وجود دارد که برنامهریزیهای متعددی برای تعویض این کابلها صورت گرفته است.

	آخرین وضعیت تامین برق خودروهای برقی
	معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر گفت: با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته هیچ مشکلی از سوی توانیر برای تامین برق خودروها و موتورسیکلتهای برقی وجود ندارد.

	ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور به 575 مگاوات رسید
	به گزارش ایرنا وزارت نیرو با اشاره به اینکه هم اکنون 550 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است اعلام کرد: از تیرماه سال 88 تا ابتدای خردادماه امسال ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور به 575 مگاوات رسیده است.

	برقرسانی به 848 واحد مسکن مهر گچساران در دست اجراست
	 رئیس شرکت توزیع نیروی برق گچساران گفت: برقرسانی به 848 واحد مسکن مهر با اعتباری بیش از هشت میلیاردو 700 میلیون ریال در دست اجراست.

	تلفات انرژی برق در شیراز 8 درصد کاهش یافت
	 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان داشت : در ابتدای سال 96 این شرکت با تلفات 16.04 درصدی انرژی برق روبرو بود که اکنون تلفات در این حوزه به حدود 8.34 درصد کاهش یافته است.

	ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در دهدشت
	نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی برق در دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه راه اندازی میشود.

	دفتر مدیریت فناوری نوین در دانشگاه تفرش راه اندازی شد
	مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: دفتر مدیریت فناوری نوین با هدف بومی کردن دانش فنی تجدیدپذیر با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد.

	راهکار معتبرترین دانشگاه آمریکا برای پیشرفت اقتصاد ایران در سال ۵۲ چه بود؟
	یک استاد دانشگاه مطرح کرد: راهکار معتبرترین دانشگاه آمریکا پس از مدتها کار تحقیقاتی برای پیشرفت اقتصادی ایران این بود که ایران باید در زمینه انرژی هستهای رشد چشمگیری داشته باشد و تا سال ۷۴ بیش از ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای تولید کند.

	دلیل ۹ هزار میلیارد تومان چک برگشتی چیست؟
	حدود یک میلیون فقره چک به ارزش 9 هزار میلیارد ریال در فروردین ماه سال جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱.۹ درصد و ۵۱.۴ درصد کاهش نشان میدهد.


	استعدادهای سازمان؛ عامل شکوفایی تکنولوژی (قسمت اول )
	 افزایش تمرکز روی تکنولوژیهای پیشرفته امروز باعث شده خیلی راحت بتوان یک حقیقت ساده را نادیده گرفت: کل این تکنولوژیها بدون وجود استعدادهایی که بتوانند از آن استفاده کنند، بیمعنی است.




