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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

سیاست ارزی؛ از کمونیسم تا آنارشیسم

دنیای اقتصاد/ علی رضائیان
سیاست  نیست.  راهی  آنارشیسم  تا  کمونیسم  از 
آن  تثبیت  و  ارز  نرخ  تعیین  برای  دولت  دستوری 
که  دولت  می شود.  نزدیک  خود  تاریخی  نتیجه  به 
روزهای نخست اعالم این سیاست، با صدای بلند و 
رسا اعالم می کرد همه نیازها حتی کاالهای لوکس 
را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می  کند و می پنداشت 
که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و 
واقعیت  با  اکنون  اطاعت کند،  از دستورات آن  باید 

دیگری مواجه شده است.
درحالی که از همان اول هشدار داده شد دولت نه 
تنها قادر به تامین همه نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ 
اقتصادی  قاعده های  واسطه  به  بلکه  نیست،  تومان 
حتی کاالهایی که با این نرخ وارد شده اند براساس 
نرخ غیررسمی قیمت گذاری و فروخته می شوند. این 
نداشت  نرخ  بر  اصرار  دولت  اگر  که  است  حالی  در 
گرچه  نبود.  شکل  این  به  وضعیت  امروز  شاید 
برخی وضعیت کنونی را به گردن ترامپ و بازگشت 
اگر  حتی  که  است  روشن  اما  می اندازند،  تحریم ها 
سیاست  نبود،  هم  تحریم ها  بازگشت  و  ترامپ 
دستوری شکست می خورد و بازار تابع اوامر و نواهی 

دولتمردان نیست.
دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون 
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بیست و ششمین جلسه هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران دهم تیر ماه سال جاری با حضور 

مدیر عامل برق منطقه ای تهران برگزار شد. 
در این نشست که گسترش ارتباطات سازمان یافته 
برای  راهکاریابی  منظور  به  تهران  منطقه ای  برق  با 
عبور از شرایط بحرانی کنونی صنعت، یکی از اهداف 
آن بود، مقرر شد کارگروه مشترکی بین سندیکا و 
شناسایی  مانند  مواردی  و  شود  تشکیل  تهران  برق 
شرکت های  مشکالت  حل  برای  اجرایی  راهکار های 
سازنده، پیمانکار و تامین کننده و همچنین بررسی 
نحوه  و  جاری  قرارداد های  در  موجود  چالش های 
پیشنهادی  موضوعات  جمله  از  آن ها  با  مواجهه 
که  شد  مقرر  عالوه  به  بود.  کارگروه  این  برای 
سایر  عامل  مدیران  از  مطروحه،  موضوعات  فراخور 
این  در  برای حضور  هم  منطقه ای  برق  شرکت های 
کارگروه دعوت به عمل آید. قرار است اولین جلسه 
کارگروه مزبور پیش از پایان تیر ماه تشکیل شده و 
خواهد  مطرح  آن  در  که  موضوعاتی  کلی  چارچوب 

شد، استخراج شوند. 
موضوع  در خصوص  این جلسه همچنین حضار  در 
بحث  به  ارز  نرخ  افزایش  ویژه  به  قیمت ها  نوسانات 
برق  توجه تجربه صنعت  با  پرداختند.  نظر  تبادل  و 
الزام شرکت های  و  متوقف  قرارداد های  در خصوص 
بر  نهاد های نظارتی قرار  به  برای پاسخگویی  دولتی 
از بخش  به نمایندگی  این گذاشته شد که سندیکا 

جمله  از  نظارتی  نهاد های  با  برق  صنعت  خصوصی 
سازمان بازرسی کل کشور وارد مذاکره شده و شرایط 
سازمان ها  این  مسئولین  برای  را  صنعت  کنونی 
تشریح کند تا زمینه های قانونی به منظور حل مساله 

قرارداد های متوقف فراهم شود. 
سندیکا عضو  شرکت های  برای  امتیاز  شدن   لحاظ 
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احیای کارگروه های مشترک سندیکا با وزارت نیرو و شرکت های تابعه اش؛ 

سازماندهی ارتباط سندیکا با نهاد های سیاستگذار
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با  ارتباط سندیکا  سازماندهی 
سیاستگذار  نهاد های 

مدیره سندیکای  هیات  جلسه  بیست ششمین 
صنعت برق ایران دهم تیر ماه سال جاری با حضور 

مدیر عامل برق منطقه ای تهران برگزار شد.  
صفحه 1

علت قطعی برق استان تهران از زبان 
معاون وزیر نیرو 

معاون وزیر نیرو علت قطعی مکرر برق در مناطق 
مختلف استان تهران را تشریح کرد.

صفحه 4
اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق 

تهران بزرگ 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور 
اطالعیه ای درخواست کرد این شرکت را در تامین 

برق پایدار شهر یاری رسانند.
صفحه 4

فصل بی برقی! 
صفحه 5

پیک مصرف برق به مرز هشدار رسید 
پیک مصرف برق در روز گذشته به باالی 5۶ هزار 

مگاوات رسید
صفحه ۶

ذخیره  باتری  قدرتمندترین  نصب 
انرژی دنیا در کالیفرنیا

صفحه ۶

مجمع عمومی عادی سالیانه 
ایران برق  سندیکای صنعت 

صفحه 7
نمایشگاه  سیزدهمین  تخفیف 

برای  برق مشهد  بین المللی صنعت 
سندیکا اعضا 

صفحه 7
خاموشی بدون برنامه تاثیری در 

کاهش مصرف برق ندارد 
هم  برق  شبکه  در  برنامه  بدون  خاموشی های 

نتوانست از رشد مصرف برق جلوگیری کند 
صفحه 8

گزارش تسنیم؛ آیا قطع و وصل برق 
نوبت بندی شده است؟ 

اعمال و میزان قطعی برق در هر منطقه، ارتباط 
مستقیم با میزان مصرف مردم دارد و هر چه مصرف 
برق مدیریت شود، تعداد و مدت خاموشی ها کمتر 

خواهد شد.
صفحه 9

افزایش شمار ماموران پلیس راهور در 
تقاطع ها و چهارراه ها به هنگام قطع برق

صفحه 9
کولر گازی را روی ۲۳ درجه تنظیم کنید

صفحه 10
قطع برق ادارات دولتی

صفحه 10

سهم قطعی برق قم ۶0 مگاوات است
 مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم گفت: 
در سال گذشته 80 مگاوات در استان خاموشی 
داشتیم و امسال سهم قم ۶0 مگاوات است که 

مشکالتی برای مردم به وجود می آورد. 
صفحه 11

نیروگاه علی آباد به بانک ها بدهکار 
است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان از بدهی سنگین نیروگاه برق علی آباد 

به بانک ها خبر داد.
صفحه 11

واردکنندگان خودروی  فهرست 
دریافت کننده ارز رسمی+ میزان ارز 

دریافتی 
صفحه 1۲

آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا 48 
آینده  ساعت 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بازار ثانویه ارز تا 48 ساعت آینده آغاز به 

کار می کند.
صفحه 1۲

تجارت جهانی  رویترز:ترامپ سازمان 
را تهدید کرد خبرگزاری 

دونالد ترامپ گفت: در صورتی که با آمریکا درست 
برخورد نشود علیه سازمان تجارت جهانی اقدام 

1۲ می کنیم. 
 بهای یورو هم کاهش یافت 

سکه طرح جدید در بازار تهران با ۲8 هزار تومان 
با  یورو  و  تومان  هزار  و 959  میلیون   ۲ کاهش 

کاهش 81 تومانی 9554 تومان معامله شد.
صفحه 1۲

دیوانه وار  برای متفاوت  ایده هایی 
تبلیغات بودن در صنعت 

صفحه 1۳

عناوین اخبار
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ادامه از صفحه 1
به اصول اساسی حقوق و اخالق نیز توجه نمی کند 
به  واردکنندگان  اسامی  فهرست  انتشار  به  اقدام  و 
کار  این  انجام  با  دولت  است.  کرده  ناقص  صورت 
نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل 
نیست و به راحتی جزئیات معامالت افراد را منتشر 
می کند. دیگر نیاز به دسترسی اطالعات تجاری افراد 
از روش های غیرقانونی نیست.  نیازی به جست وجوی 
و  نام  مرکزی  بانک  وب سایت  در  ندارید،   فراوان 
موجود  کرده اند  دریافت  ارز  که  افرادی  مشخصات 

کنید  باز  را  پی دی اف  فایل  یک  است  کافی  است. 
دریافت  ارز  میزان  چه  به  اشخاصی  چه  ببینید  و 
کرده اند. کسی که چند ده میلیون یورو ارز نیمایی 
اسرار  می خواهید  است.  متمول  حتما  است  گرفته 
تجاری شرکت رقیب را پیدا کنید؟  نیازی به خریدن 
کارکنان آن و رشوه دادن به او نیست. می توانید در 
همان فایل پی دی اف، نام شرکت را جست وجو کنید 
و ببینید که چه کاالهایی با چه کد اچ اسی را وارد 

کرده است.
نام ها را منتشر می کنند، بی آنکه جرمی اثبات شده 
باشد. رانت را ایجاد می کنند و بعد، مدعی می شوند 
این  بر  نیز  برخی  کرده اید.  استفاده  آن  از  چرا  که 
موج سوار می شوند و خواستار اشد مجازات می شوند، 
بی آنکه محکمه ای رسیدگی کرده باشد. اسرار تجاری 
تنش های  و  اختالفات  موج  بر  و  می کنند  آشکار  را 
داخلی دامن می زنند. مردم را به جان هم می اندازند 
می اندازند  راه  به  مستضعف  و  سرمایه دار  دعوای  و 
می فروشند  سکه  بیندیشند.  آن  عواقب  به  بی آنکه 
آن گاه  و  نمی گذارند  محدودیت  آن  خرید  برای  و 
به  جنجال  می خرد،  آن  از  زیادی  مقدار  کسی  که 
یافته است.  ارتکاب  راه می افتد؛ گویی ذنبی الیغفر 
حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج 
باقی است که چرا اسامی  این پرسش  نیست. جای 
کسانی که رانت را ایجاد کرده اند، منتشر نمی کنید؟ 
چرا سیاست گذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی 
شده اند نباید به اشد مجازات برسند؟ انتشار اسامی 
اعالن  داشت:  روشن  معنای  یک  دولت،  ازسوی 
منتشر شود  فهرستی  است  قرار  اگر  بازار.  به  جنگ 
راه  البته  شود.  منتشر  ذی نفعان  تمام  فهرست  باید 
آسان تری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم 

و اجازه دهیم مردم به کسب وکارشان برسند.
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از  دیگر  یکی  تهران  منطقه ای  برق  مناقصات  در 
همین  در  بود.  جلسه  این  در  مطروحه  موضوعات 
مورد  شرکت های  لیست  سندیکا  شد  مقرر  راستا 
تایید خود را در اختیار برق تهران بگذارد و طرفین 
طی نشستی چارچوب های همکاری های فی مابین را 

تبیین کنند.
در بخش دیگری از این جلسه به تشکیل کمیته ای 
در مجلس شورای اسالمی و وزارت نیرو برای مواجهه 
توجه  با  که  تاکید شد  و  اشاره  تحریم ها  تاثیرات  با 
کارگروه های  در  مشخصی  کرسی های  اعطای  به 
مرتبط با این کمیته به سندیکا، نمایندگان منتخب 
با جدیت و به صورت مستمر و با اتکا به اطالعات و 
کارگروه های  جلسات  در  شده  کارشناسی  داده های 

مزبور حضور یابند.
 در ادامه این نشست گزارشی از نشست نمایندگان 
هیات مدیره با معاون برق وزیر نیرو ارائه شد. یکی از 

مصوبات این جلسه تشکیل کارگروه مشترک وزارت 
از این  از هر کدام  نیرو و سندیکا بوده و قرار است 
این کارگروه حضور داشته  نماینده در  نهاد یک  دو 
باشند. مهندس سعید مهذب ترابی هم نماینده دائم 
این کارگروه سه نفره خواهد بود. بر اساس تصمیم 
هیات مدیره سندیکا قرار شد که نماینده سندیکا در 
جلسات کارگروه بر حسب موضوع مطروحه انتخاب 

شود. 
ارسال نظرات اصالحی سندیکا در خصوص قرارداد 
فوق  شرایط  خصوص  در  نامه ای  همراه  به  تیپ 
العاده حاکم بر قرارداد های صنعت برق و به منظور 
شرکت های  قراردادی  اقدام  گونه  هر  از  جلوگیری 
تابعه وزارت نیرو هم از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
از  هم  نیرو  وزارت  از  عضو  شرکت های  مطالبات 
دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود. در همین 
استعالم  ضمن  که  شد  گذاشته  این  بر  قرار  راستا 
توانیر  شرکت  از  عضو،  شرکت های  مطالبات  میزان 
درخواست شود تا بر اساس فهرست مطالبات اعالم 
برق های  از  الزم  تاییدیه های  از سوی سندیکا  شده 
تا  کند  استعالم  را  توزیع  شرکت های  و  منطقه ای 
سرعت  با  بستانکار  شرکت های  به  بودجه  تخصیص 

بیشتری انجام شود.
قرار  چهار  اولویت  در  که  کاال هایی  فهرست  تهیه 
مشمول  داخلی  تولید  عدم  علیرغم  و  اند  و  گرفته 
تعرفه ای  کد  تفکیک  و  اند  شده  واردات  ممنوعیت 
کاال های مورد نیاز اعضا جهت ارائه به وزارت صمت 
هیات  جلسه  ششمین  و  بیست  مصوبات  جزو  هم 

مدیره بود.
در پایان این جلسه گزارش عملکرد، صورت های مالی 
به تصویب  سال ۹۶ و بودچه سال ۹۷ سندیکا هم 

اعضای هیات مدیره رسید.



در پی افزایش مصرف برق شهروندان؛

اطالعیه شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ

با  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پایتخت  تمامی شهروندان  از  اطالعیه ای  صدور 
درخواست کرد تا با مصرف بهینه انرژی برق این 

شرکت را در تامین برق پایدار شهر یاری رسانند.
اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگبه  گزارش 
خبرگزاری صداو سیما از وزارت نیرو، در اطالعیه شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است: با توجه به 
افزایش  خصوص  در  هواشناسی  سازمان  بینی  پیش 
مستمر دما و پایداری هوای گرم درتهران، مصرف برق 

در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
با توجه به همراهی موثر مشترکان و صرفه جویی در 
مصرف برق تا هفته گذشته شاهد مشکلی در پایداری 
برق شهر تهران نبودیم؛ اما با توجه به روند افزایشی دما 
و به طبع افزایش مصرف برق، شاهد رشد بار در شبکه 
هستیم بر همین اساس در این شرایط به منظور تامین 
برق پایدار، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف 

برق از سوی مشترکین شهر تهران نیازمندیم.
در این اطالعیه با اشاره به ساعت های اوج مصرف انرژی 
در شهر تهران )1۲ تا 1۷ روز -۲۰ تا ۲3 شب( تاکید شده 
است: اگر مشترکین شهر تهران تنها 1۰ درصد از مصرف 
برق خود را کاهش دهند، تابستانی بدون خاموشی را در 

تهران خواهیم داشت.
و  برق  صنعت  مجموعه  همکاران  تالش  با  امیدواریم 
همراهی مشترکان و رعایت صرفه جویی ده درصدی در 
مصرف برق، پیک بار تابستان امسال را با موفقیت پشت 
سر گذاریم.  مشترکان می توانند در ساعت های اوج 

مصرف برق کولرهای آبی خود را بر روی دور کند قرار 
دهند، در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات 
در  شود؛  تنظیم  سانتی گراد  درجه   ۲5 تا   ۲3 بین 
ساعت های اوج مصرف برق استفاده از وسایل پرمصرف 
شویی،  ظرف  لباسشویی،  ماشین  اتو،  مانند  برقی 
جاروبرقی و ... را به ساعت های دیگری موکول کرده و تا 
حد امکان به منظور تامین نور در طول روز از روشنایی 
طبیعی بهره گیرند. اوج مصرف برق در روز گذشته به 
باالی 5۶ هزار مگاوات رسید و رقم هشداردهنده 5۶ 
هزار و 53۲ مگاوات در زمان اوج مصرف برق ثبت شد. بر 
اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با ادامه 
موج گرما در کشور، اوج مصرف برق در روز دوشنبه )11 
تیر( به میزان 5۶ هزار و 53۲ مگاوات گزارش شد که 
این رقم در مقایسه با روز گذشته که 55 هزار و ۴3۲ 
مگاوات بود، افزایش هزار و ۲۴۰ مگاواتی را درپی داشت.

با 5۶1  برابر  روز گذشته  در  نیز  برق  مبادالت  میزان 
مگاوات ثبت شد که سهم صادرات از این میزان 15۶ 

مگاوات و واردات برق نیز ۴۰5 مگاوات بود.
همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته سه 
هزار و 58۲ مگاوات بوده که در مقایسه با روز یکشنبه که 
میزان آن سه هزار و 53۰ مگاوات ثبت شده، مصرف برق 
این بخش قدری افزایش داشته است. برخالف رکوردهای 
عمومی و ورزشی، ثبت رکورد جدید برای اوج مصرف 
برق یک شاخص منفی به حساب می آید و هشداری 
برای رسیدن شبکه و نیروگاه های کشور به حداکثر توان 
قابل استفاده است. با توجه به گرم شدن دمای هوا در 
اکثر استان های کشور، ضروری است که مشترکان در 
به  را  خانگی حداکثر صرفه جویی  بخش  برق  مصرف 
عمل آورده و در ساعات پیک از به  کارگیری لوازم برقی 
پرمصرف اجتناب کرده تا هم وطنان به ویژه در مناطق 

گرم جنوب کشور نیز از نعمت برق برخوردار باشند.

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

علت قطعی برق استان تهران از 
زبان معاون وزیر نیرو

معاون وزیر نیرو علت قطعی مکرر برق در مناطق 
مختلف استان تهران را تشریح کرد.

و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حائری  همایون 
انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به قطعی 
برق در تهران اظهار کرد: تعمیرات و بهسازی تمام 
شده  انجام  جاری  سال  برای  حرارتی  نیروگاه های 
تولید برق شده  وارد مدار  با آمادگی کامل  و  است 
اند، اما به دلیل کاهش نزوالت جوی و کاهش منابع 
مواجه  برقابی  تولید  کمبود  با  سد ها  پشت  در  آبی 
مدیریت  بحث  در  استان ها  همکاری  با  که  شدیم 

مصرف و تقاضا به استقبال تابستان رفتیم.

به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
تصریح  گذشته،  روزه  چند  در  برق  خاموشی های 
کرد: رشد مصرف برق به دلیل باال رفتن دما موجب 
آسیب  و  برق  تجهیزات صنعت  به  فشار  وارد شدن 
ترانس های شبکه برق شد که به ناچار برای جلوگیری 

از اختالل در شبکه، خاموشی های اعمال شد.
اشاره به صرفه جویی در صنعت برق، گفت:  با  وی 
صنعت  و  مردم  استانی،  مسئوالن  بین  همکاری  با 
و  است  شده  صرفه جویی  برق  مگاوات   15۰۰ برق 
در صورت تداوم مدیریت تقاضا می توان با مشکالت 

کمتری از تابستان  عبور کرد.
حائری با اشاره به واردات و صادرات برق در کشور، 
بیان کرد: کشور ایران محور تبادل انرژی در منطقه 
است و واردات و صادرات برق با تمام کشور هایی که 

مرز خاکی داریم صورت می گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینک میزان نیاز شبکه توزیع 
در تابستان حدود 3 برابر زمستان است، در این برهه 
صفر  به  صادرات  برق  باالی  پیک  دلیل  به  زمان  از 
می رسد و در فصول دیگر سال صادرات به کشور های 

عراق، پاکستان و افغانستان صورت می گیرد.
به گفته وی؛ برای افزایش صادرات و واردات برق نیاز 

است شبکه ارتباطی گسترش پیدا کند.
به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
حضور بخش خصوصی در انرژی های نو، تصریح کرد: 
در بحث تولید انرژی های نو، شرایط مناسبی  برای 
کشور های  به  خصوصی  بخش  صادرات  و  فعالیت 

همسایه فراهم شده است.
حائری در پایان گفت: به دلیل محدودیت های بانکی، 
با  برق  از صادرات  مالی حاصل  منابع  دریافت  برای 
مشکالتی مواجه هستیم که رایزنی ها برای حل این 

مشکل صورت گرفته است.
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فصل بی برقی!

ــا  ــنبه- ب ــه ش ــروز- س ــکار ام ــه ابت روزنام
ــی!  ــی برق ــل ب ــوان فص ــا عن ــی ب درج مطلب
بــه موضــوع قطعــی مکــرر بــرق کــه موجــب 
ــردازد. ــی پ ــده م ــردم ش ــت م ــش طاق کاه

ــا  ــت ام ــرق هس ــت: ب ــده اس ــب آم ــن مطل در ای
ــال آب  ــا در قب ــه را باره ــن جمل ــت؛ همی ــم اس ک

یم.  شــنیده ا

ــانات  ــاعته و نواس ــی چندس ــه قطع ــا ک ــن روزه ای
ــا،  ــل گرم ــاز فص ــا آغ ــور ب ــر کش ــرق در سراس ب
مشــکالت بســیاری را بــرای ملــت بــه وجــود آورده، 
ــه ۶۰ و ۷۰ در  ــاد ده ــه ی ــردم را ب ــیاری از م بس
کشــور انداخــت کــه در روزنامه هــا زمان بنــدی 
چــاپ  بــه  مختلــف  مناطــق  در  بــرق  قطــع 
می رســید و اینگونــه در ارتبــاط بــا قطعــی بــرق در 

می شــد.  اطالع رســانی  مختلــف  محــالت 
ــران  ــار بح ــور دچ ــتان کش ــل تابس ــاز فص ــا آغ ب
جدیــدی شــده اســت: کمبــود نیرویــی حیاتــی بــه 

ــرق!  ــام ب ن
چــرا از اصطــالح حیاتــی بــرای بــرق اســتفاده 

؟  می کنیــم
ــره  ــرق گ ــروی ب ــا نی ــروزی ب ــی ام ــون زندگ چ
ــچ  ــا هی ــد تقریب ــرق نباش ــی ب ــت. وقت ــورده اس خ
ــاور کنیــد. چیــز نیســت! حتــی همیــن روزنامــه. ب

در  را  بحـران  نـام  نیسـت،اگر  دوتـا  یکـی  مشـکل 
ایـن روزهـا روی قطعی هـای مکـرر بـرق در کشـور 
بگذاریـم، کمـی بی  لطفـی کرد ه ایـم چرا کـه هنوز با 

بحـران چنـد گام فاصلـه داریـم. 
شــاید تشــریح شــرایط ایــن روز هــای مــردم مــا را 

بــه تعریــف بحــران نزدیــک  کنــد.
آب  سـر  بـر  می شـود  روزی  چنـد  کـه  حالـی  در 
خصـوص  بـه  خوزسـتان،  اسـتان  در  آشـامیدنی 

اسـت!  جنـگ  آبـادان  و  خرمشـهر  شـهرهای 
همزمان در بیشتر استان ها برق نیز وجود ندارد. نبود 
برق به معنای فلج شدن بخش هایی زیادی از جامعه 
است. از کولر شروع می کنیم؛ این موجود سرمایشی 
دوست داشتنی که اگر برق نباشد، اعتصاب می کند و 
چه در فضای خانه  و چه محیط کاری، فریاد ساکنین 

را به شکل عرق های دانه درشت درمی آورد. 

ــده اید.  ــه ش ــم کالف ــما ه ــا ش ــن روزه ــا ای حتم
ــه  ــرق در ده ــی ب ــه قطع ــی ک ــی از خوبی های یک
۶۰ و ۷۰ در کشــور داشــت ایــن بــود کــه دولــت از 
ــرق را اعــالم  ــق رســانه ها نوبت هــای قطعــی ب طری
ــاعاتی  ــرای س ــق ب ــن طری ــردم از ای ــرد و م می ک

ــد.  ــزی می کردن ــتند برنامه ری ــرق نداش ــه ب ک
بــه طــور مثــال می تــوان بــه یکــی دیگــر از 
کــرد؛  اشــاره  بشــری  نیازهــای  حیاتی تریــن 
ــرق  ــان ب ــا ناگه ــن روزه ــام. ای ــویی و حم دستش
مــی رود و ممکــن اســت شــما در حمــام و یــا 
ــار  ــه نث ــی ک ــه فحش های ــید؛ چ ــویی باش دستش

نمی کنیــد!  مســئوالن 
و یــا در آسانســور در حرکــت باشــید. در کنــار ایــن 
حــاالت مــوارد بســیار دیگــری وجــود دارد کــه بــه 

ذهــن شــما خطــور کــرده اســت. 
چـاره ای  آن  بـرای  و  کنیـد  یادداشـت  را  آن هـا 
بیندیشـید چرا که هنوز 11 روز از تابسـتان گذشـته 

و ایـن فرآینـد احتمـاال ادامـه خواهـد داشـت.
شــهرها  انــدازه  بــه  روســتا ها  در  بــرق  نبــود 
ــدان معنــی نیســت کــه  محســوس نیســت؛ ایــن ب
ــج  ــرق فل ــود ب ــورت نب ــتاییان در ص ــت روس فعالی

خیــر.  نمی شــود، 
ــه خصــوص کالنشــهرها شــاهد  امــا در شــهرها و ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــم ب ــدی خواهی ــوارد جدی م
ــدت  ــه م ــران ب ــهر ته ــته در ش ــای گذش در روزه

ــد.  ــع ش ــزی قط ــه ای مرک ــرق منطق ــاعت ب دوس
ــا  ــبک و اتوبوس ه ــای س ــدگان خودروه ــن رانن ای

ــد.  ــه جــان هــم  افتادن ــد کــه ب بودن
ــود کــه در فضــای  چهــارراه  ــد ب ــوق ممت صــدای ب
ــان  ــای بی پای ــه اخم ه ــت و البت ــوا می رف ــه ه ــا ب ه

ــد.  ــی شــده بودن راننــدگان کــه دچــار بی اعصاب

ــام  ــنگ تم ــوار س ــان موتورس ــن راکب ــن بی در ای
گذاشــتند و در خرابــی چراغ هــای راهنمــا کــه 
ــرای  ــا ب ــز و گوی ــه قرم ــد و ن ــه ســبز بودن ــر ن دیگ
جــوالن  بــه  شــده بودند،  خامــوش  همیشــه 

پرداختنــد. 
بـه  را  قوانیـن  راکبـان کـه در حالـت عـادی  ایـن 
چراغ هـای  نبـود  در  نمی کننـد  رعایـت  درسـتی 
و  راهنمایـی  مامـوران  غفلـت  البتـه  و  راهنمایـی 
رانندگی در تشـدید ترافیک سـهم بسـزایی داشتند. 
گفتنـی اسـت ترافیک ناشـی از خاموشـی چرا غ های 
راهنمایـی و رانندگـی، چندیـن و چنـد خیابـان را 
تحت شـعاع قرار داده و برای بسـیاری از شـهروندان 
نه تنها در تهران بلکه در بسـیاری از شـهرها مشـکل 

بود. کـرده  ایجاد 
این هــا تنهــا بخــش کوچکــی از ماجــرای نبــود بــرق 
اســت. در اداره هــای دولتــی و خصوصــی بســیاری 
از اربــاب رجوع هــا نــه تنهــا بایــد بــا کالفــه بــودن 
ــرم  ــت وپنجه ن ــر دس ــود کول ــر نب ــدان در اث کارمن
می کردنــد، بلکــه بایــد نگــران وضعیــت کاری خــود 
نیــز می بودنــد چــرا کــه تنهــا پاســخی کــه دریافــت 
می کردنــد، یــک جملــه بــود: مگــه نمی بینــی 

سیســتم قطعــه!
ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیست

قطعـی مکـرر و بی برنامه برق در سراسـر کشـور این 
روزهـا مانند بسـیاری از موضوعات دیگر دسـت مایه 

طنـز کاربران فضای مجازی شـده اسـت. 
ــران  ــیاری از کارب ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
خواســتار شفاف ســازی وزارت نیــرو در ایــن رابطــه 

بوده انــد.
رضــا رشــیدپور، مجــری صــدا و ســیما در صفحــه 
توئیتــر خــود نوشــته اســت: »بــه مرحلــه ای 
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نصب قدرتمندترین باتری 
ذخیره انرژی دنیا در کالیفرنیا

به زودی تاسیسات ذخیره انرژی برق شرکت تسال 
در استرالیا که از نظر وسعت و عظمت در نوع خود 
بی نظیر است، رقیبی بزرگتر و قدرتمندتر پیدا 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت 
آمریکایی پاسیفیک گاز پیشنهادی را به شرکت تسال 
ارائه کرده که بر مبنای آن چهار طرح تامین انرژی به 
منظور ذخیره سازی برق در ایالت کالیفرنیا اجرا می 
شود تا اتکای آن به سوخت های فسیلی باز هم کاهش 
یابد. تنها یکی از این مراکز ذخیره سازی انرژی برق می 
تواند در عرض چهار ساعت 1۲.5 مگاوات انرژی آماده 
بهره برداری کند که در نوع خود رکوردی منحصر به 

فرد محسوب می شود.
مجموعه ای که به تازگی توسط تسال در استرالیا تنها 
انرژی طی مدت  تامین 1۲۹ مگاوات ساعت  به  قادر 
مشابه است. انرژی خورشیدی یادشده در باتری های 
که  صورتی  در  و  شده  ذخیره  تسال  شرکت  تولیدی 
نیروگاه های برق به علت افزایش مصرف قادر به برطرف 
کردن نیازهای مصرف کنندگان نباشند از این منبع 
جدید استفاده خواهد شد. انتظار می رود تکمیل این 

طرح تا اواخر سال ۲۰۲۰ به طول بینجامد.

رســیده ایم کــه قطــع بــرق مکــرر در پایتخــت 
خبــر مهمــی بــه حســاب نمی آیــد!« 

کاربـری بـه نـام »ِم یامـا اِلِـری« نیـز بـه نوعـی بـه 
نوشـت:  و  کـرد  اعتـراض  کشـور  در  بـرق  قطعـی 
میانگیـن جهانیـه!  برابـر   3 ایـران  بـرق  »مصـرف 

ــدا  ــال ص ــد، مث ــع کنی ــی رو قط ــای اضاف کاش برق
وســیما.« »آرش کمانگیــر« نیــز نوشــته بــود: »بــرق 
ــه  ــر لحظ ــم ه ــب کن ــه رو مرت ــم خون ــه. پاش رفت
ممکنــه قالیبــاف بــی هــوا بیــاد بــه عنــوان منطقــه 

ــه.« محــروم بهمــون ســر بزن
»سـبا« در صفحـه توئیتـر خـود بـا زبانـی سـاده به 
اعتـراض بـه قطعـی بـرق پرداخته اسـت، او نوشـته 
بـود: »سـاعت 3 ظهر وقـت برق قطع کـردن نیس... 
نیـس...  بـرق قطـع کـردن  سـاعت 3 ظهـر وقـت 
نیـس...  بـرق قطـع کـردن  سـاعت 3 ظهـر وقـت 
سـاعت 3 ظهـر وقـت بـرق قطـع کـردن نیـس...« 
کاربـری به نـام »babak« در این بـاره توئیت کرده 
اسـت: »بـه اداره بـرق زنـگ زدم چـرا هـر روز بـرق 

داروخانـه میـره؟ میگـه چـون مصـرف می کنیـد. 
ــوض  ــه ع ــد برنام ــا نمی گی ــه م ــرا ب ــا، چ ای باب

ــم؟«  ــد کنی ــد تولی ــده، بای ش
بیــش از هــزاران توئیــت از سراســر کشــور در رابطه 

بــا قطعــی برق در کشــور منتشرشــده اســت. 
این در حالی اسـت که چندین کاربر در اینسـتاگرام 
نیـز بـا انتشـار عکس هایـی از تاریکـی مناطـق خود 

نسـبت به ایـن موضوع اعتـراض کردند.
ایـن اعتراض هـا تنهـا نسـبت بـه قطعـی بـرق نبود؛ 
شـاید در تهـران و کالنشـهرهای دیگـر تنها مشـکل 
شهرسـتان  ها  در  امـا  باشـد  مطـرح  بـرق  قطعـی 
وضعیـت بـه گونـه ای دیگـر نیـز اسـت.  عـالوه بـر 
قطعـی مکـرر بـرق در برخی از اسـتان ها کـه برخی 

از آن هـا تـا چندیـن سـاعت طول کشـید، نوسـانات 
بـرق نیز از جمله مواردی اسـت کـه موجب اعتراض 
مـردم شـده اسـت.  گزارشـات مردمی حاکـی از این 
شهرسـتان ها  از  بسـیاری  در  کـه  اسـت  موضـوع 
نوسـانات بـرق موجب سـوختن وسـایل برقـی آن ها 
شـده و در ایـن بـازه هیچ مسـئولی هنوز نسـبت به 

ایـن موضـوع واکنـش نشـان نداده اسـت.
ــده  ــکل ش ــار مش ــا دچ ــب و کاره ــیاری از کس بس

اســت. 
مــردم در کوچــه و خیابــان راجــع بــه مشــکل آب و 
ــی در بســیاری  ــد. صرفه جوی ــرق صحبــت می کنن ب
ــب و کار  ــی آن کس ــای تعطیل ــه معن ــاغل ب از مش
اســت. اگــر قــرار باشــد قطعی هــا ادامــه یابــد 
ــی ها در  ــان خاموش ــد زم ــح می دهن ــردم ترجی م

ــد.  مناطــق خــود را بدانن
سـواالت فراوانـی در ایـن زمینـه وجـود داد که یکی 
از آن هـا به ثبات رسـیدن وضعیت روشـنایی اسـت؛ 
اینکـه ایـن خاموشـی ها تـا چـه زمانی ادامـه خواهد 
یافـت.  مسـئوالن نیز بـه دنبال کاهـش مصرف برق 
تهـران  اسـتاندار  اظهـار نظـر  هسـتند. در آخریـن 
پیشـنهاد خاموشـی سیسـتم های سرمایشـی ادارات 

از سـاعت 13:3۰ دقیقـه را داده اسـت.
ــس  ــدن آن ح ــرا ش ــه اج ــاز ب ــه نی ــنهادی  ک پیش
ــد  ــه بای ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود و ب می ش

ــذرد.  ــر بگ ــد فیلت ــن و چن از چندی
حـال اینکـه معلوم نیسـت ایـن راهکار تا چـه اندازه 
مثمـر ثمـر باشـد و برق شـهری را نه با نواسـان زیاد 

بـه کابل هـا بازگرداند. 
هیـچ چیـز در مرحله فعلـی معلوم نیسـت جز اینکه 
هـر لحظه ممکن اسـت بـرق تحریریـه روزنامه  قطع 

شـود و ایـن گزارش نیمه تمـام ... .
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خاموشی ها ادامه دار خواهد شد؟

پیک مصرف برق به مرز هشدار 
رسید

پیک مصرف برق در روز گذشته به باالی 5۶ هزار 
و  هزار   5۶ هشداردهنده  رقم  و  رسید  مگاوات 

5۳۲ مگاوات در زمان اوج مصرف برق ثبت شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، با ادامه موج گرما در کشور، پیک 
میزان  به  تیرماه(   11( دوشنبه  روز  در  برق  مصرف 
5۶ هزار و 53۲ مگاوات گزارش شد که این رقم در 
با روز گذشته که 55 هزار و ۴3۲ مگاوات  مقایسه 
بود، افزایش یک هزار و ۲۴۰ مگاواتی را درپی داشت.

میزان مبادالت برق نیز در روز گذشته برابر با 5۶1 
مگاوات ثبت شد که سهم صادرات از این میزان 15۶ 

مگاوات و واردات برق نیز ۴۰5 مگاوات بود.
همچنیـن میـزان مصرف برق صنایع در روز گذشـته 
سـه هـزار و 58۲ مگاوات بوده که در مقایسـه با روز 
یکشـنبه کـه میـزان آن سـه هـزار و 53۰ مـگاوات 
ثبـت شـده، مصرف بـرق ایـن بخش قـدری افزایش 

داشـته است.
رکورد  ثبت  ورزشی،  و  عمومی  رکوردهای  برخالف 
منفی  شاخص  یک  برق  مصرف  پیک  برای  جدید 
شبکه  رسیدن  برای  هشداری  و  می آید  حساب  به 
استفاده  قابل  توان  به حداکثر  کشور  نیروگاه های  و 
اکثر  در  هوا  دمای  شدن  گرم  به  توجه  با  است. 
در  مشترکان  که  است  ضروری  کشور،  استان های 
مصرف برق بخش خانگی حداکثر صرفه جویی را به 
لوازم  به کارگیری  از  پیک  ساعات  در  و  آورده  عمل 
برقی پرمصرف اجتناب کرده تا هم وطنان به ویژه در 
مناطق گرم جنوب کشور نیز از نعمت برق برخوردار 

باشند.
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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: 

1ـ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
۲ـ بررسي و تصویب گزارش عملکرد و صورتهاي مالي  سال ۹۶

3ـ  بررسي و تصویب بودجه سال13۹۷
۴ـ انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 

5ـ  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 13۹۷/۰۴/1۹ رأس ساعت 15 در ساختمان اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( شماره 1۷5- 

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 مشکالت 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 ۲018 ( ۲0 الی ۲۳ تیر سال 
جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به صورت متمایز نسبت به سال های گذشته و همراه 

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

به متراژ دلخواه داشته باشند.
الزم به ذکر است که اعضای سندیکا عالوه بر استفاده از شرایط بوجود آمده از تخفیف 1۰ درصدی نیز 

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

شعبه خراسان به شماره 3883۶۰5۰-۰51 تماس حاصل فرمایند.
برای مشاهده و دریافت نامه اینجا کلیک کنید. 

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


فارس گزارش می دهد ؛ 

خاموشی بدون برنامه تاثیری در 
کاهش مصرف برق ندارد

خاموشی های بدون برنامه اعمال شده در شبکه 
برق هم نتوانست از رشد مصرف برق جلوگیری 
کند و به اعتقاد اکثر مشترکان نوبت بندی قطع 
حال  رفاه  موجب  می تواند  قبل  از  اعالم  و  برق 
شهروندان و در کاهش مصرف موثرتر و مناسب تر 

باشد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اوج  زمان  در  برق  مصرف  مگاواتی  هزار   ۶ جهش 

مصرف و آن هم در شرایطی که خاموشی های برق 
از هفته گذشته آغاز و این روزها به اوج خود رسیده 
این موضوع را متذکر می شود که مردم هنوز کسری 
برق را باور ندارند و تالشی هم برای مدیریت مصرف 

از خود نشان نمی دهند.
هر چند دستگاههای دولتی به گفته مسووالن ارشد 
وزارت نیرو باید مصرف برق خود را کاهش دهند و 
از وسایل سرمایشی در زمان تعطیلی ادارات استفاده 
نتوانسته مصرف  نیز  ها  اقدام  این  ظاهرا  اما  نکنند، 

برق را کاهش دهد.
اما نکته مهمی که در خاموشی های به ظاهر بدون 
از  نیرو  وزارت  مسووالن  و  است  نهفته  برنامه ریزی 
اعالم آن ترس دارند، همانا عدم اعالم خاموشی های 

بدون برنامه ریزی است.
از سوی دیگر غالمرضا خوش خلق مدیر عامل برق 
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  تهران  منطقه ای 
خاموشی هایی  قطعاً  می گوید:  فارس  خبرگزاری 
عدم  دلیل  به  می کنند،  احساس  را  آن  مردم  که 
چرا  است،  بوده  برق  مصرف  افزایش  و  صرفه جویی 
که برای اینکه پایداری شبکه سراسری حفظ شود، 

مدیریت بار شبکه را اعمال کردیم.
خوش خلق خاطرنشان کرد: از مردم بارها خواهش 
کرده ایم که 1۰ درصد از مصرف خود را صرفه جویی 
را  خود  ضرور  غیر  مصارف  یعنی  کنند،  مدیریت  و 
غیر  مصارف  یعنی  کنند،  مدیریت  و  صرفه جویی 

ضرور خود را به ساعات غیر پیک منتقل کنند.
مصرف  اوج  افزود:  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
برق از ساعت 11 تا 1۶ است، بنابراین از مردم تقاضا 
کمتر  ساعات  این  در  برقی  لوازم  مصرف  از  داریم، 
استفاده کنند و به عنوان مثال در روز از روشن  کردن 

المپ های اضافی خودداری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است، خاموشی 
برق برنامه ریزی شده ای داشته باشیم، تصریح کرد: 
قرار  برنامه ریزی شده ای  به هیچ وجه خاموشی  ما 

نیست، اعمال کنیم.
روز گذشته نیز همایون حائری معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی در نشست خبری تاکید کرده بود 
که ما خاموشی برنامه ریزی شده ای اعمال نمی کنیم، 
باید مردم آن را  اما کسری برق موضوعی است که 

باور کنند و در مصرف برق خود صرفه جویی کنند.
درصدی   1۰ جویی  صرفه  مردم  اگر  گفت:  حائری 
اما  می رسد،  حداقل  به  خاموشی ها  باشند،  داشته 
اگر این افزایش مصرف ادامه پیدا کند، خاموشی ها 
ادامه خواهد یافت، پس به نظر می رسد، با توجه به 
رشد مصرف و بی توجهی مشترکان برق در مدیریت 
مصرف اعمال خاموشی ها به اطالع شهروندان برسد، 
تا هم مشترکان کمبود برق را باور کنند و هم اینکه 
خاموشی  زمان  از  اطالعی  بی  در  مشکالت  برخی 

کاهش یابد.
برخی از مشترکان برق اعالم می کنند که شرق تهران 
طی ساعات گرم ظهر بیش از 3 ساعت برق قطع بود! 

اگر خاموشی ها شروع شده الاقل اعالم کنند!
یکی دیگر از مشترکان برق در جنوب تهران می گوید: 
و  می شود  قطع  منطقه  این  برق  ساعت  دو  روزانه 
وقتی با شرکت برق تماس می گیریم، اعالم می کنند 
که روزانه دو ساعت قطعی برق را باید در نظر داشته 

باشید.
اعالم  آنها  به   1۲1 با  تماس  در  وقتی  افزود:  وی 
می کنیم که خاموشی داریم می گویند که باید تحمل 

کنید و زمان قطعی برق نیز مشخص نیست.
مشترک دیگری که در منطقه پیروزی ساکن است، 
به خبرنگار فارس می گوید: متاسفانه به طور مکرر در 

ساعات میانی روز و بعدازظهر دو ساعت قطعی برق 
داریم، حال وقتی هر روز در این ساعت قطعی برق 
داریم، بهتر است که دولت زمان خاموشی ها را اعالم 

کند، تا ما بتوانیم برنامه ریزی الزم را انجام دهیم.
آپارتمان های چند طبقه در ساعات بی  افزود:  وی 
که  چرا  شوند،  می  نیز  آبی  کم  مشکل  دچار  برقی 
اکثر این آپارتمان ها دارای پمپ آب هستند، تا آب 
قبل  از  اگر  بنابراین  کند،  پمپاژ  باالتر  به طبقات  را 
اعالم شود چه ساعتی قطعی برق رخ خواهد داد، در 
استفاده  استحمام  برای  آب  از  آن ساعت مشترکان 

نمی کنند.
این مشترک ادامه داد: در روزهای گذشته چند نفر 

به خاطر قطع برق در آسانسور گیر کرده اند.
یک بیمار ام اس نیز به خبرنگار فارس می گوید: گرما 
برای بیماران ام اس سم است، چرا که با رفتن برق 
و گرم شدن دمای محیط بدن آنها دچار حساسیت 
روز  هر  است  قرار  اگر  بنابراین  می شود،  شدید 
خاموشی داشته باشیم، بهتر است وزارت نیرو زمان 

بندی خاموشی برق را اعالم کند.
شاهد  روزانه  که  حالی  در  گزارش،  بنابراین 
مورد  به  و  کشور  سطح  در  گسترده  خاموشی های 
تهران هستیم، ظاهرا مدیریت مصرف پیک مصرف 
برق در روز گذشته به باالی 5۶ هزار مگاوات رسید و 
رقم هشدار دهنده 5۶ هزار و 53۲ مگاوات در زمان 

اوج مصرف برق ثبت شد.
با توجه به گرم شدن دمای هوا در اکثر استان های 
برق  مصرف  در  مشترکان  که  است  ضروری  کشور، 
بخش خانگی حداکثر صرفه جویی را به عمل آورده و 
در ساعات پیک از به کارگیری لوازم برقی پرمصرف 
اجتناب کرده تا مردم به ویژه در مناطق گرم جنوب 

کشور نیز از نعمت برق برخوردار باشند.
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گزارش تسنیم؛ آیا قطع و وصل 
برق نوبت بندی شده است؟

اعمال و میزان قطعی برق در هر منطقه، ارتباط 
چه  هر  و  دارد  مردم  مصرف  میزان  با  مستقیم 
مصرف برق مدیریت شود، تعداد و مدت خاموشی 

ها کمتر خواهد شد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برخی از مردم در این روزها که قطعی های پراکنده 
برق بسیار زیاد شده، بر این باورند که دولت بدون 
را  مختلف  نقاط  در  برق  وصل  و  قطع  قبلی،  اطالع 
نوبت بندی کرده است، برخی مردم نیز درخواست 
دارند که دولت زمان های نوبت بندی برق را اعالم 
کند. با این وجود، روز گذشته همایون حائری معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با قاطعیت اعالم کرد 

که هیچ گونه قطعی برنامه ریزی شده برق نداریم.
حال این سوال پیش می آید که قطعی های متعدد و 
تقریبا منظم برق در ساعات اوج مصرف را به عنوان 
نوبت بندی شدن قطع و وصل برق تلقی کنیم و از 
دولت بخواهیم این زمان ها را از پیش به مردم اعالم 
کند و یا حرف مسئوالن وزارت نیرو را مبنی بر اینکه 
قطعی برنامه ریزی شده برق و در واقع نوبت بندی 

برق نداریم را باور کنیم.
آغاز دومین هفته تابستان با قطعی متعدد آب وبرق

پیگیری خبرنگار تسنیم از مجموعه صنعت برق کشور 

حاکی از این است که در روزهای اخیر، تعداد قطع 
کردن های عمدی برق از تعداد قطعی های برقی که 
به علت آسیب دیدن تجهیزات شکبه توزیع و فوق 
توزیع رخ می داده، پیشی گرفته است؛ اما این قطع 
کردن های عمدی برق توسط شرکت های توزیع، از 
پیش تعیین شده نبوده، بلکه آسیب دیدن تجهیزات 
شبکه توزیع و فوق توزیع مثل فیدرها و ترانس ها در 
8 روز ابتدایی تابستان که به موجب تشدید بیش از 
ظرفیت بار شبکه برق بوده، متخصصان صنعت برق 
کشور را بر آن داشت تا با بررسی ظرفیت تجهیزات 
صورت  در  شهر،  هر  در  منطقه  هر  در  برق  شبکه 
مشاهده روند رو به رشد مصرف در هر منطقه، پیش 
آسیب  موجب  که  مقداری  به  شبکه  بار  رسیدن  از 
در  برق  قطع  به  اقدام  تجهیزات شبکه شود،  دیدن 
آن منطقه می کنند؛ توجیه این اقدام هم این است 
که اگر فشار بار شبکه موجب آسیب دیدن تجهیزات 
توزیع و یا فوق توزیع شود، هزینه تحمیل شده برای 
تعمیر و جایگزینی قطعات معیوب و همچنین زمان 

قطع برق، افزایش می یابد.
رکورد تاریخی مصرف برق ایران شکست

مدت قطع کردن های عمدی برق که برای حفاظت 
برق  حد  از  بیش  مصرِف  های  زمان  در  برق  شبکه 
بار  رشد  مقدار  و  زمان  به  توجه  با  شود  می  اعمال 
شبکه، متفاوت است. آنچه در روزهای اخیر رخ داده 
تا 3  ای  دقیقه  های 3۰  قطعی  که  نشان می دهد 
ساعته در نقاط مختلف کشور در زمان افزایش بیش 

از حد بار شبکه اعمال شده است.
در مجموع، اعمال و میزان قطعی برق در هر منطقه، 
ارتباط مستقیم با میزان مصرف مردم دارد و هر چه 
مصرف برق مدیریت شود، تعداد و مدت خاموشی ها 

کمتر خواهد شد.
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سرهنگ رازقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
خبر داد

افزایش شمار ماموران پلیس 
راهور در تقاطع ها و چهارراه ها 

به هنگام قطع برق/ عبور و مرور 

خودروها با حرکت دست و سوت 
پلیس انجام می شود

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران 
ها  تقاطع  در  برق  قطعی  زمان  در  گفت:  بزرگ 
های  چراغ  کار  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران 

راهنمایی و رانندگی را انجام می دهند.
پلیس  ترافیک  کنترل  مرکز  رئیس  رازقی  سرهنگ 
حوزه  خبرنگار  با  گفتگو  در  بزرگ  تهران  راهور 
حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ در رابطه با قطعی برق در روزهای تابستان و 
خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: 
تعداد  راهو  پلیس  شود،  قطع  تقاطعی  در  برق  اگر 

نیروی های خود را در آن تقاطع تقویت می کند.
دو  جای  به  تقاطع ها،  در  برق  قطعی  با  افزود:  وی 
محل  در  مامور   5 رانندگی،  و  راهنمایی  مامور 
مستقر می شوند و  هر ماموری مسئولیت کنترل  و 
عهده  بر  را  تقاطع  ضلع  یک  خودروهای  راهنمایی 
می گیرد  و این ماموران با حرکت دست با یکدیگر 
هماهنگ هستند و با سوت و حرکات دست کار چراغ 

راهنمایی و رانندگی را انجام می دهند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
ادامه داد: ماموران راهنمایی و رانندگی در تقاطع ها 
تا  می کنند  مدیریت  را  کار  برق  قطعی  زمان  در 

تصادفی رخ ندهد.
گذشته  روز  چند  طول  در  افزود:  رازقی  سرهنگ 
بار  به  مقداری  اگر چه  بودیم،  مواجه  برق  قطعی  با 
اما تصادف  افزوده شده است،  تقاطع ها  ترافیکی در 
خاصی رخ نداده و اگر تصادفی هم اتفاق افتاده باشد، 
جزئی بوده و مشکل خاصی  از این بابت وجود ندارد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/12/1767172/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?ref=tnews


درخواست شرکت برق از مردم تهران

کولر گازی را روی ۲۳ درجه 
تنظیم کنید

از مردم  نیروی برق تهران بزرگ  شرکت توزیع 
اوج  های  ساعت  در  مشترکان  کرد،  درخواست 
مصرف برق کولرهای آبی خود را بر روی دور کند 
قرار دهند و در صورت استفاده از کولرهای گازی، 
ترموستات بین ۲۳ تا ۲5 درجه سانتی گراد تنظیم 

شود.
نیروی  توزیع  تسنیم، شرکت  به گزارش خبرگزاری 
برق تهران بزرگ با صدور اطالعیه ای ضمن تشکر از 
تهران در خصوص مصرف  همراهی مشترکین شهر 
و  گرما  موج  افزایشی  روند  به  توجه  با  برق  بهینه 
تمامی  از  برق،  مصرف  صعودی  سیر  آن  طبع  به 
شهروندان پایتخت درخواست کرد تا با مصرف بهینه 
انرژی برق این شرکت را در تامین برق پایدار شهر 

یاری رسانند.

بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  اطالعیه شرکت  در 
آمده است: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی 
هوای  پایداری  و  دما  مستمر  افزایش  خصوص  در 
گرم در تهران، مصرف برق در روزهای اخیر افزایش 

چشمگیری داشته است.
و صرفه جویی  موثر مشترکان  به همراهی  توجه  با 
در  مشکلی  شاهد  گذشته  هفته  تا  برق  مصرف  در 
پایداری برق شهر تهران نبودیم؛ اما با توجه به روند 
شاهد  برق،  مصرف  افزایش  طبع  به  و  دما  افزایشی 
این  در  اساس  بر همین  در شبکه هستیم  بار  رشد 
شرایط به منظور تامین برق پایدار، بیش از هر زمان 
از سوی مشترکین  برق  به مدیریت مصرف  دیگری 

شهر تهران نیازمندیم 
در این اطالعیه با اشاره به ساعت های اوج مصرف 
 ۲3 تا   ۲۰- روز   1۷ تا   1۲( تهران  شهر  در  انرژی 
شب( تاکید شده است: "اگر مشترکین شهر تهران 
تنها 1۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، 
تابستانی بدون خاموشی را در تهران خواهیم داشت.

امیدواریم با تالش همکاران مجموعه صنعت برق و 
همراهی مشترکان و رعایت صرفه جویی ده درصدی 
در مصرف برق، پیک بار تابستان امسال را با موفقیت 

پشت سر گذاریم. 
مشترکان می توانند در ساعت های اوج مصرف برق 
کولرهای آبی خود را بر روی دور کند قرار دهند، در 
صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات بین ۲3 
تا ۲5 درجه سانتی گراد تنظیم شود؛ در ساعت های 
برقی  پرمصرف  وسایل  از  استفاده  برق  مصرف  اوج 
مانند اتو، ماشین لباسشویی، ظرف شویی، جاروبرقی 
و ... را به ساعت های دیگری موکول کرده و تا حد 
امکان به منظور تامین نور در طول روز از روشنایی 

طبیعی بهره گیرند.

قطع برق ادارات دولتی در 
صورت روشن بودن سیستم های 

سرمایشی بعد از ساعت 1۳:۳0

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: 
اصالح  بر  مبنی  دولت  سیاست های  راستای  در 

الگوی مصرف و سخنان رئیس جمهوری در جمع 
خصوص  در  دولت  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
با توجه به بخشنامه قطع  کاهش مصرف برق و 
از ساعت  ادارات تهران  سیستم های سرمایشی 
1۳:۳0 از سوی استانداری تهران، این شرکت به 
عنوان متولی تامین برق پایدار شهر تهران، نسبت 
به قطع برق آن دسته از دستگاه ها و ارگان هایی 
که این بخشنامه را رعایت نکنند، اقدام خواهد 

کرد.
اینکه  بیان  با  صبوری  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
صرفه جویی باید ابتدا از خود دستگاه های دولتی آغاز 
شود، اظهار کرد: از هفته گذشته با تمرکز روی این 
قبلی،  رهنمون های  و  درخواست ها  پیرو  و  موضوع 
ادارات  و  سازمان ها  به  مهندسی  و  فنی  اکیپ   5۰
شهر تهران اعزام شدند تا نسبت به ارائه مشاوره در 
ارزیابی  و  برق  راهکارهای مدیریت مصرف  خصوص 
این دستگاه ها اقدام کنند که نتایج این ارزیابی ها به 

دستگاه های ذیربط اعالم خواهد شد.
رشد  ساالنه  درصدی   1۰ افزایش  با  اشاره  با  وی 
مصرف برق در کشور گفت: این آمارها در کشورهای 
مشترکان  و  است  درصد  سه  از  کمتر  توسعه یافته 
و  تولیدی  خانگی،  صنعتی،  تجاری،  بخش های  در 
کشاورزی می  توانند با مدیریت مصرف بهینه انرژی، 
یاری  مجموعه  این  اعتالی  راه  در  را  برق  صنعت 

رسانند.
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تهرانی  مشترکان  به ویژه  و  ارگان ها  سازمان ها،  از 
خواست تا با صرفه جویی 1۰ درصدی در مصرف برق 
و کاهش مصرف در ساعات پیک )1۲ تا 1۶( و )۲۰ 
پیک  از  درگذر  برق  تا ۲3( همراه مجموعه صنعت 

تابستان باشند.
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در فصل تابستان؛

سهم قطعی برق قم ۶0 مگاوات 
است

 مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم گفت: 
در سال گذشته 80 مگاوات در استان خاموشی 
داشتیم و امسال سهم قم ۶0 مگاوات است که 

مشکالتی برای مردم به وجود می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آهنین پنجه غروب 
در  که  قم  استان  اداری  شورای  جلسه  در  دوشنبه 
اظهار  شد،  برگزار  قم  فرمانداری  معصومیه  تاالر 
به گرمای  با توجه  برق کشور  داشت: مصرف آب و 

تابستان به حداکثر خود رسیده است.
اکثر  نیرو  وزارت  اعالم  بر  بنا  داشت:  بیان  وی 
اضطراری  مانورهای  خاطر  به  کشور  در  خاموشی ها 

برای جلوگیری از خاموشی های ممتد است.
افزود:  قم  استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
که  داشتند  گله  موضوع  این  به  نسبت  قم  استاندار 
قرار  و  شد  داده  انتقال  نیرو  وزارت  به  مسئله  این 
شد که خاموشی ها با هماهنگی استان صورت گیرد 
ساعات  از  مردم  اطالع رسانی  برای  نیز  سامانه ای  و 

خاموشی راه اندازی شود.
آهنین پنجه بیان داشت: در سال گذشته 8۰ مگاوات 
در استان قم خاموشی داشتیم و امسال سهم قم ۶۰ 
به  مردم  برای  مشکالتی  امر  این  که  است  مگاوات 

وجود می آورد.
قم 8 درصد  ادارات  داد: در سال گذشته  ادامه  وی 
در مصرف برق صرفه جویی کردند که امیدواریم این 

میزان در سال جاری افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم عنوان کرد: 
نصب  ادارات  برای  می توان  نیز  هوشمند  کنتورهای 
و از این طریق میزان مصرف برق آنها را مقایسه و 

ارزیابی کرد.
شهرداری  آبفا،  شرکت   ۹۶ سال  در  گفت:  وی 
شرکت  مخابرات  نفتی،  فرآورده های  پخش  قم، 
آموزش  کشاورزی،  جهاد  آبفا،  صنعتی،  شهرک های 
فنی حرفه ای، تأمین اجتماعی، بانک ملت و دانشگاه 
بیشترین  که  بودند  دستگاه های  از  پزشکی  علوم 

صرفه جویی در مصرف برق را داشته اند.

مدیرعامل شرکت برق گلستان:

نیروگاه علی آباد به بانک ها 
بدهکار است

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق مصرفی  که 50 درصد  این  بیان  با  گلستان 
بدهی  از  گیرد  می  خانگی صورت  بخش  توسط 
سنگین نیروگاه برق علی آباد به بانک ها خبر داد.

صبح  نصیری،  اکبر  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، اظهار 
کرد: 5۰ درصد برق مصرفی توسط مشترکان خانگی 
صورت می گیرد و متأسفانه هنوز نتوانستیم در این 

زمینه موفق عمل کنیم.
وی با بیان این که سال گذشته طرح »ساعت به وقت 
گلستان« اجرا اما فراگیر نشد، افزود: سرویس کردن 
 ،۲۶ الی   ۲۴ روی  کولر  درجه  تنظیم  گازی،  کولر 
خاموش کردن المپ های اضافی از جمله راهکارهای 
را پشت سر  پیک  توانیم  ما می  که  است  ای  ساده 
با  تابستان  در  برق  مصرف  گفت:  نصیری  بگذاریم. 
 هزار و ۲۰۰ مگاوات سه برابر مصرف برق در زمستان 

مصرف  از  ای  عمده  بخش  است،  مگاوات(   3۷۰(
تابستان به بار سرمایشی تعلق دارد.

وی با بیان این که به خاطر دو ماه مقرون به صرفه 
بهترین  را  صرفه جویی  شود،  احداث  نیروگاه  نیست 

راه چاره از جلوگیری هزینه های گزاف دانست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
گفت: صرفه جویی در برق صرفه جویی در مصرف 
آب را به همراه دارد، هر یک مگاوات صرفه جویی در 
برق ۲.3 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی خواهد 
شد و همچنین آثار زیست محیطی کمتری را شاهد 

خواهیم بود.
وی افزود: سال گذشته با صرفه جویی 1۰۰ مگاوات 
گزاف  هزینه های  از  تومان  میلیارد   3۰۰ توانستیم 

جلوگیری کنیم.
به  مصرف  درصد   5۰ که  این  یادآوری  با  نصیری 
شبکه خانگی تعلق دارد، ادامه داد: در بخش صنایع، 
خوبی  بسیار  تفاهم نامه های  تجاری  و  کشاورزی 
و  گر  صنعت  کشاورز،   5۰۰ و  هزار  سه  و  داشتیم 

بخش تجاری با ما همکاری می کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
اظهار کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تجاری  مشترکان  و  کشاورزان  صنایع،  به  تومان 

تشویقی دادیم.
نصیری در خصوص نیروگاه علی آبادکتول گفت: این 
نیروگاه یک بدهی سنگین به بانک داشته و از طرف 
با  داریم  لذا تصمیم  نیرو طلب دارد  وزارت  از  دیگر 

تهاتر این مشکل را برطرف کنیم.
و  ایمن  برق  ایجاد  برای  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
همه  برویم،  مصرف  مدیریت  سمت  به  باید  پایدار 
ارکان جامعه در این کار بسیج شده اند و باید این 

فرهنگ را به خانواده ها منتقل کنیم.
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آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا 48 
ساعت آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بازار ثانویه ارز تا 48 ساعت آینده آغاز به 

کار می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی 
درباره بازار ثانویه ارز افزود: بررسی ها نشان می داد 
تقاضای زیاد  به علت  ارز تک نرخی دولت  سیاست 
جواب نمی دهد و در نهایت ۲ نرخ در حوزه ارز ایجاد 

می شود. 
وی ادامه داد : دولت راهکار مشخص برای بازار دوم 
ارز در نظر نگرفت و به همین علت در ماه های اخیر 
اتفاقات نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور روی داد .

پورابراهیمی با بیان اینکه با تک نرخ شدن ارز میزان 
واردات افزایش و میزان صادارت کاهش یافت، افزود: 
و  اساسی  کاالهای  برای  که  است  این  ما  پیشنهاد 
ضروری از جمله دارو ، مواد اولیه و نهاده های دامی، 
ارز با عدد نرخ ترجیحی اختصاص یابد و بقیه کاالها 

از قیمت تعادلی برخوردار شوند .
حجم  نباشد  گونه  این  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
: در سه  داد  ادامه   ، واردات رخ می دهد  از  زیادی 
ماه گذشته حدود ۲۷ میلیارد دالر تقاضای واردات 
به  توجه  با   : افزود  ابراهیمی  پور  در کشور داشتیم. 
اصرار مجلس ، اخیرا دولت نرخ دوم ارز را قبول کرد 
و اعالم شد تا ۴8 ساعت آینده بازار ثانویه ارز آغاز به 
کار می کند. وی با بیان اینکه نباید بازار غیر رسمی 
بانک مرکزی متولی  را کتمان کرد، اضافه کرد:  ارز 
بازار ارز است و باید از ابزارهای خود برای مدیریت 

آن استفاده کنند .

رویترز:ترامپ سازمان تجارت 
جهانی را تهدید کرد خبرگزاری

آمریکا  با  که  صورتی  در  گفت:  ترامپ  دونالد 
درست برخورد نشود علیه سازمان تجارت جهانی 

اقدام می کنیم.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
از  پس  ساعت  چند  تنها  رویترز؛  از  نقل  به  فارس 
تالفی  سیاست های  اتخاذ  به  اروپا  اتحادیه  تهدید 
تجارت  سازمان  ترامپ  دونالد  آمریکا  علیه  جویانه 
جهانی را تهدید کرد و گفت: در صورتی که با آمریکا 
به درستی برخورد نشود، علیه شما اقدامی می کنیم.

وی در کنفرانس خبری به همراه نخست وزیر هلند 
در کاخ سفید گفت: سازمان تجارت جهانی برخورد 
بسیار بسیار بدی را با آمریکا داشته و من امیدوارم 

آنها رویکرد خود را تغییر دهند.
این سخنان ترامپ تنها پس از چند ساعت از انتشار 
بر  گمرکی  تعرفه  اعمال  طرح  شدن  آماده  گزارش 
واردات برخی کاالها و همچنین مذاکره برای اعمال 
تعرفه های ترجیحی با برخی کشورها در کاخ سفید 
مطرح شد که البته هر دوی این طرح ها ناقض قوانین 

سازمان تجارت جهانی است.
ترامپ ادامه داد: در تعامل با سازمان تجارت جهانی 

آمریکا بسیار زیان دیده است.
اگر  اما  نداریم  کاری  انجام  برای  برنامه ای  هنوز  ما 
انجام  کاری  حتما  ما  نکنند  رفتار  درست  ما  با  آنها 
خواهیم داد. هفته گذشته یک منبع آگاه نزدیک به 
کاخ سفید گفت: رئیس جمهور در جلسات خصوصی 
از تمایل برای خروج از سازمان تجارت جهانی سخن 

گفته است اما این طرح جدی نیست.

مروز در بازار تهران؛قیمت سکه ۲8 هزار تومان افت کرد

 بهای یورو هم کاهش یافت 

سکه طرح جدید در بازار تهران با ۲8 هزار تومان 
با  یورو  و  تومان  هزار  و 959  میلیون   ۲ کاهش 

کاهش 81 تومانی 9554 تومان معامله شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سکه 
طرح جدید امروز در بازار تهران ۲8 هزار تومان و هر 
گرم طالی 18 عیار 388۰ تومان، سکه طرح قدیم 
کاهش  تومان  هزار   ۲ سکه  نیم  و  تومان  هزار   ۶۰

قیمت یافت.
ربع سکه با 1۰ هزار افت قیمت یک میلیون و ۴33 
تومانی  با کاهش ۲ هزار  و سکه گرمی  تومان  هزار 

۴1۹ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت اونس طال )هر اونس معادل 31.13۲گرم( در 
بازار جهانی طال با ۴ دالر و 31 سنت افزایش 1۲۴۶ 

دالر و ۷5 سنت قیمت خورد.
در بازار ارز، یورو 81 تومان، پوند 8۶ تومان و درهم 

۲8 تومان افت قیمت داشت.
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فهرست واردکنندگان خودروی 
دریافت کننده ارز رسمی+ 

میزان ارز دریافتی

فهرست  انتشار  ادامه  در  مرکزی  بانک 
شرکت هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت 
ارز  تجارت،  توسعه  سازمان  سامانه  در  سفارش 
به نرخ رسمی دریافت کرده اند و نیز در راستای 
شفافیت اطالعاتی، اسامی و اطالعات مربوط به 

واردکنندگان خودرو را منتشر می کند.
فهرست  اولین  انتشار  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
بانک  سوی  از  رسمی  ارز  دریافت کننده  کاالهای 
لیست  دومین  امروز  تیرماه،  دهم  تاریخ  در  مرکزی 
که مربوط به واردکنندگان خودرو بود از سوی این 

بانک منتشر شد.
بانک مرکزی به شرکت های واردکننده که از سوی 
ثبت  قانونی  تشریفات  و  معرفی  ذیربط  دستگاه های 
سفارش را انجام می دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص 

می دهد و تامین می کند.  
شده  مقرر  دولت  اقتصادی  ستاد  در  است  گفتنی 
است بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و 
مسئول، نسبت به انتشار فهرست دریافت کنندگان 
ارز رسمی اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار 
ارز  کننده  دریافت  شرکت های  فهرست  نخستین 
تیرماه،  دهم  یکشنبه  روز  در  مرکزی  بانک  توسط 
فهرست زیر که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای 
وزارت صنعت،  از سوی  و  باشد  می  خودرو  واردات 
معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته ست، منتشر 

می شود.
فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی

https://www.farsnews.com/news/13970412000988/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
https://www.farsnews.com/news/13970412000988/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
https://www.farsnews.com/news/13970412001064/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97041206923/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://cdn.isna.ir/d/2018/07/03/0/57704477.pdf
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1۳یادداشت مدیریتی

Bo Burlingham :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

 Forbes :منبع
به محض اینکه قدم در دفتر آژانس تبلیغاتی زولو آلفا 
کیلو )Zulu Alpha Kilo( در تورنتو می گذارید، 
از ظاهر و در و دیوار این شرکت یک دنیای متفاوت 
را احساس می کنید. جالب ترین آنها فیلمی است از 
افرادی که در کشیدن یک نقاشی دیواری مشارکت 
میز  کنار  در  سفیدی  صفحه  روی  دائما  که  دارند 

پذیرش شرکت پخش می شود.
زاک مروئه، بنیان گذار آژانس، پروژه نقاشی دیواری را 
در سال ۲۰۰8 شروع کرد. او یک بوم سفید را جلوی 
شرکت گذاشت و از هر کسی که رد می شد، درخواست 
می کرد قلم را بردارد و طرحی بزند و با روش استاپ 
موشن )تکنیک انیمیشن سازی با حرکت فریم به فریم( 
از آنها فیلم گرفت. این پروژه هفت سال ادامه یافت و 
یک نقاشی دیواری خلق شد که به گفته کارشناسان 
سال ۲۰15  در  اما  است.  شاهکار«  »یک  حوزه،  این 
رنگ  با  را  دیواری  نقاشی  این  گرفت  تصمیم  مروئه 
سفید بپوشاند و از آن به عنوان صفحه ای برای نمایش 
دادن ۷ سال فیلمبرداری که از مردم صورت گرفته بود، 

استفاده کند. او می گوید: »این فقط یکی از ایده های 
دیوانه وار من بود.«

علیه  که   است  جنگی  او  ایده  دیوانه وارترین  شاید 
بدون  کاری  ساعات  یعنی  انداخت؛  راه  »نمونه زنی« 
انتظار  قدیم  از  احتمالی  مشتریان  که  دستمزدی 
داشته اند آژانس های تبلیغاتی برای آنها اتودزنی و کار 
خالقانه انجام دهند تا آنها برای سفارش دادن تصمیم 
بگیرند. مروئه مدت ها بود چنین چیزی را زیر سوال 
برده بود و آن را ناعادالنه، هدر دادن وقت و غیراخالقی 
می دانست و شرکت زولو بعد از اینکه در سال ۲۰11 
در یک مناقصه شکست خورد، این کار را متوقف کرد.

مروئه فراتر از ممنوع کردن نمونه زنی در آژانس خود، 
کمپینی را علیه آن راه انداخت و فیلم هایی تولید کرد 
که نشان می داد وقتی سراغ کسب وکارهای دیگر مثل 
کافی شاپ  یا باشگاه یا رستوران برویم و از آنها بخواهیم 
غذا یا کارشان را امتحانی به ما بدهند و اگر خوش مان 
آمد پول آن را پرداخت کنیم، چقدر حرکت مضحک 
قبول  را  آن  کسی  و  می رسد  نظر  به  غیرعادی ای  و 
نمی کند. این موضوع برای مشتریان شرکت به تدریج 

جا افتاد.
 1۶  /۷ و  کارمند   1۰۰ زولو  تبلیغاتی  آژانس  امروز 

میلیون دالر درآمد ساالنه دارد که از مشتریان معروفی 
مثل ویرل پول و اوبر و تیم هورتونز به دست می آورد. 
همچنین جوایز زیادی را در صنعت خودش از مراکز 
اثرگذارترین   ۲۹ رتبه  امسال  و  کرده  دریافت  معتبر 
تبلیغات  تحقیقاتی  »مرکز  سوی  از  تبلیغاتی  آژانس 

جهانی« را به دست آورده است.
چیزی که زولو را بابت آن باید تحسین کرد، راه اندازی 
را  برند  هویت  که  است  استثنایی  کمپین  چند 
دربرمی گیرد. هر کدام از کمپین ها حول داستانی شکل 
گرفته اند که مروئه و همکارانش ارزش های هسته ای 
شرکت مشتری را در جست وجوی »چیزی عمیق تر 
از خود محصول یا خدمات« شناسایی کرده اند. یکی 
از نمونه های این موضوع تبلیغی است که زولو برای 

شرکت سرگرمی سیِنپلکس )Cineplex( ساخت.
به  دقیقه ای  دو  انیمیشنی  فیلم  یک  با  تبلیغ  این   
مورد  در  و  می شود  شروع  برفی«  آدم  و  »لیلی  نام 
دختربچه ای به نام لیلی است که یک آدم برفی می سازد 
و آن را داخل یک یخچال نگه می دارد و با آن بزرگ 
می شود، اما به دلیل مشغله کاری و زندگی مدت ها او 
را فراموش می کند تا اینکه شبی که لیلی تا دیروقت 
مشغول کار بود به طور اتفاقی یاد روزهای خوبی که با 
آدم برفی داشت می افتد و به ذهنش می رسد که این 
تجربه را به دخترش هم منتقل کند. آخر فیلم جمله 
»برای چیزی که دوست دارید وقت بگذارید« و بعد از 
آن لوگوی سیِنپلکس ظاهر می شود. این فیلم در مدت 
1۰ روز بعد از انتشار 8/ ۲1 میلیون بار )و حاال بیش از 

85 میلیون بار( بازدید شد.
مروئه 5۲ ساله هنگام تاسیس زولو به داشتن خالقیت 
معروف بود. او پیش از این به مدت ۹ سال به عنوان 
مدیر، شریک و سهامداری خالق در آژانس تبلیغاتی 
این  در  و  می کرد  کار  تورنتو  در  تاکسی  بازاریابی  و 

معروف  مجله  سوی  از  بار  چهار  شرکت  این  مدت 
برتر  تبلیغاتی  به عنوان آژانس  بازاریابی »استراتژی« 
کانادا انتخاب شد. اما مروئه مردی خستگی ناپذیر بود 
و در سال ۲۰۰۷ این شرکت را ترک کرد تا خودش 
یک شرکت راه اندازی کند. نامی که او برای شرکتش 
انتخاب کرد آنقدر عجیب بود که مردم را به واکنش 
سه  اسم  این  آیا  می پرسیدند  او  از  اغلب  و  واداشت 
ایده  یک  به  را  مروئه  این سوال  است؟  واقعی  انسان 
دیوانه وار دیگر رساند و او فکر کرد »چرا وب سایت را با 
اعضایی خیالی بازسازی نکنیم؟« تا آن موقع وب سایت 
لوگو داشت.  شرکت یک تک صفحه معمولی و یک 
مروئه ایده خود را با اعضای تیم مدیریت مطرح کرد. 
آنها در ابتدا فکر کردند او شوخی می کند، اما او گفت 
اگر ایده بهتری دارند استقبال می کند و چون نظری 
نشنید، ایده خودش را عملی کرد. کل سایت با تصاویر 
و تیترهای خنده دار و طنزی از سه شخصیت غیرواقعی 
کیلو  کاترین  و  آلفا  مارکوس  زولو،  فرانک  نام های  به 
به سخره  را  کار  این  از  هدف  مروئه   است.  پر شده 
کشیدن چرندیات صنعت تبلیغات معرفی می کند. از 
در وب سایت های  تبلیغاتی  آژانس های  بیشتر  او  نظر 
خود به جوایزی که گرفته اند می بالند، کارشان را به رخ 
می کشند و مشتریان و مدیران خود را معرفی می کنند. 
مروئه می گوید: »همه کاری که من انجام می دهم این 
است که به کاری که بیشتر افراد انجام می دهند نگاه 

کنم و سعی کنم دقیقا برعکس آن را انجام دهم!«
شرکت زولو هنجارهای صنعت را به چالش نمی کشد تا 
صرفا متفاوت باشد. مروئه می گوید: »برخی افراد به من 
نزدیک می شوند و پول های کالن پیشنهاد می دهند. 
پول  که  نمی فهمند  آنها  نیست.  موثر  روش  این  اما 
محرک من نیست. هدف ما این است که در خالقیت، 

به شرکت شماره یک دنیا تبدیل شویم.«

ایده هایی دیوانه وار
 برای متفاوت بودن در صنعت تبلیغات
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ورود دستگاه حفاری مکانیزه به ایستگاه مترو باب الجواد )ع(

پروژه خط 3 قطار شـهری مشـهد شـامل دو بخش میدان فردوسـی 
به سـمت قاسـم آباد و به سـمت سـیدی می شـود، در راسـتای این 
طـرح امـروز دسـتگاه حفـاری مکانیـزه TBM از سـمت سـیدی به 

ایسـتگاه متـرو باب الجواد)ع( رسـید.

https://www.mehrnews.com/photo/4335359/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B9#gallery-14
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	 مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم گفت: در سال گذشته ۸۰ مگاوات در استان خاموشی داشتیم و امسال سهم قم ۶۰ مگاوات است که مشکلاتی برای مردم به وجود میآورد.

	نیروگاه علی آباد به بانک ها بدهکار است
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با بیان این که ۵۰ درصد برق مصرفی توسط بخش خانگی صورت می گیرد از بدهی سنگین نیروگاه برق علی آباد به بانک ها خبر داد.
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	بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکتهایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر میکند.

	آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده
	رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده آغاز به کار میکند.

	رویترز:ترامپ سازمان تجارت جهانی را تهدید کرد خبرگزاری
	دونالد ترامپ گفت: در صورتی که با آمریکا درست برخورد نشود علیه سازمان تجارت جهانی اقدام میکنیم.

	 بهای یورو هم کاهش یافت 
	سکه طرح جدید در بازار تهران با 28 هزار تومان کاهش 2 میلیون و 959 هزار تومان و یورو با کاهش 81 تومانی 9554 تومان معامله شد.
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