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شکاف در غرب

»میگل آریاس کانیته« کمیسیونر 
انرژی اتحادیه اروپا که در تهران 
به سر می برد، بعدازظهر یکشنبه 
۳0 اردیبهشت 1۳۹۷ با حضور در 
محل وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

 دیدار کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا با ظریف

دنیای اقتصاد/ دکتر پویا جبل عاملی
بدون تردید اگر تضمین های کافی از اروپا گرفته نشود، 
برجام ادامه نمی یابد. هیچ عقل سلیمی و هیچ وجدان 
آگاهی نمی تواند بپذیرد، کشورمان در توافقی بماند که 
طرف های معامله آن، تعهداتشان را به عمد فراموش 
کرده باشند. اگر چنین مساله ای باب شود، ایران ابزار 
دست  از  برسد  برجام  به  توانست  آن  با  که  را  خود 
می دهد. بنابراین در صورت در دسترس نبودن منافع 

برجام ضرورتی به ادامه آن نیست.
اما تا همین جا نیز از زمان اعالم خروج ترامپ، نتیجه ای 
حاصل شده که ثمره دیپلماسی معقول نظام بوده است. 
هرچند برخی بانک ها و شرکت های بزرگ اروپایی اعالم 
کرده اند از بازار ایران خارج می شوند، ولی اتحادیه اروپا 
اعالم کرده در نظر دارد تا قوانین مسدودساز تحریم های 
آمریکا را احیا کند. ادبیات به کار گرفته شده از سوی 
اروپاییان و مقاومت آنان در برابر آمریکا، موضوعی است 
که کمتر می توان از آن سراغ آورد. مثال به واژگانی که 
وزیر دارایی فرانسه، برونو لومر، دیروز به کار گرفته است 
توجه کنید: اجازه نمی دهیم آمریکا تبدیل به پلیس 
اقتصادی جهان شود. چنین ادبیاتی که این روزها بارها 
از اروپا به گوش می رسد، نشان از مواجهه بی سابقه اروپا 
از مسائل مهم  ایاالت متحده آن هم در مورد یکی  با 

جهان دارد. هرچند تاکنون اراده شفاف اروپا برای تداوم
ادامه در صفحه 3

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت مدیره سندیکای برق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران؛
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اتاق بازرگانی ایران؛ تجربه دیگر کشورها ثابت کرده 
که با افزایش قیمت برق، هزینه تامین برق در سبد 
خانوار افزایش پیدا نمی کند بلکه این میزان مصرف 

است که کمتر می شود.
میزان مصرف برق و انرژی در ایران خارج از استانداردهای 
جهانی است. مصرف برق در ایران به طور معمول بیش از 2 
برابر مصرف مردم دیگر کشورهاست و ریشه این مسئله در 
ارزان بودن انرژی است. هرچه تولید برق در ایران افزایش 
پیدا می کند، مصرف هم بیشتر می شود. مهم ترین پیامد 
این مسئله نگرانی از کمبود برق در زمان هایی است که بنا 
به دالیل مختلف تولید به اندازه کافی انجام نشده است. در 
سال آبی کنونی به دلیل کاهش میزان بارندگی در زمستان 
از ناحیه نیروگاه های آبی با نزدیک به 30 درصد کاهش 
تولید برق رو به رو خواهیم بود و اگر مصرف برق با روندی 

که در فروردین ماه آغاز شده، ادامه پیدا کند باید نگران 
خاموشی ها در تابستان سال جاری بود.  از سوی دیگر 
اگر از نظر آب و هوایی، خنکی هوا که در اردیبهشت ماه 
شاهد آن هستیم  در خرداد هم ادامه پیدا کند، وضعیت 
کمی امیدوارکننده تر است. نکته مهم این است که مصرف 
برق ایران هیچ گاه در ایران کاهش نیافته است. ظرفیت 
تولید برق در ایران 77 هزار مگاوات است و در دوره پیک 
مصرف یعنی در تابستان میزان مصرف به 85 هزار مگاوات 
می رسد. مصرف معمول برق در کشورمان 37 هزار مگاوات 
است و شاید اینطور به نظر برسد که نسبت میزان تولید 
نسبت به میزان مصرف حتی در دوره پیک مصرف جای 
نگرانی باقی نمی گذارد اما باید در نظر گرفت که همیشه 
تمام ظرفیت تولید به مدار برق آورده نمی شود و بسیاری 
از نیروگاه ها با مشکالتی از جمله کمبود سوخت دست 
و پنجه نرم می کنند و امکان تولید با تمام ظرفیت برای 
نیروگاه ها وجود ندارد. 2 راه حل برای کاهش نگرانی ها 
درباره پیک مصرف برق در تابستان وجود دارد. راه حل اول 
تقویت شبکه ارتباطی با کشورهای شمالی مثل روسیه و 
آذربایجان و دریافت برق ارزان قیمت از آن ها در تابستان 
است. پیک مصرف برق در این کشورها در زمستان و در 
ایران در تابستان است. ایران می تواند در دوره پیک مصرف 
برق این کشورها به آن ها برق صادر کرده و در تابستان برق 

وارد کند. این اقدام عالوه بر پیک زدایی و کاهش نگرانی ها 
راهی برای ارزش آفرینی برای برق تولیدی کشورمان 
است. این راه حل در دستور کار مقامات وزارت نیرو 

قرار گرفته و قرار است از این ظرفیت استفاده شود. 
راه حل دوم اصالح اقتصاد انرژی و افزایش قیمت برق 
است. تجربه دیگر کشورها ثابت کرده که با افزایش 
قیمت برق، هزینه تامین برق در سبد خانوار افزایش 
پیدا نمی کند بلکه این میزان مصرف است که کمتر 
دیگر کشورها در  تجربه  از  دولت می تواند  می شود. 
این زمینه استفاده کرده و قیمت برق را باال ببرد. این 
راه حل به دلیل سیاست های خاص دولت در زمینه 
توزیع انرژی کمتر دیده می شود و حتی در دوره پیک 
بخش  در  بیشتر  شده  کنترل  خاموشی های  مصرف 
صنعت اعمال می شود درحالیکه برق صنعتی در دیگر 
کشورها به دلیل ایجاد ارزش افزوده ارزان تر در اختیار 
از  ارزان تر  ایران  قرار می گیرد. برق خانگی در  صنایع 
برق صنعتی است و در کنار دیگر حامل های انرژی مثل 
ایران یک چهارم  بنزین و گازوییل که قیمت آن در 
هاب خلیج فارس است، با قیمت بسیار پایین تر از دیگر 
کشورها در اختیار مردم قرار می گیرد. اگر قیمت برق 
20 درصد واقعی شود، مصرف مردم به همین میزان 

کمتر خواهد شد.

https://www.farsnews.com/photo/13970230000819/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3390963-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://tnews.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/d7f0111541622.html#2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-97
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

دنیا بدون دونالد ترامپ در برجام هم رو به 
جلو می رود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه 
اروپا نمی تواند ایران را در مناسبات تجاری کنونی 
خود نادیده بگیرد، تاکید کرد: وضعیت مالی کشور 
خوب است و نگرانی بابت ذخایر ارزی وجود ندارد.

صفحه 10
دالر تک نرخی گران شد

بانک مرکزی نرخ دالر آمریکا را از 4 هزار و 200 
تومان  و 20۵  هزار  افزایش 4  تومان  با ۵  تومان 

تغییر کرد.
صفحه 10

پول می رسند به  میلیاردرها 
کالن  سپرده گذاران  برای  انتظار  مدت ها  از  بعد 
موسسات اعتباری غیرمجاز بودندتعیین تکلیف 

می شوند
صفحه 11

2 راه حل برای قطع نشدن برق در 
تابستان ۹۷ 

ثابت  ایران؛ تجربه دیگر کشورها  بازرگانی  اتاق 
کرده که با افزایش قیمت برق، هزینه تامین برق 
این  بلکه  نمی کند  پیدا  افزایش  خانوار  در سبد 

میزان مصرف است که کمتر می شود.
صفحه 1

2۵0 میلیارد تومان تا تکمیل طرح فهام
به  بتوانیم  این که  برای  گفت:  فهام  طرح  مجری 
هدف تکمیل نصب کنتور هوشمند برای 4۵0 هزار 
برسیم  کشاورزی  چاه های  و  دیماندی  مشترک 

نیازمند 2۵0 میلیارد تومان اعتبار هستیم
صفحه ۳

بررسی چالش های صنعت برق  تالش برای 
حل مشکل قراردادهای متوقف در جلسه 

سه جانبه نمایندگان سندیکا، توانیر و برق 
منطقه ای خوزستان 

نشست مشترک نمایندگان کارگروه قراردادهای 
متوقف سندیکای صنعت برق ایران، نمایندگان 
و  پارلمانی  مدیرکل  و  خوزستان  منطقه ای  برق 
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در محل شرکت 

توانیر برگزار شد.
صفحه 4

مشترکان برق در ری بسته های تشویقی 
صرفه جویی دریافت می کنند 

ری  شهرستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیر 

گفت: مشترکان بخش کشاورزی، صنعت، تجاری 
و اداری این شهرستان، بسته های تشویقی صرفه 

جویی را دریافت می کنند.
صفحه 4

همایش بررسي عملکرد حوزه بازرسي و 
کنترل لوازم اندازه گیري برگزار شد 

فعالیت  از جمله  توانیر  پایگاه خبري  گزارش  به 
کاهش  شک  بي  شیراز  برق  توزیع  شاخص 
چشمیگیر میزان تلفات از 16.06 به 8.۳4 بوده 

است.
صفحه 4

ابطال مصوبه ثابت نگهداشتن هزینه خرید 
برق از بخش غیردولتی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک 
مصوبه را که متضمن ثابت نگه داشتن نرخ خرید 
از  نیروگاه های خارج  از  نیرو  برق توسط وزارت 

مدیریت این وزارت بود ، باطل کرد.
صفحه ۵

سرمایه گذاری آلمان برای احداث نیروگاه 
خورشیدی

از  یکی  آفتاب  روز   ۳00 حدود  داشتن  با  ایران 
بهترین نقاط برای بهره مندی از انرژی خورشیدی 

است صفحه ۵
اختصاص سود به احداث کنندگان نیروگاه  

خورشیدی خانگی
احداث کنندگان نیروگاه های خورشیدی خانگی، 
به طور میانگین در سال سود تقریبی هفت میلیون 

تومان دریافت می کنند. 
صفحه 6

سازمان ها مصرف برق خود را چهار درصد 
کاهش دادند

هیات دولت سال گذشته دستگاه های اجرایی را 
ملزم به کاهش 10 درصدی مصرف برق کرد اما به 
توانیر،  گفته معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت 
برق مصرفی در این نهادها به طور میانگین چهار 

درصد کاهش یافته است.
صفحه 6

4 راهبرد اساسی جمهوری اسالمی ایران در 
طراحی »سبد انرژی«

کشورهای جهان بر اساس مزیت و ظرفیت هایی که 
دارند، سبد انرژی خود را طراحی می کنند.

صفحه ۷
انرژی های سبز، محیط زیست شهری را 

تغییر می دهند شهری 
سازمان ملل متحد گزارش داده حداقل یک میلیارد 
نفر از جمعیت جهان روزانه کمتر از 2۵/1 دالر درآمد 

دارند 
صفحه 8

انتظار ایجاد 40 مگاوات ظرفیت تولید برق 
خورشیدی برآورده نشد 

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان قم 
گفت: انتظار داشتیم که در یک سال اخیر حدود 
۳0 تا 40 مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در 

استان قم ایجاد شود، اما این اتفاق رخ نداد.
صفحه ۹

کارمندانی  داشتن  برای  راهکارهایی 
سرزنده و خالق

در  کابل«  »دن  مقاله،  این  نخست  بخش  در   
کسب وکار  مجله  از  گرین«  »سارا  با  مصاحبه ای 
اشتیاق  عدم  با  رابطه  در  او  سواالت  به  هاروارد 

کارکنان نسبت به کار پاسخ داد. 
صفحه 12
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۳ سرمقاله

ادامه از صفحه 1
 برجام اظهار شده است، اما خود اروپاییان می دانند از 
آنجا که تاکنون همواره اروپا پیرو ایاالت متحده بوده، ابزار 
تعریف شده کافی برای مقاومت فوری در برابر تحریم های 
آمریکا را ندارد. از همین رو است که این اتحادیه تالش 
دارد با ارزیابی تحریم ها و کانال های ارتباطی با اقتصاد 
ما، به تعریف قوانینی بپردازد که بتواند حداقل سطح 
کند.  حفظ  بوده  برجام  از  ناشی  که  را  فعلی  مراوده 
اتحادیه آنچه خواست طرف ایرانی بوده را کم و بیش 
می داند و بیانیه روز جمعه اهداف این اتحادیه را برای 
تعریف قوانین جدید مشخص کرده است. اروپا می گوید 
به دنبال خرید نفت از ماست و خواهان تضمین تسویه 
این خرید است، ضمن آنکه خواهان قوانینی است که 
از سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران محافظت 
کند. اهداف اعالمی بیانیه با آنچه ما به دنبال آن هستیم 
اما مهم آن است که در صحنه عمل  همخوانی دارد؛ 
چه تضمینی برای اجرای این اهداف وجود دارد. طرف 
مقابل می داند که اگر واقعا از منظر راهبردی باقی ماندن 
ایران در برجام مهم است، باید تمامی تالش خود را برای 
دادن این تضمین ها بکند و دیپلماسی ایران نیز نشان 
داده که هیچ گاه عجوالنه تصمیم گیری نخواهد کرد و 
تنها با وجود تضمین های عملی و در صورتی که مراودات 
فعلی اقتصادی حفظ شود و ارتقا یابد، حاضر به پذیرش 
برجام است. اما تا آن هنگام باید از شکاف به وجود آمده در 
استراتژی های اروپا و آمریکا و حتی منزوی شدن سیاست 
آمریکا در قبال ایران، به عنوان یکی از نتایج صبورانه عمل 
کردن دستگاه دیپلماسی یاد کرد. امری که می تواند گام 
نخست تعمیق بیشتر شکاف در اردوگاه غرب باشد، اگر 
برجام به شکل فعلی و با انجام تعهدات اروپا، ادامه یابد. اگر 
چنین شود،  ای بسا ضرب المثل شیرین عدو شود سبب 

خیر، بار دیگر برای ایرانیان معنی می یابد.

در جلسه مشترک کمیته حقوقی سندیکا و رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

بررسی چالش های صنعت برق 

و  حقوقی  کمیته  نمایندگان  مشترک  نشست 
قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران و علی 
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  اردکانی؛  شمس 
در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 

محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. 
حقوقی  کمیته  نمایندگان  نشست  این  ابتدای  در 
با  کشور  اقتصاد  بحرانی  وضعیت  به  قراردادها  و 
محوریت نوسان نرخ ارز اشاره کرده و عنوان کردند 
که صنعت برق با روند کنونی به شدت تضعیف شده 
مطالبات شرکت ها طی سال های  نشدن  پرداخت  و 

گذشته، توان فعاالن صنعت برق را گرفته است. 
نمایندگان کمیته حقوقی ثابت نبودن نرخ ارز را به 
عنوان چالش اساسی فعاالن صنعت برق  برشمرده و 
تاکید کردند که نبود قرارداد تیپ و بخشنامه ارزی، 
تاثیرپذیری از معضل نوسان ارز را چند برابر می کند.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
مشکالت  استماع  از  پس  ایران  کشاورزی  و  معادن 
بخش خصوصی صنعت برق از سوی کمیته حقوقی 
موضوعات  جمع بندی  به  سندیکا،  قراردادهای  و 
طریق  از  باید  موارد  این  که  کرد  عنوان  و  پرداخت 

کمیسیون انرژی اتاق مورد بررسی قرار گیرد. 
ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  شد  مصوب  همچنین 
مشترک  نشست  برگزاری  برای  الزم  هماهنگی های 
و  برق  صنعت  سندیکای  مرتبط،  تشکل های  میان 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور 
بررسی و رفع مشکالت بخش خصوصی صنعت برق 

صورت بگیرد. 

2۵0 میلیارد تومان تا تکمیل 
طرح فهام

فصل تجارت - مجری طرح فهام گفت: برای این که 
بتوانیم به هدف تکمیل نصب کنتور هوشمند برای 
4۵0 هزار مشترک دیماندی و چاه های کشاورزی 
برسیم نیازمند 2۵0 میلیارد تومان اعتبار هستیم 
که به محض تامین این اعتبار پروژه به طور کامل 

اجرایی خواهد شد.
هادی مدقق ، با بیان این که بحث های نقل و انتقال 
طرح فهام )طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری 
های  انرژی  )سازمان  ساتبا  از  انرژی(  مدیریت  و 
در  توانیر  به   ) برق  انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر 
مشکالت  همچنان  کرد:  اظهار  است،  انجام  دست 
شدن  کند  برای  عاملی  پروژه  این  اجرای  در  مالی 

سرعت طرح شده است.

به گفته وی، تاکنون 200 هزار کنتور از طرح تجهیز 
نسبت  باید گفت  که  تجهیز شده  کنتور  هزار   450
برنامه در نظر گرفته بسیار عقب هستیم و الزم  به 
است که سرعت بیشتری در اجرای این پروژه صورت 
گیرد. مجری طرح فهام اولویت اجرای این طرح را 
دانست  کشاورزی  چاه های  و  دیماندی  مشترکان  با 
این  برای  طرح  این  شدن  اجرایی  از  پس  افزود:  و 
نیز  دیگر  مشترکان  برای  باید  مشترکان  از  دسته 

هدف گذاری صورت گیرد.
پیش  امسال  موافقتنامه های  در  کرد:  اظهار  مدقق 
بینی شده که این طرح نهایتا تا پایان امسال اجرایی 
خواهد شد و باید گفت که به لحاظ تولید کنتورهای 
هوشمند هیچ مشکلی در داخل کشور وجود ندارد و 
اگر منابع مالی تامین شود سازندگان و پیمانکاران با 
سرعت بیشتری می توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

کنتورهای  تجهیز  مثبت  نتایج  به  اشاره  با  وی 
هوشمند، ادامه داد: با برنامه ریزی و زیرساخت هایی 
طریق  از  توانستیم  گرفت  صورت  گذشته  سال  که 
کنتورهای هوشمند 1000 مگاوات مدیریت مصرف 
امسال  که  می شود  پیش بینی  و  کنیم  لحاظ  را  بار 
عدد  این  بتوانیم  هوشمند  کنتورهای  توسعه  با  نیز 
اجرای  است  گفتنی  برسانیم.  1500مگاوات  به  را 
طرح نصب کنتورهای هوشمند که جزو سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بوده دو سال پیش در وزارت نیرو به 
تصویب رسید در این طرح اولویت با مشترکان بزرگ 
کشاورزی  چاه های  و  کیلووات   30 باالی  مصرف  با 
صورت  برنامه ریزی های  براساس  و  درآمد  اجرا  به 
گرفته قرار بود تمام 450 هزار مشترک دیماندی و 
چاه های کشاورزی که بیش از 50 درصد بار مصرفی 
کشور مختص به این دو بخش می شود به کنتورهای 

هوشمند تجهیز شوند.

http://tnews.ir/news/3772111594988.html?sid=21386051#250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85
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4 سرمقاله و  اخبار صنعت برق

همایش بررسي عملکرد حوزه 
بازرسي و کنترل لوازم اندازه 

گیري برگزار شد

روابط  از  نقل  به  توانیر  پایگاه خبري  به گزارش 
شرکت  این  مدیرعامل  شیراز،  توزیع  عمومي 
در دومین همایش بررسي عملکرد و تجلیل از 
برترینهاي دفتر بازرسي این شرکت ضمن تبریک 
و  تالش  سال  یک  از  قدرداني  و  شعبانیه  اعیاد 
مجاهدت معاون مشترکان و تمامي همکاران این 
معاونت، در ارائه گزارشي مختصرگفت: از جمله 
فعالیت شاخص توزیع برق شیراز بي شک کاهش 
چشمیگیر میزان تلفات از 16.06 به 8.۳4 بوده 
است و در ادامه اهداف و استراتژي هاي شرکت 
و ضرورت مدیریت مصرف و پیک سایي در سال 

۹۷ را متذکر شدند.
شیراز  برق  نیروي  توزیع  شرکت  مشترکین  معاون 
امورها،  مدیران  تماي  از  قدرداني  و  تشکر  ضمن 
فقط  و  فقط  بزرگ  اتفاق  این  ادارات گفت:  روساي 
با تعامل، همدلي و همفکري تمامي همکاران اتفاق 
افتاد و تمامي همکاران باید از این اتفاق درس بگیرند 
که هروقت بخواهند مي توانند اتفاقات بزرگ را رقم 
بزنند. مدیر دفتر بازرسي و کنترل لوازم اندازه گیري 
گزارشي  ارائه  در  شیراز  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
گفت: طي سال 96 بالغ بر 9 هزار مورد برق غیرمجاز 

به انشعاب قانوني تبدیل شده است.

سعید موثقي عملکرد ادارات بازرسي و کنترل لوازم 
اندازه گیري در امورها ، مدیریت ها و ادارات توزیع 

برق این شرکت را موفق ارزیابي کرد.
موثقي با اشاره به تبدیل 9 هزار مورد برق غیرمجاز 
به انشعاب قانوني، جمع آوري 16 هزار مورد انشعاب 
بازرسي  دفتر  شاخص  اقدامات  از  را  غیرمجاز  برق 

عنوان کرد.
این  توسط  شده  انجام  اقدامات  از  یکي  گفت:  او 
شرکت، تعویض 30 هزار کنتور )لوازم اندازه گیري( 
و  بازدید  و  دیماندي  و  عادي  مشترکان  معیوب 
اندازه  لوازم  دستگاه،  هزار   150 از  بیش  آزمایش 
گیري مربوطه مشترکین عادي و همچنین آزمایش 
بار در سال  حدود 17000 مشترک دیماندي و دو 

مشترک دیماندي اولیه بوده است.
توسط  بیان شده  اقدامات  انجام  کرد:  تاکید  موثقي 
توزیع  گیري  اندازه  لوازم  کنترل  و  بازرسي  دفتر 
میلیون   355 از  بیش  بازگشت  موجب  شیراز،  برق 
درصدي   3 حدود  کاهش  و  انرژي  ساعت  کیلووات 
از  ناشي  شرکت  این  برق  توزیع  هاي  شبکه  تلفات 

اقدامات این حوزه شده است.
مدیر دفتر بازرسي و کنترل لوازم اندازه گیري توزیع 
برق شیراز همچنین گفت: هزینه انرژي برگشتي و 
اخذ خسارت وارده به شبکه هاي توزیع از اقدامات 
انجام شده توسط این دفتر، بالغ بر 186 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
موثقي در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه ي بررسي 
عملکرد سال 96 دفتر بازرسي و کنترل لوازم اندازه 
خوشبختانه  گفت:  شیراز،  برق  نیروي  توزیع  گیري 
عملکرد ارائه شده از سوي این دفتر و نتایج حاصل 
از آن، رضایت مندي کلي مدیریت این شرکت را به 

دنبال داشته است.

تالش برای حل مشکل 
قراردادهای متوقف در جلسه 
سه جانبه نمایندگان سندیکا، 

توانیر و برق منطقه ای خوزستان 

نشست مشترک نمایندگان کارگروه قراردادهای 
متوقف سندیکای صنعت برق ایران، نمایندگان 
و  پارلمانی  مدیرکل  و  خوزستان  منطقه ای  برق 
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در محل شرکت 

توانیر برگزار شد.
در ابتدای این نشست نمایندگان کارگروه قراردادهای 
متوقف به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای حل 
معضل این قراردادها پرداخته و مشکالت موجود در 
مسیر برگزاری نشست های متعدد برای حل و فصل 
قراردادهای خوزستان با مدیران آن برق منطقه ای، 
و  برنامه  و  مدیریت  سازمان  مجلس،  نمایندگان 

بودجه را مطرح کردند. 
خوزستان  منطقه ای  برق  نمایندگان  ادامه  در 
محدودیت های موجود برای حل و فصل قراردادهای 
بیان  تفصیل  به  را  نظارتی  نهادهای  از  اعم  متوقف 
مجوزهای  اخذ  جهت  طرفین  شد  مقرر  و  داشتند 

الزم از طریق مجلس و وزارت نیرو اقدام کنند. 

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ری گفت: 
مشترکان بخش کشاورزی، صنعت، تجاری و اداری 
این شهرستان، بسته های تشویقی صرفه جویی در 

ساعات پیک مصرف برق را دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا، داود رحیمی روز یکشنبه در دومین جلسه 
شورای اداری شهرستان ری افزود: مشترکانی که مصرف 
خود را منطبق با طرح های تعریفی اداره برق در ساعات 
پیک مصرف کاهش دهند به تفکیک تعرفه های موجود، 

پاداش قابل توجهی دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: بسته های تشویقی شامل حال مشترکان 
جایگاه های  اداری،  تجاری،  صنعت،  کشاورزی،  بخش 

سوخت گیری و مشترکان دارای مولد های برق می شود.
وی ادامه داد: این نوع مدیریت مصرف برق به دلیل کمبود 
منابع آبی و بارش های آسمانی و به طبع آن کم شدن آب 

سدها و کاهش تولید برق اعمال می شود.
رحیمی افزود: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ری با دارا 
بودن 299 هزار مشترک 14 درصد سهم تعهد مشترکان 
استان تهران را بر عهده دارد و همچنین سهم فروش انرژی 
این شهرستان در استان تهران 23 درصد است. دومین 
جلسه شورای اداری شهرستان ری با محوریت تصویب روز 
جهانی ری در سال 2019 روز یکشنبه با حضور جمالی 
پوری فرماندار ویژه شهرستان ری، دالور بزرگ نیا مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، 
ملکوتی دادستان شهرستان ری و جمعی از مدیران و 

مسئوالن شهرستان ری برگزار شد.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان ری:

مشترکان برق در ری بسته های 
تشویقی صرفه جویی دریافت 

می کنند

http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=85785
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/dcc4111535665.html#%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87
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۵ اخبار صنعت برق

سرمایه گذاری آلمان برای 
احداث نیروگاه خورشیدی

از  یکی  آفتاب  روز   ۳00 حدود  داشتن  با  ایران 
بهترین نقاط برای بهره مندی از انرژی خورشیدی 
است که این موضوع پای سرمایه گذاران خارجی 

این صنعت را به کشورمان کشانده است.
که  سالهاست  سیما؛  صدا   خبرگزاری  گزارش  به 
ایجاد  دنبال  به  کشورمان  محققان  و  مهندسان 
عظیم  منبع  از  تا  هستند  خورشیدی  نیروگاه های 

انرژی خورشید، برق تولید کنند.
نقاط  در  متعددی  نیروگاه های  اخیر  سال  چند  در 
مختلف کشورمان بوجود آمده که بزرگترین نیروگاه 
با ظرفیت 630 کیلو وات در نظرآباد وارد مدار تولید 
با سرمایه گذاری 40درصدی یک  این نیروگاه  شد. 
بر  تابلو  ایران  آلمانی و 60 درصدی شرکت  شرکت 
روی سقف این کارخانه در شهرک صنعتی نظرآباد 

احداث شده است.
انواع  تولید  زمینه  در  قرن  نیم  از  بیش  این شرکت 
تابلوهای  توانسته  و  است  فعال  برق  بردهای  و  تابلو 
برق صنایع فوالد و پتروشیمی کشور را تولید و تامین 
کند. این واحد صنعتی عالوه بر تولید تابلوهای برق 
پارس  برق  تابلوهای  تهران،  شهر  داخل  تونل های 

جنوبی را نیز تولید کرده است.
حال این واحد موفق، گام در عرصه جدیدی گذاشته 
حرکت  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد  سمت  به  و 

کرده است.
خصوص  در  نیروگاه  این  اجرایی  مدیر  امیری 
انرژی های  از  استفاده  گفت:  طرح  این  مزیت های 
فسیلی  سوخت های  به  ما  وابستگی  پذیر  تجدید 
کاهش  باعث  موضوع  این  که  می دهد  کاهش  را 

چشمگیر آلودگی هوا می شود.
وی افزود: با ایجاد نیروگاه های خورشیدی از تولید 

گاز های گلخانه جلوگیری می شود.
به سرمایه  اشاره  با  تابلو  ایران  عامل  مدیر  پوالدیان 
گفت:  آلمانی  شرکت  یوریی  میلیون   55 گذاری 
از  که  را  کشور  نیروگاه  بزرگترین  حاضر  حال  در 
جدیدترین تکنولوژی روز دنیا بهره می برد را ایجاد 
راه  و  احداث  آینده  سال  پنج  برنامه  در  و  کردیم 
اندازی 5 نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی دیگر را نیز 

در دستور کار داریم.

ابطال مصوبه ثابت نگهداشتن 
هزینه خرید برق از بخش 

غیردولتی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک 
مصوبه را که متضمن ثابت نگه داشتن نرخ خرید 
برق توسط وزارت نیرو از نیروگاه های خارج از 

مدیریت این وزارت بود ، باطل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به دنبال شکایت 

و درخواست ابطال بند یک مصوبه 263 هیأت تنظیم 
بازار برق ایران مبنی بر ثابت نگهداشتن تعرفه خرید 
برق از نیروگاه های غیردولتی، هیأت عمومی دیوان 
تخصصی  کمیسیون  نظر  تأیید  با  اداری  عدالت 

مربوطه مصوبه مذکور را باطل کرد.
ابطال  خصوص  در  تخصصی  کمیسیون  نظریه  در 
ایران  برق  بازار  تنظیم  هیأت  مصوبه 263  یک  بند 
چنین آمده است: بر مبنای بند "و" ماده 133 قانون 
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، وزارت 
با حفظ مسئولیت  نیاز  نیرو مکلف است در صورت 
تأمین برق به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی 
به تولید هر چه بیشتر تولید نیروی برق از نیروگاه 
براساس  خانه،  وزارت  آن  مدیریت  از  خارج  های 
می رسد،  اقتصاد  شورای  تأیید  به  که  دستورالعملی 
و  نماید  اقدام  ها  نیروگاه  این  برق  خرید  به  نسبت 
مطابق ماده 6 دستورالعمل شورای اقتصاد در صورت 
تحقق آمادگی ابراز شده و ارائه خدمات جانبی توسط 
نیروگاه هایی که بیش از 300 ساعت در سال فرصت 
قرار گرفتن در آرایش تولید را دارند،"بهای آمادگی" 

به آنها تعلق می گیرد. 
نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 
100 ریال به ازای یک کیلو وات قدرت خالص آماده 
نرخ در سال  این  باشد.  برای یک ساعت می  تولید 
اعمال  با  سال  هر  توسعه،  پنجم  برنامه  بعدی  های 
اعمال  و  تعدیل  نیرو  وزارت  توسط  تعدیل،  ضریب 

می شود.
نظر به اینکه بند یک مصوبه 263 هیأت تنظیم بازار 
برق ایران بر خالف بند "و" ماده 133 قانون برنامه 
دستورالعمل   6 ماده  برخالف  نیز  و  توسعه  پنجم 
شورای اقتصاد بوده، خالف قانون و خارج از اختیار 

است و ابطال می شود.

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%B1/6897111537887.html#%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
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اختصاص سود به 
احداث کنندگان نیروگاه  

خورشیدی خانگی
نصف جهان: مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق استان اصفهان گفت: احداث کنندگان 
نیروگاه های خورشیدی خانگی، به طور میانگین 
در سال سود تقریبی هفت میلیون تومان دریافت 

می کنند. 
کنندگان  احداث  طرح  داشت:  اظهار  ثقفی  مهدی 
های  طرح  از  یکی  خانگی،  خورشیدی  نیروگاه های 
شرکت توزیع برق استان اصفهان است که در حال 
منعقد  راستا  همین  در  قرارداد  و 500  هزار  حاضر 
شده است و در حدود چهار هزار مگابایت تولید برق 

به این روش در سطح استان داریم.
اصفهان  استان  برق  توزیع  بیان داشت: شرکت  وی 
قرارداد 20 ساله  داوطلب،  افراد  برای  دارد  آمادگی 
ببندد و هر کیلووات ساعت برق را 800 تومان می 
خرد که هر سال متناسب با تورم متفاوت است، اما 
هزار  و 500  میلیون  تورم هفت  با  متناسب  امسال 

تومان سود به فرد داوطلب تعلق می گیرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
نیروگاه  احداث  برای  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
خورشیدی خانگی الزم است فرد، 25 میلیون تومان 
هزینه کند، اما به طور تقریبی در سه سال اول، این 
هزینه به فرد برمی گردد، گفت: برای خانه ها یک 

کنتور تک فاز پنج کیلووات احداث می شود.
600 نفر در لیست انتظار احداث نیروگاه خورشیدی 
خانگی وی با اشاره به اینکه میزان تولید برق در هر 
خورشید  تابش  میزان  به  و  است  متفاوت  ای  خانه 
در  کرد:  اضافه  دارد،  بستگی  نیروگاه خورشیدی  بر 
داریم  لیست  در  نفر  تا 600  بین 500  حال حاضر 
تا نیروگاه خورشیدی خانگی برای آنها احداث شود.

خورشیدی  نیروگاه  احداث  اینکه  بیان  با  ثقفی 
خانگی بر پشت بام منازل هیچ آسیبی برای ساکنان 
نیروگاه  احداث  طرح  همچنین  افزود:  ندارد،  خانه 
خورشیدی در کارخانجات هم وجود دارد که در ازای 
نصب پنل هایی با تولید 100 کیلووات برق با هزینه 
توانند در  تومان، صاحبان صنایع می  میلیون   400
هر ماه درحدود 10 میلیون تومان سود کسب کنند.

برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
نیروگاه  احداث  داوطلبان  داد:  ادامه  اصفهان  استان 
می توانند  قرارداد  امضا  از  پس  خانگی،  خورشیدی 
با یک پیمانکار به صورت مستقل قرارداد ببندند یا 
آنها  به  پیمانکاری  برق  توزیع  از خود شرکت  اینکه 
آنها  برای  را  نیروگاه خورشیدی  و  می شود  معرفی 

احداث می کند.
بانک ها  با برخی  نیز  از پیمانکاران  وی گفت: برخی 
میلیون   25 وام  تخصیص  با  که  می بندند  قرارداد 
برای  را  خورشیدی  نیروگاه  بتوانند  آنها،  به  تومانی 
داوطلبان، احداث و هم قسط بانک را بپردازند و هم 

سود را دریافت کنند.

سازمان ها مصرف برق خود را 
چهار درصد کاهش دادند

هیات دولت سال گذشته دستگاه های اجرایی را 
ملزم به کاهش 10 درصدی مصرف برق کرد اما به 
گفته معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، 
برق مصرفی در این نهادها به طور میانگین چهار 

درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در مصوبه سال گذشته 
هیات وزیران، ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده بودند در 
فصل تابستان به گونه ای مصرف انرژی برق خود را 
مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل از آن، حداقل 10 درصد کاهش یابد.
در این ارتباط، »علیرضا احمدی یزدی« معاون دفتر 
مصرف  اوج  زمان  در  گفت:  توانیر  مصرف  مدیریت 
 15 تا  را  خود  مصرف  ها  دستگاه  برخی  پارسال، 
بیشتر  مصرف  مدیریت  اما  دادند  کاهش  نیز  درصد 

اداره ها کمتر از 10 درصد بود.

مصرف  تنها  نه  ها  دستگاه  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
برق خود را نسبت به سال قبل از آن کاهش ندادند، 
بلکه رشد مثبت هم داشتند؛ توجیه آنها این بوده که 
تجهیزات جدیدی خریداری کرده اند و مصرف برق 

افزایش یافته است.
احمدی یزدی افزود: از آنجا که ادارات دولتی، بانک 
دولتی،  غیر  عمومی  نهادهای  و  ها  شهرداری  ها، 
پرداخت  خود  جیب  از  اصطالح  به  را  انرژی  هزینه 

نمی کنند، تالشی برای مدیریت مصرف ندارند.
مصرف  در  که  زمانی  من،  اعتقاد  به  داد:  ادامه  وی 
کل  شود،  می  جویی  صرفه  سازمان  یک  انرژی 
کارکنان آن سازمان باید از آن صرفه جویی منتفع 
جویی  صرفه  به  را  کارکنان  رویکرد  این  که  شوند 

بیشتر تشویق می کند.
ادارات  الزام  کنار  در  گذشته  سال  دولت،  هیات 
عمومی  نهادهای  و  ها  شهرداری  ها،  بانک  دولتی، 
ساعت  در  تغییر  برق،  مصرف  کاهش  به  غیردولتی 
های کار را نیز پیگیری کرد و به استانداران استان 
هایی که شهرهای زیر مجموعه آنها، دمای باالتر از 
را داد که ساعت های  اختیار  این  دارند،  45 درجه 
کار فعالیت دستگاه های اجرایی در استان های خود 

را تغییر دهند.
این  در  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون 
 11 در  ادارات  کار  ساعت  تغییر  بحث  گفت:  زمینه 
به جای ساعت هفت  ها  و سازمان  اجرا شد  استان 
و نیم صبح، کار خود را از ساعت شش و نیم صبح 
شروع کردند و در مقابل، یک ساعت زودتر سازمان 

را تعطیل کردند.
احمدی یزدی اظهار داشت: برنامه تغییر ساعت کار 
ادارات، مصرف برق را در زمان اوج مصرف پارسال، 

350 مگاوات کاهش داد.

http://tnews.ir/news/3ad9111541407.html?sid=21382915#%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
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/c2a8111524821.html#%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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اولویت کشور توسعه کدام نوع انرژی است؟

4 راهبرد اساسی جمهوری 
اسالمی ایران در طراحی »سبد 

انرژی«
نویسنده: مسعود صباغی

کشورهای جهان بر اساس مزیت و ظرفیت هایی 
که دارند، سبد انرژی خود را طراحی می کنند.

 در این میان، توجه به استانداردهای زیست محیطی 
در مرحله آخر اهمیت قرار دارد. جمهوری اسالمی 
ایران نیز باید با توجه به مزیت خود در سوخت های 
فسیلی و نه تبلیغات جهانی که عمدتا در حوزه انرژی 
های تجدیدپذیر انجام می شود، سبد انرژی خود را 

طراحی نماید.

تامین  برای  جهان  کشورهای  همه  نیوز:  مقاومتی 
انرژی مورد نیاز خود، سبدی از روش های متفاوت 
گاز  تواند شامل  این سبد می  انتخاب می کنند.  را 
آبی،  برق  ای،  هسته  انرژی  سنگ،  ذغال  طبیعی، 
بادی، خورشیدی و غیره باشد اما آنچه که مشخص 
است، این است که هر کشوری با توجه به ظرفیت 
های خود و منافع اقتصادی، سهم هر یک از منابع 

فوق را در تامین انرژی انتخاب می کند.
در این میان علیرغم تبلیغات گسترده بر روی انرژی 
های تجدیدپذیر و توافقات بین المللی در این زمینه 
استانداردهای  کردن  لحاظ  پاریس،  پیمان  مثل 
نگوییم  اگر  انرژی،  سبد  تعیین  در  محیطی  زیست 
مورد توجه قرار نمی گیرد، در بهترین حالت، آخرین 

قیدی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در حوزه انرژی برنامه داریم یا برایمان برنامه 
کنند؟ نویسی می 

روی  بر  آمریکا  انرژی  وزارت  جدید  گذاری  سرمایه 
حالی  در  ای  هسته  پیشرفته  و  نوین  های  فناوری 
انجام می شود که تبلیغات فزاینده و فوق العاده ای 
بر روی استفاده از محصوالت و کاالهای حوزه انرژی 
های تجدید پذیر از جمله خورشیدی در حال انجام 

است.
نمانده و حجم  تبلیغات بی نصیب  این  از  ایران هم 
قابل توجهی سرمایه گذاری در حوزه خرید و استفاده 
)نیروگاه  خورشیدی  برق  تجهیزات  و  محصوالت  از 

های خورشیدی( انجام داده است.
این درحالیست که غالبا کشورهایی به سمت استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر رفته اند که فاقد منابع قابل 
توجه از سوخت های فسیلی بوده اند و سوخت مورد 
این  می کنند.  وارد  انرژی  تامین  برای  را  خود  نیاز 

تکنولوژی  در خصوص  توسعه  و  تحقیق  با  کشورها 
قصد  خورشیدی  برق  مثل  تجدیدپذیر  های  انرژی 

ایجاد مزیت نسبی در این حوزه برای خود را دارند.
در این راستا، توصیه کشورهای توسعه یافته و فاقد 
آن  الخصوص  علی  ها  کشور  سایر  به  فسیلی  منابع 
هایی که صاحب منابع عظیم هیدروکربنی هستند، 
نادیده گرفتن مزیتشان در منابع عظیم هیدروکربنی 

همچون گاز طبیعی است.

راهبردهای توسعه انرژی در کشور
و  تبلیغات  از  ناشی  زده  شتاب  های  ریزی  برنامه 
نباید  فسیلی،  منابع  فاقد  های  های کشور  سیاست 
این  در  و  گیرد  قرار  مسئوالن  و  کشور  کار  مبنای 
و  کشور  های  ظرفیت  به  توجه  با  بایستی  زمینه، 
همچنین برنامه ریزی های همه جانبه و بلندمدت، 
های  در حوزه  گذاری  سرمایه  و  توسعه  تحقیق،  به 

مختلف انرژی پرداخته شود.

جمهوری اسالمی ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی 
اول در  رتبه  بودن  دارا  و  منابع عظیم هیدروکربنی 
مجموع ذخایر نفت و گاز، بایستی اولویت خود را به 

توسعه صنایع نفت و گاز اختصاص دهد.

در این حوزه بایستی موارد زیر در اولویت قرار گیرد:
1- گاز طبیعـی بـه دلیـل پاک، ارزان و در دسـترس 
بودن، بایسـتی منبع اصلی سـوخت در کشـور باشد. 
در ایـن مسـیر بایسـتی بـر تبدیل سـوخت نیـروگاه 
هـا از مـازوت بـه گاز طبیعی و همچنین توسـعه هر 
چـه بیشـتر CNG بـه جـای افزایـش تولیـد بنزین 
تمرکـز کـرد. تولیـد و صـادرات بـرق نیـز از طریـق 
پیـک سـایی در وهلـه اول و سـاخت نیـروگاه هـای 

سـیکل ترکیبـی بـا فنـاوری هـای جدیـد و بازدهی 
بـاال در وهلـه بعـد بایـد مدنظر باشـد. صـادرات گاز 
از طریـق خـط لولـه و LNG نیـز به عنـوان گزینه 

هـای بعـدی مطرح می شـود.
2- در مورد انرژی هسته ای با توجه به اینکه کشور 
دست  ای  هسته  سوخت  تولید  کامل  چرخه  به  ما 
یافته است و در چشم انداز 1404، تامین 20 هزار 
انرژی هسته ای  از  نیاز کشور  از برق مورد  مگاوات 
دیده شده است، بایستی در جایگاه دوم پس از گاز 
با در نظر  بر روی آن سرمایه گذاری شود.  طبیعی 
گرفتن این قید که پس از رفع محدودیت های برجام 
در زمینه صنعت هسته ای، امکان غنی سازی کشور 
از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا می کند، تجاری سازی 
سوخت هسته ای باید مدنظر قرار گیرد تا عالوه بر 
تامین سوخت نیروگاه های فعلی و آتی کشور، امکان 

فروش و صادرات آن نیز برای کشور فراهم آید.
3- در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از جمله برق 
تجهیزات  کننده  عنوان مصرف  به  نباید  خورشیدی 
حوزه  در  باید  بلکه  شود؛  برخورد  صنعت  با  نهایی 
تحقیق و توسعه ساخت فناوری های مربوط به این 
حوزه سرمایه گذاری انجام گیرد. به عنوان نمونه می 
توان به تحقیق و توسعه در افزایش بازدهی پنل های 

خورشیدی اشاره کرد.
4- نفـت خـام نیـز بایـد در مسـیر تبدیـل بـه زنجیره 
ارزش قـرار گیـرد و بـه جـای صـادرات و فـروش، بـه 
پاالیشـگاه و پتروپاالیشـگاه هـای جدید ارائـه گردد به 
نحـوی که صـادرات نفت خـام به صفر برسـد. افزایش 
ارزش افزوده و کسـب درآمد هـای باالتر، حذف امکان 
تحریم فروش نفت خام و توسـعه صنایع پایین دسـت 
پتروشـیمی از دیگر مزایای تکمیل زنجیره ارزش نفت 

خام اسـت.
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انرژی های سبز، محیط زیست 
شهری را تغییر می دهند شهری

فصل اقتصاد - سازمان ملل متحد گزارش داده 
حداقل یک میلیارد نفر از جمعیت جهان روزانه 
کمتر از 2۵/1 دالر درآمد دارند و به نظر می رسد 
موضوع تغییرات اقلیمی برای آن  ها کم  اهمیت و 

حاشیه  ای باشد.

برای نجات کره زمین، سوء  این در حالی است که   
جهان  کشورهای  همه  در  انرژی  منابع  از  استفاده 
باید متوقف شود. این تصمیمی است که هم  اکنون 
تعدادی از کشورها با تعهد به کاهش تولید کربن، به 

مرحله اجرا درآورده  اند. 
سمیه شرافتی: بیش از 70 تا 75 درصد کربن و 
40 تا 45 درصد از آالینده  های گلخانه  ای در شهرها 
تولید می شود. از آن جا که روند توسعه شهرها با 
سرعت به پیش می  رود، جوامع مختلف سعی دارند 
طریق  از  نیاز  مورد  انرژی  کامل  تامین  کنند  ثابت 
انرژی  های تجدیدپذیر کامال عملی و ممکن است . 

 )IRENA( آژانس بین  المللی انرژی های تجدیدپذیر
از  استفاده  ظرفیت   ،2000 سال  از  کرده  اعالم  نیز 
انرژی  های تجدیدپذیر، بسیار رو به رشد بوده و هر 
سال به تعداد کشورهایی که این سیاست را در پیش 
می  گیرند، افزوده می شود. آمارها نشان می دهند هم 
اکنون 102 شهر در جهان حداقل 70 درصد از برق 
خود را از راه انرژی های تجدیدپذیر تامین می کنند. 

سیاست های سبز در قلب اروپا 
سال  تا  می کند  تالش  دانمارک  پایتخت  کپنهاگ، 
2025، میزان تولید و انتشار کربن را به صفر برساند. 
دانمارک یکی از اولین کشورهای جهان است که از 
انرژی خورشیدی و باد به عنوان منابع انرژی پایدار 

استفاده می کند. 
مصرفی  برق  از  درصد   30 حداقل  حاضر  حال  در 
مقامات  شود.  می  تامین  باد  توسط  کپنهاگ 
تا  را  کپنهاگ  در  اتوبوس  ناوگان  همچنین  شهر 
کنند.  مجهز  زیستی  های  سوخت  به   2025 سال 
از  که  از سوخت هستند  نوعی  زیستی  سوخت های 
منابع زیست توده به دست می آیند و دو ویژگی مهم 

دارند؛ آلودگی سوخت های فسیلی را ندارند و تجدید 
چوب،  ضایعات  گیاهان،  روغنی  دانه های  پذیرند. 
تفاله های محصوالت کشاورزی مثل نیشکر و غالت و 

... از جمله سوخت های زیستی هستند . 
محیط  کمیسیون  توسط  کپنهاگ   ،2014 سال  در 
زیست اروپا، به عنوان پایتخت سبز اروپا انتخاب شد. 
این شهر در زمینه تکنولوژی و کسب و کارهای سبز، 
می تواند در جهان پیشرو و رهبر باشد. در عین حال، 
سال  در  سبز  گاز  به  تواند  می  دانمارک  گاز  شبکه 
2035 دست یابد. این کشور می تواند اولین کشور 
مصرفی  گاز  و  باشد  طبیعی  گاز  از  مستقل  اروپایی 
از  شده  تولید  گاز  طریق  از  کامل  طور  به  را  خود 
زباله های مواد غذایی، زباله های صنعتی و محصوالت 
 ،2035 سال  تا  بیاورد.  دست  به  کشاورزی  جانبی 
100 درصد شبکه گاز این کشور سبز خواهد شد و 
برای رسیدن به این مهم، تا به حال 7.4 میلیارد یورو 

سرمایه گذاری شده است. 
و  سبز  انرژی های  از  استفاده  زمینه  در  نیز  آلمان 
این  می شود.  محسوب  پیشرو  کشوری  تجدیدپذیر 
کشور چندین سال پیاپی است که چارچوب شهرها 
را برای اصالح سیستم  های انرژی تقویت کرده است. 
انرژی  فرایبورگ  در  آلمان،  شهرهای  میان  در 
خورشیدی و زیست توده، بخش عمده ای از انرژی 
به  فرایبورگ  می دهد.  تشکیل  را  شهر  تجدیدپذیر 
و  می شود  شناخته  اروپا  خورشیدی«  »شهر  عنوان 
آن هم به دلیل نصب پنل های خورشیدی در سقف 
های اکثر ساختمان ها برای تبدیل نور خورشید به 
برق. عالوه بر استفاده از انرژی خورشیدی، فرایبورگ 

از زباله ها نیز انرژی زیست توده تولید می کند . 
به دلیل اجرای برخی  نیز  پایتخت هلند  آمستردام، 
و شهر  به شهری سبز  اخیر،  دهه  در چند  پروژه ها 

با  آمستردام  در  زباله ها  است.  شده  تبدیل  پایدار 
وسایل الکتریکی از سطح شهر جمع آوری می شوند. 
تمام ایستگاه های اتوبوس، بیل بوردها، و چراغ ها با 

انرژی خورشیدی کار می کنند . 
شارژ  برای  رودخانه  آب  از  شهر  دیگر،  بخش  در 
ژنراتورهای  گرفتن  بکار  جای  به  باطری ها  مجدد 
مجهز  خانه ها  از  بسیاری  می کند.  استفاده  دیزلی 
به صورت  از طرفی  و  نور هستند  کم  به المپ های 

اتوماتیک خاموش می شوند.  

ارمغان باد و خورشید برای ایالت های آمریکایی 
شهرک  یک  آمریکا  کانزاس  ایالت  در  گرینزبورگ 
شاهد   2007 سال  در  که  است  کوچک  روستایی 
نفر   1400 که  شهر  این  بود.  ویرانگری  گردباد 
جمعیت کشاورز داشت، توسط گردباد به طور کامل 
این  در  گردباد  و  شدید  بادهای  وزش  شد.  ویران 
شهر تنها یک ارمغان برای باقی ساکنان گرینزبورگ 
داشت و آن تولید برق از انرژی بادی بود. این شهر 
مزرعه  یک  از  را  خود  مصرفی  برق  از  درصد   3.1
بادی تامین می کند. در حال حاضر گرینزبورگ در 
هزینه های انرژی ساختمان ها، ساالنه 200 هزار دالر 
صرفه جویی می کند. پورتلند نیز، بزرگ ترین شهر 
از  هکتار  هزار  از 92  بیش  آمریکا  در  اورگان  ایالت 
فضاهای سبز را به مسیرهای پیاده روی و دوچرخه 
سواری متصل کرده است. پورتلند دارای باالترین نرخ 
دوچرخه سواری در میان شهرهای ایاالت متحده را 
این شهر حدود 6 هزار پارک جنگلی و 250  دارد. 
زیادی  مقادیر  پورتلند  دارد.  تفریحی  و مکان  پارک 
انرژی های تجدیدپذیر به  انرژی شهر را از طریق  از 
دست می آورد. از سال 2007، بیش از 60 درصد برق
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۹اخبار اقتصادی

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان قم 
گفت: انتظار داشتیم که در یک سال اخیر حدود 
۳0 تا 40 مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در 

استان قم ایجاد شود، اما این اتفاق رخ نداد.
با  زاده  ارجمند  محمد  سید  تابناک،  گزارش  به 
خورشیدی  برق  نیروگاه های  احداث  فواید  به  اشاره 
بخش  گذاری  سرمایه  با  نیروگاه ها  این  کرد:  اظهار 
نیروگاه های  احداث  با  و  می شود  احداث  خصوصی 
برق خورشیدی، تلفات در شبکه انتقال برق کاهش 

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان قم:

انتظار ایجاد 40 مگاوات ظرفیت 
تولید برق خورشیدی برآورده 

نشد

پیدا می کند.
وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی در 
اگر  تا  است  غیرعامل  پدافند  از  نوع  یک  قم  استان 
روزی فعالیت نیروگاه سیکل ترکیبی قم به هر دلیل 

متوقف شد، مشکلی برای استان به وجود نیاید.
قم  استان  برق  توزیع  شرکت  برق  بازار  دفتر  مدیر 
پرورش  قم  استان  در  را  کارشناسانی  باید  افزود: 
بدهیم که این کارشناسان آموزش هایی به دیگران در 
زمینه برق خورشیدی ارائه بدهند، باید تالش کنیم 
که با جذب سرمایه گذاران به استان قم، تولید برق 

خورشیدی در این استان نمود بیشتری پیدا کند.

ارجمند زاده با اشاره به لزوم توسعه نیروگاه های برق 
توسعه  برای  کرد:  اظهار  قم  استان  در  خورشیدی 
این نیروگاه ها در استان، موانعی را در ادارات داریم، 
انتظار داشتیم که در یک سال اخیر حدود 30 تا 40 
مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان قم 

ایجاد شود، اما این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: اگر زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران 
قم  استان  در  خورشیدی  برق  تولید  برای  خارجی 
سراغ  به  گذاری  سرمایه  برای  آن ها  نباشد،  فراهم 

بقیه کشورها خواهند رفت.
قم  استان  برق  توزیع  شرکت  برق  بازار  دفتر  مدیر 
در یک  برق خورشیدی  نیروگاه کوچک  افزود: یک 
شبکه  به  جمهوری  خیابان  در  آپارتمانی  مجتمع 
انعقاد  لحاظ  به  مشکلی  و  است  شده  متصل  برق 
بقیه  با ساکنان  برق خورشیدی  برای خرید  قرارداد 

مجتمع های آپارتمانی شهر قم نداریم.
در  را  متعددی  جلسات  کرد:  خاطرنشان  وی 
ترغیب  برای  قم  استان  صنعتی  شهرک های 

صنعتگران برای تولید برق خورشیدی داشته ایم.

ادامه از صفحه 8
 مـورد نیـاز ایـن شـهر از طریـق هیـدروژن تامیـن 
شـده اسـت. هیـدروژن یکـی از عناصـری اسـت که 
در سـطح زمیـن بـه وفـور یافت می شـود. ایـن ماده 
در مقایسـه با سـایر سـوخت  ها می تواند بـا راندمانی 
بـاال و احتراقـی بسـیار پـاک به سـایر اشـکال انرژی 
تبدیـل شـود.  ز سـال 2013 تقریبـا 70 درصـد از 
بـرق مصرفـی پورتلنـد از طریـق نیـروگاه هـای برق 
آبـی و سـایر منابـع انـرژی تجدیدپذیـر تامین شـد. 
تمام سـاخت و سـازهای جدید در این شـهر مطابق 
با دسـتورالعمل های شـورای سـاختمان سـبز ایاالت 
متحده اسـت. ضمنـا همه زباله ها در سـاختمان های 

دولتـی ایـن شـهر بازیافت می شـوند.

به  منحصر  کمپوست  دارای سیستم  پورتلند   
فرد زباله نیز هست. 

قانونی  کالیفرنیا  ایالت  فرماندار   2015 سال  در  اما 
تصویب کرد که بر طبق آن تا سال 2030 این ایالت 
برسد.  پاک  انرژی های  درصدی   50 سهم  به  باید 
قانون،  این  امضای  از  بعد  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
فرماندار تصریح کرد: نفت که باعث رفاه انسان شده 
بود، امروز مقدمات نابودی او را آماده می  کند. ما باید 
به سمت رهایی از سوخت  های فسیلی حرکت کنیم. 
دفتر  قانون،  این  امضای  از  سال   3 از  بعد  حاال 
انرژی   های عمومی کالیفرنیا با انتشار گزارشی اعالم 
اهداف  به   2020 سال  تا  کالیفرنیا  که  است  کرده 
رسید.  خواهد  تجدید پذیر  انرژی  های  مورد  در  خود 
در نتیجه مقامات این ایالت 10 سال زودتر از آن  چه 
وعده  داده  بودند به اهداف خود جامه  عمل پوشاندند. 
از سـال 2008 ، میـزان تولیـد کربـن  دی  اکسـید 
دهـد.  مـی   نشـان  نزولـی  رونـدی  ایالـت  ایـن  در 

از  حمایـت  زمینـه   در  صـورت  گرفتـه  تالش  هـای 
تولیـد  انـرژی  هـای تجدید پذیـر باعـث شـده هزینه  
تولیـد انرژی به وسـیله  خورشـید، باد یـا دیگر منابع 
تجدید پذیـر در کالیفرنیـا بـه  شـدت کاهـش یابـد . 
ایـن ایالـت برنامـه دارد تـا سـال 2045 بـه سـهم 
برسـد  تجدید پذیـر  انرژی هـای  درصـدی   100
تـردد  ممنوعیـت  دور  چنـدان  نـه   آینـده ای  در  و 
اعـالم کنـد.  را  بـا سـوخت فسـیلی  اتومبیل  هایـی 

در  و  توکیو  در  تجدیدپذیر،  انرژی  نمایش 
 2020 المپیک 

توکیـو، میزبان بازی های المپیک تابسـتانی در سـال 
2020 خواهـد بـود. مقامـات شـهر این شـهر ژاپنی 
تـالش می کننـد 20 درصـد از بـرق مصرفـی شـهر 
را همزمـان بـا شـروع بازی هـای المپیـک از طریـق 
حالـی  در  ایـن  کننـد.  فراهـم  تجدیدپذیـر  انـرژی 
اسـت که اسـتادیوم در حال سـاخت بـرای برگزاری 
بازی هـا، مجهـز بـه فـن آوری انـرژی خورشـیدی و 
دیگـر انرژی هـای تجدیدپذیر اسـت. توکیـو که یک 
مصـرف  بزرگتریـن  اسـت،  پرجمعیـت  کالن شـهر 

کننـده انـرژی در ژاپـن شـناخته می شـود. 
در ژاپن هزینه مصرف برق بسیار باالست. همچنین 
انرژی  مراکز  نصب  بودن،  کوهستانی  دلیل  به 
بر روی زمین گران و دشوار است. ولی  خورشیدی 
اطراف  در  آب  گسترده  سطح  وجود  دلیل  به  ژاپن 
خود، پتانسیل زیادی برای صنعت انرژی خورشیدی 
برای همین در شهر ساحلی کوبه  داراست.   شناور 
در ژاپن، صفحه های خورشیدی شناور نصب شده و 
الکتریسیه به دست آمده از این طریق، به شرکت های 
اجرای  فرانسوی  شرکت  یک  می شود.  فروخته  برق 

این پروژه را برعهده دارد. 

http://tnews.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9/7b49111526043.html#%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-40-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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4 هزار و 20۵ تومان

دالر تک نرخی گران شد 

بانک مرکزی نرخ دالر آمریکا را از 4 هزار و 200 
تومان  افزایش 4 هزار و 20۵  تومان  با ۵  تومان 

تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی نرخ 39 
ارز را برای امروز دوشنبه اعالم کرد که براساس آن 
نرخ 23 ارز از جمله دالر آمریکا نسبت به روز گذشته 
پوند کاهش  و  یورو  از جمله  ارز  نرخ 11  و  افزایش 
یافت. همچنین نرخ 5 ارز دیگر نیز ثابت مانده است.

بین  ارزهای  برابر  در  ارزش دالر  اخیر  روزهای  طی 
المللی در بازارهای جهانی افزایش داشته است.

گفتنی است، براساس اعالم بانک مرکزی نرخ هر پوند 
انگلیس با 94 ریال کاهش نسبت به روز یکشنبه 56 
هزار و 465 ریال و هر یورو نیز با 26 ریال افت در 
مدت مشابه 49 هزار و 415 ریال ارزش گذاری شد.

فرانک سوئیس 42 هزار  این گزارش، هر  اساس  بر 
و 80 ریال، کرون سوئد 4 هزار و 799 ریال، کرون 
هزار   6 دانمارک  کرون  ریال،   177 و  هزار   5 نروژ 
امارات  درهم  ریال،   618 هند  روپیه  ریال،   636 و 
متحده عربی 11 هزار و 451 ریال، دینار کویت 138 
هزار و 674 ریال، یکصد روپیه پاکستان 36 هزار و 
ریال،  و 807  هزار  ژاپن 37  ین  یکصد  ریال،   256
عمان  ریال  ریال،   357 و  هزار   5 کنگ  هنگ  دالر 
109 هزار و 364 ریال و دالر کانادا 32 هزار و 669 

ریال  تعیین قیمت شده است.

دنیا بدون دونالد ترامپ در 
برجام هم رو به جلو می رود

بر  تاکید  با  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 

اینکه اروپا نمی تواند ایران را در مناسبات تجاری 
وضعیت  کرد:  تاکید  بگیرد،  نادیده  خود  کنونی 
مالی کشور خوب است و نگرانی بابت ذخایر ارزی 

وجود ندارد.
اسداهلل عسگراوالدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با 
خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، اگرچه وضعیت 
اقتصادی کشور نسبت به قبل متفاوت خواهد شد، 
اما ایران با قدرت به مسیر خود در عرصه بین المللی 

و منطقه ای ادامه خواهد داد و جای نگرانی نیست.
افزود:  چین  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
را  ایران  با  خود  راه  مدت،  میان  در  حداقل  اروپا 
راه  چراکه  می دهد،  ادامه  اقتصادی  فعالیت های  در 
اروپایی ها و منافع آنها با ایران نزدیک است و ایران 
صادر  کاال  کشورها،  این  به  دالر  میلیاردها  ساالنه 
ما  به  و  ما کاال می خرند  از  نیز  آنها  البته  و  می کند 
کاال می فروشند، بنابراین دنیا بدون دونالد ترامپ و 
کشورش در برجام هم، رو به جلو می رود و این طور 

نیست که اروپا بتواند ایران را نادیده بگیرد.
وی تصریح کرد: اکنون اقتصاد ایران باید تغییر مسیر 
دهد،  تغییر  اقتصادی  عرصه  در  را  خود  راه  و  داده 
اقتصاد خود کار کنیم  باید بر روی  به این معنا که 
و پایه های آن را قوی نماییم. به هر حال ما اکنون 
منتظر یک برنامه قوی و مدیریت منسجم از سوی 
دولت هستیم تا باید برخی اصالحاتی که الزم است 
دولت  نقش  پس  دهیم،  انجام  خود  اقتصاد  در  را 
اینجا پررنگ است و از کشورهایی مثل اروپا، چین و 
روسیه هم باید برای مدیریت تبعات احتمالی خروج 

آمریکا از برجام کمک گرفت.
به گفته عسگراوالدی، ایران اکنون در دنیا و منطقه 
ادامه  دنیا  با  را  خود  راه  و  دارد  گفتن  برای  حرف 

می دهد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/31/1731275/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-205-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4301962/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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امید برای تعیین تکلیف سپرده گذاران کالن موسسات 
غیرمجاز

میلیاردرها به پول می رسند

کالن  سپرده گذاران  برای  انتظار  مدت ها  از  بعد 
است  قرار  ظاهرا  غیرمجاز  اعتباری  موسسات 
که  سپرده گذاران  از  بخش  این  برای  زودی  به 
موسسات  در  را  سنگینی  ارقام  مجموع  در 

سرمایه گذاری کرده بودند، تصمیم گیری شده و 
تعیین تکلیف شوند.

به گزارش ایسنا، با پایان فعالیت موسسات اعتباری 
غیرمجاز در بازار پولی، تعیین وضعیت سپرده گذاران 
آنها از جمله مهم ترین مسائلی بود که بعد از انحالل 
هر  مرکزی  بانک  کنار  در  و  داشت  موسسات وجود 
سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را درگیر خود کرد. 
به هر حال سپرده گذاری کالنی که در چند موسسه 
بزرگ از جمله فرشتگان، ثامن الحجج، افضل توس، 
البرز ایرانیان و یا آرمان انجام شده بود، با درخواست 
صاحبان برای دریافت مواجه شد، آن هم در شرایطی 
که نقدینگی کافی وجود نداشت و امالک و دارایی های  
این موسسات به دلیل رکودی که در بازار حکمفرما 
از  از قابلیت نقدشوندگی سریع برخوردار نبود.  بود، 
این رو تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات به طور 
مرحله ای و با توجه به شناسایی دارایی ها و اموال آنها 
و البته با اولویت پرداخت به سپرده گذاران خرد در 

دستور کار قرار گرفت.
با  که  آنهایی  و  کالن  سپرده گذاران  اساس  این  بر 
ارقام میلیاردی در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری 
کرده اند، برای مدت ها در انتظار تعیین تکلیف ماندند 
دارایی ها  اگر  که  می شد  مطرح  مواردی  در  و حتی 
این  نیاز  مورد  منابع  پاسخگوی  موسسات  اموال  و 
سپرده گذاران نباشد، بعید نیست که سرمایه  آنها به 
پرداخت  صورت  هر  به  که  چرا  برنگردد  کامل  طور 
دارایی ها  شناسایی  به  منوط  سپرده گذاران  وجوه 
بانک  اعتباری  خط  اختصاص  و  موسسات  اموال  و 

مرکزی در قبال آن بود.
در اواخـر سـال گذشـته بـود کـه فرشـاد حیـدری 
-معـاون نظـارت بانـک مرکـزی- اعـالم کـرد کـه 

ایـن امیـد وجـود دارد تـا بـا تغییراتی کـه در هیات 
و سـایر  انجـام شـده  تصفیـه موسسـات غیرمجـاز 
اقدامـات بتـوان تـا پایان نیمه اول امسـال با تسـریع 
شناسـایی دارایی و اموال موسسـات، سـپرده گذاران 
کالن را تعییـن تکلیـف کـرد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه بـه تازگـی پزشـکیان، نائـب رئیـس مجلـس و 
یکـی از اعضـای کمیته سـه نفره رسـیدگی بـه امور 
موسسـات غیرمجـاز )شـامل نمایندگانـی از دولـت، 
مجلـس و قـوه قضائیـه( اعـالم کرده که در نشسـت 
اخیر سـران سـه قـوه در رابطه با چگونگـی پرداخت 
وجـوه سـپرده گذاران تا سـقف یـک میلیـارد تومان 
بحث و بررسـی هایی انجام شـده اسـت. به گفته وی 
پیش نویـس مصوبـه ای کـه درباره این موضـوع بوده، 
در حـال آمـاده شـدن اسـت و اعضـا بـه دنبـال این 
هسـتند تـا بتواننـد برنامه ریزی الزم بـرای چگونگی 
پرداخـت اصـل سـپرده های تـا سـقف یـک میلیارد 
ایـن  رئیـس مجلـس  انجـام دهند.نایـب  را  تومـان 
وعـده را داده کـه تـا چهارشـنبه هفتـه جـاری ایـن 
تصمیمـات نهایـی شـود و بتـوان در مـورد پرداخت 
سـپرده های کالن اقـدام کـرد. بنابـر اعـالم وی تیـم 
شناسـایی امـوال روند شناسـایی را با سـرعت پیش 
می برنـد و مقـرر شـده تـا ارتبـاط بـا سـپرده گذاران 
افزایـش پیـدا کنـد تـا اموالـی کـه دسـت به دسـت 
گشـته و بـه چند واسـطه فروخته شـده، شناسـایی 
شـود تـا طبـق آن بتـوان بـرای سـپرده های بیش از 

یـک میلیـارد تومـان نیـز تصمیـم گیـری کرد.
پرداخـت  کـه  کـرده  تاکیـد  پزشـکیان  حالـی  در 
سـپرده های تـا سـقف یـک میلیـارد تومـان شـامل 
موسسـاتی می شـود کـه دچـار مشـکل شـده اند که 
ثامن الحجـج،  فرشـتگان،  موسسـات  ایـن  بیـن  در 
البـرز ایرانیـان، وحـدت، افضـل تـوس مـورد توجـه 

خواهنـد بـود. چـرا کـه در حـدود دو سـال گذشـته 
این موسسـات با مشـکالت بسـیاری همـراه بودند و 
پرداخـت وجـوه سـپرده گذاران بـه طـور مرحله ای و 

تـا سـقف معینـی انجـام شـده اسـت.
در  پرداخت هـا  وضعیـت  آخریـن  بـر  مـروری 
بـرای  کـه  می دهـد  نشـان  غیرمجـاز  موسسـات 
فرشـتگان بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعـه موسسـه 
کاسـپین بـه طـور مرحله ای تـا سـقف 200 میلیون 
از  باالتـر  سـپرده گذاران  و  شـد  پرداخـت  تومـان 
ایـن رقـم فقـط می توانسـتند 200 میلیـون تومـان 
دریافـت کننـد. همچنیـن در مـورد افضـل تـوس، 
البـرز ایرانیـان و وحـدت که هر کدام تعهداتشـان به 
ترتیـب بـه بانک های آینـده، تجارت و موسسـه ملل 
واگـذار شـده بـود، در فرآینـدی مرحله ای تا سـقف 
100 میلیـون تومـان دریافت کرده و سـپرده گذاران 
کالن نیـز تـا همیـن مبلـغ تعییـن وضعیـت شـده 
بودنـد. همچنیـن در مـورد ثامن الحجج بایـد یادآور 
شـد که  سـپرده های تا سـقف 200 و 300 میلیون 
تومـان بـه طـور مرحله ای در دسـتور کار قـرار دارد.

گرچـه بانـک مرکـزی نیز به عنـوان یکـی از اعضای 
وضعیـت  بـا  رابطـه  در  گیرنـده  تصمیـم  اصلـی 
اعـالم  تاکنـون  اعتبـاری  موسسـات  سـپرده گذاران 
موضعـی در رابطـه با خبـر مربوط به تعییـن تکلیف 
سـپرده گذاران یـک میلیـاردی موسسـات غیرمجـاز 
نداشـته، امـا بـه هـر حـال می توانـد این امیـد برای 
ایـن قبیل سـپرده گذاران وجود داشـته باشـد که در 
آینـده ای نزدیـک وضعیـت آنها نیز مشـخص شـود. 
بانـک مرکـزی تـا کنـون در ازای شناسـایی امـوال 
هـزار  از 20  بیـش  غیرمجـاز  موسسـات  دارایـی  و 
میلیـارد تومـان خـط اعتبـاری بـه منظـور تعییـن 

تکلیـف سـپرده گذاران اختصـاص داده اسـت.

https://www.isna.ir/news/97023117155/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
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راهکارهایی برای داشتن کارمندانی 
سرزنده و خالق

مترجم: مریم مرادخانی
HBR :منبع

در  کابل«  »دن  مقاله،  این  نخست  بخش  در   
مجله کسب وکار  از  گرین«  »سارا  با  مصاحبه ای 
اشتیاق  با عدم  رابطه  در  او  به سواالت  هاروارد 
به کار پاسخ داد. دن که استاد  کارکنان نسبت 
روانشناسی سازمانی در مدرسه کسب وکار لندن 
است، معتقد است که دلمردگی در محیط کار به 
عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله قوانین و 
کنترلگر،  مدیریت  پاگیر،  و  دست  سیاست های 
کارها  انجام  روزمرگی،  و  یکنواختی  احساس 
خالقیت،  عدم  بی هدفی،  طوطی وار،  شکل  به 

کنجکاوی و یادگیری در محیط کار.
راهکارهایی برای داشتن کارمندانی سرزنده و خالق

وقتـی در یـک سـازمان، همـه کارهـا بـه یـک روش 
مشـخص انجـام می شـود و کارکنـان اجازه اکتشـاف 
و امتحـان روش هـای جدیـد را ندارنـد، سـرزندگی از 
بیـن مـی رود. وقتـی کارکنـان آزادی عمـل ندارنـد و 
نمی تواننـد کارهـا را به روش خودشـان انجـام دهند، 
بـه مرور انگیزه و اشـتیاق خـود را از دسـت می  دهند. 
ایجاد سـرزندگی در محیط کار، مسـوولیتی اسـت که 
هـم برعهـده کارکنـان اسـت و هـم برعهـده رهبران. 
دن داسـتان کارمندانـی را روایـت می کنـد کـه بـه 
مرور زمان اشـتیاق خود را از دسـت داده اند و سـپس 
سـاده،  »ترفنـد«  چنـد  به کارگیـری  بـا  توانسـته اند 
اشـتیاق خـود را دوبـاره بـه دسـت بیاورنـد. یکـی از 
بهتریـن ترفندها برای افزایش اشـتیاق نسـبت به کار، 
دیـدار با کسـانی اسـت که مسـتقیما تحـت تاثیر کار 

شـما هسـتند. اگر مدیر فروش هسـتید، با مشـتریان 
دیـدار کنیـد. اگـر مدیـر امـور اداری یـک فروشـگاه 
هسـتید، به فروشـگاه بروید و درباره روال انجام کارها 
سـوال بپرسـید. اگـر مسـوول جمـع آوری کمک های 
مالی برای بورسـیه دانشجویان هسـتید، با دانشجویی 
مالقـات کنیـد کـه در نتیجه زحمات شـما، بورسـیه 
شـده اسـت. یکـی دیگـر از ترفندهـا ایـن اسـت کـه 
شـغل خود را بـه تکه های کوچک تقسـیم کنید و آن 
بخش هایـی را کـه برایتـان جذاب نیسـت، به کسـانی 
تیمـی تشـکیل  بـه آن عالقه مندنـد.  بسـپارید کـه 
دهیـد کـه اعضـای آن، مکمـل هـم هسـتند. رهبران 
و تسـلط گرایی،  بـا کاهـش کنتـرل  نیـز می تواننـد 
دادن آزادی عمـل بـه کارکنـان و تعدیـل مقـررات و 
سیاسـت های سـختگیرانه، در آنها احساس سرزندگی 
ایجـاد کنند. آنچـه می خوانیـد، ادامه مصاحبه اسـت:

گریـن: شـما داسـتان کارمنـدی را روایـت کردید که 
وظیفـه اش، معرفـی شـرکت بـه مشـتریان از طریـق 
پاورپوینت بود. او دوسـت داشـت از مشتریان بازخورد 
دریافـت کند تـا بتوانـد پاورپوینت هایـش را مطابق با 
نیـاز و سـلیقه آنهـا شخصی سـازی کنـد، پـس نـزد 
مدیـرش رفـت و ایـن ایـده را بـا او در میان گذاشـت. 
مدیـر کـه دیـد ایـن ایـده می توانـد بـه نفع سـازمان 
باشـد، بـا آن موافقـت کـرد. گفتیـد کـه می توانیـم 
کارمـان را بـه بخش هـای کوچـک تقسـیم کنیـم و 
بخش هـای غیرجذاب را به کسـی واگـذار کنیم که به 
آن عالقه مند اسـت. سـوالم اینجاسـت که چگونه ایده 
خـود را طوری مطـرح کنیم که مدیرمـان هیجان زده 
شـود؟ چـون اگـر نتوانیـم آن را بـه درسـتی منتقـل 
کنیـم، ممکن اسـت مدیر دچار سـوءتفاهم شـود و با 
خـودش بگویـد: »این یـک آدم از زیر کار در رو اسـت 

و فقـط دوسـت دارد بازیگوشـی کند.«

کابـل: خـب! اجازه دهیـد با یک رویکرد نسـبتا جدید 
شـروع کنیـم کـه در چندین شـرکت به کار مـی رود. 
فـرض کنیـد در یکـی از شـرکت ها، تیمـی متشـکل 
از 12 فروشـنده یـا 15 برنامه نویـس کار می کننـد. 
اعضـای تیـم در یـک اتـاق دور هـم جمـع می شـوند 
و هـر یـک از آنهـا، آن جنبه ای از شـغلش کـه برایش 
جذاب تـر اسـت و جنبـه ای را که برایش کسـل کننده 
اسـت عنـوان می کند. سـپس هـر یک از اعضـا به این 
سـوال پاسـخ می دهـد کـه »فکـر می کنی چـه نقاط 

قـوت منحصـر به فـردی داری؟«
در بعضـی از ایـن جلسـات، اعضا فقط بـا هم صحبت 
می کننـد امـا در بعضی دیگـر، از قبل گزارشـی درباره 
تـک تـک اعضـای گـروه تهیـه می کنیـم تـا ببیننـد 
وقتـی )از نظـر روحی، خلقـی یا عملکـرد( در بهترین 
وضعیـت خـود هسـتند، دیگـران درباره آنهـا چه نظر 

یـا احساسـی دارند.
مـا بـرای تهیه ایـن گـزارش سـراغ دوسـتان، اعضای 
خانـواده، همـکاران و مدیـران سـابق کارمنـد مزبـور 
می رویـم و از آنهـا می خواهیـم اگـر داسـتانی دربـاره 
او دارنـد بنویسـند و بگوینـد چـه تاثیـر عمیقـی از 
او گرفته انـد. مـا در واقـع شـواهد و داده هایـی را در 
اختیـار کارکنـان می گذاریـم کـه نشـان می دهـد چه 
تاثیـر مثبتـی روی دیگـران داشـته اند و چـه نقـاط 
قوتـی دارنـد. اعضـای تیـم، نقـاط قـوت، دیدگاه هـا، 
آنچـه باعث سرزندگی شـان می شـود و آنچه برایشـان 
کسـل کننده اسـت را با یکدیگـر در میـان می گذارند. 
ایـن رویکـرد را سـه شـرکت مختلـف اجـرا کرده انـد. 
از  مثـال یکـی از کارکنـان فـروش می گویـد: »مـن 
وصول مطالبات بیزارم. دوسـت دارم بفروشـم. دوست 

دارم بـا مشـتریان ارتبـاط رو در رو داشـته باشـم و
ادامه در صفحه 13
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ادامه از صفحه 12
 درکشـان کنـم. اما دوسـت ندارم وقتی یک مشـتری 
بدهـی اش را پرداخـت نمی کنـد، با او سـر و کله بزنم. 
ایـن کار بیهـوده و وقت گیـر اسـت و در من احسـاس 

مفید بـودن ایجـاد نمی کند.«
در همـان تیـم، یـک نفـر از جایـش بلنـد می شـود و 
می گویـد: »من عاشـق وصول مطالباتم. من دوسـت 
دارم همـان آدم نچسـبی باشـم کـه دائم بـه دیگران 
را  معاملـه  یـک  بتوانـد  باالخـره  تـا  زنـگ می زنـد 
جـوش دهـد. ایـن بـرای مـن یـک چالش شـخصی 
اسـت. امـا از اینکـه بـدون آشـنایی قبلـی بـا افـراد 
تمـاس بگیـرم و برایشـان تبلیـغ کنم )تماس سـرد 
یـا cold calling( خوشـم نمی آید چون احسـاس 
می کنـم مزاحـم آن هـا هسـتم.« و به همیـن خوبی 
بـا هـم مسائلشـان را بـه اشـتراک می گذارنـد. البته 
همیشـه همـه چیـز تـا ایـن حـد بی عیـب و نقـص 
نیسـت. اما از دل این گفت وگوهـا نتایج و ترفندهای 
جالبـی بیـرون می آیـد. درسـت مثـل این اسـت که 
یـک درون گـرا و یـک برون گـرا را در کنـار هـم قرار 
دهیـد. هـر دو نقـاط قوتـی دارنـد. اما اگـر فراموش 
کنیـد کـه آدم هـا بـا هـم متفاوتنـد، ممکـن اسـت 
بقیـه آدم هـا بـه نظرتـان عجیـب و غریـب بیاینـد. 

منظـورم را متوجهیـد؟
گرین: بله. متوجهم.

ــم و  ــک کرده ای ــازمان کم ــا س ــه ده ه ــا ب ــل: م کاب
ایــن تنهــا یــک نمونــه بــود. بــه نظــر مــن بســیاری 
از رهبــران می تواننــد ایــن روش را امتحــان کننــد و 
ــرد.  ــدارد. فقــط کمــی زمــان می ب هزینــه ای هــم ن
بایــد درک کننــد کــه چــرا ایــن روش موثــر اســت. 
ــرای افزایــش ســرزندگی،  مــن ســعی کــردم کــه ب
ترفندهایــی را معرفــی کنــم کــه کمتریــن هزینــه و 

بیشــترین بازدهــی را داشــته باشــند.
یـک مدیـر سـنتی را در نظـر بگیریـد. من بـا مدیران 
سـنتی بسـیاری سـر و کار داشـته ام. همه چیز به این 
بسـتگی دارد کـه یـک مدیـر چقـدر تمایل بـه تغییر 
داشـته باشـد. اگـر می خواهیـد مدیرتان منظور شـما 
را بفهمـد و بدانـد کـه قصد شـما، از زیـر کار در رفتن 
نیسـت، نبایـد بگوییـد: »نمی خواهـم کارهـای عادی 
انجـام دهـم«. بایـد بگوییـد: »واقعـا کنجـکاوم بدانـم 
کـه کارهایـم بـه دسـت چـه کسـانی می رسـد تـا 
بتوانـم نیازهـای مشـتری را درک کنـم. دوسـت دارم 
مهارت هایـم را در ایـن راسـتا به کار ببـرم، طوری که 
نتیجه مثبت داشـته باشـد.« رهبران سـنتی دوسـت 
ندارند »منم منم« بشـنوند. آنها دوسـت دارند ببینند 
ایده شـما چه تاثیری بر محصـوالت و خدمات خواهد 
داشـت. و بـه نظر من، کسـی که بـا ایـن رویکرد جلو 
بـرود و حسـن نیـت نشـان دهـد، بـه مشـکلی بـر 

نخواهـد خورد.
ــا اگــر رئیســتان پــس از شــنیدن ایــن جمــالت،  ام
ــه خــود  ــا حالــت تدافعــی ب احســاس خطــر کــرد ی
ــاره محــل کارتــان تجدیــد  گرفــت، بهتــر اســت درب
نظــر کنیــد. ایــن یــک زنــگ خطــر اســت، چــون اگر 
ایــن رویکــرد نتوانــد مدیرتــان را هیجــان زده کنــد، او 
احتمــاال دچــار غــرور یــا بی اعتمــادی اســت. مادامــی 
کــه او مدیــر اســت، شــما هرگــز پیشــرفت نخواهیــد 
کــرد. ایــن بهتریــن معیــار برای تشــخیص اســت و به 
عنــوان یــک کارمنــد، بهتــر اســت در چنیــن جایــی 
کار نکنیــد چــون ایــن ســازمان، محکــوم به شکســت 
اســت. انــگار دارد نفس هــای آخــر را می کشــد. 
نهایتــا تــا ســه ســال دیگــر دوام مــی آورد، نه بیشــتر.

گریــن: یکــی از ســواالتی کــه از ابتــدای ایــن 
ــه  ــن اســت ک ــرده، ای ــر ک ــم را درگی ــو ذهن گفت وگ

فــرض کنیــد مدیــر یــک شــرکت هســتید و نهایــت 
ــاس  ــان احس ــه کارکنانت ــد ک ــعی تان را می کنی س
ســرزندگی کننــد و مشــارکت بیشــتری داشــته 
ــد و  ــس می کنن ــن را ح ــز ای ــان نی ــند. کارکن باش
قــدردان زحمــات شــما هســتند، حتــی اگــر گاهــی 
نتواننــد طبــق برنامــه پیــش بروند. ســوالم اینجاســت 
کــه حتــی اگــر نیــت شــما خیــر باشــد، آیــا ممکــن 
اســت اشــتباهی از شــما ســر بزند؟ چــه اشــتباهاتی؟

ــداول  ــتباه مت ــم دو اش ــان می کن ــه، گم ــل: بل کاب
ــه ذهنــم رســید. اول  وجــود دارد کــه همیــن االن ب
اینکــه، اگــر طــرز فکــر شــما بــه عنــوان مدیــر ایــن 
باشــد کــه نــوآوری و اکتشــاف بــه یادگیــری منجــر 
نخواهــد شــد، شــما در واقــع داریــد خودتــان را گــول 
می زنیــد و تالش هایتــان بــه نتیجــه نخواهــد رســید. 
یعنــی بــا خــودت بگویــی: »خــب! مــن یــک اتــاق به 
ــت  ــد در آن صحب ــا برون ــم ت ــم می ده ــای تی اعض
کننــد و ســپس همــه چیــز بــه خوبــی پیــش خواهد 
ــرعت  ــه س ــرد ب ــای عملک ــه مقیاس ه ــت و هم رف
ــت.« اگــر چنیــن طــرز فکــری  ــد یاف ــود خواهن بهب
داشــته باشــید، بعــدا غافلگیــر خواهیــد شــد، شــاید 

هــم یــک شــوک عظیــم در انتظارتــان باشــد.
ــوت  ــاط ق ــم نق ــازه می دهی ــان اج ــه کارکن ــی ب وقت
خــود را محــک بزننــد و روش هــای جدیــد را امتحــان 
کننــد، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بخــش مهمــی از 
ــری  ــر از یادگی ــت و اگ ــری اس ــد، یادگی ــن فرآین ای
غافــل شــویم، بــه ســازمانی تبدیــل می شــویم 
ــش،  ــا مدیران ــد ام ــوآوری می کنن ــش ن ــه کارکنان ک
نمی تواننــد ایده هــای جدیــد را امتحــان کننــد 
یــا خودشــان را بــا تغییــرات همــگام کننــد. مســاله 
ــه نظــرم آنقدرهــا هــم مشکل ســاز  دوم کــه البتــه ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــی اســت ک ــه زمان ــوط ب نیســت، مرب

ــذاری  ــار می گ ــرل را کن ــلطه و کنت ــر، س ــک مدی ی
ــه ایده هایشــان  ــت گــوش می دهــی، ب ــه کارکنان و ب
ــن  ــا بهتری ــر آنه ــی از نظ ــا ببین ــی ت ــوش می ده گ
رویکــرد کــدام اســت. مشــکل اینجاســت کــه آنهــا 
ــد. ــی ندیده ان ــوزش کاف ــد و آم ــی ندارن ــش کاف دان

فــرض کن تیمــی تشــکیل داده ای و به آنهــا گفته ای: 
ــان  ــده خودت ــر عه ــز ب ــد همــه چی ــه بع »از حــاال ب
ــد.  ــت می کنی ــان مدیری ــان را خودت ــت. بودجه ت اس
شــیفت های  زمان بندی هــا،  برنامه ریزی هــا، 
ــد و  ــت می کنی ــان مدیری ــه را خودت ــبانه و روزان ش
عیــب و نقص هــا را خودتــان رفــع می کنیــد.« 
مشــکل اینجاســت کــه آنهــا نمی داننــد چطــور 
ــد. آنهــا مثــل شــما دوره  ــن کارهــا را انجــام دهن ای
مدیریــت ارشــد کســب وکار )MBA( ندیده انــد. پس 
بایــد آمــوزش ببیننــد. مــن بارهــا شــاهد بــوده ام کــه 
ایــن مشــکل نمــود پیــدا کــرده. مــا بــه مهــارت نیــاز 
ــار  ــد برنامه هــای آموزشــی را در اختی ــا بای ــم. ی داری
کارکنــان قــرار دهیــم یــا همــراه بــا آنهــا، روش هــای 
جدیــد )یــا حتــی تاییــد نشــده( را امتحــان و تمریــن 
ــزار  ــک نرم اف ــردن ی ــل تســت ک ــم، درســت مث کنی
ــن  ــن ) sandbox(. ای ــط ام ــک محی ــد در ی جدی
ــن هــدف طراحــی شــده کــه هنــگام  ــا ای محیــط ب
تســت یــک نرم افــزار جدیــد، ســایر برنامه هــا و 
ــل  ــا مخت ــد ی ــرار نگیرن ــر ق ــت تاثی ــا تح فرآینده
نشــوند. بایــد ابتــدا روش یــا ایــده جدیــد را چندیــن 
ــه صــورت آزمایشــی اجــرا کنیــم. فعــال آن را  ــار ب ب
ــوز  ــون هن ــم چ ــرا نمی کنی ــازمان اج ــر س در سراس
بایــد چیزهایــی را کــه نمی دانیــم یــاد بگیریــم. بایــد 
از جهــل و ناآگاهــی فاصلــه بگیریــم، یــاد بگیریــم و 
کشــف کنیــم. ســپس می توانیــم ایــده جدیــد را بــه 

ــم. ــه اجــرا در آوری مرحل
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گورستان و زیارتگاه خالد نبی
مجموعه گورستان و زیارتگاه خالدنبی در منطقه 
کیلومتری شمال   90 فاصله  در  و  کوهستانی  ای 
کیلومتری   55 و  کاووس  گنبد  شهرستان  شرق 
گلستان  استان  در  کالله  شهرستان  شرق  شمال 
و  زائر  هزار  صد  از  بیش  هرساله  شده است.  واقع 
از  از مناطق مختلف کشور و گروه هایی  گردشگر 
جهانگردان خارجی از این مجموعه بازدید میکنند.
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