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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

ارز؛ خط مقدم مقاومت

 20 حدود  گفت:  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
به  اختصاص  کشور  برق  مصرف  مگاوات  هزار 
سیستم های سرمایشی دارد که این عدد برابر کل 

مصرف 4 کشور همسایه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، همایون 
حائری، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو صبح امروز 
)دوشنبه 11 تیرماه( در نشستی خبری با اصحاب رسانه 
با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها به ویژه صدا و سیما در 
انعکاس اخبار حوزه برق در جامعه اظهار داشت: برای 
پیک امسال از انتهای سال 96 در این خصوص جلسات و 
نشست های متعدد خبری برگزار شد و انصافاً سازمان صدا 
و سیما به صورت ویژه پای کار آمده است تا اطالع رسانی 
دقیق و به موقع برای صرفه جویی در مصرف برق انجام 
شود. وی از افزایش هفت درصدی قیمت تعرفه در بخش 
خانگی گفت و عنوان کرد: متاسفانه این افزایش هیچ 

تاثیری در کاهش مصرف نداشته است.
حائری با بیان اینکه افزایش مصرف قابل پیش بینی 
نیست و وابسته به یکسری اتفاقات از جمله باالرفتن 
دمای هوا است، عنوان کرد: با صرفه جویی انجام شده 
برای شبکه مشکل خاصی به وجود نیامد و میزان مصرف 
و تولید جوابگو بود، اما به علت افزایش دما و گرمای هوا 

تاسیسات ما دچار آسیب دیدگی شدند و در خطوط ما 
اضافه بار مشاهده شد که همین نشان دهنده این است 
که نمی شود مصرف را پیش بینی کرد و اگر این صرفه 
جویی ادامه داشته باشد، قطعاً تابستان امسال را بدون 

مشکل سپری خواهیم کرد.

معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو از برنامه ریزی های 
ساالنه برای نیروگاه های برق آبی گفت و ابراز داشت: 
امسال به جهت کم بارشی و پائین بودن مخازن نمی شود 
به این نیروگاه ها تکیه کرد و به خاطر اینکه در سال های 

ادامه در صفحه 4

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در جمع خبرنگاران:

20 هزار مگاوات مصرف برق کشور به سیستم های سرمایشی اختصاص دارد دنیای اقتصاد/ دکتر پویا جبل عاملی
جزئیات  گذشته  هفته  بین المللی  خبرگزاری های 
خریداران  تمامی  به  آمریکایی ها  جدید  فشارهای 
آسیایی نفت ایران را عمومی کردند. آمریکایی ها به 
دنبال آن هستند در روز ۵ نوامبر که فرصت 1۸۰ 
نفت  خرید  می شود،  تمام  تحریم ها  بازگشت  روزه 
مشتریان آسیایی به صفر رسیده باشد. به جز چین 
که به طور شفاف بیان کرده است به خرید نفت خود 
از ایران ادامه می دهد، ژاپن، کره جنوبی و هند اعالم 

موضع نکرده اند.
این سه کشور با وجود امید به گرفتن مجوز از اوفک 
آن،  شدید  کاهش  شرط  به  ایران  نفت  خرید  برای 
از  خریداری  نفت  جایگزینی  برای  را  خود  اقدامات 
آسیا  تا  اروپا  از  دنیا  کشورهای  کرده اند.  آغاز  ایران 
با وجودی که از اقدامات دولت تندرو ترامپ منزجر 
هستند و با وجودی که می دانند جمهوری اسالمی 
ایران، در این مساله مورد تعدی و ظلم قرار گرفته 
است، اما قادر به اعمال اراده ملی خود نیستند و این 
ویژگی تاسف آور جهان امروز است. استقالل کشورها 

تحت سیطره ایاالت متحده است.
که  است  مشخص  بیش  و  کم  دیگر  این،  از  فارغ 
ما  برای  را  اقتصادی  تمام عیار  محاصره  یک  آمریکا 
ترتیب داده است و البته راه خروج از آن، مقاومت تا

ادامه در صفحه 3
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

20 هزار مگاوات مصرف برق کشور به 
سیستم های سرمایشی اختصاص دارد

گفت: حدود 20  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
به  اختصاص  کشور  برق  مصرف  مگاوات  هزار 
سیستم های سرمایشی دارد که این عدد برابر 

کل مصرف 4 کشور همسایه است.
صفحه 1

در صورت عدم همکاری وزارتخانه، 
تعطیلی واحدهای تولیدی قریب الوقوع 

است 
کیمته تولیدکنندگان دکل های انتقال نیرو طی 
نامه ای به مهندس حائری اعالم کرد در صورت 
واحدهای  تعطیلی  وزارتخانه،  همکاری  عدم 

تولیدی قریب الوقوع است.
صفحه 3

حضور در جلسات ارزیابی و تشخیص 
صالحیت کمیته سازندگان یراق آالت 

توزیع و انتقال 
به  نامه ای  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
جرائم  بخشودگی  تمدید  از  عضو  شرکت های 

بیمه ای خبر داده است. 
صفحه 5

تمدید بخشودگی جرائم بیمه ای 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در نامـه ای به 
شـرکت های عضو از تمدید بخشـودگی جرائم 

بیمـه ای خبر داده اسـت. 
صفحه 5

سنجش افزار آسیا صنعتگر نمونه و برتر 
کشور 

با اهدای تندیس و لوح تقدیر، از شرکت سنجش 
افزار آسیا، یکی از اعضاء سندیکای صنعت برق 
در  کشور  برتر  و  نمونه  صنعتگر  به عنوان  ایران، 

سال 1396 تقدیر به عمل آمد.
صفحه 5

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای 
صنعت برق ایران

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

سالیانه سندیکا دعوت بعمل می آید. 
صفحه 6

تخفیف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق مشهد برای اعضا سندیکا 

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

و همراه با برنامه های ویژه برگزار خواهد شد.
صفحه 6

انتشار یک طرح علمی ایرانی در کتاب 
مرجع خارجی 

برق  هوشمند  شبکه  ملی  توسعه  راهبرد  سند 
شبکه   « ملی  کالن  طرح  به  مربوط  که  ایران 
نمونه « است  پیاده سازی  و  ایران  برق  هوشمند 
 Application of Smart Grid  « کتاب  در 

Technologies« منتشر شد.
صفحه 7

 وسایل الکترونیکی را از خرابی محافظت کنید 
در شرایط پیک مصرف برق، به ویژه در زمانی 
که مصرف به شدت رشد داشته و دچار کم برقی 
و تشدید احتمال بروز خاموشی شده ایم، گاها 
کیفیت برق در شبکه دستخوش تغییر می شود.

صفحه 7
فیدرهایی که توان تحمل بار شبکه را 

نداشتند 
و  توزیع  بخش  در  برقرسانی  تأسیسات 
مصرف  توان  پرمصرف،  ساعات  در  فوق توزیع، 

افسارگسیخته شهروندان تهرانی را ندارند.
صفحه 8

کالفگی تهرانی ها از قطعی برق!  
از چند روز گذشته قطعی برق، تهرانی ها را کالفه 

کرده..
صفحه 8

جلسه اضطراری مجلس برای با حضور 
وزیر نیرو 

برگزاری  از  مجلس  عمران  کمیسوین  رئیس 
بحران  بررسی  برای  مجلس  اضطراری  نشست 

آب و برق در کشور با حضور وزیر نیرو خبرداد.
صفحه 8

آغاز ساخت نیروگاه هسته ای مصر در 
سال 2020 

آغاز  از  مصر  برق  و  انرژی  وزارت  سخنگوی 
ساخت نخستین نیروگاه هسته ای این کشور به 

کمک روسیه تا دو سال دیگر خبر داد.

صفحه 9
 کشور با مشکل کمبود برق مواجه است 

مدیر روابط  عمومی شرکت توزیع برق مشهد با 
تأکید بر اینکه کشور با مشکل کمبود برق مواجه 
است؛ گفت: برق برخی از مناطق مشهد در هفته 

آینده قطع می شود.
صفحه 9

چهارشنبه در خوزستان تعطیل اعالم 
شد 

براساس اطالعیه هواشناسی مبنی بر افزایش دما 
و به منظور کاهش مصرف برق، ادارت و بانک های 
استان خوزستان روز چهارشنبه تعطیل هستند 

صفحه 9

سازمان ثبت 30 سال برای کاداستر 
بودجه گرفت ولی کاری نکرد 

صفحه 10
افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد 

این  جدید  تصمیمات  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کاالیی  گروه  چهار  ارز  تامین  برای  را  بانک 

اساسی و ضروری، تشریح کرد.
صفحه 10

اهمیت عامل انصاف در مدیریت عملکرد 
صفحه 11



در نامه کیمته تولیدکنندگان دکل های انتقال نیرو به 
مهندس حائری مطرح شد؛

در صورت عدم همکاری 
وزارتخانه، تعطیلی واحدهای 

تولیدی قریب الوقوع است

نیرو طی  انتقال  کیمته تولیدکنندگان دکل های 
مسائل  طرح  ضمن  حائری  مهندس  به  ای  نامه 
و مشکالت مشهود بازار کسب و کار اعالم کرد 
تعطیلی  وزارتخانه،  همکاری  عدم  صورت  در 

واحدهای تولیدی قریب الوقوع است.
مطرح  گونه  این  موجود  مشکالت  به  نامه  این  در 
تحوالت  قیمت ها،  فاحش  تغییرات  که  است:  شده 
ارزی، شرایط و امکانات تامین مواد اولیه و خصوصاً 
گردش نقدینگی در شرکت های تولیدی به گونه ای 
مختل گردیده است که هر یک خود به تنهایی برای 
در  اینها  همه  می نمایند.  کفایت  تولید  روند  توقف 
کنار مطالبات معوق از کارفرمایان تابعه وزارت نیرو 
برای  بانکی)که  وام های  اخذ  از  ناشی  هزینه های  و 
هنگام  در  شرکت ها  کاری  تعهدات  اجرای  امکان 
عنوان  تحت  شده  یاد  کارفرمایان  پرداخت  تاخیر 
تسهیالت بانکی دریافت گردیده اند( توان شرکت های 
این شرایـط  در  است.  برده  تحلیل  کاماًل  را  سازنده 
گردیده  منظور  قراردادها  در  که  تعدیل  فرمول های 
تحمیل  هزینه های  جبران  تکافوی  به هیچ  وجه  نیز 
از حیطه  اجرای تعهدات را  شده را ننموده و اصوالً 

انتفاع خارج و در حوزه زیان برده است.
شرایط  به  عنایت  با  است؛  آمده  نامه  این  ادامه  در 
فوق الذکر، شرکت های سازنده دکل های انتقال نیرو 
عضو  و  نیرو  وزارت  صددرصدی  تامین کننده  که 

می باشند  برق  در سندیکای صنعت  مربوطه  کمیته 
صمیمانه و همچون همیشه با حسن نیت تمام اعالن 
از  خارج  و  ناگزیر  فعلی،  روند  ادامه  با  که  می دارند 
را  کار  ادامه  امکان  خود  مدیریت  و  کنترل  و  اراده 
و  فوری  کاماًل  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  نداشته، 

قریب الوقوع خواهد بود.
در نهایت کمیته تولیدکنندگان دکل های انتقال نیرو 
گونه  این  نامه  این  در  را  کمیته  اعضای  درخواست 

منعکس نموده است: 
که  شده  گفته  محتوم  سرانجام  از  جلوگیری  جهت 
نیرو  وزارت  تولیدی،  شرکت های  زیان  به  مطمئناً 
بعنوان کارفرما/خریدار و در نتیجه  در سال حمایت 
از تولید و کاالهای داخلی به زیان کشور خواهد بود 

پیشنهادات صریح ذیل تقدیم می گردد:
جدی  تسریع  و  معوق  مطالبات  فوری  پرداخت   .1
پرداخت  به  منجر  روندهای  کلیه  در  فوری  و 
صورت حساب ها و فاکتورهای تقدیمی به کارفرمایان 

شرکت های برق منطقه ای 
فلز  افزودن  و  فوالد  تعدیل  بخشنامه های  اصالح   .2
قطعات  گرم  گالوانیزه  در  اولیه  )ماده  روی  شمش 
برج( که ظرف مدت 9 ماهه گذشته با افزایش قیمت 
دو برابری روبرو گردیده و عدم درج آن در بخشنامه 
کلیه  برای  مواد  این  تامین  امکان  مابه التفاوت عماًل 
با مشکل جدی  را  ابتدای سال 139۵  از  قراردادها 
متعددی  مکاتبات  خصوص  این  می کند.)در  مواجه 
سندیکای صنعت برق با شرکت توانیر بعمل آورد که 

بدون نتیجه باقی مانده است.( 
دو  شدن  جــاری  جهت  در  تســریع  ضمن   .3
پــرداخت  جهت  عاجل  اقدام  الذکـر،  فوق  بند 
یاد  مابه-التفاوت های  به  مربوط  صورتحســاب های 
شده هم زمان با تحویل هر قیمت از آهن آالت پروژه ها
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ادامه از صفحه 1
زمانی است که طرف مقابل در یابد، باید به استراتژی 
دولت پیشین آمریکا برگردد و توافق احیا شود. یکی 
از خطوط اصلی مبارزه در این جبهه مقاومت، مسائل 
در  کشور  نفتی  درآمد  می رسد  به نظر  است.  ارزی 
پیشابرجام  دوره  از  پایین تر  مراتب  به  پاییز  اواسط 
باشد و از همین رو برنامه ریزی دقیق برای اطمینان 
مدت  برای  دارو  و  حیاتی  کاالهای  تهیه  از  یافتن 
می رسد  به نظر  شود.  انجام  باید  مشخص  زمان 
هم اکنون  که  را  کاالیی  اول  گروه  از  نیمی  می توان 
در دولت تهیه شده است، در این بخش قرار داد که 
ارز آن حدود 9 میلیارد دالر خواهد  احتماال تامین 
بود و با نظارت دقیقی بر حلقه های تامین تا مصرف 

این کاالها، می توان ارز این کاالها را به نرخ رسمی 
در  که  کاالها،  از  حجم  این  از  فراتر  داد.  تخصیص 
شرایط فعلی تامین آنها باید جزو وظایف اصلی دولت 
بقیه  در نظر گرفته شود، مکانیزم تخصیص و تهیه 
کاالها باید بر مبنای سیگنال های قیمتی بازار صورت 
منفی  با شوک  ارزی  درآمد  که  در شرایطی  پذیرد. 
شود  کنترل  ارز  تقاضای  است  الزم  است،  مواجه 
بازار،  قیمت  از  سودمندتر  و  مفیدتر  ابزاری  هیچ  و 
نمی تواند تقاضا را کنترل کند. دولت باید از این ابزار 
برای تعادل بخشی عرضه و تقاضای ارز استفاده کند. 
ضمن آنکه با وجود اطمینان از کسری بودجه شدید 
در پی تحریم نفتی که در نهایت می تواند از طریق 
اقتصاد  به  را  باالیی  تورم  پولی  متغیرهای  بر  فشار 
اساسی  کاالهای  آن  ارز  مازاد  فروش  کند،  تحمیل 
به قیمت بازار می تواند بخش قابل توجهی از کسری 
بودجه را پوشش دهد و با تعادل بخشی در بودجه، از 
فشارهای تورمی بکاهد. بهره بردن از قیمت تعادلی 
ارز، ضروری ترین سیاستی است که امروز دولت باید 

هرچه سریع تر به آن مجهز شود.
از سوی دیگر، در حالی که کانال های بانکی باز شده 
بسته  نفتی  تحریم های  با  همزمان  برجام،  توسط 
بار  باید  صرافی ها  غیرمتمرکز  شبکه  شد،  خواهد 
دیگر چون گذشته آغاز به کار کند تا بتوان راه های 
بخواهیم  اگر  کرد.  پی ریزی  را  تحریم ها  زدن  دور 
شبیه سازی انجام دهیم، کانال نقل و انتقال ارز، باید 
تا  باشد  غیرمتمرکز  گیاهان  همانند سیستم عصبی 
بتواند در مقابل حمالت اوفک مقاومت کند. این نیز 
با باز گذاشتن هرچه بیشتر دست بخش خصوصی در 
این حیطه میسر است. سیاست قیمتی که شرح آن 
رفت حمایت کننده و سازگار با این رویکرد در قبال 

نقل وانتقال ارز است.
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ادامه از صفحه 1
آتی به سمت تغییر شرایط اقلیمی خواهیم رفت، بایستی 
توجه بیشتر ما سوی واحدهای حرارتی باشد. وی با اشاره 
به ظرفیت واحدهای انرژی های نو این چنین بیان کرد 
که این واحدها به مدار بیایند و از ظرفیت آنها به خوبی 

بهره الزم را ببریم.
به  کشور  برق  مصرف  مگاوات  هزار   2۰ اختصاص 

سیستم های سرمایشی
معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: انرژی های نو از 
موارد مهمی است که ما در برنامه اصلی خود داریم و در 
حال حاضر سرمایه گذاران این واحد آمادگی کامل برای 
گسترش و افزایش آن را دارند که باید در اینجا ذکر شود 
که به دنبال این هستیم تا ظرفیت تولید از این واحدها را 

به 4 هزار مگاوات برسانیم.
حائری با بیان اینکه حدود 2۰ هزار مگاوات مصرف برق 
کشور اختصاص به سیستم های سرمایشی پیدا کرده 
است، بیان داشت: این عدد، کل مصرف 4 کشور همسایه 

بوده که متاسفانه معضل بزرگی است.
وی از مدیریت مصرف و درست مصرف کردن گفت و 
ادامه داد: در ایام پیک برخی استان ها با مدیریت درست 
از  و  بودند  برق رسانی  شبکه  حال  کمک  مصرف  در 
طرفی قطع سیستم های سرمایشی ادارات بعد از ساعت 

مشخص شده نیز توانست این کمک را دوچندان کند.
 صرفه جویی زیرساخت رفاه مردم و توسعه ملی است

معاون برق و انرژی وزیر نیرو تصریح کرد: به عنوان وظیفه 
ملی و انسانی باید درست مصرف کردن را در جامعه 
نهادینه کنیم، این صرفه جویی زیرساخت رفاه مردم و 
توسعه ملی است که باید جامعه به سمت مصرف بهینه 

سوق پیدا کند.
از مصرف  باالتر  که  اینکه مشترکینی  بیان  با  حائری 
تعیین شده مصرف دارند، بایستی قیمت واقعی از آنها 

گرفته شود، ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی وزارت 
نیرو همین موضوع است که قیمت گذاری بر مبنای 
الگوی مصرف اتخاذ شود و در حال حاضر مطالعات آن 

انجام و به زودی نهایی خواهد شد.
تعرفه 2۰ درصدی  دولتی  در دستگاه های  افزود:  وی 
از سوی مرکز  این نظارت  هم اکنون اعمال می شود و 
و  است  کنترل  تحت  و  پایش  به خوبی  دیسپاچینگ 
دستگاه پرمصرف باید هزینه آن را پرداخت کند و در 
خواهد  کم  آنها  بودجه  از  قطعاً  پرداخت  عدم  صورت 
شد. معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر 
در جریان قطع برق به مشترکین خسارتی وارد شود 
داشت:  بیان  کنند،  مطالبه  را  خسارت  این  می توانند 
مشترکین با مراجعه به مراکز و پس از بررسی های الزم 
برای  را دریافت خواهند کرد که  حتماً خسارت خود 
پرداخت این خسارات نیز چارچوب های از قبل تعریف 
شده است. حائری در خصوص خاموشی های اخیر گفت 
و بیان داشت: علت این خاموشی ها به خاطر افزایش پیک 
بار بوده و هیچ برنامه مشخصی از قبل برای خاموشی 

نبوده است.
 یک هزار و 3۰۰ مگاوات قرارداد با صنایع برای کاهش 

مصرف برق
وی افزود: در کنترل شبکه حتماً مواردی رعایت خواهد 
شد که کار به خاموشی کشیده نشود و در این باره باید 
مطرح کنم که ما نزدیک به یک هزار مگاوات ظرفیت 
ذخیره ای در شبکه برای مواقع بحران و اضطراری دارم 
که در صورت لزوم و نیاز از آن بهره خواهیم برد و در 

زمان پیک بار این ذخیره پاسخگویی کمبود ما است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو از بستن قرارداد با صنایع 
برای کاهش مصرف برق تا یک هزار و 3۰۰ مگاوات 
ادامه داد: مذاکرات مختلفی در این خصوص  گفت و 
انجام و به توافق رسیدیم که در زمان پیک مصرف خود 

را پائین بیاورند.
تولیدکنندگان  با  متعدد  جلسات  برگزاری  از  حائری 
شد  قرار  داشت:  بیان  و  گفت  پراکنده  نیروگاه های 
کمک های ویژه ای به این تولیدکنندگان داشته باشیم 
و در این راستا مکاتباتی را با وزارت نفت انجام دادیم و 
به دنبال حل مشکل این عزیزان هستیم تا تاخیری در 
کار آنها انجام نشود که باید گفت در حال حاضر در پی 

کسب مجوزهای الزم قرار داریم.
 در زمان پیک صادرات برق نخواهیم داشت

وی با اشاره به صادرات و واردات برق و اینکه این کار 
کمکی به پیک بار است، تصریح کرد: با برخی کشورها 
زمینه  در  ترکمنستان  و  ارمنستان  آذربایجان،  از  اعم 
انجام و در حال حاضر در  واردات برق تفاهم نامه های 
شبکه وجود دارد و ظرفیت کلی ما از واردات حدود 7۰۰ 

مگاوات است.
حائری افزود: صادرات برق نیز برای ما ویژگی های خوبی 
دارد و باعث افزایش پایداری شبکه خواهد شد و اینکه 
از خدمات  می توانند  ما هم  با  توافق  مورد  کشورهای 

مهندسان ایرانی در حوزه برق بهره ببرند.
وی ادامه داد: در زمان پیک صادرات برق نخواهیم داشت 

و در فصول دیگر این صادرات انجام می شود.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با یادآوری پیک کلی سال 
روز  افزود:  بود،  مگاوات  و 443  هزار  که ۵۵  گذشته 
گذشته مقدار پیک مصرفی ۵۵ هزار و 432 گزارش شد 
و اگر امروز صرفه جویی مردم و اعمال اصالح مصرف 
در ادارات دولتی نبود، قطعاً با مشکل خاموشی مواجعه 
بودیم که می توان گفت این صرفه جویی باعث کاهش 
از  توانست  و  پیک شد  در  مگاواتی  و 6۰۰  هزار  یک 

افزایش پیک جلوگیری کند.
با تاکید مجدد بر ادامه صرفه جویی از سوی  حائری 
همگان گفت: اگر صرفه جویی ادامه پیدا نکند، قطعاً 

سال های آینده به مشکل بر خواهیم خورد و این را بدانید 
با احداث نیروگاه های جدید و تعمیرات تجهیزات، باز نیاز 
به صرفه جویی داریم که بایستی رشد مصرف مدیریت 

و کنترل شود.
1۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده در کشور داریم

در سیستم های سرمایشی  بایستی  اینکه  بیان  با  وی 
اختیار  در  مناسب  تجهیزات  و  پذیرد  صورت  اصالح 
مشترکین قرار بگیرد، ادامه داد: در بحث صنایع هم باید 
برای آنها سقف مصرف مشخص شود و هم اکنون در 
حال تدوین آن هستیم تا صنایع ما قیمت واقعی برق 
را پرداخت کنند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام 
تدوین الگوی مصرف برای همه مشترکین گفت و افزود: 
در بخش دولتی اکثر استان ها کنترل مصرف را دارند و 
در ساعات پیک از سیستم سرمایشی استفاده نمی کنند.

حائری با اشاره  به مطالبات پیمانکاران و تصریح کرد: 
در این خصوص بدهی باالیی به پیمانکاران داریم و باید 
گفت که در بودجه امسال پرداخت این بدهی ها لحاظ 

شده و امیدواریم زودتر بخشی از آن را پرداخت کنیم.
وی در سخنان خود از تلفات شبکه گفت و مطرح کرد: 
سال 93 تلفات شبکه ما به 1۵ درصد رسید که یکسری 
تلفات ما فنی بود و مقدار دیگر آن غیر فنی بود که 
هم اکنون این تلفات به 11 درصد رسیده است. معاون 
اینکه هم اکنون 1۵۰  با بیان  انرژی وزیر نیرو  برق و 
هزار کنتور هوشمند نصب شده در کشور داریم، افزود: 
با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال این هستیم تا این 

تعداد را به 4۵۰ هزار کنتور هوشمند برسانیم.
حائری در ادامه همین مطلب افزود: مزایای کنتورهای 
هوشمند این است که مشترکین کامالً با ما در ارتباط 
هستند و از میزان مصرف خود مطلع خواهند شد و 
قابلیت دیگر آن کنترل پرمصرف هاست که در شبکه 

قابل رویت هستند.



در جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع مطرح شد؛

حضور در جلسات ارزیابی 
و تشخیص صالحیت کمیته 

سازندگان یراق آالت توزیع و 
انتقال

حضور  از  مبسوطی  گزارش  جلسه  این  ابتدای  در 
کمیته  صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  جلسات  در 
سازندگان یراق آالت توزیع و انتقال ارائه شد سپس 
تشریح مراحل ارزیابی در 2 مرحله خود اظهاری و 
ارزیابی فنی بازرگانی کمیته های تخصصی در قالب 

مشاور نیز مورد بحث قرار گرفت.  
و  تهاترها  بحث  مجدد  کردن  عملیاتی  مورد  در 
دفاع از وضعیت شرکت های عضو کمیته با توجه به 
فعالیت های سندیکا در این خصوص مقرر شد کمیته 

نیز نظرات کارشناسی خود را اراده دهد. 
بازنگری  و  اصالح  اولین جلسه  برگزاری  به  توجه  با 
به  مذکور  صورتجلسه  شد  مقرر  سندیکا  اساسنامه 
اطالع اعضای کمیته رسانده شود و در نهایت مقرر 
کمیته،  جلسات  نتایج  پربارتر شدن  بمنظور  گردید 
طی نامه ای به اعضای محترم، حضور قطعی و مستمر 

در جلسات تعیین تکلیف شود. 
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سـندیکای صنعـت برق ایـران در نامه ای به شـرکت های عضـو از تمدید بخشـودگی جرائـم بیمه ای 
خبر داده اسـت. 

از کاالی  به عنوان حمایت  نامگذاری سال جاری  راستای  اجتماعی در  تامین  استحضار می رساند سازمان  به 
ایرانی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان 
خوش حساب بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را تمدید کرده و به تمامی واحدهای خود 

ابالغ نموده است. 
این بخشنامه به شماره 1۰۰۰۰/97/1114 مورخ 97/۰2/1۰ در سایت سنندیکا بخش قوانین و مقررات جهت 

اطالع و بهره برداری در دسترس می باشد.
الزم به ذکر است امور مشاوره بیمه و تامین اجتماعی سندیکا، روزهای سه شنبه هر هفته در محل سندیکای 
صنعت برق برقرار می باشد. اعضا محترم می توانند با تعیین وقت قبلی به صورت حضوری و یا تلفنی از مشاوره 

این بخش بهره مند شوند. 
 مشاهده نامه

تمدید بخشودگی جرائم بیمه ای

سنجش افزار آسیا صنعتگر 
نمونه و برتر کشور

با اهدای تندیس و لوح تقدیر، از شرکت سنجش 
افزار آسیا، یکی از اعضاء سندیکای صنعت برق 
برتر کشور در  و  نمونه  به عنوان صنعتگر  ایران، 

سال 1396 تقدیر به عمل آمد.
در بیست و دومین همایش روز ملی صنعت و معدن 
بزرگداشت  هدف  با  جاری  سال  تیرماه  دهم  که 
حضور  با  و  کشور  معدن  و  صنعت  بخش  در  تولید 
دکتر  جمهور،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  دکتر 
شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، مهندس 
صنایع،  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 
معادن و کشاورزی و رئیس صنایع مجلس و جمعی 
از نمایندگان مجلس و فعاالن اقتصادی نمونه کشور 
شرکت  این  از  شد؛  برگزار  سران  اجالس  سالن  در 

تقدیر به عمل آمد. 

http://www.ieis.ir/fa-news-4236.html


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 
2ـ بررسي و تصویب گزارش عملکرد و صورتهاي مالي  سال 96

3ـ  بررسي و تصویب بودجه سال1397
4ـ انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 

۵ـ  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي ها
6ـ 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 1397/۰4/19 رأس ساعت 1۵ در ساختمان اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( شماره 17۵- 

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 2018 ( 20 الی 23 تیر سال 
جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به صورت متمایز نسبت به سال های گذشته و همراه 

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

به متراژ دلخواه داشته باشند.
الزم به ذکر است که اعضای سندیکا عالوه بر استفاده از شرایط بوجود آمده از تخفیف 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 3۸۸36۰۵۰-۰۵1 تماس حاصل فرمایند.
برای مشاهده و دریافت نامه اینجا کلیک کنید. 

جناب آقای مهندس آرش قیالو ؛ 
مدیرعامل محترم شرکت سنجش افزار آسیا 

بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران کسب عنوان صنعتگر نمونه و برتر کشور و دریافت لوح تقدیر 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به حضرتعالی و کارکنان آن شرکت تبریک عرض می نماید.

از خداوند منان توفیق روز افزون و توسعه مستمر آن مجموعه ارزشمند را مسالت داریم.
                روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

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


انتشار یک طرح علمی ایرانی در 
کتاب مرجع خارجی

برق  هوشمند  شبکه  ملی  توسعه  راهبرد  سند 
شبکه   « ملی  کالن  طرح  به  مربوط  که  ایران 
هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه « است 
 Application of Smart Grid  « کتاب  در 

Technologies« منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی 
طرح  مجری  پتیان  قره  گئورگ  پروفسور  امیرکبیر، 
کالن ملی » شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی 
نمونه « در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: شورایعالی 
موضوعات  از  مجموعه  یک  )عتف(  تحقیقات  علوم 
تحقیقاتی مهم کشور را به عنوان پروژه ملی مطرح 
شبکه  طرح  ها   طرح  این  از  یکی  که  است  کرده 

هوشمند برق ایران بود.
وی با بیان اینکه سند این طرح کالن ملی با محوریت 
رسید،  اجرایی  مرحله  به  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
با همکاری دانشگاه های  این طرح  خاطرنشان کرد: 

شهید بهشتی و فردوسی مشهد انجام گرفته است. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: 
تهیه اسناد راهبردی این طرح کالن به عهده دانشگاه 
این کار را شروع کردیم و  امیرکبیر بود که  صنعتی 
توسعه  ملی  راهبرد  139۵سند  سال  در  توانستیم  
دانش بنیان شبکه هوشمند برق ایران را در شورایعالی 

علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب برسانیم.
وی عنوان کرد: کار پژوهشی این طرح را ادامه دادیم 
 Academic « و با پیشنهادی که به من از سمت
بین  انتشارات  یک  عنوان  به   »press Elsevier
ما  ارسال شد  در سطح جهان  شناخته شده  المللی 

اقدام به کار کردیم.
به گفته قره پتیان، کتاب »کاربرد فناوریهای شبکه 
های هوشمند« از کتابهای جدید این انتشارات است 
که مطالعات کاربردی در سطح دنیا را شامل می شود؛ 
خوشبختانه یک فصل از این کتاب  به طرح کالن ملی 

ایران اختصاص یافت.
بیان  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
داشت: سند راهبردی و طرح »فهام« که قرار است در 
۵ نقطه از کشور اجرا شده یا شود از مباحثی هستند 
که در کتاب »کاربرد فناوریهای شبکه های هوشمند« 

مطرح شده است.
نویسندگان  توسط  کتاب  این  در  کرد:  تاکید  وی 
انجام شده در   اقدامات  دیگری مباحثی در خصوص 
امریکای شمالی، جنوبی و اروپا گنجانده شده است. 
در رابطه با آمریکای شمالی و خود آمریکا یک فصل 
از کتاب توسط آقای پروفسور شاهیده پور از دانشگاه 

ایلینویز آمریکا تالیف شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات در مبحث شبکه هوشمند 
برق ایران در سطح بین المللی انجام شده، خاطر نشان 
کرد: ماه گذشته این کتاب به چاپ رسیده است.این 
کتاب 14 فصل دارد که در قسمت آسیا، اطالعات این 

طرح از کشور ایران  و روسیه را در بر دارد.
قره پتیان با بیان اینکه  مطالعات ما در کنار مطالعات 
به روز دنیا  گنجانده شده است، گفت: همچنین طرح 
مدیریت  و  گیری  اندازه  هوشمند  )فراسامانه  فهام 

انرژی( 
 Application در قالب فصل دو  در کتابی با عنوان
کاربرد   of Smart Grid Technologies
انتشارات   توسط  هوشمند«   های  شبکه  فناوریهای 

Academic Press
وابسته به موسسه  Elsevier به چاپ رسید.

افت کیفیت در برق شهری

 وسایل الکترونیکی را از خرابی 
محافظت کنید

در شرایط پیک مصرف برق، به ویژه در زمانی که 
مصرف به شدت رشد داشته و دچار کم برقی و 
گاها  ایم،  شده  خاموشی  بروز  احتمال  تشدید 

کیفیت برق در شبکه دستخوش تغییر می شود.
 ، تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آب  عرضه  مدیریت  رویکردهای  مهمترین  از  یکی 
مصرف  پیک  ساعات  در  شدید  کسری  شرایط  در 

نقاط  و  کالنشهرها  در  فشار  مدیریت  تابستان، 
پرجمعیت شهری است. مدیریت فشار که به معنای 
منظور  به  پرمصرف،  نقاط  در  فشار  عمدی  افت 
رسیدن فشار شبکه در تمامی نقاط به فشار معمول 
و جلوگیری از قطع آب در برخی نقاط صورت می 
گیرد، راهکاری است که این روزها در کالنشهرهایی 
چون تهران و اصفهان به صورت چند نوبت در روز 

اجرایی می شود.
اما در خصوص برق شرایط متفاوت است، مدیریت 
فشار برای شبکه برق قابل اجرا نیست و می بایست 
برق شهری با ولتاژ استاندارد به وسایل الکترونیکی 
منازل مردم برسد. در شرایط پیک مصرف برق، به 
و  داشته  رشد  شدت  به  مصرف  که  زمانی  در  ویژه 
دچار کم برقی و تشدید احتمال بروز خاموشی شده 
ایم، گاها کیفیت برق در شبکه دستخوش تغییر می 
برق  که  شد  خواهد  موجب  برق  کیفیت  افت  شود. 
مردم  منازل  الکترونیکی  وسایل  به  مناسب  ولتاژ  با 
نرسد و یا شاهد بروز نوسان در ولتاژ باشیم. این افت 
در  بیشتر  که  برق  ولتاژ  در  نوسان  ایجاد  یا  و  ولتاژ 
زمان های قطع شدن برق و وصل شدن مجدد آن 
بروز می کند، گاهی در زمان های وصل مستمر برق 

نیز به علت افزایش بار شبکه، ایجاد می شود.
یا تشدید  اگر تکرار شده و  ولتاژ  افت  نوسان و  این 
وسایل  به  شود(،  خارج  استاندارد  دامنه  )از  شود 
رساند.  می  آسیب  ها  یخچال  ویژه  به  الکترونیکی 
بهترین راه برای محافظت از وسایل الکترونیکی در 
روزهای جاری که شاهد بروز قطعی های مکرر برق 
و یا افت کیفیت برق در برخی نقاط کشور هستیم، 
وسایل  که  است  الکتریکی  های  محافظ  از  استفاده 
دامنه  از  ولتاژ  خروج  های  زمان  در  را  الکترونیکی 

استاندارد، با قطع جریان برق محافظت می کنند.
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باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

کالفگی تهرانی ها از قطعی برق!
از چند روز گذشته قطعی برق، تهرانی ها را کالفه 
کرده و مسئوالن وزارت نیرو تاکنون هیچ واکنشی 

نسبت به این رویداد نشان نداده اند.
گزارش  خاموشی!به  مدار  بر  همچنان  تهرانی  برق 

باشگاه  اقتصادی  گروه  انرژی  و  اقتصاد  خبرنگار 
خبرنگاران جوان، از روزهای گذشته مناطق مختلف 
کالنشهر تهران قطعی های چندساعته برق را تجربه 

کردند.
طبق گزارش های مردمی در تماس با این خبرگزاری 
اعالم شد: هموطنان در مناطق 2۰، 1۰، 2، 22، ۵، 
از  بسیاری  و  نداشتند  برق  ساعت   6 تا  دو   ،7 و   6
ساختمان های دارای پمپ آب نتوانستند از آب منزل 

مسکونی شان استفاده کنند.
همچنین شهرهای اطراف مثل شهریار و اندیشه نیز 
قطعی های چندساعته برق را در ساعات میانی روز 

تجربه کردند.
برخی روایت ها در فضای مجازی حاکی از این است 
فوق  و  توزیع  بخش  در  برق رسانی  تأسیسات  که 
توزیع، در ساعات پرمصرف، توان مصرف شهروندان 
زیر  فیدرها  خارج شدن  مدار  از  و  ندارند  را  تهرانی 
بعضا  و  متعدد  های  قطعی  عامل  شبکه،  بار  شدت 

طوالنی برق در تهران بوده است.
مناطق  برق  قطعی  به  نسبت  نیرو  وزارت  تاکنون 
مختلف استان تهران در روزهای اخیر بی تفاوت بوده 
و توانیز تهران نیز حاضر به صحبت کردن درباره این 

موضوع نیست.
به  نیرو  وزارت  سایت  امسال  اردیبهشت   31 البته 
هماهنگی  معاون  حقی فام،  »محمودرضا  از  نقل 
توزیع توانیر« شبکه اسیب پذیر توزیع را به ترتیب 
تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 

خوزستان اعالم کرده بود.
این مقام مسئول هشدار داده بود: نیاز واقعی مصرف 
برق امسال 6۰ هزار مگاوات است اما باید بار مصرفی 
را حداکثر روی عدد ۵7 هزار مگاوات محدود کرد، تا 

خاموشی آزار دهنده ای به مردم تحمیل نشود.

رضایی کوچی به فارس خبرداد

جلسه اضطراری مجلس برای 
حل بحران آب و برق با حضور 

وزیر نیرو
برگزاری  از  مجلس  عمران  کمیسوین  رئیس 
نشست اضطراری مجلس برای بررسی بحران آب 

و برق در کشور با حضور وزیر نیرو خبرداد.
و  جهرم  مردم  نماینده  کوچی  رضایی  محمدرضا 
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسوین  رئیس 
فارس،  پارلمانی خبرگزاری  با خبرنگار  در گفت وگو 
اظهارداشت: با توجه به بحران موجود در کشور در 
حوزه های آب و برق از رضا اردکانیان وزیر نیرو برای 

حضورش در مجلس دعوت کردیم.
هفته  چهارشنبه  نیرو  وزیر  است  قرار  افزود:  وی 
برخی  مشترک  نشست  در   97 تیرماه   13 جاری 
از  جمعی  حضور  با  و  مجلس  کمیسیون های 
کمیسیون  ترتیب  و  هماهنگی  با  که  نمایندگان 

عمران صورت گرفته است، حضور یابد.
وی ادامه داد: در این جلسه قرار است موضوع بحران 
آب و برق در کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای 
و  فوری پیش بینی کرده  و  راهکاری عاجل  حل آن 

مورد دستور قرار گیرد.
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دلیل قطع برق مناطق تهران در روز گذشته

فیدرهایی که توان تحمل بار 
شبکه را نداشتند

تأسیسات برقرسانی در بخش توزیع و فوق توزیع، 
در ساعات پرمصرف، توان مصرف افسارگسیخته 
شهروندان تهرانی را ندارند و از مدار خارج شدن 
قطعی های  عامل  شبکه،  بار  شدت  زیر  فیدرها 

متعدد و بعضاً طوالنی برق در تهران بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز 
گذشته مناطق مختلف کالن شهر تهران قطعی های 
چندساعته برق را تجربه کردند. گزارش های مردمی 
حکایت از قطع برق در مناطق 1۰، 2، 22، ۵، 6 و 
7 داشت. همچنین شهرهای اطراف مثل شهریار و 
اندیشه نیز قطعی های چندساعته برق را در ساعات 

میانی روز تجربه کردند.
که  است  این  از  حاکی  تسنیم  خبرنگار  پیگیری 
فوق توزیع،  و  توزیع  بخش  در  برقرسانی  تأسیسات 
افسارگسیخته  مصرف  توان  پرمصرف،  ساعات  در 
شدن  خارج  مدار  از  و  ندارند  را  تهرانی  شهروندان 
فیدرها زیر شدت بار شبکه، عامل قطعی های متعدد 

و بعضاً طوالنی برق در تهران بوده است.
خبرگزاری  با  تماس  در  تهرانی  شهروندان  برخی 
تسنیم درخواست اعالم ساعات نوبت بندی قطع را در 
اما پیگیری های  منطقه محل زندگی خود داشتند، 
خبرنگار تسنیم حاکی از این است که تا امروز، هیچ 
اعمال  تهران  استان  در  برنامه ریزی شده ای  قطعی 
تجهیزات  توانایی  عدم  از  ناشی  برق  قطع  و  نشده 
شبکه توزیع و فوق توزیع برای پوشش بار شبکه در 

زمان های پیک مصرف بوده است.

http://tnews.ir/news/8fa5114224198.html#%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://tnews.ir/news/8fa5114224198.html#%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/d54c114223766.html#%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/11/1765594/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF?ref=tnews


آغاز ساخت نیروگاه هسته ای 
مصر در سال 2020

سخنگوی وزارت انرژی و برق مصر از آغاز ساخت 
به کمک  این کشور  نیروگاه هسته ای  نخستین 

روسیه تا دو سال دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سخنگوی 
ساخت  که  کرد  اعالم  مصر  برق  و  انرژی  وزارت 
نخستین نیروگاه هسته ای این کشور که قرار است با 
کمک روسیه ساخته شود، حداکثر تا دو سال و نیم 

دیگر آغاز می شود.
نیروگاه  این  که  کرد  تاکید  مصری  مسئول  این 
کشور   این  شمال  در  »الضبعه«  شهر  در  هسته ای 
تولید 4۸۰۰  با ظرفیت  و  استان مطروح(  در  )واقع 

مگاوات برق عملیاتی خواهد شد.
 بر اساس این گزارش، روسیه و مصر در سال 2۰1۵ 
و  کردند  توافق  هسته ای  نیروگاه  یک  ساخت  برای 
قرار شد روسیه برای پوشش هزینه های ساخت این 

نیروگاه به مصر وام دهد.
آنطـور کـه منابـع دولتـی مصـر اعـالم کرده انـد وام 
 ۸۵ دالر،  میلیـارد   2۵ ارزش  بـه  روسـیه  اهدایـی 
درصـدارزش قـرارداد کاری، خدمـات و حمـل و نقل 
تجهیـزات را تامیـن می کنـد. مصـر نیـز قـرار اسـت 
1۵درصـد باقـی مانـده مبلـغ مالـی ایـن پـروژه را 

کند. تامیـن 
منابع رسانه ای پیشتر اعالم کرده بودند که شرکت 
معروف »روس اتم« قصد دارد ساخت پروژه نیروگاه 

هسته ای مصر را اجرا کند.
این در حالی است که بعد از مشکالتی که در سال 
هسته ای  نیروگاه  انفجار  با  و  روسیه  برای   19۸6
هسته ای  برنامه های  قاهره  آمد،  پیش  »چرنوبیل« 

خود را متوقف کرد.
انتخـاب ایـن منطقـه از سـوی دولـت مصـر بـرای 
اجـرای پروژه هسـته ای  بحث هایی را بیـن مقام های 
ایـن کشـور برانگیخته زیرا منطقه یاد شـده از جمله 

مکان هـای دارای جاذبه هـای گردشـگری اسـت.

چهارشنبه در خوزستان تعطیل 
اعالم شد

تندرست نیوز؛مدیرکل مدیریت بحران خوزستان 
بر  مبنی  هواشناسی  اطالعیه  براساس  گفت: 
افزایش دما و به منظور کاهش مصرف برق، ادارت 
چهارشنبه  روز  خوزستان  استان  بانک های  و 

تعطیل هستند.
استان، کیامرث  اداره کل مدیریت بحران  به گزارش 
حاجی زاده در جلسه کمیته علمی، فنی و آموزشی 
به  توجه  با  اظهار داشت:  بحران خوزستان  مدیریت 
پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت و 
دستور استاندار خوزستان روز چهارشنبه در استان 

خوزستان تعطیل اعالم شد.
وی با اشاره به اخطاریه هواشناسی خوزستان مبنی 
منظور  به  افزود:  جاری،  هفته  در  دما  افزایش  بر 
مدیریت بهینه مصرف برق، کاهش پیک باری شبکه 
برق، صرفه جویی در مصرف آب و برق و پیشگیری 
مراکز  بانک ها،  برق؛  احتمالی  قطع  و  بروز حادثه  از 
آموزشی سطح استان، ادارت و دستگاه های اجرایی 
و  عملیاتی  خدماتی  درمانی،  امدادی  مراکز  جز  به 

آتشنشانی ها، در روز چهارشبه تعطیل هستند.

برق برخی از مناطق مشهد هفته آینده قطع می شود

 کشور با مشکل کمبود برق 
مواجه است

مدیر روابط  عمومی شرکت توزیع برق مشهد با 
تأکید بر اینکه کشور با مشکل کمبود برق مواجه 
است؛ گفت: برق برخی از مناطق مشهد در هفته 

آینده قطع می شود.
علیرضا کاشی در گفت وگو با خبرنگار فارس در مشهد، 
گفت: ظهر امروز برق برخی از نقاط شهری مشهد به 
مدت 3۰ دقیقه قطع شد که این خاموشی ها به منظور 
حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی های وسیع 
در کشور بوده، این موضوع بر اساس تکلیف مرکز کنترل 

شبکه های برق کشور است.
وی با اشاره به  اینکه هنوز معلوم نیست کدام مناطق طی 
روزهای قطعی برق دارند، ادامه داد: در برخی از نقاط 
مشهد به مدت ۸ تا 1۰ روز در طول زمانی 3۰ تا 4۵ 
دقیقه خاموشی اضطراری اعالم می شود و قطعی برق با 

توجه به میزان حساسیت آن نقاط قطع می شود.
افزود:  مشهد  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط   مدیر 
در مشهد مشکلی برای تأمین برق نداریم، اما از طرفی 
مناطق گرمسیر کشور با مشکل کمبود برای برق مواجه 
هستند، باید با توجه به  این مسئله همراهی کنیم تا سایر 
شهرها با مشکل خاموشی طوالنی مدت مواجه نشوند، 
قطعی برق در مشهد نیز از ساعت 12 ظهر تا  6 عصر 
ادامه پیدا می کند. مدیر روابط  عمومی شرکت توزیع برق 
مشهد با اشاره به  اینکه مشترکان و مردم همراهی الزم را 
با شرکت برق داشته باشند و مردم تا حد امکان از وسایل 
سرمایشی پر مصرف استفاده نکنند، متذکر شد: مشهد 
مشکلی برای تأمین برق ندارد و به  خاطر کمبود برق در 
سایر شهرهای کشور تکلیفی است که به ما ابالغ شده که 

موظف به  انجام آن هستیم.
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یک البی  قدرتمند مانع  مالیات بر عایدی سرمایه

سازمان ثبت 30 سال برای 
کاداستر بودجه گرفت ولی کاری 

نکرد
این که  به  اشاره  با  مسکن  اقتصاد  کارشناس 
البی های قدرتمند حاکمیتی مانع بزرگ دریافت 
مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور 30 سال است که برای 
طرح کاداستر بودجه دریافت می کند اما در این 

رابطه کاری انجام نمی دهد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پروین پور  افشین 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به "درآمدهای تصادفی" 
در اقتصاد کشور، اظهار کرد: نظیر مسکن،  طال، ارز و 
به خصوص بورس بازارهایی هستند که در آنها بعضا 
می شود  باعث  که  می افتد  غریبی  و  عجیب  اتفاقات 

درآمدهای اتفاقی نصیب عده ای شود.
که  صبح  و  می خوابیم  شب  مثال  کرد:   تصریح  وی 
بیدار می شویم قیمت خانه یا نرخ ارز و طال دو برابر 

شده است.
وی با بیان این که عمال کاری انجام نشده که باعث 
به عنوان  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  از  شود  درآمد 
ابزاری برای کنترل نابسامانی بازارهای اقتصادی یاد 
کرد و گفت: در دولت احمدی نژاد این نوع مالیات 
از  می خواهم  می گفت  دولت  شد.  تصویب  و  مطرح 
مالیات  مستغالت  و  امالک  بخش  مکرر  معامالت 
دریافت کنم اما چون زیرساخت مورد نیاز اطالعاتی 

فراهم نشد، این برنامه ابتر ماند.

زیرساخت  این که  بیان  با  مسکن  اقتصاد  کارشناس 
کشور  مالیات  جامع  سند  اساس  بر  باید  اطالعاتی 
شود،  فراهم  امالک  اسناد  و  ثبت  سازمان  توسط 
افزود: سازمان امور مالیاتی این کار را انجام نمی دهد، 
از  برخی  که  است  آن  دلیل  به  تعلل  این  نظرم  به 
-مسکن-  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  شدن  اجرایی 

زیان می کنند.
بخش  سوداگران  متاسفانه  کرد:  تاکید  پروین پور 
یا  دارند  حاکمیت  با  قدرتمندی  البی های  مسکن 
این که در حاکمیت هستند، منظور از حاکمیت نیز 

هم دولت است، هم مجلس و هم قوه قضاییه.
وی ادامه داد: با آن که دولت متولی دریافت مالیات 
قوه  نیز  اندازه  همان  به  اما  است  بر سرمایه  عایدی 
قضاییه مسئول است. قوه قضاییه باید 3۰ سال پیش 
طرح کاداستر را انجام می داد اما این کار را نکرده و 

دغدغه ای هم برای آن ندارد.
مانند  کشورهایی  و  ایران  تنها  این که  بیان  با  وی   
افغانستان طرح کاداستر ندارند، گفت: سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور 3۰ سال است که برای طرح 
رابطه   این  در  اما  می کند  دریافت  بودجه  کاداستر 

کاری انجام نمی دهد.
از  بوده  قرار  این که  یادآوری  با  مسکن  کارشناس 
کرد:   اظهار  شود،  تهیه  کاداستر  طرح   1342 سال 
مسئله این است که علی رغم همه حرکت های کشور 
برای  پنهان  اراده  یک  ولی  شفاف سازی  جهت  در 

جلوگیری از شفاف سازی وجود دارد.
پروین پور با بیان این که وظیفه وزارت راه و شهرسازی 
زیرساخت های  و  کاداستر  طرح  ماجرای  پیگیری 
است،  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  دریافت  اطالعاتی 
افزود:  مجلس نیز در این راستا باید به وظایف خود 

عمل کند.

افزایش نرخ سود بانکی منتفی 
شد

این  جدید  تصمیمات  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک را برای تامین ارز چهار گروه کاالیی اساسی 

و ضروری، تشریح کرد.
پس  سیف  اهلل  ولی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
از جلسه عصر دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس 
را  جلسه  این  خبرنگاران،  جمع  در  اسالمی  شورای 
خوب ارزیابی کرد و افزود: در این جلسه به پرسش 
ها و ابهامات اعضای کمیسیون در رابطه با سیاست 
های جدید ارزی پاسخ داده شد و آخرین تصمیمات 
تشریح  ها  آن  برای  ارزی کشور  ساماندهی  برای  را 
کردم. وی با بیان اینکه تصمیم بر این شد 4 گروه 
اول شامل  گروه  داد:  ادامه  کنیم،  تعریف  را  کاالیی 
کاالهای اساسی، مهم و حیاتی است که ضرورت دارد 
در اولویت نخست برای تامین ارز آن اقدام شود که از 

محل ارز نفت، عملیاتی می شود.
از  ضروری  کاالهای  شامل  دوم  گروه  افزود:  سیف 

ارز  محل  از  که  است  کارخانجات  اولیه  مواد  جمله 
 ۸۰ میزان  به  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  از  ناشی 
درصد آن صادرات پتروشیمی ،  فوالد و مانند آن و از 

طریق سامانه نیما تامین ارز می شوند .
از  که  کاالهایی هستند  گروه سوم  کرد:  اضافه  وی 
محل 2۰ درصد صادرات کاالهای غیر نفتی عمدتاً 
اقالم  و  ود  ش می  انجام  خصوصی  بخش  توسط 
مختلفی را تشکیل می دهد که امکان آن را دارند 
در بخش خاصی از سامانه » نیما « این معامالت را 
انجام دهند و قیمت ، سقفی ندارد و با توافق انجام 
و  است  نظارت دقیق  نرخ تحت  این  البته  می شود 
سعی می کنیم به نحوی عمل شود تا تعادل و ثبات 
الزم را داشته باشد. احتماالً در سه تا 4 روز آینده 

این موضوع عملیاتی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: گروه چهارم کاالهای 
ممنوع الورود هستند و اجازه ورود به کشور را ندارند 
بتواند  اقدامات  این  آید  نظر می  به  اساس  این  بر   ،

ثبات و آرامش بیشتری در بازار ایجاد کند.
سیف درباره خرید و فروش حواله سکه در بورس هم 
گفت: اقدام ما این بود که پیش فروش های سکه به 
تواند در بورس معامله  ب تا  گواهی سکه تبدیل شود 
انجام  بورس  با  توافق های الزم  زمینه  این  در  شود، 
شد و به نظر می رسد امروز یا فردا این کار آغاز شود.

وی افزود: به نظر می رسد با این اقدام معامالت سکه 
منطقی تر شود.

سیف گفت: تصمیم و برنامه ای در رابطه با افزایش 
بر اساس نرخ  بانکی  نداریم و نظام  بانکی  نرخ سود 

های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می کند.
وی افزود: برخی از بانک ها نرخ های دیگری را به کار 
با  را  مناسب  برخوردهای  مرکزی  بانک  که  گرفتند 

آنها برای ایجاد تعادل انجام می دهد.
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مترجم: علی پورقاسمی
Mc kinsey :منبع

از  بسیاری  در  عملکرد  مدیریت  فرآیندهای 
آن  به  نه  ولی  دارند،  ادامه  همچنان  شرکت ها 
دلیل که در آن شرکت ها، کوشش هایی برای بهتر 

شدن اوضاع انجام نمی گیرد.
مربیگری را به مدیران بیاموزید

مدیران به طور مستقیم در کار دشوار اجرای الزامات 
عملکرد  کلیدی  شاخص های  به  مربوط  عملکرد 
درباره  اطالعات  بیشترین  از  همچنین  آنها  درگیرند. 
یکایک کارکنان و توانمندی های آنان و نیازهایشان به 
رشد و توسعه برخوردارند. بنابراین بیشترین اندازه از 
انصاف و صداقت مربوط به رویه های مدیریت عملکرد، 
به توانایی مربیگری مدیران بستگی دارد. با این حال، 
کمتر از 3۰ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی انجام 
شده، گفتند که مدیران آنها مربیان خوبی هستند.با 
چابکی آغاز کنید. در یک محیط کسب وکار آشفته و 
ناپایدار، مربیان خوب، بی ثباتی ها را کنترل می کنند؛ 
شرایط  در  می کنند.  مبارزه  معمول  شرایط  با  یعنی 
معمول، به صورت پیش فرض در ابتدای سال اهدافی 
تعیین می شوند و درپایان سال یک ارزیابی سطحی و 
بیهوده انجام می گیرد که با واقعیت ها سازگاری ندارد.

رهبران  مثال،  مورد  اسکاندیناویایی  بیمه  در شرکت 
همخوانی  سرپرستان،  با  هفتگی  جلسات  در  تیم ها 
کلیدی  شاخص های  به  مربوط  اهداف  و  سنجه ها 
عملکرد با شرایط موجود کسب وکار را بررسی می کنند، 

سپس در جلسات مربیگری با اعضای تیم ها، مدیران 
با بحث درباره اهداف و تنظیم آنها، به توانمندسازی 
یکایک کارکنان می پردازند. حتی زمانی که اوضاع در 
کنترل نیست، مدیران همراه تیم های خود بررسی های 
روزانه را انجام می دهند و جلسات کوتاه هفتگی را درباره 
عملکرد تیم برگزار می کنند.بر توانایی ها سرمایه گذاری 
کنید. ایجاد اعتماد به نفس و توانایی ارزیابی منصفانه و 
تشویق کارکنان برای رسیدن به دستاوردهای باالتر، از 
موارد ضروری به شمار می روند و اگرچه تکرار گفت وگو 
شده  انجام  پژوهش  ولی  است  مهم  عملکرد،  درباره 
در موسسه مکنزی نشان داد که کیفیت گفت وگوها 

بیشترین تاثیر را دارد.
یکی از بانک های اروپایی با تشکیل کارگاه های آموزشی 
درباره هنر مدیریت گفت وگوهای دشوار و ارائه بازخورد 
به کارکنانی که فرصت هایشان را از دست می دادند، 
نظام مدیریت عملکرد خود را دگرگون ساخت. به منظور 
آماده سازی مدیران برای گام نهادن در چرخه مدیریت 
عملکرد، این بانک از مدیران خواست که با همتایان 

خود در جلسات اعتباردهی مهارت ها شرکت کنند.
مربیگری به عنوان موضوعی پایدار در سازمان. جلسات 
پشتیبانی از گونه رویدادهایی نیستند که تنها یک بار 
کوشش هایی  اصلی  عناصر  به  باید  بلکه  دهند،  رخ 
مربیان  از  گروهی  ایجاد  به منظور  که  شوند  تبدیل 
سازماندهی  به  آنها  برای  و  می گیرند  انجام  قدرتمند 
دوباره نیاز است.  شرکت بیمه اسکاندیناویایی که درپی 
گسترش فرهنگ قوی تری برای مدیریت عملکرد بود 

تخصصی  زمینه های  در  کارکنان  بهترین  آموزش  با 
اساس  بر  اهداف  تنظیم  چگونگی  آموزش  همانند 
شاخص های کلیدی عملکرد، روش دیگری را برگزید، 
در  مربیگری  نوین  روش های  ترویج  به منظور  سپس 
آموزش هایی  که  برتر  کارکنان  برای  سازمان  سراسر 
را سپری کرده بودند کارگاه های آموزشی را با عنوان 

»تربیت مربیان« برگزار کرد.
دسته بندی نظام جبران خدمات

مهارت های  از  که  توانمند  مربیان  از  دسته  آن 
مشکالت  از  بخشی  باید  برخوردارند،  هدف گذاری 
مربوط به جبران خدمات را حل کنند )و این کار را تا 
اندازه ای انجام داده اند( ولی وظایف سازمانی و الگوهای 
گرایش  برتر  کارکنان  سوی  به  که  جدید  عملکردی 
پاداش های  افزوده اند.  موجود  چالش های  بر  دارند، 
مانده  باقی  شهودی  کامال  فروش  نیروهای  انگیزشی 
مشتریان  تماس های  شمار  با  بیشتر)که  کوشش  و 
سنجیده می شود( درآمد بیشتری را به همراه داشته 
و به احتمال زیاد سبب افزایش حقوق خواهد شد. اگر 
وظایف سازمانی به یکدیگر وابستگی دوسویه داشته 
باشند، همکاری مهم باشدو تاثیر کوشش های فردی 
بر دستاوردها را نتوان به سادگی ردیابی کرد، یافتن 
معیارهای مناسب یا تمیز دادن افراد برتر، متوسط و 
ضعیف از یکدیگر دشوارتر خواهد شد. برپایه تجربه های 
نگارندگان، تنها راه این است که روش خود را به یک 
شاید  که  سازیم  مرتبط  متعادل  اندازه گیری  رویکرد 
روشی چالش برانگیز باشد و مهم تراز همه ساده نگاه 
داشتن موضوعات است. به گونه ای که مدیران بتوانند 
شفافیت  با  را  پرداخت ها  درباره  تصمیم گیری  دالیل 
درک  را  دالیل  آن  بتوانند  کارکنان  و  دهند  توضیح 

کنند.
نظام رتبه بندی را کنار نگذارید. در راستای تالش هایی 

که برای حذف نگرانی های مربوط به مدیریت عملکرد 
از  زیادی  که شمار  هنگامی  به ویژه  می گیرد،  صورت 
کارکنان در سطح متوسط قرار دارند، کنار گذاشتن 
نظام های رتبه بندی، رویکردی وسوسه برانگیز است. با 
این وجود، شرکت هایی که این رویکرد را آزموده اند، 
اغلب در تکاپوی کمک به کارکنان خود قرار گرفته اند 
دلیل  دارند،  جایگاهی  چه  که  بدانند  کارکنانشان  تا 
مقدار پولی که به آنها پرداخت می شود چیست، پاداش 
منصفانه برای سطوح گوناگون عملکرد از چه اجزایی 
تشکیل شده است و چه دستورالعمل هایی ساختار های 
شرکت هایی  در  می کنند.  پایه ریزی  را  انگیزشی 
گوناگون  سطوح  برای  آنها  در  خدمات  جبران  که 
دسته بندی نشده بود، تنها 16 درصد از پاسخ دهندگان 

اثربخشی نظام مدیریت عملکرد را باور داشتند.
در  تفاوت  نگذارید.ایجاد  تفاوت  متوسط  افراد  بین 
جبران خدمات گروهی از کارکنان متوسط که همگی 
در محیطی تیمی کار می کنند برای شرکت ها خطرناک 
است زیرا ممکن است که برخی از افراد این شیوه جبران 
خدمات را نامنصفانه و توجیه ناپذیر تلقی کنند. ممکن 
است که به نام بهینه سازی عملکرد، پرداخت به افراد 
دستکاری شود، ولی ایجاد حس تبعیض در شرکت، 
هرگونه سود احتمالی ناشی از اندک تفاوت های ناشی 
خواهد  بی اثر  را  شده  مهندسی  پرداخت های  این  از 
کرد.کارکنان برتر را در منحنی قدرت در نظر بگیرید. 
در  عملکرد  توزیع  که  داد  نشان  انجام شده  پژوهش 
بیشتر شرکت ها از یک منحنی قدرت پیروی می کند 
و 2۰ درصد از کارکنان، ۸۰ درصد از ارزش را ایجاد 
می کنند.با پاداش های موردی، نوآوری کنید. شناسایی 
کوشش های برتر در سال نیز می تواند توجه مدیران به 
موضوع عملکرد و پاسخگو بودن نظام مدیریت عملکرد 

را نشان دهد.

اهمیت عامل انصاف در مدیریت عملکرد)قسمت نهایی(
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سنگ نگاره های 12 هزار ساله یزد

کوه ارنان یزد گنجینه ای 12 هزار ساله از سنگ نگاره های تاریخی را در دل خود جای داده است.
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	20 هزار مگاوات مصرف برق کشور به سیستمهای سرمایشی اختصاص دارد
	معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: حدود 20 هزار مگاوات مصرف برق کشور اختصاص به سیستمهای سرمایشی دارد که این عدد برابر کل مصرف 4 کشور همسایه است.
	در صورت عدم همکاری وزارتخانه، تعطیلی واحدهای تولیدی قریب الوقوع است
	حضور در جلسات ارزیابی و تشخیص صلاحیت کمیته سازندگان یراق آلات توزیع و انتقال
	سندیکای صنعت برق ایران در نامهای به شرکتهای عضو از تمدید بخشودگی جرائم بیمهای خبر داده است. 

	تمدید بخشودگی جرائم بیمهای
	سنجش افزار آسیا صنعتگر نمونه و برتر کشور
	با اهدای تندیس و لوح تقدیر، از شرکت سنجش افزار آسیا، یکی از اعضاء سندیکای صنعت برق ایران، بهعنوان صنعتگر نمونه و برتر کشور در سال 1396 تقدیر به عمل آمد.
	مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران نوزدهم تیر  سال جاری برگزار خواهد شد، بدينوسيله از شرکتهای محترم عضو جهت تشریف فرمایی به جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه سنديكا دعوت بعمل میآید.  

	تخفیف سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق مشهد برای اعضا سندیکا
	سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق مشهد (Electro Expo 2018 ) 20 الی 23 تیر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد به صورت متمایز نسبت به سالهای گذشته و همراه با برنامههای ویژه برگزار خواهد شد.

	انتشار یک طرح علمی ایرانی در کتاب مرجع خارجی
	سند راهبرد توسعه ملی شبکه هوشمند برق ایران که مربوط به طرح کلان ملی « شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه » است در کتاب « Application of Smart Grid Technologies» منتشر شد.

	 وسایل الکترونیکی را از خرابی محافظت کنید
	در شرایط پیک مصرف برق، به ویژه در زمانی که مصرف به شدت رشد داشته و دچار کم برقی و تشدید احتمال بروز خاموشی شده ایم، گاها کیفیت برق در شبکه دستخوش تغییر می شود.

	فیدرهایی که توان تحمل بار شبکه را نداشتند
	تأسیسات برقرسانی در بخش توزیع و فوقتوزیع، در ساعات پرمصرف، توان مصرف افسارگسیخته شهروندان تهرانی را ندارند و از مدار خارجشدن فیدرها زیر شدت بار شبکه، عامل قطعیهای متعدد و بعضاً طولانی برق در تهران بوده است.

	کلافگی تهرانیها از قطعی برق!
	از چند روز گذشته قطعی برق، تهرانیها را کلافه کرده و مسئولان وزارت نیرو تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این رویداد نشان ندادهاند.

	جلسه اضطراری مجلس برای حل بحران آب و برق با حضور وزیر نیرو
	رئیس کمیسوین عمران مجلس از برگزاری نشست اضطراری مجلس برای بررسی بحران آب و برق در کشور با حضور وزیر نیرو خبرداد.

	آغاز ساخت نیروگاه هستهای مصر در سال ۲۰۲۰
	سخنگوی وزارت انرژی و برق مصر از آغاز ساخت نخستین نیروگاه هستهای این کشور به کمک روسیه تا دو سال دیگر خبر داد.

	 کشور با مشکل کمبود برق مواجه است
	مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد با تأکید بر اینکه کشور با مشکل کمبود برق مواجه است؛ گفت: برق برخی از مناطق مشهد در هفته آینده قطع میشود.

	چهارشنبه در خوزستان تعطیل اعلام شد
	تندرست نیوز؛مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: براساس اطلاعیه هواشناسی مبنی بر افزایش دما و به منظور کاهش مصرف برق، ادارت و بانکهای استان خوزستان روز چهارشنبه تعطیل هستند.

	سازمان ثبت ۳۰ سال برای کاداستر بودجه گرفت ولی کاری نکرد
	کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه لابیهای قدرتمند حاکمیتی مانع بزرگ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۰ سال است که برای طرح کاداستر بودجه دریافت میکند اما در این رابطه کاری انجام نمیدهد.

	افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
	رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات جدید این بانک را برای تامین ارز چهار گروه کالایی اساسی و ضروری، تشریح کرد.


	اهمیت عامل انصاف در مدیریت عملکرد(قسمت نهایی)
	فرآیندهای مدیریت عملکرد در بسیاری از شرکتها همچنان ادامه دارند، ولی نه به آن دلیل که در آن شرکتها، کوششهایی برای بهتر شدن اوضاع انجام نمیگیرد.
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