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تعارض، تسلیم و صلح

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، 
الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

 دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

بررسی مشکالت سرمایه گذاری در جلسه عمومی
 کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا 

تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  عمومی  جلسه 
محل  در  جاری  سال  اردیبهشت  یکم  و  سی 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

رئیسه  هیات  عملکرد  گزارش  جلسه،  ابتدای  در 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر در دوره جدید توسط 
بیان  به  اعضا  از  ارائه شد و هریک  این کمیته  دبیر 
پرداختند.  خود  پیشنهادات  و  مشکالت  دغدغه ها، 

اعضای کمیته یکی از مهم ترین ابزارهای حمایت از 
تولید داخل در بخش تجدیدپذیر را امتیاز 30 درصد 
ساتبا  توسط  تضمینی  برق  خرید  قیمت  افزایش 
عنوان کردند که این قانون از زمان تصویب و ابالغ 

اجرایی نشده است. 
در ادامه، محدودیت ایجاد شده توسط ساتبا که به 
موجب آن شرکت ها تنها مجاز به دریافت دو پروانه 
ساخت نیروگاه تجدیدپذیر هستند، بررسی و تاکید 

اگر  تا  باشد  هوشمندتر  باید  موضوع  این  که  شد 
شرکت سرمایه گذار از توان و امکانات کافی برخوردار 

بود، بتواند پروانه های بیشتری بگیرد. 
بدون هیچ  لیست هایی که  وندور  اعالم کردند  اعضا 
مختلف  استان های  در  مشخصی  پشتوانه  و  منطق 
شدن  محروم  باعث  آمده  بوجود  جداگانه  بصورت 
بسیاری از شرکت های توانمند از پروژه های استانی 
شده است. همچنین تشتت قوانین بین شرکت های 
شده  سرمایه گذاران  سردرگمی  به  منجر  توزیع 
با  ساتبا  هماهنگی های  عدم  و  بی نظمی ها  است. 
شرکت های توزیع موجب بروز مشکالت مختلفی در 
بر  ادامه جلسه  ... شده است. در  و  به شبکه  اتصال 
این محور تاکید شد که قوانین معافیت های گمرکی 
برای کاالهایی که در داخل تولید نمی شود بایستی 
در  برابر  فرصت  از  شرکت ها  همه  تا  باشد  مشخص 
تجدیدپذیر  انرژی های  با  مرتبط  تجهیزات  واردات 
بود که سندیکا  این  بر  اعضا  تاکید  بهره مند شوند. 
مشکل  با  که  پروژه هایی  شناسایی  به  نسبت  باید 

سرمایه گذار روبرو هستند، اهتمام ویژه ای داشته 
ادامه در صفحه 3

دنیای اقتصاد/ مهران بهنیا
به طور  سال جاری  ابتدای  از  دیگر  قوه  دو  و  دولت 
همزمان در حال تقابل در سه جبهه هستند که تداوم 
این تقابل در هر سه، ناممکن خواهد بود؛ جبهه اول 
مقابله با سیاست های خصمانه دولت آمریکاست که با 
عمل نکردن به تعهدات خود سبب شد دور جدیدی 

از تقابل بین ایران و آمریکا آغاز شود.
اصول  و  قواعد  و  اقتصاد  با  مقابله  دوم،  جبهه   
سرسخت آن است که با تحوالت بازار ارز این تقابل 

شدت گرفته است.
مجازی،  فضای  با  مقابله  تشدید  نیز  سوم  جبهه 
 ۴0 دسترسی  محدودسازی  و  اجتماعی  شبکه های 
میلیون ایرانی به پیام رسانی است که نقش پررنگی 

در کار و زندگی آنان پیدا کرده بود.
درخصوص جبهه اول از آنجا که طرف مقابل میز یک 
بازی برد-برد را بر هم زد و حاضر به ادامه آن نشد، 
تعادل جدید در جایی خواهد بود که طرفین به تقابل 
از  جدیدی  دور  بنابراین  بپردازند؛  یکدیگر  با  بیشتر 
تعارض و مقابله با آمریکا آغاز شده است که تحمیل 
زیان کمتر در این مسیر برای کشور، نیازمند تدبیری 
فراتر از آن  میزانی است که تاکنون در دولت تدبیر و 
امید شاهد بوده ایم. طبیعی است در چنین شرایطی 

جلب اعتماد عمومی و پشتوانه 
ادامه در صفحه 3 
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

بررسی مشکالت سرمایه گذاری در 
انرژی های  کمیته  عمومی  جلسه 

سندیکا تجدیدپذیر 
جلسه عمومی کمیته انرژی های تجدیدپذیر سی 
و یکم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد.
صفحه 1

راه گذر از پیک ۹۷
دنیای اقتصاد: گذر موفق از پیک مصرف برق چند 
سالی است به یکی از دوئل های تابستانی متولیان 

وزارت نیرو تبدیل شده است
صفحه 4

نصف مصرف برق در ساعات پیک 
مربوط به کولر است

معاون فنی ساتبا با تاکید بر اینکه حدود ۷0 درصد 
از پیک مصرف برق به بخش ساختمان اختصاص 
دارد، گفت: برآورد این است که بیشتر از 20 هزار 
مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به لوازم سرمایشی 

است.
صفحه 5

با پنل های  تامین برق عشایر گرمسار 
خورشیدی 

 60 ، مناطق عشایری  برق در  انرژی  تامین  برای 
و  گرمسار  عشایر  به  خورشیدی  پنل  دستگاه 

ایوانکی واگذار شد
صفحه 5

 100 منابع تجدید پذیر می توانند 
تقاضای انرژی جهان را تامین کنند

شـده،  انجـام  به تازگـی  کـه  پژوهشـی  در 
به طـور  کـه  کرده انـد  تاکیـد  پژوهشـگران 
قطـع، در آینـده تمامـی نیازهای انـرژی جهان 
بـه وسـیله ی انرژی هـای تجدیـد پذیـر تامین 

 . د می شـو
صفحه 6

100 میلیارد تومان در طرح های 
برق رسانی استان بوشهر هزینه شد 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر گفت: در راستای توسعه و بازسازی شبکه 
برقرسانی استان بوشهر سال گذشته 100 میلیارد 

تومان هزینه شد.
صفحه ۷

اوج مصرف برق به 44 هزار مگاوات 
رسید 

پیک مصرف برق کشور در روز سه شنبه به 44 هزار 
مگاوات رسید.

صفحه ۷
سهم 10 درصدی بخش عمومی در 

مصرف برق 
معـاون فنی سـاتبا با تاکیـد بر اینکه حـدود ۷0 
درصـد از پیـک مصرف برق به بخش سـاختمان 

دارد، اختصاص 
صفحه 8

تمدید طرح جامع احداث شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق مشهد

در جلسه امروز شورای اقتصاد، درخواست وزارت 
نیرو در خصوص تمدید طرح جامع احداث شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد مورد موافقت 

قرار گرفت.
صفحه 8

گلوگاه، پایلوت آموزش های فنی و 
حرفه ای دکل بندی شد

گلوگاه- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گلوگاه 
از آغاز آموزش های فنی و حرفه ای دکل بندی خبر 
داد و گفت: این آموزش ها برای اولین بار در کشور 

در شهرستان اجرایی شد. 
صفحه 8

بررسی مشکالت آب و برق با حضور 
برنامه نیرو در کمیسیون  وزیر 

وزیر نیرو در جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و 
بودجه گزارش وضعیت آب و برق را به نمایندگان 

ارائه کرد.
صفحه8

انشعاب برق غیرمجاز استان  2هزار 
بوشهر ساماندهی شد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر گفت: از مجموع چهار هزار و 500 

انشعاب برق غیرمجاز این استان 2 هزار انشعاب 
ساماندهی شد.

صفحه ۹

اشرف غنی برای افتتاح چند پروژه به 
رفت  افغانستان  شمال 

پس از انتشار گزارش هایی درباره حصر وزیر انرژی 
افغانستان،  جمهوری  ریاست  ارگ  توسط  آب  و 
اشرف غنی برای افتتاح پروژه برق به والیت بلخ 

سفر کرد.
صفحه ۹

اقتصادی  مدل آسیایی اجماع 
»شورای عالی  جلسه  نخستین  اقتصاد:  دنیای 
قوه  سه  سران  حضور  با  اقتصادی«  هماهنگی 

برگزار شد. 
صفحه 10

ایجاد چشم انداز برای آینده 
کسب وکار

از  تا  می کوشند  همواره  کسب وکارها  مدیران 
نتیجه تحلیل های محیطی کسب وکار خود برای 
خود  کسب وکار  آینده  برای  چشم اندازی  ایجاد 

بهره جویند.
صفحه 12
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3 سرمقاله 

ادامه از صفحه 1
از  کشور  اقتصادی  بنیه  تقویت  و  داخل  در  مردمی 
اهمیت باالیی برخوردار است و با تقابل و ضربه زدن 
به این دو، قطعا احتمال تحمیل هزینه های زیاد به 
اقتصاد و احتمال عدم موفقیت در جبهه اول افزایش 

خواهد یافت.
کشور  تجربه  با  سیاست گذاران  به  باید  متاسفانه 
نامبرده،  جبهه  سه  بین  در  که  کنیم  یادآوری 
قوی ترین حریف، اقتصاد است و الزم است با قاطعیت 
بگوییم که در جنگ با قوانین خم ناشدنی اقتصادی 
که برای چندمین بار طی چند دهه گذشته کمر به 
شکست آنان بسته اید، موفق نخواهید بود. یادآوری 
شکست های گذشته برای مقابله با قوانین اقتصادی 
به سیاست گذارانی با میانگین سن باالی ۶0 سال، با 
باالی 30 سال و  اداری و مدیریتی  میانگین تجربه 
به افرادی که غالبا عنوان دکتر را هم ضمیمه اسم 
خود دارند و در زمان دولت های نهم و دهم منتقد 
جدی سیاست ها و ناپختگی آنان بودند، ناخوشایند 

و غم انگیز است.
اصولی  و  قوانین  دیگری  علم  هر  مانند  به  اقتصاد 
در  بارها  و  بارها  تئوری،  پشتوانه  عالوه بر  که  دارد 
کشورها و جوامع مختلف تجربه و آزمون شده است. 
و  تئوری ها  همین  واسطه  به  نیز  ما  سیاست گذاران 
تجارب گذشته خود و سایر کشورها، باالخره روزی 
آنها  بپذیرند؛  را  قواعد  این  از ساده ترین  برخی  باید 

قیمت  تفاوت  منطقه  دو  بین  وقتی  بپذیرند  باید 
به  کاال  آن  باشد،  داشته  برای کاالیی وجود  فاحش 
طرق مختلف از منطقه با قیمت پایین تر به منطقه با 
قیمت باالتر خواهد رفت؛ چه این کاال سوخت باشد 
که قیمت آن در داخل کمتر از خارج است و به خارج 
می رود و چه این کاال گندم باشد که قیمت آن در 
آنها  می آید.  داخل  به  و  است  داخل  از  کمتر  خارج 
باید بپذیرند که تامین پولی کسری ناشی از تعیین 
قیمت های غیربهینه در اقتصاد، چه برای گندم و چه 
سوخت، سبب افزایش عرضه پول خواهد شد و باید 
این قاعده مهم و پایه ای علم اقتصاد را نیز بپذیرند 
وقتی  می شود.  قیمت  کاهش  باعث  زیاد  عرضه  که 
عرضه ریال طی ۴0 سال گذشته حدود 1000 برابر 
بیش از عرضه دالر بوده است، قطعا ارزش ریال در 

برابر دالر مستمرا کاهش خواهد یافت.
این قواعد ساده را جوامع مختلف یکی پس از دیگری 
پذیرفته اند و به نوعی »تسلیم« آن شده اند و دیگر در 
پی آن نیستند که با شاخ و شانه کشیدن برابر این 
محسوب  قاچاق  ارز  معامله  بگویند  روز  یک  قوانین 
ضربه  قیمت  به  حتی  بگویند  دیگر  روز  و  می شود 
دریافت  را  صادرات  از  حاصل  ارز  صادرات،  به  زدن 
اقتصاد  با  مقابله  این  آنکه  به خصوص  کرد.  خواهیم 
حال  در  پیوسته  تاکنون  سال 13۹۴  ابتدای  از  که 
خود  اوج  به  اخیر  ارزی  نوسانات  با  و  بوده  افزایش 
دیگر،  جبهه  در  مقابله  با  تعارض  در  است،  رسیده 
آمریکا  تحریم  و  تنش زایی  سیاست   با  مقابله  یعنی 

قرار دارد.
مردم،  کسب و کار های  و  تجارت  محدودسازی 
و  نااطمینانی  ایجاد  و  قیمت گذاری ها  تشدید 
به تعبیر دولتمردان  تصمیم سازی های یک شبه که 
به  هم  بود،  دهم  و  نهم  دولت های  ویژگی  کنونی، 

تولید و اشتغال در داخل ضربه می زند و هم منافع 
شرکت های خارجی در کشور را با ریسک بیشتری، 
مواجه  است،  کرده  تحمیل  آنان  بر  آمریکا  آنچه  از 
و  آنان  خروج  فرصت  هزینه  نتیجه  در  و  می کند 
تحریم را کاهش می دهد. بنابراین در شرایط حاضر 
بهترین  اول،  جبهه  در  توفیق  برای  به خصوص  و 
به  تسلیم  است؛  تسلیم  دوم  جبهه  در  استراتژی 
که  است  اقتصادی  قوانین  و  قواعد  پذیرش  معنای 
نتیجه آن پیگیری جدی اصالحات در بازارهای پول، 
اعتبارات، ارز، کاال، انرژی و کار، هم در بُعد قیمتی و 

هم در بُعد نظام بنگاه داری آنهاست.
و در نهایت تقابل در جبهه سوم، تقابلی که در کنار 
ناامیدی  موجود،  محدودیت های  از  بلندی  فهرست 
گسترده ای را به بار آورده است. رویکرد عقالیی آن 
دارد،  وجود  جبهه  یک  در  رویارویی  اگر  که  است 
برای مقابله در آن جبهه  نیروها  تالش شود تمامی 
جدید،  مساله  های  ایجاد  با  آنکه  نه  شود،  همراستا 

تنش بیرونی با تنش درونی همزمان شود.
کم  آبی،  بیکاری،  از  مردم  که  شرایطی  در  هم  آن 
نا عدالتی، تورم، فساد و اتالف منابع کشور شکواییه 
تعارض  در دوره جدید  است  قرار  اگر  دارند.  بلندی 
باشد،  کمک رسان  نیز  مردمی  پشتوانه  آمریکا،  با 
گذاشتن  کنار  و  صلح  انتخاب،  عقالیی ترین 
عدم  است.  داخل  در  محدودیت  و  مقابله  رویکرد 
و  مردم  ارتباطات  در  جدید  محدودیت های  ایجاد 
کسب و کارهای نوپا و برداشتن برخی محدودیت های 
شرایط حساس  در  غیرضروری  سیاسی  و  اجتماعی 
جامعه،  در  امید  مجدد  رویش  با  می تواند  کنونی 
عالوه بر آنکه زمینه مناسبی برای اصالحات اقتصادی 
سیاست های خصمانه  با  مواجهه  در  می کند،  فراهم 

دولت آمریکا نیز یاریگر شود.

ادامه از صفحه 1
باشد و با توجه به ارتباطات خود، نسبت به معرفی 

این پروژه ها به سرمایه گذاران اقدام کند. 
بحث و تبادل نظر درباره مواد اولیه تولید برخی از 
محور  تجدیدپذیر  نیروگاه های  با  مرتبط  تجهیزات 
اولیه  مواد  این  شد  اعالم  که  بود  جلسه  این  دیگر 
که  حالی  در  هستند  باال  گمرکی  تعرفه های  دارای 
همان تجهیزات به صورت ساخته شده، تعرفه پایینی 
دارند. در ادامه جلسه مقرر شد مستندات مربوط به 
نکات فوق الذکر توسط شرکت های پیشنهاد دهنده به 
سندیکا ارسال شود تا کمیته انرژی های تجدیدپذیر 

جهت حل مشکالت برنامه ریزی کند. 
انرژی های  کمیته  رئیس  جلسه،  بعدی  بخش  در 
توافقات  و  بروکسل  بیانیه  به  اشاره  با  تجدیدپذیر 
انجام شده بین کشورهای اروپایی و ایران، بر ادامه 
کرد  تاکید  تجدیدپذیر  حوزه  در  ها  سرمایه گذاری 
برای  اعضا  تمامی  حمایت  و  همصدایی  خواستار  و 

پیشبرد اهداف صنفی در بخش تجدیدپذیر شد.
رو در  از چالش های پیش  پایان جلسه گزارشی  در 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر ارائه شد. تبدیل قرارداد 
پذیر،  بانک  قرارداد  یک  به  فعلی  تضمینی  خرید 
اصالح فرمول ضریب تعدیل به منظور جلوگیری از 
اثر تغییرات نرخ ارز بر تعرفه خرید تضمینی، صدور 
ضمانتنامه تعهد پرداخت به عنوان مهمترین عوامل 
داخلی در کاهش ریسک سرمایه گذاری مطرح شدند. 
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در گفت وگو با معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
بررسی شد

راه گذر از پیک ۹۷

دنیای اقتصاد: گذر موفق از پیک مصرف برق چند 
سالی است به یکی از دوئل های تابستانی متولیان 
وزارت نیرو تبدیل شده است؛ دوئلی که یکسوی 
کشاورزی،  بخش  از  پرمصرفی  متقاضیان  را  آن 
صنعت و خانگی شکل داده اند و سوی دیگرش را 

نیروگاه هایی با ظرفیت و راندمان پایین تولید و 
البته عمدتا بدون صرفه اقتصادی. در این میان 
نیروگاه های آبی  کمبود 3 هزار مگاوات برق در 
افزایش مصرف  بارش ها،  بی سابقه  افت  دلیل  به 
برق در طیف های مختلف متقاضیان و مشترکان 
مگاواتی  هزار   2 محدود  ظرفیت  باالخره  و 
نیروگاه های حرارتی، سه چالشی به شمار می روند 
که نه تنها نیاز مصرف 58 هزار مگاواتی برق در 
تابستان ۹۷ را در هاله ابهام قرار داده،  بلکه به 
صدا درآمدن زنگ خاموشی ها در کشور را بیش 
از گذشته محتمل کرده است. »دنیای اقتصاد« در 
گفت وگو با محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی 
چالش های  اینکه  عالوه بر  توانیر  شرکت  توزیع 
قرار  بررسی  مورد  را  برق  مصرف  پیک  از  عبور 
بدون  تابستانی  کردن  سپری  راهکارهای  داده، 
ادامه  در  که  است  شده  جویا  نیز  را  خاموشی 

می خوانید:

مصرف  پیک  از  گذر  برای  راهکارهایی  چه   
برق تابستان ۹۷ در نظر گرفته اید؟

به عبارتی  و  تقاضا  مدیریت  بحث  در  علمی  نظر  از 
مدیریت مصرف، سه راهکار انتخاب شده است. یک 
راهکار مربوط به تجهیزاتی است که در شبکه برق 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  صنایع  و  مردم  توسط 
یکی  الکتریکی  انرژی بر  تجهیزات  راندمان  افزایش 
از مسیرهایی است که برای عبور از پیک بار دنبال 
می شود. دومین راهکار کاهش مصرف برق در برخی 
برخی  در  مثال  است.  برقی سازی  طریق  از  مکان ها 
مواقع ممکن است از کولرهای برقی که در تابستان 
هم  زمستان  فصل  در  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 
استفاده  گرمایشی  سیستم  برای  کولرها  همین  از 

شود. اما سومین راهکار پاسخگویی بار است. هدف 
مصرف کنندگان  از  که  است  این  بار  پاسخگویی 
از حد  بیش  کنتورها  که  زمانی  در  درخواست شود 
مصرف برق را ثبت می کنند، متقاضیان مصرف خود 
را کاهش دهند. اما برای گذر از پیک تابستان امسال 
باید کرد؟ نخستین اقدام دسته بندی مشترکان  چه 
به صورت  نیز  دسته ها  از  هرکدام  برای  که  است 
جداگانه راهکارهایی اندیشیده شده است. برای بخش 
نظر گرفته شده است که  فرآیند در  این  کشاورزی 
مصرف سراسری مشترکانی که اجازه دهند ۴ ساعت 
شود،  خاموش  بار  پیک  دوره  در  آب شان  پمپ های 
بخش  در  کنند.  مصرف  رایگان  برق  را  ساعت  باقی 
است.  شده  انجام  قابل توجهی  اقدامات  هم  صنعتی 
تعمیرات  برای  برنامه ای  سال  طول  در  صنعتی ها 
تعمیرات  زمان  که  خواسته ایم  صنایع  از  ما  دارند، 
خود را با زمان پیک شبکه سراسری هماهنگ کنند. 
نام این طرح که »تعطیالت و تعمیرات« است، بخش 
زیادی از مصرف برق در تابستان را با کاهش مواجه 
هم  صنعتی ها  اقدام  این  برای  البته  کرد.  خواهد 
مشوق های مالی در نظر گرفته شده است. اما یکی 
دیگر از اقداماتی که در دستورکار قرار گرفته، برنامه 
ذخیره عملیاتی است. در این برنامه برخی کارخانه ها 
اعالم می کنند که می توانند 30 درصد از برق خود را 
به شرطی که از یک روز قبل به آنها اطالع داده شود 
کاهش دهند. در بخش تجاری هم مشوق هایی در نظر 
گرفته ایم که نهایتا منجر به کاهش مصرف برق در پیک 

بار خواهد شد.

 آیا برنامه ای برای مدیریت مصرف برق بخش 
خانگی هم دارید؟

امسال به طور ویژه و خاص بخش خانگی را مخاطب 

قرار داده ایم. متاسفانه در بخش خانگی به دلیل اینکه 
نمی توان  نشده،  نصب  هوشمند  کنتورهای  هنوز 
مصرف  برق  میزان  چه  خانوارها  داد  تشخیص 
فرهنگی  موضوعات  هم  خانگی  بخش  در  کرده اند. 
تشویقی  راهکاری  به دنبال  هم  و  کرده ایم  فعال  را 
ساعتی.  مصرف  براساس  نه  هستیم  انرژی  براساس 
تابستان  است که  از بخش هایی  یکی  بخش خانگی 
بالغ بر 3۵ درصد از انرژی برق را مصرف می کند. اگر 
مشترکان خانگی مختصری در بحث مدیریت مصرف 
پیک  از  عبور  برای  بزرگی  بسیار  وارد شوند، کمک 
بار امسال خواهد بود. در همین راستا حتی پیشنهاد 
راه اندازی رادیو برق را ارائه کرده ایم که اگر رادیو ایران 
همکاری کند، مانند عملیات مانوری ساعات پیک از 
طریق رادیو به خانم های خانه دار اعالم می شود. اما 
خواهد  عملیاتی  پایلوت  به صورت  که  دیگری  طرح 
شد این قابلیت را دارد که اگر شبکه سراسری دچار 
مشکل شد، با ارسال یک سیگنال مجموعه چیلرهای 

سازمان های دولتی را خاموش کند.

 برای مدیریت تقاضا و مصرف برق سه راهکار 
علمی ارائه کردید، آیا این راهکارها در ایران 

نیز عملیاتی شده است؟
مسوول  نیرو  وزارت  تنها  راندمان  افزایش  بحث  در 
و  معدن  صنعت،  وزارت  این  عمدتا  بلکه  نیست، 
راندمان  با  تجهیزات  ارائه  مسوول  که  است  تجارت 
نیز پیشنهادهای داده  برقی سازی  باالست. در بحث 
شده که اگر زمینه آن فراهم شود به زودی در کشور 
اجرایی خواهد شد. این در حالی است که حتی یک 
پیشنهاد مبنی بر اینکه گرمایش خانه ها را به انرژی 

برق بسپاریم نیز به هیات دولت رفته است.
ادامه در صفحه بعد
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تامین برق عشایر گرمسار با 
پنل های خورشیدی 

برای تامین انرژی برق در مناطق عشایری ، 60 
و  گرمسار  عشایر  به  خورشیدی  پنل  دستگاه 

ایوانکی واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار گرمسار 
ها  پنل  این  گفت:  ها  پنل  این  واگذاری  مراسم  در 
افزوده  ارزش  محل  از  اعتبار  ریال  میلیون   200 با 

شهرستان خریداری شده است.
سال  پایان  تا  کرد  امیدواری  ابراز  طاهری  داریوش 
چادرهای  در  گرمسار  شهرستان  عشایر  درصد   ،70
ییالقی و قشالقی خود به پنل های خورشیدی مجهز 

می شوند.

معاون فنی ساتبا؛

نصف مصرف برق در ساعات 
پیک مربوط به کولر است

 ۷0 حدود  اینکه  بر  تاکید  با  ساتبا  فنی  معاون 
ساختمان  بخش  به  برق  مصرف  پیک  از  درصد 
اختصاص دارد، گفت: برآورد این است که بیشتر 
بار یا پیک متعلق به  از 20 هزار مگاوات از اوج 

لوازم سرمایشی است.
 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر 
دودآبی نژاد، معاون فنی و استاندارد ساتبا به میزان 
برق مصرفی اداره های دولتی برای ایام پیک امسال 
اشاره کرد و گفت: حدود 10 درصد از مصرف برق 

کشور مربوط به تعرفه بخش عمومی است.
دولتی،  داد: ساختمان های  ادامه  زمینه  این  در  وی 
مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و...که جزیی از این 
تعرفه محسوب می شوند، از نظر سهم این بخش در 
پیک تابستان امسال برآوردهای صورت گرفته نشان 
می دهد که  حدود 1۵ درصد سهم پیک از مصرف 

برق عمومی است.
معاون فنی و استاندارد ساتبا با اشاره به اینکه حدود 
بخش  در  کشور  کل  انرژی  مصرف  از  درصد   ۵0
از  درصد   70 حدود  کرد:  اضافه  است،  ساختمان 
پیک به بخش ساختمان اختصاص دارد. برآورد این 
است که بیشتر از 20 هزار مگاوات از اوج بار یا پیک 

متعلق به لوازم سرمایشی است.
میزان مصرف برق دیروز در ساعات پیک مصرف به 

۴۴ هزار مگاوات رسیده بود. 

تابستان  مصرف  پیک  از  عبور  چالش های   
ارزیابی می کنید؟ امسال را چگونه 

دارد،  وجـود  کـه  مشـکالتی  بزرگ تریـن  از  یکـی 
خشـک و نیمـه خشـک بـودن کشـور اسـت. زمانی 
کـه در چنیـن منطقـه ای قـرار داریـد، رشـد بـار در 
تابسـتان به دلیل وسـایل سرمایشـی بسـیار باالست. 
بـرآورد بـار از وسـایل سرمایشـی در تابسـتان حداقل 
1۸هـزار مـگاوات و حتی در برخی برآوردهـا تا 20 هزار 
مـگاوات نیز شـناور اسـت. این بـرآورد یعنی یک سـوم 
مصـرف تابسـتان مربـوط به بارهای سرمایشـی اسـت. 
طبیعتـا اگـر هـوای کشـور معتدل بـود، چنیـن اتفاقی 
رخ نمـی داد. بنابرایـن از نظـر شـرایط طبیعـی بـا یـک 
رشـد سـریع بار روبه رو هسـتیم کـه یکـی از مهم ترین 
چالش هـای فعلی محسـوب می شـود. بـرای اینکه این 
چالـش را مدیریـت کـرد، یکـی از راهکارهـا احـداث و 
سـاخت نیـروگاه اسـت. البتـه اگـر نیروگاه هـا در طول 
سـال کار کننـد ایـن موضـوع کامـال به نفع ماسـت اما 
اگـر نیروگاهـی احـداث شـود کـه دو مـاه در مـدار 
نـدارد.  اقتصـادی  صرفـه  هیچ عنـوان  بـه  باشـد، 
به همیـن دلیـل در بخـش نیروگاهـی به جـای اینکه 
صدهـا نیـروگاه سـاخته شـود، باید منحنـی مصرف 
را صـاف کـرد. در این میـان چالش اصلی این اسـت 
کـه بخـش نیروگاهـی، ظرفیـت کافـی برای گـذر از 
پیـک امسـال را نـدارد و طبیعتـا بایـد راهکارهایـی 

دیگـری را در پیـش گرفـت.

چه  تابستان  در  برق  مصرف  نیاز  شما  به نظر   
مقدار خواهد بود؟

پیش بینــی می شــود نیــاز مصــرف بــرق امســال 
بــه ۵۸ هــزار مــگاوات برســد کــه رقــم قابل توجهــی 
اســت. در کنــار ایــن موضــوع اتفــاق ناگــوار دیگــری 

ــرق برخــی  ــت تولیــد ب ــاده محدودی کــه امســال افت
نیروگاه هــای آبــی بــه دلیــل کمبــود آب اســت. حجم 
کــم بارش هــا در اواخــر ســال گذشــته، نیروگاه هــای 
ــرق  ــد ب ــری تولی ــگاوات کس ــزار م ــا ۵ ه ــی را ب آب
ــر  ــا بارندگی هــای اخی ــه ب ــرده اســت. البت ــه رو ک روب
ــه 2 هــزار مــگاوات رســیده اســت. از  ایــن کســری ب
ــزار  ــری 2 ه ــرف و کس ــش مص ــر، افزای ــوی دیگ س
ــر  ــی دیگ ــای حرارت ــرق نیروگاه ه ــد ب ــی تولی مگاوات
ــتان  ــک تابس ــور از پی ــه عب ــی هســتند ک چالش های
ــد  ــن رون ــل ای ــد. ماحص ــر کرده ان ــال را پرخط امس
شــکل گیری انتظــارات از بخــش مدیریــت بــرق 
کشــور خواهــد بــود کــه در ســال ۹7 حداقــل ۵ هــزار 
مــگاوات مدیریــت مصــرف را اعمــال و اجرایــی کنــد.

محتمل  امسال  تابستان  در  خاموشی ها  آیا 
بود؟ خواهد 

بلــه. واقعیــت ایــن اســت کــه به بخــش صنعتی فشــار 
ــز  ــاورزی نی ــش کش ــده و بخ ــی وارد ش ــل توجه قاب
همکاری هــای الزم را در بخــش مدیریــت مصــرف برق 
داشــته اند، امــا آن حلقــه مفقــوده کــه در حــال حاضــر 
ــع خاموشــی ها در کشــور شــود، بخــش  ــد مان می توان
خانگــی اســت. اگــر بخــش خانگــی کمــک کنــد تــا 
میــزان مصــرف تعدیــل شــود، خاموشــی ها محتمــل 
نخواهــد بــود. امــا اگــر بــار بیــش از حــد افزایــش یابــد 
و مدیریتــی نیــز صــورت نگیــرد، شــبکه سراســری و 
نیروگاه هــا از مــدار خــارج خواهنــد شــد. اگــر ســاعات 
ــار  ــود به ناچ ــرل نش ــردم کنت ــط م ــار توس ــک ب پی
ــرای اینکــه شــبکه را در مــدار نگــه داریــم، مجبــور  ب
ــود؛ بنابرایــن اگــر  ــه اعمــال خاموشــی ها خواهیــم ب ب
مدیریــت مصــرف از ســوی مشــترکان خانگــی صورت 

ــود. نگیــرد، خاموشــی ها حتمــی خواهــد ب

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%B1/41c1112194301.html#%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4310195/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#ref=tnews
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منابع تجدید پذیر می توانند 100 
تقاضای انرژی جهان را تامین 

کنند 

انجام  به تازگی  که  پژوهشی  در  اقتصاد:  فصل 
شده، پژوهشگران تاکید کرده اند که به طور قطع، 
در آینده تمامی نیازهای انرژی جهان به وسیله ی 
انرژی های تجدید پذیر تامین می شود. پژوهش 
که  است  پژوهشی  به  پاسخی  واقع،  در  جدید 
سال گذشته توسط بنجامین ِهرد و همکارانش 
 Renewable and Sustainable ژورنال  در 

Energy Reviews منتشر شده بود.

شبکه های  که  اعتقادند  این  بر  همکارانش  و  هرد 
تجدید  منابع  به  درصد   100 نمی توانند  برق رسانی 
تردیدهای  که  می گویند  آن ها   . باشند  متکی  پذیر 
زیادی در مورد این شبکه ها وجود دارد، خصوصا با 
توجه به کاهش کارایی در شرایط آب و هوایی خاص 
که در آن ممکن است که نور خورشید یا باد کافی 
وجود نداشته باشد. عالوه بر این، هرد و همکارانش 
به عدم ثبات شبکه های برق رسانی با توجه به وجود 
نسل های مختلف تجهیزات برق رسانی در یک شبکه 

برق هم اشاره کرده اند.
مطرح  خود  مقاله ی  در  آن ها  که  دیگری  موضوع 
کرده اند، تردید در مورد وجود تجهیزات ذخیره سازی 
و فضای مورد نیاز برای نصب تمام توربین های بادی و 
پانل های خورشیدی مورد نیاز جهت تامین نیازهای 
انرژی است. در نهایت، به گفته ی هرد و همکارانش، 
عینی  معیارهای  اساس  بر  عمدتا  که  آن ها  ارزیابی 
بوده نشان می دهد که هیچکدام از 2۴ پژوهشی که 
بر  مبنی  کننده ای  متقاعد  شواهد  کرده اند؛  بررسی 
امکان جایگزینی کامل منابع سوخت فسیلی فراهم 

نکرده است. 
مورد  انرژی  تمامی  می توانند  کنونی  فناوری های 
نیاز را تامین کنند. با وجودی که هرد و همکارانش 
اکنون،  بودند،  کرده  اشاره  درستی  نگرانی های  به 
بررسی  با  کارلسروهه،  فناوری  موسسه  پژوهشگران 
به  کنند ه ای  قانع  پاسخ  توانسته اند  پژوهش  ده ها 
گذشته  سال  مقاله ی  در  شده  مطرح  نگرانی های 
بدهند. آن ها در مقاله ی پژوهشی خود نتیجه گیری 
کردند که هیچ چیز نمی تواند مانع از آینده ای شود 
پذیر  تجدید  منابع  به وسیله ی  آن  انرژی  تمام  که 

تامین می شود. 
که  داده اند  نشان  جدید  مقاله ی  در  پژوهشگران 

می توانند  دارند،  وجود  هم اکنون  که  فناوری هایی 
تمامی انرژی مورد نیاز را تامین کنند. پژوهشگران 
همچنین این ادعا را هم رد کرده اند که تامین 100 
درصد برق به وسیله ی انرژی های تجدید پذیر نیاز به 
جایگزینی کامل تجهیزات و سیستم های برق رسانی 
که  داده اند  نشان  آن ها  دارد.  جدید  تجهیزاتی  با 
فناوری های مورد نیاز برای راه اندازی شبکه های برق 
هم  حال  همین  پذیر  تجدید  انرژی های  از  حاصل 
قرار  استفاده  مورد  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
می گیرند. تام برون ، پژوهشگر اصلی پژوهش جدید، 
مطرح شده  مسائل  از  بسیاری  که  وجودی  با  گفت: 
که  باشیم  متوجه  باید  هستند،  مهم  هرد  مقاله  در 
راهکارهای فنی که به آن اشاره کرده اند، با فناوری 

امروز قابل حل است.
فناوری های مورد نیاز برای راه اندازی شبکه های برق 
هم  حال  همین  پذیر،  تجدید  انرژی های  از  حاصل 
قرار  استفاده  مورد  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 

می گیرند 
تیم  این  پژوهشگران  از  یکی   ، بریجر  کریستین 
کامال  راهکارها  این  این،  بر  عالوه  گفت:  پژوهشی، 
به  توجه  با  خصوص  به  هستند،  به صرفه   مقرون 
انرژی های  زمینه ی  در  امروز  که  زیادی  هزینه های 

خورشیدی و بادی صرف می شود.
کرده  اشاره  به درستی  همکارانش  و  هرد  چه  اگر 
بودند که ایسلند تنها کشوری است که 100 درصد 
منابع  وسیله ی  به  را  خود  نیاز  مورد  انرژی های 
جدید،  مقاله ی  در  اما  می کند؛  تامین  پذیر  تجدید 
جمله،  از  دیگری  کشورهای  که  است  شده  اشاره 
نیوزیلند، اسکاتلند و دانمارک هم هستند که 100 
درصد انرژی  خود را از منابع تجدید پذیر به دست 
می آورند. عالوه بر این، کشورهای دیگر هم به 100 

از جمله،  نزدیک هستند،  انرژی تجدید پذیر بسیار 
پاراگوئه )۹۹ درصد(، نروژ )۹7 درصد(، اروگوئه )۹۵ 

درصد( و کاستاریکا )۹3 درصد(.
در مقاله ی جدید، همچنین به نمونه ای که در مقاله 
هرد اشاره شده هم پاسخ داده شده است. در مقاله ی 
سال 2017، مسئله ی قطعی برق در جنوب استرالیا 
که از انرژی بادی تغذیه می شود ، به عنوان یک مثال 
مقاله ی  در  پژوهشگران  اما  بود.  شده  مطرح  واضح 
در  آینده  پیشرفت های  که  کرده اند  اشاره  جدید، 
توقف  موجب  می تواند  برق رسانی  تجهیزات  ساخت  
چنین خاموشی هایی شود. و اینکه قطعی برق در این 
نداشته  بادی  انرژی  کمبود  با  ارتباطی  هیچ  ناحیه، 
است. در حال حاضر، ده ها کشور تمامی انرژی  خود 

را از منابع تجدید پذیر به دست می آورند
تیم،  این  پژوهشگران  از  یکی   ، ماتیسن  ود  برایان 
امکان ناپذیر  بر  مبنی  نادرستی  باورهای  گفت: 
منابع  به وسیله ی  انرژی  درصدی   100 تامین  بودن 
تجدید پذیر وجود دارد. ما با استفاده از جدیدترین 
این  به  که  کرده ایم  تالش  انجام شده،  پژوهش های 
باید  باورهای نادرست، پاسخ درستی بدهیم. اکنون 
از  استفاده   و  فسیلی  سوخت های  حذف  به سوی 
بتوانیم،  تا  برویم  به صرفه پیش  انرژی مقرون  منابع 
چالش های تغییرات اقلیمی و سالمتی را از پیش روی 
برداریم. پژوهشگران این تیم پژوهشی از پنج گروه 
در  کارلسروهه  فناوری  موسسه  شده اند:  تشکیل 
آفریقای  صنعتی  و  علمی  تحقیقات  شورای  آلمان، 
دانشگاه  فنالند،  در  الپنرانتا  فنی  دانشگاه  جنوبی، 
صنعتی دلفت در هلند و دانشگاه آلبرگ در دانمارک. 
این تیم پژوهشی، نتایج یافته های خود را در همان 
شده  منتشر  همکارانش  و  هرد  مقاله ی  که  ژورنالی 

بود، منتشر کرده اند. 

http://tnews.ir/news/3142112187775.html?sid=21536826#%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-100-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C
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100 میلیارد تومان در طرح های 
برق رسانی استان بوشهر هزینه 

شد 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر گفت: در راستای توسعه و بازسازی شبکه 
برقرسانی استان بوشهر سال گذشته 100 میلیارد 

تومان هزینه شد.

پاراد  امراله  بوشهر،  از  به گزارش خبرگزاری تسنیم 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  نشست  در  امروز  صبح 
استان  در  برق  مصرف  بیشترین  خانگی  مشترکان 
 ۶۹ داشت:  اظهار  داده اند  اختصاص  خود  به  بوشهر 
درصد مصرف برق در استان بوشهر در بخش خانگی 
و  عمومی  بخش  در  درصد   1۴ آن  از  پس  و  است 

ادارات است.
استان  برق  اینکه ۸0 درصد مشترکان  بیان  با  وی، 
استان  کرد:  تصریح  است  خانگی  بخش  در  بوشهر 
بوشهر در مصرف برق خانگی با ۶۹ درصد در کشور 
رتبه نخست دارد و این در حالی است که متوسط 

مصرف برق خانگی در کشور 33 درصد است.
بوشهر،  استان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
مشترک  هر  ازاء  به  استان  در  خانگی  برق  سرانه 
ساالنه را 11 هزار و ۶3۹ کیلووات ساعت  دانست و 
خاطر نشان کرد: پیک مصرف برق در استان بوشهر 
ثبت  ماه  مرداد  در  مگاوات  گذشته 1۹27  سال  در 
از  امسال  رقم   این  می شود  بینی  پیش  که  شده 

2000 مگاوات فراتر رود.
پاراد، کاهش بارش باران را  سبب کاهش تولید برق 
در نیروگاه های برق آبی دانست و افزود: تولید برق 
در کشور ۵0 درصد کاهش  برق آبی  نیروگاه های  از 
یافته که این مهم هشداری برای رعایت صرفه جویی 

و مدیریت مصرف بهینه برق است.
استان  در  برق  مصرف  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی، 
بوشهر در  مرکز استان ثبت شده تصریح کرد: پیک 
کل مصرف  و پیک توزیع برق در استان بوشهر در 
سال گذشته به ترتیب 1۹30 و 1۶0۸ مگاوات ثبت 
بخش  در  استان  مصرفی  برق  درصد   ۸0 که  شده 

سرمایشی است.
بوشهر  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

غیرضروری  لوازم  از  استفاده  از  پرهیز  بر  تاکید  با 
برقی در زمان اوج مصرف برق افزود: مشترکان برق 
استان بوشهر مدیریت مصرف را در دستور کار خود 
قرار دهند و در اوج مصرف در ساعت های 13 تا 17 
پرمصرف  غیرضروری  برقی  وسایل  از  تا 23  و  20 

استفاده نکنند.
پاراد، تغییر ساعت کار در ادارات را در کاهش مصرف 
برق مهم دانست و گفت: بانک ها هم در صورت تغییر 
مورد  را  مهم  این  اجرایی،  دستگاه های  کار  ساعت 
خاموشی  بدون  تابستانی  بتوان  تا  دهند  قرار  توجه 

پشت سر بگذاریم.
 ۶.1 را  بوشهر  استان  در  برق  مصرف  میزان  وی، 
و  دانست  گذشته  سال  در  ساعت  کیلووات  میلیارد 
گفت: خاموشی در استان بوشهر به ازاء هر مشترک  
در سال گذشته به 21۵ دقیقه در سال رسید که این 

رقم در سال 13۹۵ حدود 23۵ دقیقه بوده است.
بوشهر  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  خاموشی ها  میزان   1۴0۴ سال  تا  اینکه  بیان  با 
 ۸0 به  سال  در  مشترک  هر  ازاء  به  بوشهر  استان 
دقیقه کاهش می یابد خاطر نشان کرد: سال گذشته 
کیلومتر   210 متوسط،  فشار  شبکه  کیلومتر   ۴۵0
شبکه فشار ضعیف ایجاد شده و نصب ترانس های 3 

برابر نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافت.
طرح های  اجرای  برای  تخصیصی  اعتبارات  به  پاراد 
و  توسعه  راستای  افزود:در  و  کرد  اشاره  برقرسانی 
بازسازی شبکه برقرسانی استان بوشهر سال گذشته 

100 میلیارد تومان هزینه شد.
وی از کاهـش تلفات برق در اسـتان بوشـهر خبرداد 
و بیـان کـرد: تلفـات بـرق در اسـتان بوشـهر از 1۸ 
درصـد در سـال 13۹2 اکنون بـه 12 درصد کاهش 

یافته اسـت.

اوج مصرف برق به 44 هزار 
مگاوات رسید

پیک مصرف برق کشور در روز سه شنبه به 44 
هزار مگاوات رسید.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
پیک مصرف برق در روز گذشته )سه شنبه ۸ خرداد 
ماه( ۴۴ هزار و 27۹  مگاوات بوده که پیک مصرفی 
دوشنبه که برابر با ۴2 هزار و ۹02 مگاوات بوده، این 

عدد مقداری افزایش داشته است.
میزان مبادالت برق نیز در روز گذشته برابر با 1۶17 
مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان 1373 

مگاوات و واردات برق نیز 2۴۴ مگاوات بوده است.
روز  در  نیز  صنایع  برق  مصرف  میزان  است  گفتنی 
به  نسبت  که  بود  مگاوات  و ۸2۸  هزار  گذشته سه 
دوشنبه که میزان آن سه هزار و ۶1۵ مگاوات بوده 
است، مصرف برق این بخش روند صعودی به خود 

گرفته است.
معمول  به طور  مصرف  اوج  ساعات  یا  مصرف  پیک 
در شش ماه نخست سال در ساعت های 12 تا 1۶ 
شبانه(  )پیک  شب  در   23 تا   1۹ و  روزانه(  )پیک 

اتفاق می افتد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/09/1738456/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-100-%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%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF?ref=tnews
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57523
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معاون فنی ساتبا اعالم کرد:

سهم 10 درصدی بخش عمومی 
در مصرف برق

 ۷0 حدود  اینکه  بر  تاکید  با  ساتبا  فنی  معاون 
بخش ساختمان  به  برق  پیک مصرف  از  درصد 
اختصاص دارد، گفت: برآورد این است که بیشتر 
از 20 هزار مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به 

لوازم سرمایشی است.
در  ساتبا  استاندارد  و  فنی  معاون  دودآبی نژاد،  امیر 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، به 
میزان برق مصرفی اداره های دولتی برای ایام پیک 
امسال اشاره کرد و گفت: حدود 10 درصد از مصرف 

برق کشور مربوط به تعرفه بخش عمومی است.
ادامه داد: ساختمان های دولتی،  این زمینه  وی در 
مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و...که جزیی از این 
تعرفه محسوب می شوند، از نظر سهم این بخش در 
پیک تابستان امسال برآوردهای صورت گرفته نشان 
می دهد که  حدود 1۵ درصد سهم پیک از مصرف 

برق عمومی است.
معاون فنی و استاندارد ساتبا با اشاره به اینکه حدود 
بخش  در  کشور  کل  انرژی  مصرف  از  درصد   ۵0
از  درصد   70 حدود  کرد:  اضافه  است،  ساختمان 
پیک به بخش ساختمان اختصاص دارد. برآورد این 
است که بیشتر از 20 هزار مگاوات از اوج بار یا پیک 

متعلق به لوازم سرمایشی است.

شورای اقتصاد موافقت کرد؛

تمدید طرح جامع احداث شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق مشهد

در جلسه امروز شورای اقتصاد، درخواست وزارت 
نیرو در خصوص تمدید طرح جامع احداث شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد مورد موافقت 

قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، در 
جلسه شورای اقتصاد ا به ریاست معاون اول رییس 
جمهور، نماینده وزارت نیرو درخواست تمدید طرح 
شهر  برق  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه  احداث  جامع 
مشهد را مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات الزم 

از سوي وزیر نیرو، با آن موافقت شد.
و  اقتصادي  امور  نفت،  وزراي  که  جلسه  این  در 
دارایي، جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راه و شهرسازي، 
صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رییس سازمان برنامه و 
بودجه، معاون علمي و فناوري رییس جمهور، رییس 
نیز  ایران  بازرگاني  اتاق  رییس  و  مرکزي  بانک  کل 

حضور داشتند.

برای اولین بار در کشور؛

گلوگاه، پایلوت آموزش های فنی 
و حرفه ای دکل بندی شد

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  رئیس  گلوگاه- 
گلوگاه از آغاز آموزش های فنی و حرفه ای دکل 
بندی خبر داد و گفت: این آموزش ها برای اولین 

بار در کشور در شهرستان اجرایی شد.
بهروز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه 
به اینکه شهرستان باالترین تعداد دکل بندان کشور 
را دارد و بر اساس نیاز مردم منطقه، این آموزش ها 
به همت فنی و حرفه ای گلوگاه و همکاری شرکت 
در  بار  اولین  برای  گلوگاه،  ساحل  خزر  برق  تعاونی 

کشور اجرایی شد.
اظهار  حرفه  این  آموزش های  مدت  به  اشاره  با  وی 
آموزش  اعالم شده،  استانداردهای  اساس  بر  داشت: 
و  ایمنی  راستای  در  و  ساعته   1۶0 بندان  دکل 
استانداردهای دکل بندی است که به مدت دو هفته 

در فنی و حرفه ای گلوگاه اجرایی می شود.
در  مناسب  خدمات  ارائه  برای  تالش  گفت:  عبد 
راستای استانداردسازی مهارت دکل بندی، نیاز مهم 
دکل  تعداد  باالبودن  دلیل  به  گلوگاه  منطقه  مردم 
خواهد  استمرار  مردم  استقبال  با  که  است  بندان 
به  که  مازندران  شرق  در  گلوگاه  شهرستان  یافت. 
شهر دکل بندان معروف است و از ابتدای آغاز به کار 
نبود فرصت  به دلیل  این شهرستان  دکل بندی در 
کشته  هزار  یک  از  بیش  تاکنون  شغلی  مناسب 
دلیل  همین  به  و  است  گذاشته  به جای  مصدوم  و 
آموزش مهارت استانداردهای دکل بندی در گلوگاه 

به عنوان پایلوت کشوری اجرایی شد

بررسی مشکالت آب و برق با 
حضور وزیر نیرو در کمیسیون 

برنامه

وزیر نیرو در جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و 
بودجه گزارش وضعیت آب و برق را به نمایندگان 

ارائه کرد.
در  حضور  با  نیرو  وزیر  اردکانیان  ایسنا،  گزارش  به 
برق  و  آب  بخش  مشکالت  بودجه  و  برنامه  جلسه 
کشور در سال جاری را برای نمایندگان تشریح کرد.

تملک  اعتبارات  مدت جذب  تمدید  همچنین طرح 
دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۹۶ که دو فوریت 
آن در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس تصویب 
شده بود در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و 

به تصویب این کمیسیون رسید.
بر اساس این طرح مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات 
سال  بودجه  مالی  و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک 
مانده  و  شود  می  تمدید   ۹7 شهریور  پایان  تا   ۹۶
تا  الذکر حداکثر  فوق  اعتبارات  نشده  مصرف  وجوه 
دهم مهر ۹7 به خزانه واریز می شود و مهلت ارسال 
صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان 

مهر ۹7 تعیین می شود.

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57382
https://www.mehrnews.com/news/4310311/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF#ref=tnews
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/1ad4112181898.html#%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
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2هزار انشعاب برق غیرمجاز 
استان بوشهر ساماندهی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
گفت: از مجموع چهار هزار و 500 انشعاب برق 
غیرمجاز این استان 2 هزار انشعاب ساماندهی 

شد.
به گزارش ایرنا، امراله پاراد روز چهارشنبه در جمع 
غیرمجاز  های  انشعاب  عمده  افزود:  خبرنگاران 
چغارک  و  بوشهر  شهرهای  به  مربوط  ساماندهی 
با همکاری سایر دستگاه  نیز  و در دشتستان  است 
ها بزودی ساماندهی انشعاب های برق غیرمجاز آغاز 

می شود.
نیز  برق غیرمجاز  انشعاب  از  برخی  یادآور شد:  وی 
در دست  آنها  از  دقیقی  آمار  که  است  غیر مشهود 
نداریم. پاراد ادامه داد: پارسال ۴۵0 کیلومتر شبکه 

فشار متوسط و 210 کیلومترشبکه فشار ضعیف به 
شبکه های برق استان بوشهر افزوده شد.

وی گفت: شبکه های برق متوسط و ضعیف افزوده 
شده به شبکه های برق استان بوشهر به ترتیب ۶ و 

سه درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است.
استان  نیز  ترانس  نصب  لحاظ  از  یادآورشد:  پاراد 
سه  رشد   ۹۵ سال  به  نسبت   ۹۶ سال  در  بوشهر 

درصدی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: پارسال در مجموع یکهزار میلیارد ریال 
اعتبار برای بازسازی و توسعه شبکه های برق فشار 

متوسط و ضعیف استان بوشهر هزینه شد.
و  دما  بودن  باال  و  بودن  ساحلی  اظهارداشت:  پاراد 
رطوب استهالک تجهیزات برق در استان بوشهر را 

باال برده است.
بوشهر  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: پیک کل مصرف و پیک توزیع برق در 
و  یکهزار  ترتیب  به  گذشته  سال  در  بوشهر  استان 

۹30 و یکهزار و ۶0۸ مگاوات ثبت شد.
در  بوشهر  استان  در  برق  مصرف  پیک  گفت:  پاراد 
ماه  مرداد  در  مگاوات   ۹27 و  یکهزار  گذشته  سال 
از 2  امسال  این رقم  بینی شده  ثبت شد که پیش 

هزار مگاوات فراتر رود.
 ۶.1 گذشته  سال  در  ها  بوشهری  کرد:  اظهار  وی 
میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف کردند و سرانه 
کیلووات  و ۶3۹  هزار  مشترک 11  هر  برق  مصرف 
بود. پاراد افزود: در سال گذشته میزان خاموشی در 
در  دقیقه  به 21۵  ازا هر مشترک  به  بوشهر  استان 
سال رسید که این رقم در سال۹۵ حدود 23۵ دقیقه 
بود. وی گفت: هدر رفت برق در استان بوشهر از 1۸ 
کاهش  درصد  به 12  اکنون  در سال 13۹2  درصد 

یافته است.

اشرف غنی برای افتتاح چند 
پروژه به شمال افغانستان رفت

پس از انتشار گزارش هایی درباره حصر وزیر انرژی 
افغانستان،  ریاست جمهوری  ارگ  توسط  آب  و 
اشرف غنی برای افتتاح پروژه برق به والیت بلخ 

سفر کرد.
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، هفته 
گذشته گزارش های منتشر شد مبنی بر این که ارگ 

این  آب  و  انرژی  وزیر  افغانستان  جمهوری  ریاست 
کشور را در حصر خانگی قرار داده است.

انرژی  وزیر  جای  به  را  بزرگ  پروژه های  از  بسیاری 
مشاور  »محمدهمایون  قیومی«  افغانستان،  آب  و 

اقتصادی اشرف غنی به امضا می رساند.
شهر  به  امروز  غنی  اشرف  که  است  حالی  در  این 
مزارشریف در والیت بلخ رفته است تا چند پروژه در 

رابطه با انرژی و آب را افتتاح کند.
پیش از این نیز در مراسم گشایش پروژه خط لوله 
از حضور  اشرف غنی  تاپی در هرات  به  گاز موسوم 
وزیر انرژی و آب در این مراسم جلوگیری کرده بود.

آب  و  انرژی  وزارت  سخنگوی  غفوری«  »آصف 
گفت:  آمریکا«  »صدای  به  گذشته  روز  افغانستان 
اشرف غنی دستور داد که تا زمان تکمیل برخی از 
پروژه ها مقامات وزارت آب و انرژی حق سفر خارجی 
دانشگاه  استاد  و  حقوقدان  »ودیرصافی«  ندارند.  را 
کابل در واکنش به این موضوع اظهار داشت: ممنوع 
الخروج کردن یک شهروند بدون حکم دادگاه اقدامی 

غیر قانونی است.
دستور  به  افغان  امنیتی  نیروهای  گذشته  هفته 
سفر  از  افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ 
به  افغانستان  آب  و  انرژی  وزیر  »علی احمدعثمانی« 

والیت های هرات و بلخ جلوگیری کردند.
برای  اشرف غنی  معتقدند که  کارشناسان  از  برخی 
ریاست  دستاوردهای  تضعیف  و  انتخاباتی  اهداف 
اجرایی دولت افغانستان عثمانی را در حصر خانگی 

قرار داده است.
پیش از این نیز گزارش هایی از تشکیل کمیسیون های 
ریاست  ارگ  در  وزارت خانه ها  از  برخی  با  موازی 
جمهوری افغانستان به منظور انحصار قدرت منتشر 

شده بود.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/d33f112214233.html#2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/09/1738418/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA?ref=tnews
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تجارب جهانی شورای هماهنگی اقتصاد بررسی شد

مدل آسیایی اجماع اقتصادی

»شورای عالی  جلسه  نخستین  اقتصاد:  دنیای 
قوه  سه  سران  حضور  با  اقتصادی«  هماهنگی 
توان  »تقویت  هدف  با  شورا  این  شد.  برگزار 
مدیریتی« و »بسترسازی برای اتخاذ تصمیمات 

سریع و هماهنگ« تشکیل شده است.
نهادهای  بررسی  به  گزارشی  در  »دنیای اقتصاد« 
بررسی ها  است.  پرداخته  کشورها  دیگر  در  مشابه 
به خصوص  کشورها  از  بسیاری  که  نشان می دهد 
نهادهایی  چنین  از  آسیا،  شرقی  جنوب  کشورهای 
برای هماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی استفاده 
آسیایی  مدل  هماهنگی  شورای  درواقع  می کنند. 

اجماع اقتصادی است.

اقتصادی مدل آسیایی اجماع 
»شورای  جلسه  نخستین  جاری  هفته  شنبه  روز 
با حضور سران سه قوه،  اقتصادی«  عالی هماهنگی 
اقتصادی  ستاد  اعضای  رئیس جمهوری،  اول  معاون 
و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون های  روسای  دولت، 

اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
برگزار شد. حسن روحانی در خالل این جلسه هدف 
تشکیل این نهاد فراقوه ای را افزایش توان مدیریتی و 
ایجاد امکان برای تصمیم گیری سریع و هماهنگ در 
مسائل اقتصادی عنوان کرد. اگرچه ایجاد هماهنگی 
طریق  از  صرفا  غربی  کشورهای  از  بسیاری  در 
رویه های برنامه ریزی شده ایجاد می شود اما بررسی 
تجربیات جهانی نیز نشان می دهد کشورهای بسیاری 
از جمله اغلب کشورهای جنوب شرق آسیا، طی نیم 
قرن اخیر با استفاده از چنین ابزار هماهنگ کننده ای 
طرز  به  را  خود  اقتصادی  مختصات  توانسته اند 
و  وظایف  میان  اگرچه  دهند.  تغییر  معناداری 
اقتصادی  برنامه ریزی  عالی  نهاد  اختیارات  حدود 
اما  دارد  وجود  تفاوت هایی  مختلف  کشورهای  در 
بر  عالوه  شورایی  چنین  گفت  می توان  مجموع  در 
طراحی مکانیزمی برای هماهنگی عملکرد نهادهای 
اولویت های  تعیین  وظیفه  از  اقتصادی،  مختلف 
ارزیابی  و  نظارت  و  توسعه  برنامه  تدوین  بودجه ای، 
که  وظیفه ای  است.  برخوردار  آن  اجرای  زمینه  در 
از کارکردهای »سازمان برنامه و بودجه« در اقتصاد 
وظایف  در  شفافیت«  »اجرای  اشتراک  است.  ایران 
از یک  نهاد در کشورهای مختلف  برای  تعریف شده 
سو نشان دهنده اهمیت اجرای شفافیت در اقتصاد و 
از سوی دیگر معرف یکی از مهم ترین پیش شرط های 
موفقیت این نهاد در ایجاد هماهنگی و همکاری در 
سیستم اقتصادی است. در برخی از کشورها شورای 
حمایت  و  وظیفه جذب  اقتصادی  برنامه ریزی  عالی 
می گیرد. عهده  بر  نیز  را  خارجی  سرمایه گذاری  از 

می توان گفت استفاده از بازوی پژوهشی قدرتمند و 
مهم ترین  همه جانبه سیاسی  از حمایت  برخورداری 
چنین  عملکرد  بودن  آمیز  موفقیت  پیش شرط های 

به  گزارش  این  در  اقتصاد«  »دنیای  نهادی هستند. 
شورای  ترکیب  و  وظایف  اختیارات،  حوزه  بررسی 
پرشتاب  اقتصاد  سه  در  اقتصادی  برنامه ریزی  عالی 
»تایوان«  و  »مالزی«  یعنی»کره جنوبی«،  آسیایی 

پرداخته است.

هماهنگی برای  نهادی 
اولین  برگزاری  شاهد  جاری،  هفته  از  روز  نخستین 
جلسه »شورای عالی هماهنگی اقتصادی« با حضور 
سران سه قوه بود. از آنجایی که تصمیمات جزیره ای 
سالهاست  مختلف  نهادهای  بین  ناهماهنگی  و 
از  یکی  به عنوان  کارشناسان  از  بسیاری  سوی  از 
معرفی  کشور  اقتصادی  توسعه  موانع  مهم ترین 
مطابق  تا  شد  تشکیل  فراقوه  نهاد  این  شده است، 
در  سرعت گیری  بسترساز  رئیس جمهوری  سخنان 
کشور  اقتصادی  مشکالت  برای  راه حل  به  دستیابی 
برخی   حوزه ها  در  آنها  باشد. مشکالتی که شدت 
باعث تناوب واژه »ابرچالش« در سخنان کارشناسان 

اقتصادی شده است.
ایجاد  اقتصاد،  بدنه  در  مختلف  نهادهای  حضور  در 
و  تداخل  بدون  مختلف  نهادهای  بین  هماهنگی 
مهم ترین  از  یکی  اجرایی  وظیفه های  در  تعارض 
این  پیش ران  موتور  است.  سیاست گذاران  اهداف 
سیستم هماهنگ الگوریتمی است که از سوی نهاد 
متولی برنامه ریزی در کشور ارائه می شود. به همین 
دلیل می توان انتظار داشت که متولی برنامه ریزی و 
هماهنگی در یک کشور در یک موجودیت تجمیع 
نشان  نیز  کشورها  سایر  تجربیات  بررسی  شوند. 
می دهد که چنین نهادی از دهه ها پیش در کشورهای 
مختلف جهان به خصوص کشورهای جنوب شرقی 
آسیا به عنوان راه حلی برای دستیابی به پاسخ صحیح 

برای  بوده است.  استفاده  مورد  اقتصادی  مسائل  به 
مثال در کره جنوبی، »شورای برنامه ریزی اقتصادی« 
تصمیم گیر  به عنوان  دهه 1۹۶0  ابتدای  از   )EPB(
نهایی در امور اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. 
سوی  از  دهه13۵0  در  شورایی  چنین  تشکیل 
شد،  پیشنهاد  نیز  دوم  پهلوی  به  هاروارد«  »پسران 
نگرفت.  قرار  پهلوی  شاه  محمدرضا  توجه  مورد  اما 
و  مالزی  تایوان،  سنگاپور،  کشورهای  کره  بر  عالوه 
اجماع  ایجاد  برای  مشابه  ابزاری  از  نیز  هنگ کنگ 
وجه  می کنند.  استفاده  اقتصادی  تصمیم گیری  در 
شباهت این نهاد در کشورهای مختلف داشتن اختیار 
البته  است.  اقتصادی  نهایی  تصمیم گیرنده  به عنوان 
نهاد در کشورهای مختلف  این  بررسی حوزه کاری 
اقتصادی  با مشکالت  تجانس  در  که  می دهد  نشان 
تمرکز  نقاط  و  اختیارات  حوزه  مختلف،  کشورهای 
این نهاد متفاوت است. »دنیای اقتصاد« در ادامه این 
از شورای  انتظار  انعکاس شمای مورد  برای  گزارش 
کاراکترهای  بررسی  به  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
کشورهای  در  اقتصادی  نهایی  تصمیم گیرنده 
»کره جنوبی«، »مالزی« و »سنگاپور« پرداخته  است.

برنامه ریزی هماهنگ برای  شورایی 
اقتصاد کره جنوبی در دهه 1۹۶0 که به تازگی جنگ 
بسیار  وضعیت  در  گذاشته بود  سر  پشت  را  کره  دو 
بدی به سر می برد به نحوی که تامین مواد غذایی 
مورد نیاز برای جمعیت در حال انبساط کره، حتی 
برای  غامض  مساله ای  به  نیز  آمریکا  کمک های  با 
بسیاری  شده بود.  تبدیل  کشور  این  سیاست گذاران 
از برآوردهای بین المللی کره جنوبی را در دهه 1۹۶0 

جزو فقیرترین کشورهای جنوب آسیا 
ادامه در صفحه بعد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3394735-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ادامه از صفحه قبل
که  بود  شرایطی  چنین  در  کرده بودند.  معرفی 
معاون  ریاست  به  اقتصادی«  برنامه ریزی  »هیات 
نخست وزیر وقت این کشور تشکیل شد. اعضای این 
مدیریت  حوزه  خبرگان  و  اقتصادی  وزرای  را  شورا 
و اقتصاد تشکیل می دادند. این شورا که از حمایت 
در  بود  برخوردار  هی«  چونگ  پارک  »ژنرال  کامل 
کره  توسعه صنعتی  برای  برنامه ریزی  گام  نخستین 
وظایف  حوزه  رفته رفته  داد.  قرار  کار  دستور  در  را 
دهه 1۹۸0  در  که  جایی  تا  شد  وسیع تر  شورا  این 
اعتبارات  جریان  هدایت  و  منابع  تخصیص  وظیفه 
ترتیب  این  به  گرفت.  قرار  شورا  این  عهده  بر  نیز 
متولی  به   1۹۶0 دهه  میانه  از  تدریج  به  شورا  این 
بخش خصوصی  و  دولت  اقتصادی  امور  کلیه  اصلی 
را  شورا  این  اعضای  شد.  تبدیل  جنوبی  کره  در 
اقتصادی رئیس جمهور و  ارشد  اول و مشاور  معاون 
وزرای دارایی، تجارت و صنعت و کار و رئیس بانک 
و خبرگان  قانون گذاری  مجلس  نمایندگان  مرکزی، 
حقوقی تشکیل می دهند و تصمیمات اتخاذ شده در 
این شورا از بیشترین اولویت اجرایی در کره جنوبی 

برخوردار است.
این  عملکرد  شیوه  درباره  نکات  مهم ترین  از  یکی 
شورا تکیه بر اتاق های فکر و نهادهای پژوهشی است 
»موسسه  شورا،  این  تشکیل  از  پس  که  نحوی  به 
تحقیقات توسعه کره جنوبی« به عنوان بازوی پژوهشی 
برنامه ریزی  اصلی  متولی  سازمانی  چارت  ذیل  در 
اقتصادی در کره جنوبی قرار گرفت. برنامه ریزی این 
برنامه  قالب هفت  در  کره جنوبی  اقتصاد  برای  شورا 
از  کمتر  در  کره جنوبی  شد  باعث  نهایت  در  توسعه 
چهار دهه از یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی به 
بیست ونهمین کشور در زمینه رفاه اقتصادی تبدیل 

شود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی طی چهار دهه 
منتهی به سال 2010 تولید ناخالص داخلی سرانه در 

این کشور بیش از 1۴00 درصد افزایش یافته است.

دو نهاد مکمل
آغاز  نقطه  لحاظ  از  مالزی  اقتصادی  توسعه  داستان 
توسعه  تجربه  با  باالیی  تجانس  پیموده شده  روند  و 
اقتصادی کره جنوبی دارد. این کشور در دهه 1۹۶0 
انگلستان  از  استقالل  از  پس  چهارسال  از  کمتر  و 
در  هماهنگی  ایجاد  برای  نهاد  دو  تاسیس  به  اقدام 
حدود  سال 1۹۶0  در  کرد.  اقتصادی  توسعه  مسیر 
خط  زیر  میلیون نفره   ۸ کشور  این  مردم  از  نیمی 
اشتغال  از  و حدود 30 درصد  می کردند  زندگی  فقر 
به عنوان  قلع  و  کائوچو  تولید  بخش  در  کشور  این 
چنین  در  بود.  کشور  این  طبیعی  منابع  مهم ترین 
مالزیایی  سیاست گذاران   1۹۶۴ سال  در  شرایطی 
برنامه  تدوین  برای  را  برنامه ریزی«  عالی  »شورای 
کردند.  ایجاد  کشور  این  اقتصادی  ساختار  اصالح 
شورا  این  تشکیل  از  پیش  سال  سه  حدود  البته 
»نهاد تخصصی برنامه ریزی اقتصادی« در این کشور 
با هدف مدرن سازی صنعتی مالزی ایجاد شده بود. 
اقتصادی،  برنامه ریزی  عالی  شورای  تشکیل  با  اما 
وظیفه این نهاد تخصصی تغییر و این نهاد به بازوی 
پژوهشی شورای عالی برنامه ریزی تغییر شکل یافت.

می توان گفت شورای عالی برنامه ریزی در این کشور، 
نظارت،  برنامه ریزی،  دارد؛  عهده  بر  وظیفه  چهار 
نقش  ایفای  و  پروژه ها  ارزیابی  و  بودجه  مدیریت 
به عنوان هماهنگ کننده سایر نهادهای اقتصادی در 
این کشور. افزون بر این، این کشور حدود ۴ دهه پیش 
سرمایه گذاری  هماهنگی  شورای  تشکیل  به  اقدام 
اقتصادی  برنامه ریزی  عالی  شورای  مکمل  به عنوان 

در  زود  خیلی  شورایی  چنین  تشکیل  نتیجه  کرد. 
شاخص های کالن اقتصادی این کشور نمود پیدا کرد 
به نحوی که این کشور حتی در دوران رکودی دهه 
۸0 نیز توانست با تکیه بر ساختار اقتصادی به روز 
شده خود نشانه های رکود را در اقتصاد خود رقیق تر 
هماهنگ  اقتصادی  برنامه ریزی  دهه   ۶ نتیجه  کند. 
در مالزی کاهش جمعیت زیر خط فقر از ۵0درصد 
به کمتر از نیم درصد است. طی این ۶ دهه میزان 
درآمد سرانه هر شهروند مالزیایی از حدود 23۵ دالر 

به بیش از 11 هزار دالر افزایش یافته است.

تایوان اقتصادی  دگردیسی 
در  تایـوان  اقتصـاد  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  پـس 
تناسـب با بسـیاری از کشـورهای جنوب شـرق آسیا 
وضعیـت اسـفباری را سـپری می کرد. بـه نحوی که 
تامیـن نیازهای ضروری شـهروندان این کشـور تنها 
بـا کمک هـای خارجـی امکان پذیـر بـود و بیـش از 
نیمـی از جمعیـت ایـن کشـور زیر خط فقـر زندگی 
از  الگوبـرداری  بـا  و   1۹۶3 سـال  در  می کردنـد. 
همسـایگان شـرقی، تایـوان اقدام به تاسـیس نهادی 
بـا عنـوان »شـورای همـکاری بین المللـی و توسـعه 
اقتصـادی« کـرد. این شـورا که در ابتـدا تنها وظیفه 
تدویـن برنامـه توسـعه در ایـن کشـور را بـر عهـده 
داشـت، بـا افزایش حـوزه اختیـارات بـه برنامه ریزی 
بودجـه ای، نظـارت و ارزیابـی و بسترسـازی بـرای 
»شـورای  بـه  خارجـی  سـرمایه گذاری  توسـعه 
برنامه ریـزی اقتصـادی« تغییـر نام داد. این شـورا تا 
سـال 201۴ بـا همیـن نام بـه فعالیـت می پرداخت، 
امـا به واسـطه وجـود تداخل و همپوشـانی در برخی 
از حوزه هـای وظایـف در سـال 201۴ با کمیسـیون 
تحقیـق، توسـعه و ارزیابی ادغام شـد و به »شـورای 

ملـی توسـعه« تغییـر نـام داد. اعضـای این شـورا را 
وزیـر و معـاون وزیـر توسـعه تایـوان و مجموعـه ای 
از کارشناسـان اقتصـادی تشـکیل می  دهنـد. نکتـه 
جالـب توجـه در هارمونی اعضای این شـورا عضویت 
ایـن  مشـاوران  گـروه  در  بین المللـی  کارشناسـان 
شـورا اسـت. بـرای مثـال »وودی دا« وزیـر اقتصـاد 
پیشـین چین یکـی از اعضـای این نهـاد تصمیم گیر 
در اقتصـاد تایـوان اسـت. نخسـتین مدل اجرا شـده 
از شـورای تصمیم گیـری اقتصـادی در تایـوان نیـز 
از مجموعـه ای از کارشناسـان اقتصـادی آمریکایـی 
بـاالی  وزن  البتـه  بـود.  شـده  تشـکیل  چینـی  و 
کارشناسـان آمریکایـی در اولین شـورای همکاری و 
توسـعه تایـوان، به واسـطه تکیـه اقتصاد این کشـور 

بـر کمک هـای مالـی آمریـکا بود.

همگرایی مسیر 
هماهنگ کننـده  نهادهـای  حـوزه کاری  مقایسـه 
تصمیمـات اقتصادی نشـان می دهد یکـی از مهم ترین 
اهـداف چنیـن نهـادی اصـالح رویه هـا به نحوی اسـت 
کـه تداخـل و در نتیجه تناقضی بین فعالیت بخش های 
مختلـف اقتصاد وجـود نداشته باشـد. بررسـی هارمونی 
وظایـف این نهاد در کشـورهای مختلف نشـان می دهد 
بسـیاری از اختیارات و وظایف این نهاد هماهنگ کننده 
در اقتصـاد در وظایـف سـازمان برنامـه و بودجه تعریف 
شـده اسـت. بنابرایـن بایـد دیـد سیاسـت گذاران برای 
جلوگیـری از تداخـل وظایـف ایـن نهـاد تازه تاسـیس 
بـا وظایـف سـازمان برنامـه و بودجـه از چـه راه حلـی 
اسـتفاده خواهنـد کـرد. افزون بـر این به نظر می رسـد 
برنامه هـای ارائـه شـده از سـوی این نهـاد مهم ترین 
بیـن  در  و »همـکاری«  ایجـاد »هماهنگـی«  ابـزار 

نهادهـای مختلـف کشـور اسـت...
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PEST تحلیل محیطی با روش
ایجاد چشم انداز برای آینده کسب وکار قسمت پایانی

دکتر ریحانه نیک نام/ تحلیلگر کسب وکار
مدیران کسب وکارها همواره می کوشند تا از نتیجه 
ایجاد  برای  تحلیل های محیطی کسب وکار خود 
بهره  خود  کسب وکار  آینده  برای  چشم اندازی 

جویند.
برای تجزیه  و تحلیل محیط کسب وکار خود و فرصت ها و 
تهدید هایی که این محیط پیش روی شما قرار می دهد، 

این چهار قدم را دنبال کنید:
قدم اول: از ابزار PEST برای توفان ذهنی تغییراتی 
که در اطرافتان در حال رخ دادن هستند، استفاده کنید. 
و  استفاده  به سواالتتان  برای جهت دهی  زیر  موارد  از 
سواالت خود را متناسب با نیاز های به خصوص کسب وکار 

خود آماده کنید.
قدم دوم: با استفاده از تکنیک توفان ذهنی، فرصت هایی 
را که از هر یک از این تغییرات ایجاد می شوند، روی کاغذ 

بیاورید.
این  به وسیله  که  را  مسائلی  یا  تهدید ها  سوم:  قدم 
تغییرات پدید می آیند، نیز با همان تکنیک روی کاغذ 

بیاورید.
قدم چهارم: اقدام الزم را اتخاذ کنید.

قدم اول: توفان ذهنی عوامل سیاسی
انتخابات محلی، استانی یا سراسری بعدی چه زمانی 
تغییراتی ممکن  انتخابات چه  این  انجام خواهد شد؟ 

است در سیاست های محلی یا دولتی به وجود بیاورد؟
مستعدترین مدعیان بالقوه قدرت چه کسانی هستند؟ 
دیگر  و  حرفه ای  سیاست های  به  نسبت  آنان  دیدگاه 

سیاست هایی که بر سازمان شما تاثیرگذارند، چیست؟
آیا تغییرات قانونی یا مالیاتی در شرف انجامی هست 
که بتواند چه مثبت و چه منفی، روی کسب وکار شما 

اثرگذار باشد؟
مقررات کسب وکار، با همه تغییرات برنامه ریزی شده اش، 
چه اثری روی کسب وکار شما خواهد گذاشت؟ آیا روندی 

مبنی بر وضع یا لغو مقرراتی ازاین دست وجود دارد؟
مسوولیت  جمعی،  سیاست  قبال  در  دولت  رویکرد 
از  اجتماعی، مسائل محیط زیستی و قوانین حمایت 
مشتریان چیست؟ این رویکرد چه تاثیراتی دارد و آیا 

احتمال تغییر آن وجود دارد؟

عوامل اقتصادی
اوضاع اقتصادی فعلی تا چه اندازه ثبات دارد؟ آیا این 

اقتصاد، رو به رشد، ایستا، یا رو به افول است؟
آیا نرخ های  تبادل ارز های اصلی ثبات دارند، یا ممکن 

است نوسانات شدیدی داشته باشند؟
یا  است  افزایش  به  رو  مشتریان  موجود  درآمد  سطح 
کاهش؟ این میزان طی چند سال آینده چه تغییراتی 

ممکن است داشته باشد؟

عوامل اجتماعی
نـرخ رشـد و مشـخصات سـنی جمعیت کشـور شـما 
چقدر اسـت؟ این میـزان با چه تغییراتی ممکن اسـت 
مواجـه شـود؟ آیا اختالف عقاید میان نسـل ها می تواند 
بـر کار شـما اثـر بگذارد؟ سـطح سـالمت، تحصیالت و 
پتانسـیل بسـیج اجتماعی در جامعه شما چقدر است؟ 

ایـن عوامل با چـه تغییراتی همراه هسـتند و تاثیر این 
تغییـرات چه خواهد بـود؟ الگو های اشـتغال، روند های 
بـازار کار و دیدگاه هـای موجـود و قابـل رصـد نسـبت 
بـه کار کـدام هسـتند؟ آیـا اینها بـرای گروه های سـنی 
مختلف متفاوت هسـتند؟ کـدام دیدگاه ها یـا تابو های 
اجتماعی ممکن اسـت بر کسب وکار شـما اثر بگذارند؟ 
آیـا به تازگـی تغییـر و تحـوالت اجتماعـی ای رخ داده 

اسـت که بتوانـد بر این موضـوع اثرگذار باشـد؟

عوامل فناورانه
فناوری جدیدی هست که بتواند به کار شما بیاید؟

آیا فناوری تازه ای در افق کسب وکار شما هست که در 
صورت در دسترس قرار گرفتن، بتواند حرفه یا صنعت 
شما را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا هیچ یک از رقبای 
بتواند  تازه ای دسترسی دارند که  شما به فناوری های 

محصوالتشان را دچار تحولی اساسی کند؟
دولت هـا و موسسـات آموزشـی و پژوهشـی تحقیقـات 
خـود را روی چـه حوزه هایـی متمرکـز می کننـد؟ آیـا 
هیـچ راهـی بـرای بهـره گرفتـن از این موضـوع پیش 

پای شـما وجـود دارد؟

قدم دوم: توفان ذهنی فرصت ها
وقتـی تغییراتـی را کـه در محیـط کسـب وکار شـما 
در حـال وقـوع هسـتند شناسـایی کردیـد، زمـان آن 
فرامی رسـد کـه بـه هر تغییـر نگاهی داشـته باشـید و 
فرصت هایـی را کـه هر یـک از این تغییـرات می توانند 
بـرای شـما ایجـاد کننـد بـا اسـتفاده از توفـان ذهنـی 
روی کاغـذ بیاوریـد. مثـال از خودتـان بپرسـید کـه آیا 
ایـن تغییـر نمی توانـد به شـما کمک کنـد محصوالت 
جدیـدی تولید کنیـد، بازار های تازه ای ایجـاد کنید، یا 

کنیـد؟ مقرون به صرفه تـر  را  فرآیند هایتـان 

قدم سوم: توفان ذهنی تهدید ها
می توانند  چطور  تغییرات  این  اینکه  به  کردن  فکر 
کسب وکار شما را تضعیف کنند نیز مهم است. اگر این 
موضوع را به موقع بفهمید، شاید بتوانید از این مشکالت 
دوری کنید یا تاثیراتشان را کاهش دهید. مثال اگر بخش 
مهمی از بازار شما ازلحاظ جمعیتی رو به افول است، آیا 
قادر هستید بازار های تازه ای برای خود فراهم کنید؟ یا 
مثال اگر فناوری، یک محصول مهم شما را تهدید می کند، 
آیا می توانید آن فناوری را با هدف بهبود محصول خود به 
خدمت بگیرید؟ )تحلیل ریسک می تواند در ارزیابی این 
تهدید ها و تدوین استراتژی مناسب برای مدیریت کردن 

آنها به شما کمک کند.(

قدم چهارم: اتخاذ اقدام عملی
برای  الزم  اقدامات  کردید،  شناسایی  فرصتی  جا  هر 
بهره برداری از آن فرصت را در طرح کسب وکار خود در نظر 
بگیرید. هر جا ریسک قابل توجهی دیدید، برای مدیریت یا 

حذف آن اقدامات عملی الزم را اتخاذ کنید.

حرف آخر
تحلیل PEST به شما کمک می کند تغییرات سیاسی، 
محیط  شکل دهنده  فناورانه  و  اجتماعی  اقتصادی، 
آینده کسب وکار خود را درک کنید.  می توانید از این 
»تصویر  مشخصه های  ذهنی  توفان  برای  سرفصل ها 
کلی« یک محیط کسب وکار )که می تواند یک کشور، 
منطقه، یا یک بازار موجود یا جدید باشد( استفاده کنید 
و از اینجا، درباره نیرو های قابل توجه پیش برنده تغییر در 
آن به نتایجی برسید. این کار، امکان طرح ریزی جزئی تر 
به واسطه آن می توانید  را پدید می آورد که  و دقیق تر 
ریسک را به حداقل برسانید و از فرصت هایی که سر 

راهتان قرار می گیرند نهایت استفاده را ببرید.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3394084-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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»باداب سورت« ساری، چشمه پلکانی تراورتنی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان، که در روستای اوروست بخش چهاردانگه ی قرار دارد. 
این چشمه توسط سازمان میراث فرهنگی در سال 13۸7 پس از کوه دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران 

ثبت شد. ثبت جهانی این باداب نیز پس از پاموک کاله ترکیه، به عنوان دومین چشمه آب شور جهان به شمار می آید.

ساری؛ کهن شهر اسطوره و فرهنگ

https://www.isna.ir/photo/97030703294/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7#9

	بررسی مشکلات سرمایهگذاری در جلسه عمومی
	 کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سندیکا 
	جلسه عمومی کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سی و یکم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
	راه گذر از پیک ۹۷
	دنیای اقتصاد: گذر موفق از پیک مصرف برق چند سالی است به یکی از دوئلهای تابستانی متولیان وزارت نیرو تبدیل شده است؛ دوئلی که یکسوی آن را متقاضیان پرمصرفی از بخش کشاورزی، صنعت و خانگی شکل دادهاند و سوی دیگرش را نیروگاههایی با ظرفیت و راندمان پایین تولید و 

	نصف مصرف برق در ساعات پیک مربوط به کولر است
	معاون فنی ساتبا با تاکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد از پیک مصرف برق به بخش ساختمان اختصاص دارد، گفت: برآورد این است که بیشتر از ۲۰ هزار مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به لوازم سرمایشی است.

	تامین برق عشایر گرمسار با پنلهای خورشیدی 
	برای تامین انرژی برق در مناطق عشایری ، 60 دستگاه پنل خورشیدی به عشایر گرمسار و ایوانکی واگذار شد.

	منابع تجدید پذیر میتوانند 100 تقاضای انرژی جهان را تامین کنند 
	فصل اقتصاد: در پژوهشی که بهتازگی انجام شده، پژوهشگران تاکید کردهاند که بهطور قطع، در آینده تمامی نیازهای انرژی جهان به وسیلهی انرژیهای تجدید پذیر تامین میشود. پژوهش جدید در واقع، پاسخی به پژوهشی است که سال گذشته توسط بنجامین هِرد و همکارانش در ژورنا

	۱۰۰ میلیارد تومان در طرحهای برقرسانی استان بوشهر هزینه شد
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در راستای توسعه و بازسازی شبکه برقرسانی استان بوشهر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شد.

	اوج مصرف برق به 44 هزار مگاوات رسید
	پیک مصرف برق کشور در روز سهشنبه به 44 هزار مگاوات رسید.

	سهم 10 درصدی بخش عمومی در مصرف برق
	معاون فنی ساتبا با تاکید بر اینکه حدود 70 درصد از پیک مصرف برق به بخش ساختمان اختصاص دارد، گفت: برآورد این است که بیشتر از 20 هزار مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به لوازم سرمایشی است.

	تمدید طرح جامع احداث شبكه انتقال و فوق توزيع برق مشهد
	در جلسه امروز شورای اقتصاد، درخواست وزارت نیرو در خصوص تمدید طرح جامع احداث شبكه انتقال و فوق توزيع برق شهر مشهد مورد موافقت قرار گرفت.

	گلوگاه، پایلوت آموزشهای فنی و حرفهای دکل بندی شد
	گلوگاه- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلوگاه از آغاز آموزشهای فنی و حرفهای دکل بندی خبر داد و گفت: این آموزشها برای اولین بار در کشور در شهرستان اجرایی شد.

	بررسی مشکلات آب و برق با حضور وزیر نیرو در کمیسیون برنامه
	وزیر نیرو در جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه گزارش وضعیت آب و برق را به نمایندگان ارائه کرد.

	2هزار انشعاب برق غیرمجاز استان بوشهر ساماندهی شد
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: از مجموع چهار هزار و 500 انشعاب برق غیرمجاز این استان 2 هزار انشعاب ساماندهی شد.

	اشرف غنی برای افتتاح چند پروژه به شمال افغانستان رفت
	پس از انتشار گزارشهایی درباره حصر وزیر انرژی و آب توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی برای افتتاح پروژه برق به ولایت بلخ سفر کرد.

	مدل آسیایی اجماع اقتصادی
	دنیای اقتصاد: نخستین جلسه «شورایعالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه برگزار شد. این شورا با هدف «تقویت توان مدیریتی» و «بسترسازی برای اتخاذ تصمیمات سریع و هماهنگ» تشکیل شده است.


	ایجاد چشمانداز برای آینده کسبوکار قسمت پایانی
	مدیران کسبوکارها همواره میکوشند تا از نتیجه تحلیلهای محیطی کسبوکار خود برای ایجاد چشماندازی برای آینده کسبوکار خود بهره جویند.




