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سیاست گذاری بدون برجام

 دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

دنیای اقتصاد/ حمید آذرمند
بین المللی  مهم  دستاورد  و  تجربه  یک  برجام 
اقدام  با  که  بود  جهانی  بحران  های  با  مواجهه  در 
آمریکا  توسط  بین المللی  قواعد  خالف  و  یک جانبه 
مخدوش شد. با وجود اینکه فعال سایر اعضای برجام 
و اتحادیه اروپا پایبندی به توافق را اعالم کرده اند، 
ولی رفتار شرکت های بزرگ در این مدت نشان داد 
که الزم است مسووالن کشور، آمادگی و تدبیر کافی 

برای هر گونه شرایط دشوار را داشته باشند.
بازگشت  برای  را  الزم  پیش بینی های  آن  از  مهم تر 

تحریم های بین المللی به عمل آورند.
آمریکا  کارشکنی  و  اقتصادی  تحریم های  بازگشت 
برای انصراف بانک ها و شرکت های بزرگ از همکاری 
ایجاد  ایران  اقتصاد  مسیر  در  مشکالتی  ایران،  با 
تشدید  را  ایران  اقتصاد  چالش های  و  کرد  خواهد 
تحریم ها،  بازگشت  تبعات  از  یکی  کرد.  خواهد 
شد  خواهد  موجب  که  است  نفت  صادرات  کاهش 
منابع بودجه عمومی کاهش و کسری بودجه افزایش 
یابد. از طرف دیگر، با ایجاد اخالل در تعامالت بانکی 
ایران با موسسات مالی بین المللی، صادرات غیرنفتی 
نتیجه  در  شد.  خواهد  مشکل  دچار  نیز  واردات  و 
جذب  و  سرمایه گذاری  روند  تحریم ها،  تشدید  با 
آن  آثار  به تدریج  و  می یابد  کاهش  خارجی   سرمایه 

ادامه در صحفه 3

چه کار کنیم تا برق قطع نشود؟

مدیرعامل شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایران 
گفـت: اگر مردم فقـط 10 درصـد درمصرف برق 
صرفـه جویی کننـد نگرانی بـرای تأمیـن برق 

نداریم. امسـال  تابستان 
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، داوود فرخـزاد در 

عیـن حـال افـزود: مـردم مصـرف متعادلـی دارند و 
در ایـن بخـش خـوب عمل می شـود امـا فقط بخش 

کوچکـی پرمصرف هسـتند.
دسـتگاه های  می خواهیـم  مـردم  از  گفـت:  وی 
برودتـی خـود را بیـن 23 تـا 26 درجـه کـه دمـای 

مطبـوع اسـت تنظیـم و در آخـر شـب ها المپ هایی 
کـه مـورد نیـاز نیسـت خامـوش کننـد.

فرخـزاد افزود: سـاعات اوج مصرف در روز از سـاعت 
13 تا 17 و شـب ها حدود سـاعت 21 اسـت که در 
سـال گذشـته اوج مصـرف روز بـه 55 هـزار مگاوات 
رسـید. وی گفـت: اکنـون در پیـک مصـرف شـب ها 
48 هـزار و 200 مـگاوات و در روز 49 هـزار مگاوات 
بـرق اسـتفاده می شـود. مدیرعامل شـرکت مدیریت 
شـبکه بـرق ایـران افـزود: از صنایـع خواسـتیم کـه 
بـه سـاعات کم مصـرف  را  بـرق  از  اسـتفاده  زمـان 
تغییـر دهنـد و دسـتگاه ها و مراکـز دولتـی نیز پس 
از خـروج کارکنـان، همـه دسـتگاه های برودتی خود 

را خامـوش و بـر ایـن کار نظـارت کنند.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال حـدود دو هزار مـگاوات 
بـه شـبکه برق کشـور اضافه کردیم گفـت: در بخش 
آبـی چهـار هـزار مـگاوات کمبـود داشـتیم کـه بـا 
بارندگی هـای اخیـر هـزار مـگاوات آن جبران شـده 
اسـت. فرخـزاد افـزود: نیروگاه هـای حرارتـی کشـور 
نیـز بـا ظرفیـت کامل در مـدار قـرار دارنـد و برنامه 

تعمیـرات آن هـا کامـل انجام شـده اسـت.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3398945-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/21/1746783/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
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یادداشت مدیران

چه کار کنیم تا برق قطع نشود؟
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
اگر مردم فقط 10 درصد درمصرف برق صرفه جویی 
کنند نگرانی برای تأمین برق تابستان امسال نداریم.

صفحه 1
برق ساختمان راه آهن به دلیل 460 

میلیون تومان بدهی قطع شد 
رکنا: مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ علت قطع برق یکی از ساختمان های جانبی 
میلیون   460 بدهی  را  تهران  آهن  راه  ایستگاه 

تومانی این شرکت اعالم کرد.
صفحه 3

برنامه بازنشستگی نیروگاه های قدیمی با 
راندمان پایین تدوین شد 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن تولید شرکت برق 
حرارتی با بیان اینکه برنامه بازنشستگی واحدهای 

قدیمی با راندمان پایین تدوین شده
صفحه 4

چین تجدیدپذیرها را ناامید کرد 
اقدام غیرمنتظره چین برای کاهش مشوق ها برای 
پیش  تحلیلگران  شد  باعث  خورشیدی،  انرژی 
در  تاسیسات جهانی  نصب  برای  بینی های خود 

سال جاری را تنزل دهند.
صفحه 4

آغاز به کار کنترل مصرف برق ادارات و 
دستگاه های اجرایی در اهواز 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 

دستگاه ها و یا اداراتی که طی روزهای آتی اقدام 
به کاهش مصرف برق خود ننماید، برق آن ها قطع 

می شود
صفحه 5

کاهش مصرف برق در صنایع بزرگ 
خراسان آغاز شد 

اجرای طرح ذخیره عملیاتی برای کاهش مصرف 
برق توسط صنایع بزرگ طی فصل گرما در سه 
استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان 

جنوبی آغاز شد. 
صفحه 5

ساعت کار ادارات هرمزگان کاهش یافت 
با  هرمزگان  اجرایی  های  دستگاه  کاری  ساعت 
توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران در راستای 

کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا کرد.
صفحه 6

مشکل کمبود برق شهرک صنعتی مامونیه 
حل شد 

مشکل کمبود برق شهرک صنعتی مامونیه با پیگیری 
های این شرکت و مسئوالن استانی حل شد.

صفحه 6
ادارات و شرکت های شوش 407 میلیارد 

ریال بدهی برق دارند 
این شهرستان 407  تابعه  و شرکت های  ادارات   
میلیارد ریال بابت مصرف انرژی برق بدهکار هستند.

صفحه 7
بهره برداری از پست 63 کیلوولت بهشت 

آباد ایرانشهر 
پست 63 کیلو ولت بهشت آباد شهرستان ایرانشهر 

با صرف 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
صفحه 7

نصب 223 ست کلید جداساز در شبکه 
برق کالنشهر اهواز  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعتبار 
اختصاص یافته به این پروژه را 4میلیارد و چهارصد 

و شصت میلیون ریال برآورد نمود
صفحه 7

برق کهگیلویه با ساخت نیروگاه 
500 مگاواتی پایدار می شود 

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه گفت: با 
اجرایی شدن این طرح برق پایدار کهگیلویه تامین 

می شود.
صفحه 8

افزایش 17.4 درصدی مصرف برق در 
ادارات سیستان و بلوچستان 

و  سیستان  دولتی  دستگاههای  در  برق  مصرف 
بلوچستان 17.4 درصد افزایش داشته است.

صفحه 8
استفاده از کولر گازی برای استان یزد 

مناسب نیست 
استفاده از کولر گازی برای استان یزد که از هوای 

خشک برخوردار است، مناسب نیست.
صفحه 8

سکه 2.5میلیون تومان شد
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درحالی 
ساعتی قبل رکورد 2میلیون و 500هزار تومان را زد 
که هنوز مشخص نیست بانک مرکزی قصد ورود به 

این بازار را دارد یا خیر.
صفحه 9

استرداد مالیات ارزش افزوده از طریق چک 
به مودیان مالیاتی ممنوع شد

به  چک  طریق  از  افزوده  ارزش  مالیات  استرداد 
مودیان مالیاتی ممنوع شد 

صفحه 9
9 قیمت طال، دالر، سکه و ارز 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با قیمت دومیلیون و 500 هزار تومان و هر 
گرم طالی 18عیار با قیمت 204هزار تومان فروخته 

می شود.
صفحه 9

چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های 
انسانی 

این روزها به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تغییر رفتار 
مشتریان، بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان به 

رویکرد مشتری محوری روی آورده اند
صفحه 10.
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ادامه از صفحه 1
در  شد.  خواهد  ظاهر  اشتغال  و  اقتصادی  رشد  بر 
چنین شرایطی الزم است متناسب با شرایط جدید، 
قرار  بازنگری  مورد  اقتصادی  سیاست گذاری های 
گیرد تا آسیب پذیری اقتصاد کشور به حداقل برسد. 
سیاست گذاری  فعلی  ساختار  که  نیست  تردیدی 
نیست و الزم است در  برای شرایط تحریم مناسب 
اسرع وقت تغییرات اساسی در سیاست  های اقتصادی 

کشور رخ دهد.
سیاست های  در  موردنیاز  اصالح  مهم ترین  و  اولین 
ساختار  اصالح  و  مالی  سیاست های  اصالح  دولت، 
بودجه است. سیاست های بودجه ای دولت حتی در 
ناپایدار و آسیب پذیر است.  نیز بسیار  شرایط عادی 
کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت طی چندسال 
را  خود  دولت  است.  یافته  افزایش  مستمرا  گذشته 
یارانه  انرژی،  یارانه  بابت  پرداخت ها  انواع  به  متعهد 
نقدی، افزایش حقوق کارکنان دولت و نظایر آن کرده 
است؛ بی آنکه توان پرداخت آن را داشته باشد. الزم 
ایجاد  با درآمدهای خود تعهد  است دولت متناسب 
است  الزم  کند.  مدیریت  را  خود  هزینه های  و  کند 

و  بودجه  شفافیت  و  مالی  انضباط  افزایش  با  دولت 
اجرای دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از اتالف 
تخصیص  کارآیی  و  کند  جلوگیری  عمومی  منابع 
است  زمینه ضروری  این  در  دهد.  افزایش  را  منابع 
بودجه فعالیت های موازی در بخش عمومی کاهش 
یابد و با بازنگری ماموریت دستگاه های اجرایی، بدنه 

دولت کوچک تر شود و کارآیی آن  افزایش یابد.
اقتصادی  سیاست های  در  ضروری  اصالح  دومین 
است.  ارزی  سیاست های  در  فوری  بازنگری  دولت، 
سیاست  ارزی فعلی اگر چه در مقایسه با شیوه سال 
قبل، به طور نسبی از معایب کمتری برخوردار است، 
ولی همین چارچوب فعلی نیز می تواند اقتصاد کشور 
را در شرایط تحریم دچار مخاطره کند. در حال حاضر 
غیررسمی  نرخ  و  دولتی  نرخ  بین  معناداری  شکاف 
وجود دارد که همین مساله می تواند زمینه رانت جویی 
و فساد را فراهم  کند. عالوه بر آن، شکاف موجود بین 
مازاد  طبیعی  به طور  غیررسمی،  نرخ  و  دولتی  نرخ 
فعلی  نرخ  نیز  از سوی دیگر  و  ایجاد می کند  تقاضا 
نمی تواند جذابیت کافی را برای بازگشت ارز حاصل 
توجه  با  کند.  فراهم  اقتصاد  چرخه  به  صادرات  از 
اثر  در  و صادرات غیرنفتی  نفت  به کاهش صادرات 
کارشکنی  دولت های متخاصم، در آینده احتماال ورود 
ارز به کشور کاهش می یابد و شکاف منابع و مصارف 
بیشتر خواهد شد. با توجه به واقعیت غیرقابل انکار 
ناترازی عرضه و تقاضای ارز با نرخ فعلی، اصرار دولت 
به حمایت از نرخ فعلی یا منجر به تخلیه سریع ذخایر 
ارزی بانک مرکزی می شود یا منجر به سهمیه بندی 
و ایجاد محدودیت های شدید در تخصیص ارز دولتی 
است.  کشور  زیان  به  مورد،  دو  هر  که  شد  خواهد 
در شرایط تحریم الزم است مهم ترین اولویت دولت 
که  است  الزم  باشد.  کشور  ارزی  ذخایر  از  صیانت 

اصالح  و  اقتصادی  واقعیت های  پذیرش  با  دولت 
نرخ ارز، تقاضا برای واردات را کاهش و انگیزه برای 
بازگشت ارز صادراتی را افزایش دهد. سومین مساله، 
اقتصادی  و  سیاسی  ظرفیت های  تمام  از  استفاده 
کشور به منظور یافتن مسیرهایی برای صادرات نفت 
و صادرات غیرنفتی و همچنین واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت و نیز مسیرهای جایگزین برای مبادالت 
است.  و حتی جذب سرمایه خارجی  بانکی  و  مالی 
نزدیک  همکاری  و  باال  کارآیی  نیازمند  مساله  این 
بین دستگاه دیپلماسی و مسووالن اقتصادی کشور 
پیمان های  ظرفیت  از  می توان  زمینه  این  در  است. 
استفاده  چندجانبه  و  دوجانبه  اقتصادی  و  تجاری 
بود  مراقب  باید  که  است  آن  مساله  کرد. چهارمین 
تشدید تحریم ها، همانند دور قبل، به عدم شفافیت و 
تمرکزگرایی و انحصارات بیشتر منجر نشود. در دور 
قبل تحریم ها، عدم شفافیت و سوءاستفاده هایی که به 
بهانه تحریم ها رخ داد، بیش از آثار مستقیم تحریم به 
اقتصاد ایران خسارت وارد کرد؛ به طوری که هنوز آثار 
آن باقی است. در شرایط تحریم باید به طور جدی، 
سالمت و شفافیت و انضباط مالی در تمام فعالیت های 
مالی کشور به ویژه در حوزه صادرات نفت، مبادالت 
آنکه، در  نکته آخر  برقرار شود.  بانکی  ارزی و نظام 
به  دولت  که  دارد  وجود  احتمال  این  فعلی  شرایط 
علت نگرانی از نارضایتی مردم از اصالح ساختارهای 
مالی اجتناب کند و آن را به آینده موکول کند. این 
به تشدید چالش های موجود در  مساله قطعا منجر 
نظام بانکی و سیاست های بودجه ای دولت و احتمال 
آینده خواهد شد.  در  بزرگ  بحران های  شکل گیری 
تعویق  به  بزرگ ترین خطا،  این شرایط،  بنابراین در 
انداختن اصالحات مالی به ویژه در حوزه نظام بانکی 

و سیاست های بودجه ای است.

برق ساختمان راه آهن به دلیل 
460 میلیون تومان بدهی قطع شد

برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  رکنا: 
ساختمان  از  یکی  برق  قطع  علت  بزرگ  تهران 
های جانبی ایستگاه راه آهن تهران را بدهی 460 

میلیون تومانی این شرکت اعالم کرد.
به گزارش گروه اجتماعی رکنا، »غالمرضا خیرخواه« 
با بیان اینکه دقایقی پیش برق این ساختمان وصل 
بی  و  آهن  راه  سنواتی  بدهی  دنبال  به  گفت:  شد، 
توجهی به سه اخطاریه صادر شده در یک سال اخیر، 

برق این ساختمان قطع شد.
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی شرکت برق حرارتی:

برنامه بازنشستگی نیروگاه های 
قدیمی با راندمان پایین تدوین شد

شرکت  تولید  کالن  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
بازنشستگی  برنامه  اینکه  بیان  با  حرارتی  برق 
پایین تدوین شده  راندمان  با  واحدهای قدیمی 
گفت: نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به حدود 

84 هزار مگاوات خواهد رسید.
درباره  آگاه  غالمرضا  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
چشم انداز تولید برق حرارتی گفت: در صورت عدم 
اصالح الگوی مصرف در کشور، حداکثر نیاز مصرف 
مگاوات  هزار   84 حدود  به   1405 سال  تا  کشور 

خواهد رسید.
وی اظهار داشت: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در 
سال 1396، معادل 55 هزار و 616 مگاوات بوده که 
نسبت به سال 1395 حدود 5 درصد افزایش داشته 
صورت  در  که  می شود  پیش بینی  افزود:  وی  است. 
روند  ادامه  و  کشور  در  مصرف  الگوی  اصالح  عدم 
کنونی، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به 

حدود 84 هزار مگاوات نیز برسد.
آگاه ادامه داد: تأمین مطمئن این نیاز، با شرط تحقق 
و  تجدیدپذیر  از  اعم  نیروگاه ها  سایر  توسعه  برنامه 
نیازمند  مطالعات  نتایج  به  توجه  با  پراکنده،  تولید 
افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به میزان 
پیک  تا   95 سال  پیک  به  نسبت  مگاوات  هزار   16
سال 1400 و 20 هزار مگاوات از پیک سال 1401 تا 
پیک سال 1405، یعنی 36 هزار مگاوات در مجموع 
بازه ده ساله 95- 1405 خواهد بود که از این مقدار، 

حدود 2 هزار مگاوات تا امروز به بهره برداری رسیده 
و 10 هزار مگاوات نیز در حال احداث است.

خاطرنشان  تولید  کالن  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
کرد: با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی از پیک 
چشمگیر  کاهش  نتیجه  در  و  تاکنون  گذشته  سال 
پیک  بازه  در  برق آبی  نیروگاه های  تولید  قابل  توان 
که حدود 4 هزارو 500 مگاوات نسبت به برنامه های 
اعالم شده توسط شرکت مدیریت منابع آب کاهش 
دارد، می بایست کاهش تولید برق آبی نیز با احداث 
مصرف  مدیریت  نیز  و  جدید  حرارتی  نیروگاه های 

جبران شود.
ساختگاه  انتخاب  مطالعات  پروژه  تدوین  از  آگاه 
پروژه  این  گفت:  و  داد  خبر  حرارتی  نیروگاه های 
برق  نیروی  تولید  شرکت  به  نیرو  وزارت  ابالغیه  با 
حرارتی مبنی بر انجام مطالعات و برنامه ریزی برای 
در سطح  حرارتی  نیروگاه  مگاوات  هزار   50 احداث 
تولید  توسعه  راهبردی  سند  تدوین  هدف  با  کشور 
ساختگاه ها  مناسب  جایابی  و  نیازسنجی  و  حرارتی 
ارائه  جهت  سرمایه گذاری  آماده  بسته های  تهیه  و 
به بخش خصوصی و دولتی، در سال 1394 تعریف 
شده است. وی ادامه داد: با توجه به برنامه راهبردی 
وزارت نیرو تا سال 1404 مبنی بر افزایش میانگین 
این  نیروگاه های کشور، طی  برق و حرارت  راندمان 
واحدهای  بازنشستگی  برای  برنامه ای  مطالعات 
با  که  است  شده  تدوین  پایین  راندمان  با  قدیمی 
خروج این واحدها از شبکه و احداث واحدهای جدید 
که دارای راندمان باالیی خواهند بود، راندمان تولید 

افزایش خواهد یافت.
آگاه ادامه داد: این کار، هم زمان باعث کاهش مصرف 
سوخت به ازای تولید برق مساوی و در نتیجه کاهش 
آالیندگی ناشی از مصرف سوخت کمتر خواهد شد.

چین تجدیدپذیرها را ناامید کرد

اقدام غیرمنتظره چین برای کاهش مشوق ها برای 
پیش  تحلیلگران  شد  باعث  خورشیدی،  انرژی 
برای نصب تاسیسات جهانی در  بینی های خود 

سال جاری را تنزل دهند.
چین اول ژوئن تغییراتی را در یارانه های خود برای 
انرژی خورشیدی اعالم کرد؛ مشوق هایی که به ظهور 

چین به عنوان بزرگترین بازار خورشیدی جهان در 
سالهای اخیر کمک کرده اند.

اچ  »آی  تحقیقاتی  تحلیلگر شرکت  باراتی،  کامرون 
اس مارکیت« اظهار کرد این شرکت آماده می شود تا 
پیش بینی خود از میزان نصب تاسیسات خورشیدی 
جهانی را در سال میالدی جاری به میزان 5 تا 10 
کند.  کمتر  درصد   9 حداکثر  معادل  یا  گیگاوات 
در  خورشیدی  تاسیسات  نصب  دورنمای  بازبینی 
می آید،  حساب  به  جهانی  بازار  از  نیمی  که  چین 

ممکن است به حداکثر 17 گیگاوات بالغ شود.
مازاد  مارکیت«،  اس  اچ  »آی  شرکت  گزارش  طبق 
عرضه پنلهای چینی ارزان که قرار بود به پروژه های 
داخلی اختصاص داده شوند، کمک خواهد کرد تقاضا 
برای انرژی خورشیدی در سایر کشورها تقویت شده 
رفته در چین جبران  از دست  تقاضای  از  و بخشی 
شود. اما کاهش قیمت ها حاشیه سود تولیدکنندگان 
را که به دنبال فروش محصوالتشان هستند، ضعیف 

خواهد کرد.
قیمت گذاری  فضای  مدت  کوتاه  در  براتی،  گفته  به 
پراسترس خواهد بود و این مسئله مطمئنا انعکاس 

جهانی پیدا می کند.
اس  اچ  »آی  شرکت  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
تاسیسات  بود  کرده  پیش بینی  آوریل  در  مارکیت« 
 113 رکورد  به   2018 سال  در  جهانی  خورشیدی 
گیگاوات صعود خواهند کرد که 53 گیگاوات مربوط 
تولیدکننده  بزرگترین  چین  بود.  خواهد  چین  به 

پنلهای خورشیدی جهان است.
اما این کشور آسیایی هفته گذشته اعالم کرد دیگر 
نیروگاه خورشیدی بیشتری در سال 2018 نخواهد 
مشخصی  قیمت  که  خوراک  تعرفه  یارانه  و  ساخت 

برای نیرو تضمین می کند را کاهش داد.
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کاهش مصرف برق در صنایع 
بزرگ خراسان آغاز شد

اقتصاد ایران: مشهد- ایرنا- مدیر دفتر خدمات 
مشترکان شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: 
اجرای طرح ذخیره عملیاتی برای کاهش مصرف 
برق توسط صنایع بزرگ طی فصل گرما در سه 
استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان 

جنوبی آغاز شد.

ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نژاد  ارس  مجید 
عملیاتی  ذخیره  طرح  اجرای  چارچوب  در  افزود: 
واحدهای بزرگ صنعتی استانهای سه گانه خراسان 
ملزم هستند روزانه حداقل 15 درصد از میزان برق 

مصرفی خود را کاهش دهند. 
وی ادامه داد: طرح ذخیره عملیاتی سال 1393 برای 
نخستین بار توسط شرکت برق منطقه ای خراسان 
به منظور کاهش پیک شبکه سراسری و کنترل بار 
پیک شبکه برای صنایع کلید خورد تا بین تولید برق 
و بار مصرفی شبکه تعادل ایجاد کند. این طرح پس 
از آن به کل کشور تسری یافت و از محل اجرای آن 
پارسال هزار و 303 مگاوات در لحظه پیک شبکه، 
داد  رخ  کشور  برق  سراسری  شبکه  در  بار  کاهش 
که از این میزان 77 مگاوات مربوط به شرکت برق 

منطقه ای خراسان بود. 
تا  شد  پیشنهاد  شرایطی  طرح  این  در  گفت:  او 
آنها هدف  پذیرش  با  بتوانند  بزرگ  صاحبان صنایع 
هدفدار  و  هوشمند  کنترل  بر  مبنی  برق  صنعت 

و  شبکه  نیاز  مورد  مواقع  در  را  سراسری  شبکه  بار 
ایجاد تعادل استاندارد بین تولید و بار مصرفی شبکه 

محقق سازند. 
وی افزود: برای صاحبان صنایع بزرگی که در طرح 
ذخیره عملیاتی مشارکت کنند پاداش در نظر گرفته 
می شود بطوری که پارسال 11 مشترک صنعتی در 
خراسان همکاری موثر داشتند و به آنها 26 میلیارد 

ریال پاداش داده شد. 
مدیر دفتر خدمات مشترکان شرکت برق منطقه ای 
ذخیره  طرح  اجرای  زمانی  بازه  داد:  ادامه  خراسان 
ماه  تا 15 شهریور  عملیاتی در خراسان 20 خرداد 
منطقه  برق  شرکت  بین  توافقنامه  قالب  در  است. 
طی  باید  صنایع  صاحبان  صنعتی،  مشترکان  با  ای 
200 ساعت همکاری با این شرکت در طول اجرای 
طرح میزان برق مصرفی خود را طی ساعات 11 تا 
22 حداقل 15 درصد کاهش دهند. با اجرای طرح 
ذخیره عملیاتی در سه استان خراسان باید در لحظه 
پیک شبکه حداقل 100 مگاوات برق مصرفی کاهش 
امسال  خاص  شرایط  به  توجه  با  گفت:  وی  یابد. 
مشارکت  عدم  در صورت  مشترکان،  برق  تامین  در 
صاحبان صنایع در طرح ذخیره عملیاتی، این شرکت 
برای  تعهدی  شبکه  در  محدودیت  بروز  زمان  در 

تامین برق مورد نیاز آنها نخواهد داشت. 
بزرگ(  صنعتی)صنایع  مشترکان  تعداد  نژاد  ارس 
شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی را 25 مشترک 
شرایط  به  توجه  با  می رود  انتظار  کرد:  بیان  و  ذکر 
این  با  امسال صاحبان صنایع بزرگ  تابستان  خاص 

شرکت همکاری کنند. 
خراسان  استان  سه  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت 
زیر  را  شمالی  خراسان  و  جنوبی  خراسان  رضوی، 

پوشش دارد. 

حسن کریمی خبر داد:

آغاز به کار کنترل مصرف برق 
ادارات و دستگاه های اجرایی در 

اهواز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 
آتی  روزهای  طی  که  اداراتی  یا  و  ها  دستگاه 
برق  ننماید،  خود  برق  مصرف  کاهش  به  اقدام 
آن ها قطع می شود و فقط با دستور استاندار 

وصل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حسن کریمی 
با اشاره به بحران ناشی از خشکسالی و کاهش تولید 
 75 گفت:   ،97 تابستان  در  آبی  برق  های  نیروگاه 
درصد سدها ونیروگاه های کشور در استان خوزستان 
قراردارند که بخش عظیمی از برق مصرفی مشترکین 
ما را تامین می نمایند و با توجه به کمبود آب پشت 
جهت  را  سختی  بسیار  تابستان  امسال  قطعا  سدها 

حفظ و پایداری شبکه برق خواهیم داشت.
کریمی افزود: امسال بمنظور گذر از بحران خشکسالی 
اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرارداده ایم تا 
بتوانیم رفاه و آسایش مردم را تامین کنیم و کاهش 

زمان کاری ادارات از ساعت 30: 6 دقیقه تا ساعت 
صورت  اقدامات  مهمترین  از  یکی  دقیقه   12  :  30
گرفته می باشد که حسب دستور استاندار خوزستان 
کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی و بانک ها ملزم 
هستند از 19 خرداد ماه تا پایان 15 شهریور ماه 97 

مصرف برق خود را 80 درصد کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: 
امروز ما با جدیت اخطارهای الزم را به کلیه دستگاه ها 
و ارگان ها و نهادها اعالم کرده ایم و اقدامات الزم 
را نیز در راستای پایداری شبکه عملیاتی نموده ایم.

دستگاه  و  ادارات  از  تشکر  ضمن  ادامه  در  کریمی 
خاطر  نمودند،  عملیاتی  را  دستورالعمل  که  هایی 
نشان کرد: دستگاه ها و یا اداراتی که طی روزهای 
برق  ننماید  خود  برق  مصرف  کاهش  به  اقدام  آتی 
آن ها قطع می شود و فقط با دستور استاندار وصل 

خواهد شد.
وی ادامه داد: گام اول در راستای پایداری شبکه برق 
را ما با دستگاه ها، ادارات، ارگان ها و صنایع شروع 
نمودیم و گام بعدی را باید مردم با ما همراهی کنند 
و مصرف برق خود را در ساعت پیک یا اوج مصرف 
که در اهواز از ساعت 12 تا 17 و از غروب آفتاب تا 
12 شب می باشد، کنترل نموده و استفاده از لوازم 
غیرضروری مانند لباسشویی، جاروبرقی و غیره را به 
ساعت های اولیه صبح و یا روزهای تعطیل موکول 
نمایند تا بتوانیم تابستان 97 را با مشکالت کمتری 

مدیریت کنیم.
افزود: در صورتی که شهروندان و  پایان  کریمی در 
به ویژه کسبه توصیه های کارشناسان برق را جدی 
با  را  برق  تولید  نگیرند، مجبور خواهیم شد کمبود 
در سطح کالنشهر  زمانبندی خاموشی  برنامه  اعالم 

اهواز جبران نماییم.
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مشکل کمبود برق شهرک 
صنعتی مامونیه حل شد

مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای باختر گفت: 
مشـکل کمبود برق شـهرک صنعتـی مامونیه با 
پیگیری های این شـرکت و مسـئوالن اسـتانی 

حل شـد.
مشکل کمبود برق شهرک صنعتی مامونیه حل شد

فرهاد شبیهی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
شهرک صنعتی مامونیه از یک پست برق 63 به 20 
نواقصی  و  مشکالت  با  پست  این  که  بود  برخوردار 
روبه رو شده بود و با پیگیری شرکت برق منطقه ای 
باختر و مسئوالن استانی به تازگی این پست بدون 

هیچ مشکلی وارد مدار تولید شده است. 
برای  الزم  مطالعات  و  ها  پیگیری  داد:  ادامه  وی 
محدوده  در  ولت  کیلو   400 پست  یک  اندازی  راه 
و  نیازسنجی  انجام شده که در مرحله  زرندیه  شهر 
مهندسی است و درر صورت تامین اعتبار این پست 
در زرندیه نصب و مشکالت این شهر در زمینه تولید 

برق به طور کلی رفع می شود. 
وی افزود: شرکت برق منطقه ای باختر می کوشد با 
تعمیرات اساسی)اورهال( بهنگام شبکه های تولیدی 
اوج  فصل  در  خصوص  به  برق  خدمات  ارائه  برق، 

مصرف ثابت باشد. 
شبیهی گفت: به دلیل وجود خطوط زیاد تبادلی در 
برق منطقه ای باختر، توازن انرژی برق بخش عمده 
ای از کشور در این شرکت قرار گرفته و قسمتی از 
فرامنطقه ای  باختر  ای  منطقه  برق  شرکت  خطوط 

فعالیت می کند. 

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان:

ساعت کار ادارات هرمزگان در 
راستای کاهش مصرف انرژی 

کاهش یافت

استانداری  اموراقتصادی  هماهنگی  معاون 
هرمزگان گفت: ساعت کاری دستگاه های اجرایی 
هرمزگان با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران 
در راستای کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا کرد.

استانداری  از  نقل  به  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  حیدری  ایرج  هرمزگان، 
مصوبه هیئت محترم وزیران و مصوبه شورای تامین 
استان برای عبور از شرایط بحرانی و مدیریت مصرف 
انرژی، رعایت وحدت رویه با استان های همجوار و 
گزارشات دستگاه های ذیربط در خصوص وضعیت 
بحرانی منابع آب و برق  استان، ضمن تعطیلی پنج 
استان  اجرایی  های  دستگاه  کاری  ساعت  ها  شنبه 
هرمزگان از شنبه تا چهارشنبه برای عبور از شرایط 

بحرانی کاهش می یابد.
وی درخصوص زمان اجرای طرح ساعت کاری جدید 
کرد:  خاطرنشان  استان  اجرایی  های  دستگاه  در 
هرمزگان  اجرایی  های  دستگاه  جدید  کاری  ساعت 
برای عبور از شرایط بحرانی و مدیریت منابع انرژی 
از تاریخ 21/03/97 عملیاتی می شود و این طرح تا 

31/06/97 ادامه خواهد یافت.
منابع  توسعه  و  اموراقتصادی  هماهنگی  معاون 
ساعت  تغییر  خصوص  در  هرمزگان  استانداری 
با  همزمان  هرمزگان  اجرایی  های  دستگاه  فعالیت 
های  دستگاه  کاری  ساعات  افزود:  این طرح  اجرای 
اجرایی هرمزگان همزمان با شروع این طرح از شنبه 

تا چهار شنبه از ساعت6:30 تا 13:30 است.
برای  همگانی  همراهی  لزوم  بر  تاکید  با  حیدری 
مدیریت منابع انرژی و عبور از شرایط بحرانی، اظهار 
داشت: صدا و سیمای استان همکاری کاملی را در 
مردم  تشویق  و  جویی  صرفه  فرهنگ  ترویج  جهت 
و  آب  های  شرکت  با  انرژی  مصرف  مدیریت  برای 

برق استان بعمل آورد تا استان در فصل گرم سال در 
زمینه تامین انرژی با مشکلی مواجه نشود.

وی با تاکید بر لزوم همراهی و همکاری اصناف برای 
مراکز  و  اصناف  استان، گفت:  انرژی  منابع  مدیریت 
خدماتی و تجاری ملزم به همکاری جدی و کامل در 
توسط سازمان  ابالغی صادره  بخشنامه های  اجرای 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع برق استان 

در رابطه با مدیریت مصرف انرژی می باشند.
منابع  وتوسعه  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  سنگین  صنایع  کرد:  تصریح  هرمزگان  استانداری 
مراکز صنعتی استان ملزم به همکاری جدی و کامل 
در اجرای بخشنامه های ابالغی صادره توسط شرکت 
برق منطقه ای و شرکت توزیع برق استان در ارتباط 

با مصرف بهینه انرژی هستند.
آموزشی  و  دانشگاهی  مراکز  کرد:  اضافه  حیدری 
از پیش بینی و برگزاری دوره  استان حتی االمکان 
و  بحرانی  شرایط  از  عبور  برای  تابستانی  ترم  های 

مدریت مصرف انرژی خودداری کنند.
وی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه انرژی در دستگاه 
های  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  استان،  اجرایی  های 
اجرایی ملزم هستند تمهیدات الزم به منظور صرفه 

جویی در سایر هزینه های مصرفی را اعمال کنند.
منابع  وتوسعه  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری هرمزگان یادآور شد: بیمارستان ها، مراکز 
جز  به   ( ها  بانک  رسانی،  امداد  و  درمانی  خدمات 
ستاد( و مراکز خدمات عمومی مشمول این بخشنامه 

نمی باشند.
حیدری بیان داشت: شرکت های توزیع ، آب و برق 
بر  نظارت و کنترل الزم  استان موظفند  ای  منطقه 
اجرای مصوبات ابالغی خصوصاً در حوزه های تجاری، 

صنایع و اداری استان را انجام و گزارش نمایند.

https://www.mehrnews.com/news/4317664/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#ref=tnews
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ادارات و شرکت های شوش 407 
میلیارد ریال بدهی برق دارند

 مدیر توزیع نیروی برق شوش و الوان گفت: ادارات 
و شرکت های تابعه این شهرستان 407 میلیارد 

ریال بابت مصرف انرژی برق بدهکار هستند.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سیاحی  نعیم 
شهرستان  این  برق  اداره  طلب  بیشترین  داشت: 
مربوط به شرکت های صنعتی است که 346 میلیارد 

ریال می باشد.
و  ادارات  از  الوان  و  شوش  برق  اداره  مطالبه  وی 
دستگاه های اجرایی را 61 میلیارد ریال عنوان کرد 

پایان خردادماه جاری بدهی  تا  اداراتی که  افزود:  و 
برق مصرفی خود را پرداخت نکنند اشتراک برق آنها 

قطع می شود.

**برق جهاد کشاورزی شوش بابت بدهی قطع شد
بدهی  بابت  شوش  کشاورزی  جهاد  مدیریت  برق 
2ساعت  مدت  برای  دوشنبه  روز  ریالی  میلیارد   2
کشاورزی  جهاد  مدیر  زاده  ملک  علیرضا  شد.  قطع 
شوش به ایرنا گفت: بخشی از این بدهی مربوط به 
ساختمان هایی است که سالها پیش از سوی سازمان 

جهاد کشاورزی به فروش رفته و واگذار شد اند.
برق  بدهی  از  بخشی  تا  شود  می  تالش  افزود:  وی 
مدیریت جهاد کشاورزی شوش بزودی پرداخت شود.

همچنین  الوان  و  شوش  برق  نیروی  توزیع  مدیر 
گفت: این اداره طبق قانون در حال پیگیری و وصول 
مطالبات خود از مشترکان می باشد و در این راستا 
طرح ضربتی وصول مطالبات برق در این شهرستان 

آغاز شده است.
سیاحی گفت: برخی مالحظه کاری ها موجب افزایش 
کم سابقه بدهی مشترکان دولتی و خصوصی برق در 

شهرستان شوش شده است.
وی از مشترکان برق در شهرستان شوش خواست با 
توجه به خشکسالی و شدت گرمای هوا در مصرف 
کمترین  شاهد  تا  کنند  جویی  صرفه  برق  انرژی 

خاموشی در این هوای گرم باشیم.
سیاحی کاهش مصرف برق در ساعات پیک مصرف و 
پرهیز از لوازم خانگی پر مصرف را در شرایط کنونی 
ضروری دانست و گفت: دمای مطبوع بین 23 تا 25 
درجه سانتیگراد می باشد و الزم است تا لوازم خنک 
تنظیم شوند. شهرستان شوش  این دما  بین  کننده 

دارای 53 هزار مشترک برق است.

بهره برداری از پست 63 
کیلوولت بهشت آباد ایرانشهر

شهرستان  آباد  بهشت  ولت  کیلو   63 پست 
ایرانشهر با صرف 40 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.
و  سیستان  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
بلوچستان،  فرماندار ایرانشهر در حاشیه افتتاح این 
طرح گفت : این پست در مدت زمان کمتر از یک ماه 

تجهیز وراه اندازی شده است.
نبی بخش داوودی افزود :گرمای باالی 45 درجه و 
افت ولتاژ برق چند روزی است که مشکالت فراوانی 
راه  با  که  آورده  به وجود  منطقه  این  مردم  برای  را 
اندازی این پست شاهد حل این مشکل  خواهیم بود.

وی همچنین خبر از افتتاح پست 230 ولت منطقه 
چاجمال در آینده نزدیک داد وگفت :مصرف برق در 
ایرانشهر با توجه به گرمای باال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

نصب 223 ست کلید جداساز در 
شبکه برق کالنشهر اهواز 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعتبار 
و  4میلیارد  را  پروژه  این  به  یافته  اختصاص 

چهارصد و شصت میلیون ریال برآورد نمود.
 به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حسن کریمی با 
اشاره به اهمیت حفظ پایداری شبکه برق، بیان داشت: 
با برنامه ریزی های انجام شده در تالش هستیم تا شبکه 
برق این کالنشهر را در مسیر دو استراتژی هدایت نمائیم 
که در کوتاه مدت پایداری شبکه در تابستان جاری و 
در درازمدت تحقق 99 دقیقه خاموشی در سال به ازای 
هر مشترک می باشد. وی در ادامه افزود: صنعت برق 
عنصری حیاتی در زندگی مردم استان خوزستان و شهر 
اهواز است که عالوه بر وابستگی همه صنایع به آن، 
نقشی بی بدلیل در تامین دمای مطبوع منازل مردم نیز 
برعهده دارد، لذا حفظ پایداری و همچنین جلوگیری 
ازقطعی برق و کاهش مدت زمان خاموشی بسیار مهم و 
ضروری است که در این راستا تاکنون تعداد 223 ست 
کلید جداساز در نقاط مختلف شبکه توزیع برق این 

کالنشهر نصب شده است. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهوازاعتباراختصاص 
یافته به این پروژه را4میلیاردو چهارصدو شصت میلیون 

ریال برآورد نمود

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/d879112897186.html#%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-407-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
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/cae2112901662.html#%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-63-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/0606112902657.html#%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%B2%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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برق کهگیلویه با ساخت نیروگاه 
500 مگاواتی پایدار می شود

کهگیلویه،  شهرستان های  مردم  نماینده 
بهمئی،چرام و لنده در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به آغاز تجهیز کارگاه نیروگاه 500 مگاواتی 
برق گفت: با اجرایی شدن این طرح برق پایدار 

کهگیلویه تامین می شود.
نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی در 30 هکتار 
از اراضی منطقه پادوک کهگیلویه در نهمین روز از 
بویراحمد،  و  استاندار کهگیلویه  با حضور  دهه فجر 
مردم  نماینده  مجلس،  انرژی  کمیسیون  رئیس 
شهرستان کهگیلویه در مجلس و مسئوالن محلی، 

کلنگ زنی شد. 
با  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  پور  هاشمی  عدل 
اشاره به احداث سه نیروگاه برق توسط شرکت توانیر 
در سراسر کشور اظهار داشت: نیروگاه 500 مگاواتی 
به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: اعتبار اجرای این طرح 325 میلیون 
و  بود  خواهد  ریال  میلیارد  هزار   15 معادل  یورو 
ساخت توربین این طرح با 600 تن وزن در کشور 

ایتالیا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: با بهره برداری از این طرح عالوه بر تامین 
برق پایدار برق طرح های صنعتی شهرستان از جمله 
به صورت  آجر  کارخانه  و  سپو  سیمان  پتروشیمی، 

پایدار تأمین خواهد شد.
هاشمی پور مدت پیش بینی شده برای اجرای این 

طرح را سه سال اعالم کرد.
هم اکنون برق شهرستان 131 هزار نفری کهگیلویه 
کیلومتر   350 طول  به  ولتی   142 ایستگاه  یک  از 

تأمین می شود.

شورای اداری سیستان و بلوچستان

افزایش 17.4 درصدی مصرف 
برق در ادارات سیستان و 

بلوچستان

و  دولتی سیستان  دستگاههای  در  برق  مصرف 
بلوچستان 17.4 درصد افزایش داشته است.

و  سیستان  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
نماینده ولی فقیه در  بلوچستان، آیت اهلل سلیمانی 
سیستان و بلوچستان در جلسه شورای اداری استان 
گفت: توهم ناامنی استان با واقعیت سازگاری ندارد 
استان،  مرکز  و  استان  به  گاز  رسیدن  به  باتوجه  و 
نیاز به احداث چندین پتروشیمی برای فرآورده های 

گازی داریم.
بلوچستان هم در  و  برق سیستان  توزیع  مدیرعامل 
جلسه شورای اداری با اشاره به افزایش 31 درصدی 
گفت:   96 تا   90 سال  از  برق  شرکت  مشترکین 

میانگین مصرف برق در ساعات پیک مصرف در سال 
گذشته هزار و 470 مگابایت بود که امسال دو روز 
پیش از این میزان رد شده و به هزار و 490 مگابایت 

رسیده است و الزم است تا صرفه جویی شود
اداره  افزود در صورت تداوم این روند  رخشانی مهر 
برق مجبور به اعمال خاموشی در استان خواهد شد .

 18 و  15ظهر  الی   13 را  مصرف  پیک  ساعات  وی 
باید  ادارات  و  الی 22 شب ذکر کرد و گفت: مردم 
در مصرف برق در این ساعات کنترل بیشتری داشته 
و  سیستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  باشند. 
بلوچستان گفت: 20 درصد مصرف برق در تابستان 
توسط دستگاههای دولتی این استان در ساعات 13 

الی 15 انجام می شود.
وی بیان کرد: مردم تنها پنج درصد رشد مصرف در 
درصد    17.4 دولتی  دستگاههای  اما  دارند  تابستان 

مصرف برق آنها در این مدت افزایش یافته است.
تصویب  اساس  بر  دولتی  دستگاههای  گفت:  وی 
هیات وزیران باید موظف شوند 10 درصد میزان برق 
مصرفی آنها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

اداری  فرماندار هیرمند هم در جلسه شورای  پیری 
پایان  و  هیرمند  شهرستان  آبی  کم  مشکل  بیان  با 
گفت:  هیرمند،  به  زهک  از  آب  انتقال  نیافتن طرح 
به شهرستان هیرمند  از زهک  انتقال آب  خط دوم 
که از سال 1394 آغاز شده نیمه تمام رها شده است 
و تنها 40 کیلومتر از این خط اجرا شده آن هم در 
چند نقطه قطع است و به طور کامل تکمیل نیست.

که  افرادی  و  طبیعی  منابع  اداره  کرد:  تصریح  وی 
از درون زمین های کشاورزی  انتقال آب  لوله  خط 
آنان می گذرد در شهرستان زهک از اجرای این خط 
جلوگیری می کنند که توانستیم رضایت کشاورزان 

را جلب کنیم.

استفاده از کولر گازی برای 
استان یزد مناسب نیست

توزیع  شرکت  برق  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
نیروی برق استان یزد گفت: استفاده از کولر گازی 
برخوردار  خشک  هوای  از  که  یزد  استان  برای 

است، مناسب نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، محمد 
میرشمس در این باره اظهار کرد: هزینه برق مصرفی 
کولر گازی نسبت به کولر آبی 8 برابر بیشتر است. وی 
متذکر شد: اگر هزینه برق مصرفی یک کولر آبی در سال 
72 هزار تومان باشد، یک کولر گازی حدود 600 هزار 
تومان به لحاظ برق مصرفی برای مشترکین هزینه دارد.

میرشمس خاطرنشان کرد: مصرف برق کولر گازی، چهار 
برابر کولر آبی است و برای استان یزد که از هوای خشک 

برخوردار است، مناسب نیست.
وی به پیش بینی 1600 مگاوات پیک بار کل استان 
در تابستان اشاره داشت و گفت : استفاده و خرید کولر 
آبی با گرید می تواند به لحاظ کاهش مصرف آب و برق 

موثر باشد.
میرشمس با اشاره به اهمیت خرید موتور کولر با راندمان 
افزود:  با موتور سوخته،  باال در موقع جایگزین کردن 
می  پیچی  مجدد سیم  که  کولر سوخته  الکتروموتور 
شوند بر اساس آزمایش سازمان بهره وری انرژی ایران، 

40 درصد بیشتر برق مصرف می کنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد با اشاره به مصرف نیم کیلوواتی کولر در 
هر ساعت از شبانه روز، استفاده از سایبان برای کاهش 
مصرف آب و برق ، تعویض ساالنه پوشال ها و رنگ 
آمیزی کانال های در معرض نور خورشید را به عنوان 

روش های افزایش بازدهی کولرهای آبی بیان کرد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/ad79112876452.html#%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-500
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/a4d0112890645.html#%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-17.4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=58702
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قیمت طال، دالر، سکه و ارز

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 500 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 204هزار تومان 

فروخته می شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و 500 
دو  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و 370 هزار تومان معامله می شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت 
بود به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
ربع سکه  تومان،  هزار    230 و  میلیون  یک  آزادی 
695 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 400 هزار 

تومان فروخته می شد.
تومان  هزار   204 امروز  نیز  18عیار  گرم طالی  هر 
ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طال در 
بازارهای جهانی با قیمت 1297 دالر معامله می شود.

قیمت  لحظه ای  تغییرات  مشاهده  بخوانید:  بیشتر 
طال، دالر، سکه و ارز

بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
 4200 قیمت  با  را  دالر  فروردین   20 از  مرکزی 
تومان تک نرخی کرده اند؛ این نرخ تا 30 اردیبهشت 
ثابت بود ولی از 31 اردیبهشت تا امروز هر نرخ دالر 
هر روز سیر صعودی را طی می کند و امروز 4223 
تومان قیمت گذاری شد.امروز در بازار آزاد هر یورو 7 
هزار و 990 تومان و هر پوند با ارزش 9 هزار و 86 
تومان و درهم امارات 1831 تومان دادوستد می شد.

سکه 2.5میلیون تومان شد

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درحالی 
ساعتی قبل رکورد 2میلیون و 500هزار تومان را 
بانک مرکزی قصد  زد که هنوز مشخص نیست 

ورود به این بازار را دارد یا خیر.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
قیمت سکه در راستای سیر صعودی که مدتهاست 
در پیش گرفته، امروز 21 خرداد ماه رکورد 2 میلیون 
و 500 هزار تومان را هم زد تا بار دیگر بازار طال و 

سکه شاهد نرخ های جدید و البته نجومی باشد.
فعاالن بازار طال نمی توانند پیش بینی دقیقی از آینده 
که  دارند  اذعان  ولی همگی  باشند  داشته  بازار  این 
قیمت های این روزهای سکه واقعی نیست و حباب 

حداقل 400 هزار تومانی دارد.
این اولین بار نیست که بازار طال حبابی شده است، 
چشمگیر  رشد  سکه  قیمت  که  زمانی  و  قبل  سال 
رسید  تومان  هزار   500 و  میلیون  یک  به  و  داشت 
مسئوالن بانکی و بازاری ها از حباب 400 ــ 300 هزار 
تومانی قیمت سکه سخن می گفتند و بعد از آن شد 
بانک  در  سکه  حراج  آغاز  دستور  مرکزی  بانک  که 

کارگشایی را داد.
حراج سکه در بانک کارگشایی چند ماه ادامه داشت 
و بانک مرکزی به منظور مدیریت بیشتر بازار تصمیم 
گرفت بار دیگر طرح پیش فروش سکه را برای مردم 
نیز چند ماه  این حساب پیش فروش  با  و  اجرا کند 

اجرا شد.
به آرامش نرسیده  بازار سکه  این حال هنوز  با  ولی 
کوچ  ناآرامی ها  این  علت  مهمترین  که  است 
سرمایه های سرگردان به بازار سکه است؛ با نجومی 
خودروهای  و  مسکن  بازارهای  در  قیمت ها  شدن 
لوکس بسیاری از دارندگان سرمایه، ترجیح داده اند 
که سرمایه های خود را در طال به کار گیرند تا سود 

بیشتری عایدشان شود.
سرمایه گذاری در بازار سکه بعد از آن رونق گرفت 
که دولت و بانک مرکزی خرید و فروش دالر در بازار 
آزاد را قاچاق اعالم کرده و با خریداران و فروشندگان 

در این بازار برخوردهای انتظامی صورت گرفت.
در  سکه  آتی  بازار  معامله گران  نقش  از  نباید  البته 
افزایش قیمت های اخیر سکه غافل شد چراکه فعاالن 
این بخش نیز هر روز با حضور پررنگ در سمت خرید 

موجب افزایش قیمت ها در بازار نقدی می شوند.
باید دید بعد از ثبت رکورد سکه 2 میلیون و  500 
هزار تومانی آیا بانک مرکزی تصمیمی برای ورود به 

این بازار خواهد گرفت یا خیر.

معاون مالیات بر ارزش افزوده:

استرداد مالیات ارزش افزوده از 
طریق چک به مودیان مالیاتی 

ممنوع شد
خبرگزاری فارس: استرداد مالیات ارزش افزوده از 

طریق چک به مودیان مالیاتی ممنوع شد
معاون مالیات بر ارزش افزوده در بخشنامه ای استرداد 
مالیات ارزش افزوده از طریق چک به مودیان مالیاتی 

ممنوع اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استرداد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق تحویل چک به 

مؤدیان ممنوع شد.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون  بخشنامه  براساس 
و  مالیات  استرداد  موضوع  با  مالیاتی  امور  سازمان 
عوارض ارزش افزوده که به ادارات امور مالیاتی شهر 
و استان تهران، استان ها و امور مالیاتی مؤدیان بزرگ 
شده  خطاب  تهران  استان  و  شهر  افزوده  ارزش  و 
است، آمده است: در اجرای بند 4 مصوبات مورخ 22 
اردیبهشت 1397 تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر 
اخذ  با  صرفا  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  مبالغ 
حساب  به  مالیاتی  مؤدیان  بانکی  حساب  اطالعات 
ایشان واریز و از هر گونه صدور چک در وجه مؤدیان 

به عنوان روش پرداخت خودداری گردد.
برایـن اسـاس مقـرر شـد:  ادارات کل امـور مالیاتـی 
می بایسـت اسـترداد مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده 
بـا رعایـت مقـررات موضوعـه و صرفـا از طریـق اخـذ 
شـماره حسـاب بانکـی مـؤدی و واریـز بـه حسـاب 
مذکـور انجـام دهنـد و از تحویـل چـک اسـترداد بـه 

مـؤدی خـودداری نماینـد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/21/1747095/%D8%B3%DA%A9%D9%87-2-5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های انسانی)قسمت اول (

مترجم: مریم مرادخانی
 gethppy.com :منبع

تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت  به دلیل  روزها  این 
رفتار مشتریان، بسیاری از سازمان ها در سراسر 
جهان به رویکرد مشتری محوری روی آورده اند. 
ایجاد  را در ذهن  این سوال  تغییر رویکرد،  این 
می کند که آیا نباید به کارکنان نیز به همین اندازه 
و  مشتری  تجربه  میان  که  چرا  دهیم؟  اهمیت 

تجربه کارکنان پیوندی ذاتی وجود دارد.
چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های انسانی

اسـتراتژی های جدیـد تـالش می کننـد تـا کارکنان 
در راس اهمیـت قـرار بگیرنـد و بـرای دسـتیابی بـه 
نتایـج مطلـوب، مشـارکت بیشـتری در انجـام امـور 

نقـش  نمی توانیـم  میـان  ایـن  در  باشـند.  داشـته 
تکنولـوژی را نادیـده بگیریـم. ایـن تکنولوژی اسـت 
کـه با جمـع آوری داده ها و ارائه بینش هـای الزم، به 
این سـوال پاسـخ می دهـد که چگونه بـرای کارکنان 
تجربـه ای خلـق کنیـم کـه به حفـظ آنها، بهـره وری 
بیشـتر و مدیریت بهتر استعدادها بینجامد. در بخش 
نخسـت این مقالـه به بررسـی چالش هایـی خواهیم 
انسـانی  بـر سـر راه رهبـران منابـع  پرداخـت کـه 
قـرار دارد. امـروزه در دنیـای کسـب وکار، جنـگ بـر 
سـر استعدادهاسـت. مـا بـا کمـک تجزیـه و تحلیل 
اسـتعدادها، روش هـای غلبـه بـر ایـن چالش هـا را 
برخواهیـم شـمرد و راه حل هایـی را در زمینه هـای 
مختلـف ارائـه خواهیـم داد، از برنامه ریـزی نیـروی 
کار تـا مشـارکت و حفـظ کارکنـان.  بـا شناسـایی 
تـک تـک نقـاط تمـاس بـا کارکنـان و به کارگیـری 
تجزیـه و تحلیـل هوشـمند، می توانیـم ایـن نقاط را 
شخصی سـازی کنیـم و به این ترتیـب، تاثیر عملکرد 
اندازه گیـری  و  مدیریـت  پیش بینـی،  را  کارکنـان 
کنیـم. ایـن روش نوظهـور کـه بـه داده هـای بـزرگ 
و مدل هـای پیشـگویانه متکی اسـت عملیـات منابع 
انسـانی را مشـروعیت می بخشـد؛ مشـروعیتی کـه 
سال هاسـت در حـوزه منابـع انسـانی از دسـت رفته 
اسـت. ایـن روش همچنیـن بـه مدیران ارشـد منابع 
به عنـوان  )CHRO( کمـک می کنـد کـه  انسـانی 
شـریک اسـتراتژیک در مدیریـت عملیات هـا نقـش 
را  انسـانی  سـرمایه  بازگشـت  و  باشـند  داشـته 

کننـد. اندازه گیـری 

** چالش های اخیر
بـه  مربـوط  )نظرسـنجی   JOLTS نظرسـنجی 
موقعیت هـای شـغلی بـاز و گردش کار( که از سـوی 
اداره آمـار نیـروی کار آمریـکا انجـام شـده نشـان 
می دهـد که افزایـش تقاضا بـرای جذب اسـتعدادها 
برنامه ریـزی  دربـاره  تـا  کـرده  وادار  را  شـرکت ها 
کننـد.  تجدیدنظـر  نیـرو  جـذب  فرآیندهـای  و 
اسـتعدادها،  اسـتخدام  و  کار  نیـروی  برنامه ریـزی 
تمرکـز اصلی کارشناسـان منابع انسـانی در سراسـر 
جهـان بـوده اسـت، چـرا که جـذب و حفـظ نیروی 
کار مناسـب بـه یـک چالـش بـزرگ تبدیـل شـده.

**برنامه ریزی نیروی کار
در بسـیاری از شـرکت ها، برنامه ریـزی نیـروی کار 
یـک فرآینـد مالی محور اسـت که بیشـتر روی تعداد 
افـراد و مدیریـت بودجـه تمرکـز دارد تـا از سـرریز 
هزینه هـا جلوگیـری کنـد. روش کار بـه ایـن شـکل 
اسـت کـه هزینه متوسـط بـه ازای هر نفـر را برآورد 
می کننـد و فرآینـد اسـتخدام را بـه دقـت زیـر نظـر 
دارنـد. امـا آیـا ایـن رویکـرد هنـوز هـم کاربـردی 

ست؟ ا
پاسـخ ایـن سـوال منفـی اسـت. ایـن را تحقیقـات 
نشـان می دهـد.  هـاروارد  اخیـر مجلـه کسـب وکار 
بخـش اعظمی از شـرکت کنندگان نظرسـنجی )73 
درصـد( گفته انـد کـه برنامه ریـزی ناکارآمـد، مانع از 
دسـتیابی بـه اهـداف کسب وکارشـان شـده اسـت. 
بـر اسـاس نظرسـنجی »سـیلک رود«، 36 درصـد 
مدیـران منابـع انسـانی گفته انـد که عدم دسترسـی 
بـه تجزیـه و تحلیـل کارکنـان یکـی از دغدغه هـای 

اصلـی آنهـا بوده اسـت.

امـا بـا اینکـه مدیران بـه اهمیت برنامه ریـزی نیروی 
کار پـی برده انـد، در راسـتای بهبـود آن هیچ قدمی 

برنمی دارند.
»کارن او. لئونارد«، مدیر شـرکت مشاوره کسب وکار 
تـاورز واتسـون در ایـن زمینـه می گوید: »ایـن نتایج 
اصـال تعجـب آور نیسـت. کاری کـه اغلب سـازمان ها 

می کنند، سرشـماری اسـت«.
 »سـیلویا ورهـازر اسـمیت«، از نویسـندگان مجلـه 

فوربـس، ایـن اقدامـات را توصیـه می کنـد:
ـ  همسوسـازی برنامه ریزی اسـتراتژیک کسـب وکار 

کار نیروی  و 
ــحصول اطمینـان از اینکـه رهبـری سـازمان بـه 
و  می دهـد  اهمیـت  »داده محـور«  تصمیم گیـری 
می کنـد ترویـج  را  اهـداف  شفاف سـازی  فرهنـگ 

پیشـرفته،  داده  موتـور  یـک  در  سـرمایه گذاری  ـ 
جمـع آوری  بـرای  تحلیلـی  ابزارهـای  بـه  مجهـز 

کار نیـروی  بـا  رابطـه  در  معنـادار  اطالعـات 
ـ تلفیـق داده هـای داخلـی، خارجـی، اجتماعـی و 
سـاختار یافتـه، برای کسـب بینش عمیـق درباره در 

دسـترس بـودن و کمبود اسـتعدادها
ـ اسـتخدام کارشناسـان منابع انسـانی که در زمینه 
تبحـر  داده هـا  پیش بینـی  و  تفسـیر  مدل سـازی، 

باشند داشـته 
»جولیـا هوس« از تیم »مرسـر« )Mercer( توصیه 
می کنـد کـه برنامه ریـزی اسـتراتژیک نیـروی کار را 
بـا جمـع آوری بینـش دربـاره الزامـات سـازمانی و 
نقش و اهمیت اسـتعدادها در سـازمان شـروع کنید. 
انجـام  تکمیلـی  تحقیقـات  یکسـری  بایـد  سـپس 
دهیـد، ازجملـه سـنجش ریسـک ناشـی از شـکاف 
اسـتعدادها یعنـی ارزیابـی عرضـه و تقاضا و شـکاف 

نیـروی کار..
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اللِجین پایتخت سفال ایران است و یکی از قطب های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز 
سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته شده است. اللجین یکی از شهرهای شمالی استان همدان 
است که در شهرستان بهار واقع شده و با جمعیتی حدود 20 هزار نفر به عنوان دومین شهر بهار 
شناخته می شود. اللجین در 5 کیلومتری بهار و 17 کیلومتری همدان واقع شده و ساکنان اللجین 
با گویش مردم آذربایجان  به لهجه ای خاص از زبان ترکی آذربایجانی سخن می گویند که نسبتاً 
متفاوت بوده و از نظر لحن تکلم به ترکی قشقایی های فارس و ترکی شاهسونی های استان های 
قم و مرکزی نزدیک است. اللجین که به شهر گل و سفال معروف است بیش از 900  واحد خرد، 
کوچک و متوسط در حوزه تولید، تکمیل و فروش سفال و سرامیک در این شهر فعال است طوری 
که بیش از 60 درصد مردم این شهر در حوزه صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، 

صادرات و ... فعال هستند.
در حال حاضر سفال گری  که  است  ساله  هزار  الی یک  پیشینه سفال سازی 700  دارای  اللجین 

به عنوان یکی از مهم ترین رشته های صنایع  دستی استان همدان شهرتی جهانی دارد.

سفالگری در اللجین همدان
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	چه کار کنیم تا برق قطع نشود؟
	مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اگر مردم فقط ۱۰ درصد درمصرف برق صرفه جویی کنند نگرانی برای تأمین برق تابستان امسال نداریم.
	برق ساختمان راه آهن به دلیل 460 میلیون تومان بدهی قطع شد
	رکنا: مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق تهران بزرگ علت قطع برق یکی از ساختمان های جانبی ایستگاه راه آهن تهران را بدهی 460 میلیون تومانی این شرکت اعلام کرد.
	برنامه بازنشستگی نیروگاههای قدیمی با راندمان پایین تدوین شد
	مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه برنامه بازنشستگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده گفت: نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به حدود 84 هزار مگاوات خواهد رسید.

	چین تجدیدپذیرها را ناامید کرد
	اقدام غیرمنتظره چین برای کاهش مشوقها برای انرژی خورشیدی، باعث شد تحلیلگران پیش بینیهای خود برای نصب تاسیسات جهانی در سال جاری را تنزل دهند.

	آغاز به کار کنترل مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی در اهواز
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: دستگاه ها و یا اداراتی که طی روزهای آتی اقدام به کاهش مصرف برق خود ننماید، برق آن ها قطع می شود و فقط با دستور استاندار وصل خواهد شد.

	کاهش مصرف برق در صنایع بزرگ خراسان آغاز شد
	اقتصاد ایران: مشهد- ایرنا- مدیر دفتر خدمات مشترکان شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: اجرای طرح ذخیره عملیاتی برای کاهش مصرف برق توسط صنایع بزرگ طی فصل گرما در سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی آغاز شد.

	ساعت کار ادارات هرمزگان در راستای کاهش مصرف انرژی کاهش یافت
	معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان گفت: ساعت کاری دستگاه های اجرایی هرمزگان با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران در راستای کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا کرد.

	مشکل کمبود برق شهرک صنعتی مامونیه حل شد
	مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: مشکل کمبود برق شهرک صنعتی مامونیه با پیگیری های این شرکت و مسئولان استانی حل شد.

	ادارات و شرکت های شوش 407 میلیارد ریال بدهی برق دارند
	 مدیر توزیع نیروی برق شوش و الوان گفت: ادارات و شرکت های تابعه این شهرستان 407 میلیارد ریال بابت مصرف انرژی برق بدهکار هستند.

	بهره برداری از پست 63 کیلوولت بهشت آباد ایرانشهر
	پست 63 کیلو ولت بهشت آباد شهرستان ایرانشهر با صرف 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

	نصب ۲۲۳ ست کلید جداساز در شبکه برق کلانشهر اهواز 
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را ۴میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال برآورد نمود.

	برق کهگیلویه با ساخت نیروگاه 500 مگاواتی پایدار می شود
	نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی،چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز تجهیز کارگاه نیروگاه 500 مگاواتی برق گفت: با اجرایی شدن این طرح برق پایدار کهگیلویه تامین می شود.

	افزایش 17.4 درصدی مصرف برق در ادارات سیستان و بلوچستان
	مصرف برق در دستگاههای دولتی سیستان و بلوچستان 17.4 درصد افزایش داشته است.

	استفاده از کولر گازی برای استان یزد مناسب نیست
	مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: استفاده از کولر گازی برای استان یزد که از هوای خشک برخوردار است، مناسب نیست.

	سکه ۲.۵میلیون تومان شد
	قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید درحالی ساعتی قبل رکورد ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان را زد که هنوز مشخص نیست بانک مرکزی قصد ورود به این بازار را دارد یا خیر.

	استرداد مالیات ارزش افزوده از طریق چک به مودیان مالیاتی ممنوع شد
	خبرگزاری فارس: استرداد مالیات ارزش افزوده از طریق چک به مودیان مالیاتی ممنوع شد

	قیمت طلا، دلار، سکه و ارز
	هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۲۰۴هزار تومان فروخته میشود.
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