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دنیای اقتصاد/
  کاخ سـفید نتیجه رایزنی هـای تجاری اروپا، مکزیک 
پرداخـت  از  شـدن  مسـتثنی  درخصـوص  کانـادا  و 
تعرفـه واردات فـوالد و آلومینیـوم را بـا پاسـخ منفی 
پاسـخ داد. انتشـار ایـن خبر بـا واکنـش  تالفی جویانه 
اروپـا، مکزیـک و کانـادا مبنی بر اعمـال تعرفه متقابل 
بـر واردات فـوالد، مواد غذایی  و محصوالت کشـاورزی 
همـراه شـد. به این ترتیب، ارزش سـهام شـرکت های 
آمریکایـی فعـال در ایـن حوزه هـا تضعیـف شـد؛ امـا 
انتشـار توییـت ترامـپ کـه نتیجـه بهبـود اشـتغال 
آمریـکا را زودتـر از موعـد اعالم کـرد، تمرکـز بازارها 

را از تبعـات جنـگ تجـاری منحـرف کرد.
سـهام شـرکت هایی کـه در خـط مقدم جبهـه جنگ 
تجـاری آمریـکا علیـه مهمتریـن شـرکای اقتصـادی 
ایـن کشـور قـرار دارنـد، روز جمعـه رشـد محدودی 
داشـتند؛ امـا تقویـت روز جمعـه نیز منجر بـه جبران 
صبـح  سـفید،  کاخ  نشـد.  آنهـا  اخیـر  روز   ۳ افـت 
پنجشـنبه اعـالم کـرد کـه تعرفـه واردات بـر فـوالد 
و آلومینیـوم علیـه اروپـا، مکزیـک و کانـادا اعمـال 
خواهـد شـد. پـس از انتشـار ایـن خبر، ارزش سـهام 
فـوالد و آلومینیـوم آمریـکا رشـد قابل توجهـی کرد؛ 
به طوری کـه ارزش سـهام فـوالد آمریـکا ضمن رشـد 

ادامه در صفحه ۳

مراسم معارفه مهندس صالحي به عنوان مديرعامل
شركت صانير برگزار شد

مراسم معارفه مهندس حميدرضا صالحي به عنوان 
مديرعامل شرکت صانير ظهر امروز در محل اين 

شرکت برگزار شد. 
بانک  مدیرعامل  آبادي  صالح  حضور  با  مراسم  این 
مدیره  هیات  رئیس  آتشباري  سعید  صادرات،  توسعه 
صانیر، محمود مقدم  از پیشکسوتان صنعت برق، علي 
شمس اردکاني رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني 
ایران، علي بخشي، پیام باقري و نصراله رهنما رئیس و 
نواب رئیس هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران، 

پیشکسوتان و سهامداران این شرکت و ... انجام شد. 
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از تمامي مدیراني 
که در پیشرفت شرکت صانیر نقش داشتند، تقدیر و 
اعضاي  از  براي مهندس صالحي که  و  قدرداتي شده 
هیات مدیره سندیکاي صنعت برق نیز هستند، آرزوي 

پیشرفت و موفقیت روزافزون شد. 
مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  نیز  بخشي  مهندس 
موفقیت  آروزي  و  صالحي  به  تبریک  ضمن  سندیکا 
براي ایشان، بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر صانیر و 

سندیکا تاکید کردند.
اهداف  به  تاکید کرد: رسیدن  پایان  در  نیز  صالحي 
صانیر نیاز به همفکري دارد. صانیر متعلق به مملکت 
است نه فقط سهامداران این شرکت لذا باید حمایت 

دولت را هم داشته باشد.
امیدواریم  انداز 1404 گفت:  به چشم  اشاره  با  وي 
با کمک تمامي همکاران و تالش براي معافیت هاي 
مالیاتي بتوانیم به هاب انرژي منطقه تبدیل شویم و 

صادرات غیرنفتي را افزایش دهیم.

معاونت محترم علمی و فناوری رياست جمهوری 
با کمال تأثر و تاسف درگذشت شادروان دکتر زین الدین، معاونت نوآوری 
و تجاری سازی را خدمت همکاران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزومندیم.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3396425-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

يادداشت مديران

مراسم معارفه مهندس صالحي به عنوان 
مديرعامل شرکت صانير برگزار شد

به  صالحي  حميدرضا  مهندس  معارفه  مراسم 
در  امروز  ظهر  صانير  مديرعامل شرکت  عنوان 

محل اين شرکت برگزار شد. 
صفحه 1

تبيين برنامه کاری کميته سازندگان 
تابلوهای برق جهت تحقق اولويت های 

اعضای اين کميته در سال 97
سی ام  برق  تابلوهای  سازندگان  کميته  جلسه 
سنديکای  محل  در  جاری  سال  ارديبهشت 

صنعت برق ايران برگزار شد. 
صفحه 4

قانع فر رئيس امور نظام فنی اجرايی 
سازمان برنامه و بودجه شد 

رئيس  نوبخت  محمدباقر  سوی  از  حکمی  طی 
سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سيدجواد قانع فر 
به عنوان رئيس امور نظام فنی اجرايی، مشاورين 

و پيمانکاران سازمان منصوب شد.
صفحه 4

توسعه سبد متنوعی از فناوری ها در 
حوزه انرژی 

معاونت  انرژی  فناوری حوزه  دبير ستاد توسعه 
زنجيره  و  انرژي  حوزه  گستردگي  گفت:  علمی 
ارزش آن موجب ميشود که توسعه سبد بسيار 

متنوعي از فناوريها مورد نياز کشور باشد. 
صفحه 5

باتری هسته ای با عمر 100 سال 
ساخته شد

دانشمندان روسی، باتری هسته ای ساخته اند که 
100 سال عمر می کند و می توان در ماموريت به 

مريخ نيز از آن استفاده کرد.
صفحه 5

جزئيات افزايش ظرفيت توليد 
برق ايران در 2 ماهه نخست سال

مجموع ظرفيت اسمی توليد برق ايران با افزايش 
242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 

7۸ هزار و 72۶ مگاوات رسيد.
صفحه 5

وضعيت نيروگاه های جديد به کجا رسيد؟ 
نيروی  توليد  تخصصی  مادر  شرکت  مديرعامل 
برق حرارتی گفت: طبق برنامه ريزی های صورت 
گرفته قرار بود که نيروگاه های جديد برای تامين 

نياز برقی کشور وارد مدار شوند 
صفحه ۶

اجرای ۸0 پروژه برای ايام پيک تابستان 
مديرعامل برق منطقه ای استان تهران از اجرای ۸0 

پروژه برای ايام پيک خبر داد 
صفحه ۶

مصرف برق در ساعات اوج مصرف با 
جريمه همراه است 

بروجرد - ايرنا - مدير امور برق شهرستان بروجرد 
گفت: مشترکانی که در ساعات اوج مصرف افزايش 

مصرف داشته باشند، جريمه می شوند.
صفحه 7

4۶ميليارد ريال برای برقرسانی به 
باشت هزينه شد روستاهای 

۶ ميليارد ريال برای اجرای طرح های برقرسانی 
تاکنون  پيش  سال   2 از  باشت  روستاهای  به 

هزينه شده است.
صفحه 7

 صنايع برای کاهش پيک بار همکاری 
می کنند؟ 

 آمارها حاکی از روند صعودی مصرف برق توسط 
صنايع است.

صفحه ۸
دانشجويان دانشگاه آزاد پيشوا پنل 

برق ساختند توليد  خورشيدی 
تهران ـ ايرنا ـ رئيس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد ورامين ـ پيشوا از ساخت پنل های 
خورشيدی توليد برق توسط دانشجويان اين 

واحد دانشگاهی خبر داد.
صفحه ۸

اجرای 5 طرح کاهش تلفات برق در استان 
و  کهگيلويه  در  برق  تلفات  کاهش  طرح   5

بويراحمد اجرا شد.
صفحه 9

500 مگاواتی برق  توربين  نيروگاه 
ايتاليا ساخته می شود در  کهگيلويه 

در  چرام  و  لنده  بهمئی،  کهگيلويه،  نماينده 
مگاواتی   500 نيروگاه  کارگاه  تجهيز  از  مجلس 

پادوک کهگيلويه خبر داد
صفحه 9

تابستانی بدون خاموشی،  برای داشتن 
مردم هستيم  همکاری  نيازمند 

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان فارس 
خاموشی  بدون  تابستانی  داشتن  برای  گفت: 

نيازمند همکاری مردم هستيم.
صفحه 9

حمايت از توليد ملی با همکاری 
بورس کاال و انجمن ها اقتصاد ايران 

آريا بازار - نشست هم انديشی بورس کاالی ايران 
و صنايع پايين دست به عنوان مصرف کنندگان 
مواد اوليه، ظهر امروز با هدف حمايت از توليد ملی 
در راستای رفع دغدغه های صنايع پايين دست و 
در نظر گرفتن مشکالت و نيازهای توليدکنندگان 
به عنوان صنايع باالدست در بورس کاال برگزار شد.

صفحه 10
حذف دالر

در سال گذشته که نوسان شديد و کم نظيری در 
بازار ارز و سکه ثبت شد

صفحه 10

 آشنايی با سه توهم برای هدايت تيم 
پايانی( )قسمت 

صفحه 11
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ادامه از صفحه 1
۷/ ۳درصـدی بـه۵۷/ ۳۷ دالر رسـید. البتـه انتشـار 
و  مکزیـک  اروپـا،  تالفی جویانـه  واکنش هـای 
ارزش سـهام  بـه تضعیـف  ادامـه منجـر  کانـادا در 
شـرکت های فعال در حـوزه خوراکی ها و کشـاورزی 
بـه خوراکی هـای  شـد؛ زیرشـاخه صنعـت وابسـته 
شـاخص S&P۵۰۰ نزدیـک بـه ۲ درصـد از ارزش 
خـود را از دسـت داد تـا جنبه تاریـک جنگ تجاری 
در وال اسـتریت نمایـان شـود. برآینـد اخبـار مرتبط 
پنجشـنبه  روز  ابتـدای  در  کـه  تجـاری  بـا جنـگ 
شـرکت های فعـال در حـوزه فـوالد و آلومینیـوم را 
تقویـت کـرده بـود، در پایـان ایـن روز، افـت ۷دهم 
را   )S&P۵00 شـاخص  بـه  توجـه  )بـا  درصـدی 
بـرای آنهـا بـه ثبـت رسـاند. عالوه بـر ایـن، بازدهـی 
و  گوشـتی  فرآورده هـای  خوراکـی،  شـرکت های 
ابرکمپانی هایـی  کنـار  در  کشـاورزی  محصـوالت 
تولیدکننـده  بوئینـگ و شـرکت  کاترپیـالر،  ماننـد 
وارد   Deere & Co کشـاورزی  ماشـین آالت 

محـدوده منفـی شـد.
بهبود وضعیت اشتغال به داد وال استریت رسید

وال اسـتریت بازدهـی بهتـری را در روز جمعه تجربه 
کـرد کـه مدیـون انتشـار گـزارش اشـتغال مثبت از 
سـوی وزارت کار ایـاالت متحـده بـود. ثبـت رکـورد 

1۸ سـاله نـرخ بیـکاری آمریـکا باعث شـد شـاخص 
S&P۵00 ظـرف ایـن روز نزدیـک بـه 1/ 1 درصـد 
براسـاس  اینکـه  بـا  بیـکاری  نـرخ  شـود.  تقویـت 
پیش بینی هـای رسـمی ۹/ ۳ درصـد بـرآورد شـده 
بـود، بـه نرخ ۸/ ۳ درصدی بهبـود یافت که از آوریل 
سـال ۲000 میـالدی بی سـابقه محسـوب می شـود. 
تعـداد فرصت هـای شـغلی ایجادشـده در طـول ماه 
مـه میـالدی نیـز بـا سـبقت از پیش بینی هـا عـدد 
۲۲۳ هـزار را بـه ثبت رسـاند. بیـش از آنکه گزارش 
اشـتغال بـر بازارهـای جهانـی اثـر بگـذارد، توییـت 
انتشـار  از  قبـل  دقیقـه   ۶۹ کـه  ترامـپ  جنجالـی 
گـزارش، سـیگنال زودهنگامـی بـه بازارهـا مخابـره 
کـرد، جریان سـاز شـد. تاثیـر روانـی کـه ترامـپ به 
از  را  وال اسـتریت  معـادالت  کـرد،  منتقـل  بازارهـا 
شـیب نزولـی ناشـی از تشـدید تنش هـای تجـاری 

تغییـر داد.

پاسخ های تالفی جويانه به واشنگتن
اروپـا، مکزیـک و کانـادا بـا اینکـه در حـال مذاکـره 
بـا واشـنگتن بـرای پیشـگیری از اعمـال تعرفـه بـر 
صادرات شـان بودنـد، از لیسـت کاخ سـفید خـارج 
ایـن  مقامـات  واکنـش  ترتیـب،  ایـن  بـه  نشـدند. 
کشـورها بـه شکسـت مذاکـرات، جـز اقـدام مشـابه 
علیـه آمریـکا نبـود. کانـادا از اعمـال تعرفـه بـر ۸/ 
آمریکایـی خبـر داد کـه  واردات  1۲ میلیـارد دالر 
شـامل فـوالد، آلومینیوم و کاالهـای مصرفی معمول 
ماننـد ماشـین های ظرف شـویی اسـت. مکزیـک نیز 
واردات فـوالد آمریـکا، فرآورده های گوشـتی و اقالم 
خوراکی کشـاورزی را هـدف آتـی خـود اعـالم کـرد. 
اتحادیـه اروپـا کـه پیـش از ایـن نیـز تهدید هـای 
جـدی خـود را بـه واشـنگتن مخابـره کرده بـود، بار 

دیگـر وعـده اقـدام تالفی جویانـه قدرتمند از سـوی 
یـورو را اعـالم کـرد. عالوه بـر ایـن، اتحادیـه اروپا از 
تشـکیل پرونـده در سـازمان تجـارت جهانـی بـرای 
پیشـبرد اقدامـات خـود علیـه آمریـکا نیز خبـر داد.

 آينده مبهم تجارت با آمريکا
جنـگ تجـاری آمریـکا بـا چیـن، کانـادا، مکزیـک، 
کانـادا و اتحادیـه اروپـا، بـا توجـه به حجم گسـترده 
تجـارت میـان این کشـورها، نقش اساسـی در آینده 
تجـارت بین الملـل خواهد داشـت. ارزش کل تجارت 
کشـورهای ناحیـه یـورو و ایـاالت متحـده در سـال 
دالر  میلیـارد   ۷۲0 بـه  نزدیـک  میـالدی  گذشـته 
ثبـت شـده اسـت. از طرفـی حجـم تجـارت آمریـکا 
بـا چیـن در مدت مشـابه حـدود ۶۳۶ میلیـارد دالر 
بـود. همچنیـن تجـارت بـا شـرکای تجـاری »نفتا« 
یعنـی کانـادا و مکزیک که به مـرور در بطن زنجیره 
قـرار  آمریکایـی  شـرکت های  از  بسـیاری  تامیـن 
گرفته انـد، بالـغ بـر 1100 میلیـارد دالر اسـت.  بـه 
ایـن ترتیـب، تجـارت ۲4۵۶ میلیـارد دالری میـان 
آمریـکا و ایـن کشـورها، تحـت تاثیـر تعرفه گـذاری 
دوجانبـه تغییـر خواهـد کرد و ایـن تغییـر منجر به 
تحـوالت گسـترده ای در بازارهـای جهانـی خواهـد 
شـد. بـه عنـوان مثـال، زمانی کـه خبر اعمـال تعرفه 
بـر واردات فـوالد و آلومینیـوم از مکزیک اعالم شـد، 
»پـزو«ی مکزیـک بیش از ۶/ 1 درصد تضعیف شـد. 
البتـه نـزول ارزش پـول ملـی ایـن کشـور پـس از 
اعـالم موضـع تالفی جویانه از سـوی دولت توانسـت 

۲/ 1درصـد از افـت خـود را جبـران کنـد.

 تداوم سير نزولی اعتبار اقتصادی ترکيه
تـازه ای قـرار  ارزی  لیـر ترکیـه در معـرض توفـان 

گرفـت کـه منجر بـه تضعیـف بالـغ بر 4درصـدی آن 
در برابـر دالر آمریـکا شـد. گزارش مربـوط به وضعیت 
مدیران خریـد  شـاخص  قالـب  در  ترکیـه  صنعتـی 
تحت الشـعاع افزایـش فشـارهای تورمـی نـزول کـرد. 
مـه  مـاه  صنعتـی  شـاخص  ترکیـه  بازرگانـی  اتـاق 
میـالدی را 4/ 4۶واحـد منتشـر کـرد کـه نسـبت بـه 
مـاه پیـش از آن افـت محسوسـی را نشـان می دهـد. 
شـاخص مدیران خریـد بـرای مـاه آوریـل ۹/ 4۸ واحد 
گـزارش شـده بـود. زمانی کـه ایـن شـاخص بـه زیـر 
مـرز ۵0 واحـدی نـزول کنـد، نشـانه افت چشـم انداز 
صنعت و در پی آن اقتصاد کشـور محسـوب می شـود. 
ایـن شـاخص از ابتدای بهـار سـال جاری میالدی پس 
از ۲ سـال بـه ایـن محدوده وارد شـده اسـت. مدیران 
صنعتـی که در نظرسـنجی شـاخص شـرکت کرده اند، 
دلیـل اصلـی افت وضعیت صنعتی را نوسـانات شـدید 
در بازار ارز که منجر به رشـد رویکرد تورمی شـده اند، 
عنـوان کردنـد. عالوه بـر سـیگنال منفی که با انتشـار 
ایـن گـزارش بـه بازارهـا مخابـره شـد، هشـدار جدید 
موسسـه اعتبارسـنجی »مودیـز« نیـز بـر قـدرت ایـن 
مـوج افزود. گزارش روز گذشـته موسسـه مالی مودیز 
از احتمـال تجدیـد نظـر در خصـوص رتبـه اعتبـاری 
ترکیـه حکایـت داشـت. این تجدیـد نظر در راسـتای 
تنـزل رتبـه اعتبـاری این کشـور اسـت. بـا اینکه چند 
مـاه قبل، رتبـه اعتبـاری ترکیه بـه Ba۲ کاهش داده 
شـد، تشـدید نااطمینانی هـای سیاسـی تحـت رهبری 
رجـب طیـب اردوغان، دلیـل تنزل محتمـل در آینده 
ریسـک  رشـد  تـداوم  مودیـز  اسـت.  شـده  گـزارش 
موجـود در تـراز پرداخـت ترکیـه را به معنـای کاهش 
احتمالـی رتبـه اعتبـاری از سـطح موجود اعـالم کرد. 
مودیـز در ظـرف روزهای گذشـته، پیش بینـی خود از 

رشـد اقتصـادی ترکیـه را نیـز کاهـش داده بود.
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تبيين برنامه کاری کميته 
سازندگان تابلوهای برق جهت 
تحقق اولويت های اعضای اين 

کميته در سال 97

سی ام  برق  تابلوهای  سازندگان  کميته  جلسه 
ارديبهشت سال جاری در محل سنديکای صنعت 

برق ايران برگزار شد. 
در ابتدای جلسه، رئیس کمیته ضمن ارائه گزارشی 
از حضور خود در جلسه هیات مدیره سندیکا اعالم 
کرد که موضوع اصالح و بازنگری اساسنامه سندیکا 
و تجمیع نظرات کمیته ها از سوی هیات مدیره مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. 
در ادامه اولویت های تعیین شده جهت برنامه کاری 
رفع  قانون  مقرر شد  و  بررسی   ۹۷ سال  در  کمیته 
و  تهیه  مصوب  قانون  بر حسب  کار  و  کسب  موانع 
در نامه ای مکتوب بر ضرورت حمایت هیات مدیره 
برق  تابلوهای  سازندگان  کمیته  کمیته  اعضای  از 
تاکید شود. در پایان جلسه، رئیس کمیته سازندگان 
تابلوهای برق که به نمایندگی از این کمیته جهت 
معرفی  بودجه  و  برنامه  سازمان  جلسات  در  حضور 
نمایندگان  جلسه  اولین  از  گزارشی  است،  شده 
کمیته ها با سازمان مذکور مبنی بر پیگیری مشکالت 
اعضا  از جمله تعدیل نرخ ارز، مطالبات اعضا، اصالح 
قوانین قبلی و جاری بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و 

گمرک ارائه کرد. 

طی حکمی از سوی نوبخت؛ 

قانع فر رئيس امور نظام فنی اجرايی سازمان برنامه و بودجه شد 

طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سيدجواد قانع فر به عنوان 
رئيس امور نظام فنی اجرايی، مشاورين و پيمانکاران سازمان منصوب شد.

در این حکم اظهار امیدواري شده است وی بتواند با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشد.

جناب آقای دکتر قانع فر 
رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه
بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران انتصاب شایسته جنابعالی را به 
سمت رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان 
برنامه و بودجه تبریک عرض نموده و برای آن مقام محترم آرزوی 

موفقیت روزافزون دارد. امید است با حسن درایت و مدیریت گرانقدر 
حضرتعالی، ارتباط موثرتری با تشکل های اقتصادی در راستای توسعه و 

پیشرفت کشور شکل بگیرد.
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وطنخواه بيان کرد:

توسعه سبد متنوعی از فناوری ها 
در حوزه انرژی

 
معاونت  انرژی  حوزه  فناوری  توسعه  ستاد  دبير 
زنجيره  و  انرژي  حوزه  گستردگي  گفت:  علمی 
ارزش آن موجب ميشود که توسعه سبد بسيار 

متنوعي از فناوريها مورد نياز کشور باشد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیروس وطنخواه 
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
درباره فناوری های اولویت دار این حوزه برای کشور 
اظهار کرد: گستردگي حوزه انرژي و زنجیره ارزش آن 
شامل منابع، تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژي موجب 
میشود که توسعه سبد بسیار متنوعي از فناوریها مورد 
نیاز کشور باشد. با وجود این چون ستاد انرژي موظف 
به توسعه فناوری های راهبردی متناسب با  نیازهای 
اساسي کشور است بنابراین بر اساس اولویتبندي انجام 

شده توسعه فناوری هایی را مد نظر دارد.
در  آن  کاربرد  و  اشیا  اینترنت  فناوریهمچون  وی   
بهینهسازي انرژي به ویژه در بخش ساختمان، وسایل 
نقلیه برقي، فناوری استفاده از RDF  در صنعت به 
ویژه صنعت سیمان، بومی سازی تولید مواد شیمیایی 

و کاتالیست ها، ارتقای تولید و ازدیاد برداشت، شبکه 
سامانه-هاي  برق،  بازار  نرمافزارهاي  و  هوشمند 
ذخیرهسازي انرژي، نسل سوم سلولهاي خورشیدي و 
کاربرد فناوري بالک-چین در حوزه انرژي را در اولویت 

ستاد دانست.
وطنخواه در بخش بعدی سخنان خود درباره ارتقای 
سطح آموزش در این حوزه بیان کرد: ذکر این نکته 
ضروري است که هدف از آموزش ارتقاي سطح دانش، 
آگاهي و مهارتهاي نیروي انساني براي پاسخ دادن به 
یک نیاز است. بنابراین سطح آموزش بایستي متناسب 
با آن نیاز باشد. اگر امروز ارتباط موثر و در هم تنیده 
بین دانشگاه و صنعت ما وجود ندارد، شاید دلیل آن 
متناسب نبودن محتوا و کیفیت آموزش و در نتیجه 

نیروي انساني تربیت یافته با نیازهاي صنعت است.
وی همچنین بیان کرد: زنجیره صنعت و دانشگاه باید 
نهادینه شود و نیازهای صنعت موضوعات پژوهشی و 
بگیرد.  قرار  تحقیقات در مراکز پژوهش و دانشگاهی 
کشش بازار باید فشار علم و فناوری را ایجاد کند. از 
سوي دیگر برخي از صنایع نیز به دلیل عدم حرکت به 
سمت نوآوري و تحقیق و توسعه متناسب با تحوالت 
انساني  نیروي  حضور  براي  مناسبي  بستر  جهاني، 

متخصص و ماهر نخواهد بود.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
با بیان اینکه در حال حاضر توسعه شرکت هاي دانش 
بنیان مي تواند خال موجود در این زمینه را پر کند 
گفت:  از سوي دیگر کمیت و کیفیت محتواي آموزشي 
اقتصاد  نیازهاي  با  بایستي متناسب  در آموزش عالي 
دانش بنیان و زیست بوم کارآفریني کشور بروز شده و 
ارتقا یابد. به نظر می رسد اقداماتی که انجام شده است 
هنوز نتوانسته در نهادینه کردن زنجیره علم، فناوری و 

تولید کافی و موفق باشد.

جزئيات افزايش ظرفيت توليد 
برق ايران در 2 ماهه نخست سال

مجموع ظرفيت اسمی توليد برق ايران با افزايش 
242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 

7۸ هزار و 72۶ مگاوات رسيد.
در حال حاضر تولید برق کشور در بخش های مختلف 
نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، برق آبی، 
و  تجدیدپذیرها  پراکنده، خودتامین ها،  تولید  اتمی، 

دیزلی صورت می گیرد.
به گزارش تجارت نیوز، مجموع ظرفیت اسمی تولید 
در  افزایش ظرفیت  با  پایان سال ۹۶  در  ایران  برق 
بخش های مختلف در طول سال گذشته، به ۷۸ هزار 
افزایش  با  رقم  این  که  بود  رسیده  مگاوات   4۸4 و 
۲4۲ مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به ۷۸ 

هزار و ۷۲۶ مگاوات رسید.
برداری  بهره  شاهد  جاری  سال  نخست  ماه  دو  در 
به  جهرم  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  واحد  نخستین  از 
از  برداری  بهره  همچنین  و  مگاوات   1۶0 ظرفیت 
نیروگاه های DG و CHP )تولیدپراکنده( به مجموع 
ظرفیت ۸۲ مگاوات در نقاط مختلف کشور بودیم که 
در مجموع افزایش ۲4۲ مگاواتی را در ظرفیت اسمی 

تولید برق کشور به دنبال داشت.

توسط دانشمندان روسی؛

باتری هسته ای با عمر 100 سال 
ساخته شد

دانشمندان روسی، باتری هسته ای ساخته اند که 
100 سال عمر می کند و می توان در ماموريت به 

مريخ نيز از آن استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دانشمندان 
روسی از یک باتری هسته ای با عمر 100 ساله رونمایی 
کرده اند که 10 برابر یک باتری معمول قابلیت ذخیره 

انرژی دارد.
نمونه اولیه باتری مذکور شامل یک نیمه رسانا است 
نام Schottky diode و یک ماده  به  الماس  از  که 
را  اکتیو ساخته شده که سوخت آن  شیمیایی رادیو 

تامین می کند.
از  هرچیزی  فعالسازی  برای  فناوری  این  از  توان  می 
دستگاه ضربان شمار دائمی گرفته تا ماموریت به مریخ 
مواد  فناوری های  در موسسه  استفاده کرد. محققان 
کربنی نوین و بسیار سخت این فناوری را ابداع کرده 
اند. آنها تاکید دارند فناوری مذکور چنان ایمن است که 

می توان آن را هر روز استفاده کرد.
باتری مذکور با اشعه های بتا )الکترون و پوزیترون( فعال 
می شود و نگهداری آن داخل بدن خطرناک نیست زیرا 

در سلول های بدن جذب نمی شود.
والدیمیر بلنک مدیر این تحقیق می گوید: نتایج به 
دست آمده خارق العاده هستند و می توان این باتری را 

در  علم پزشکی و فناوری فضایی به کار گرفت.
باتری های هسته ای معموال بسیار بزرگ هستند، اما 
نمونه جدید ساختار کوچکتری دارد و می تواند ۳۳00 
میلی وات ساعت برق در هر گرم تولید کند که 10 برابر  

انرژی تولیدی در باتری های شیمیایی فعلی است.

http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/950a112450664.html#%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/950a112450664.html#%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
http://tnews.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/7d66112448697.html#%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4312764/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF#ref=tnews
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وضعيت نيروگاه های جديد به 
کجا رسيد؟

نيروی  توليد  تخصصی  مادر  شرکت  مديرعامل 

برق حرارتی گفت: طبق برنامه ريزی های صورت 
گرفته قرار بود که نيروگاه های جديد برای تامين 
نياز برقی کشور وارد مدار شوند که پيش بينی 
می شود نهايتا تا انتهای خرداد ماه ايتاتفاق بيفتد.

محسن طرزطلب در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
پیک،  زمان  تا  جدید  نیروگاه  مگاوات   ۳000 ایجاد 
اظهار کرد: قرار بر این بود که از سال گذشته تا پیک 
امسال ۳000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود 

که تا پایان سال قبل ۲000 مگاوات وارد مدار شد.
به گفته وی امیدواریم که تا سه هفته آتی نیروگاه 
کاسپین با ظرفیت ۳1۷ مگاوات در غرب مازندران 
نیز  پرند  نیروگاه  بخار  واحد  همچنین  شود  افتتاح 
عملیات سنکرون آن در همین زمان به پایان برسد.

برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  مدیرعامل شرکت 
در  مگاواتی   40 واحد  افتتاح  از  همچنین  حرارتی 
پیش بینی های  اساس  بر  افزود:  و  داد  خبر  زاهدان 
مدار  وارد  دیگر  هفته  سه  واحدها  این  شده  انجام 
خواهد شد. عالوه براین واحد بخار نیروگاه کاشان نیز 
به ظرفیت 1۶0 مگاوات طی این مدت به بهره برداری 

خواهد رسید.
برق   نیروگاه های  وضعیت  به  توجه  با  وی  گفته  به 
آبی و افزایش ۳000 مگاواتی مصرف نسبت به سال 
گذشته پیش بینی می شود که نیروگاه های حرارتی 

نتوانند برق مورد نیاز کشور را تامین کنند.
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  مدیرعامل شرکت 
نظر  در  راهکارهای  و  برنامه ها  به  اشاره  با  حرارتی 
روی  ما  توجه  گفت:  مساله،  این  برای  شده  گرفته 
مدیریت مصرف است و از مردم تقاضا داریم که در 
زمان پیک و اوج مصرف مدیریت مصرف را سرلوحه 

کار خود قرار دهند.

اجرای ۸0 پروژه برای ايام پيک 
تابستان

مديرعامل برق منطقه ای استان تهران از اجرای 
۸0 پروژه برای ايام پيک خبر داد و گفت: رقمی 
هزينه  پيش بينی  تومان  ميليارد   500 حدود  در 
پروژه ها است که تعداد زيادی از پروژه ها به اجرا 
به  خردادماه  انتهای  تا  نيز  آن  مابقی  و  درآمده 

اتمام می رسد.

غالمرضا خوش خلق، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
مجموعه  تدابیر  و  امسال  پیک  ایام  درباره  تهران، 
تحت امرش برای این ایام اظهار داشت: همانطور که 
اطالع دارید برق منطقه ای استان تهران، سه استان 
تهران، قم و البرز را تحت پوشش خود دارد و حدود 
۲۵ درصد از مشترکین کشور در حوزه برق منطقه ای 

تهران هستند.
به گزارش تجارت نیوز، وی با بیان اینکه برق تهران 
منطقه ای  برق  شرکت های  قدیمی ترین  از  یکی 
کشور است، عنوان کرد: به دلیل قدمت آن یکسری 
تاسیسات ما دچار فرسودگی شده و از طرفی به علت 
داشتیم،  نقدینگی  مشکالت  گذشته  سالهای  اینکه 
یک عقب ماندگی در حوزه توسعه و بهینه سازی در 

برق تهران وجود دارد.
سال  سه  طی  ما  هرحال  به  داد:  ادامه  خوش خلق 
توسعه  دو حوزه  در  که  گذاشتیم  براین  را  بنا  اخیر 
را جبران  افتادگی ها  از عقب  بخشی  بهینه سازی،  و 
که  گفت  می توان  نمونه  بعنوان  اینجا  در  که  کنیم 

حدود هزار و ۵00 کیلومتر کابل فرسوده در تهران 
است که باعث ناپایداری شبکه می شود.

وی به نوسازی کابل های فرسوده اشاره کرد و عنوان 
زمینه،  این  در  مشکالت  تمامی  وجود  با  داشت: 
را  کابل  کیلومتر   ۲۵0 گذشته  سال  در  توانستیم 
نوسازی کنیم و امسال نیز همین رقم در حال انجام 
به  قریب  امسال  و  گذشته  سال  در  نهایتا  که  است 

۵00 کیلومتر کابل کشی انجام خواهد شد.
مدیرعامــل بــرق منطقــه ای اســتان تهــران تصریــح 
کــرد: مــا قبــل از شــروع ایــام پیــک برنامــه ریــزی 
خودمــان را بــرای ایــن ایــام آغــاز کردیــم و بطــور 
ــم،  ــه داری ــای ک ــات و پیگیری ه ــا جلس ــتمر ب مس

بدنبــال کنتــرل ایــام پیــک هســتیم.
عنوان  گذشته  سال های  پیک  ایام  یادآوری  با  وی 
کرد: ما در سال ۹۵ علیرغم اینکه ۲,۶ درصد و در 
سال قبل ۵,۸ درصد رشد پیک داشته ایم، توانستیم 
وامسال  کنیم  سپری  را  تابستان  چالش  کمترین  با 
پیش بینی ما حدود ۶ درصد رشد است که در سال 
و  سرگذاشتیم  پشت  را  مگاوات   100۹1 گذشته 
امسال نیز به حدود 10۶00 مگاوات خواهیم رسید.

خوش خلق از اجرای ۸0 پروژه برای ایام پیک خبر 
تومان  میلیارد   ۵00 حدود  در  رقمی  گفت:  و  داد 
از  تعداد کثیری  پیش بینی هزینه پروژه ها است که 
انتهای  تا  نیز  آن  مابقی  و  درآمده  اجرا  به  پروژه ها 

خردادماه به اتمام می رسد.
جهـت  در  مـردم  همـکاری  از  قدردانـی  بـا  وی 
سـال های  در  بـرق  و  آب  مصـرف  در  صرفه جویـی 
گذشـته، عنـوان کـرد: همچنـان نیازمنـد یـاری و 
کمـک هسـتیم و بعلت کم بارشـی امیـدوارم با یک 
مدیریـت مصـرف مناسـب بتوانیـم شـرایط خوبی را 

در ایـام پیـک امسـال داشـته باشـیم.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/a726112447509.html#%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://tnews.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/98a5112445703.html#%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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مدير امور برق بروجرد:

مصرف برق در ساعات اوج 
مصرف با جريمه همراه است

بروجرد - ايرنا - مدير امور برق شهرستان بروجرد 
مصرف  اوج  ساعات  در  که  مشترکانی  گفت: 

افزايش مصرف داشته باشند، جريمه می شوند.
با  وگو  گفت  در  یکشنبه  روز  خسروی  علی  محمد 
برای  بروجرد  برق  نیروی  توزیع  افزود:شرکت  ایرنا 
پایداری برق و جبران میزان کاهش برق تولیدی در 
این شهرستان سه روش مدیریت مصرف و خاموشی 

با برنامه را در دستور کار خود قرار داده است. 
الگوی  بهتر  چه  هر  مدیریت  منظور  به  افزود:  وی 
مصرف برق در این شهرستان دستگاه های اجرایی، 
تجاری  های  بخش  و  صنعتی  واحدهای  کشاورزان، 
از  مصرف  اوج  ساعات  در  که  صورتی  در  خانگی  و 

تشویق  مورد  نکنند  استفاده  پرمصرف  برقی  وسایل 
قرار خواهند گرفت.

صنعتی  واحدهای  که  صورتی  در   : کرد  تاکید  وی 
بروجرد تعطیلی روز جمعه را به یکشنبه تغییر دهند 
و تعمیرات سالیانه و مرخصی یک هفته کارکنان را 
از 1۵ خرداد تا 1۵شهریور ماه به ویژه در تیر و مرداد 
از تشویقی های بسیار باالیی برخوردار  انجام دهند 

خواهند شد.
خسروی بیان کرد: در صورتی که پمپاژهای چاه های 
کشاورزی و مجتمع های آبرسانی در حوزه های آب 
آشامیدنی، آب کشاورزی و باغ ها نیز درچهار ساعات 
اوج مصرف برق خاموش شوند ۲0 ساعت مابقی برق 

آنها رایگان محاسبه خواهد شد.
وی عنوان کرد: چند مشوق در بخش های خانگی، 
افراد  برای  بروجرد  صنعتی  و  کشاورزی  تجاری، 
رعایت کننده الگوی مصرف برق در نظر گرفته شده 
است. خسروی اظهار داشت: مشترکانی که در ساعات 
اوج مصرف افزایش مصرف داشته باشند جریمه می 
شوند و افراد دارای کاهش مصرف نیز مشمول پاداش 

هایی در محاسبات قبوض خود خواهند شد. 
وی گفت: سال گذشته واحد صنعتی فوالد نوید یک 
رعایت  برای  پاداش  ریال  میلیون   ۵00 و  میلیارد 

الگوی مصرف برق دریافت نمود.
مدیر امور برق شهرستان بروجرد از همه مشترکین 
خو است با صرفه جویی 10تا 1۵ درصدی در فصول 
گرم سال به ویژه در ساعات اوج مصرف؛ 1۲ تا 1۵ 
عصر و 1۹ تا ۲۳ شب این شرکت را در ارایه خدمات 

بهتر یاری نمایندتا طرح خاموشی اجرا نشود.
شهرستان  در  برق  مشترک  هزار   141 بر  افزون 
 ۹00 حدود  تعداد  این  از  که  دارد  وجود  بروجرد 

مشترک صنعتی است. 

4۶ميليارد ريال برای برقرسانی 
به روستاهای باشت هزينه شد

گچساران - ايرنا -مجری طرح و نگهداری برق 
کهگيلويه  برق  نيروی  توزيع  شرکت  روستايی 
و بويراحمد گفت: 4۶ ميليارد ريال برای اجرای 
طرح های برقرسانی به روستاهای باشت از 2 سال 

پيش تاکنون هزينه شده است.
روستاهای  به  برقرسانی  برای  ریال  4۶میلیارد   *

باشت هزینه شد
با خبرنگار  امید محمدپور روز شنبه در گفت و گو 
ایرنا اظهار داشت: با اجرای این طرح ها 110 خانوار 

در روستاهای این شهرستان برقدار شده اند.
این مناطق به دلیل  اینکه برقرسانی به  بیان  با  وی 
کوهستانی بودن، وجود جنگل های انبوه و پراکندگی 
روستاها، کاری بسیار سخت بود، افزود: اشکفت شاه 
 ، توت  ده  زیرکوه،  خوزیون،  شهرک  سفلی،  و  علیا 
روستاهایی  مهم ترین  لیراب چوبکنم  تنگ  و  حدکه 
بودند که در منطقه کوهستانی و سخت گذر پیچاب 

باشت از از مهمترین این روستاهاست.
محمدپور گفت: مهدی آباد، دیمکوه شوش و پهزیر 

از دیگر روستاهای شهرستان باشت است که در این 
مدت برقرسانی شده اند.

روستایی  خانوار   ۲ بار  نخستین  برای  گفت:  وی 
شهرستان باشت با استفاده از نیروگاه های خورشیدی 

یک کیلوواتی از نعمت برق برخوردار شدند.
مجری طرح و نگهداری برق روستایی شرکت توزیع 
اعتبار  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی 
خورشیدی  نیروگاههای  واگذاری  برای  شده  هزینه 
یک کیلوواتی به این خانوارها را حدود ۲۶0 میلیون 

ریال برآورد کرد.
به روستای کنده گوراب  برقرسانی  افزود:  محمدپور 
اعتباری حدود  با  باشت  پیچاب  پنجم  فاز  قالب  در 
10 میلیارد ریال نیز هم اکنون در دست اجرا است.

وی از پیشـنهاد برقرسـانی بـه سـه روسـتای خوبیار 
برآفتـاب پشـتکوه ، پیچـاب مرکـزی )امامـزاده( و 
مرزنگون شهرسـتان باشـت در سـال جـاری خبرداد 
بـرق  مجـری  موافقـت  صـورت  در  اظهارداشـت:  و 
توانیـر، عملیـات برقرسـانی به این روسـتاها امسـال 
شـروع مـی شـود. شهرسـتان باشـت از شهرسـتان 
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  گرمسـیری  گانـه   ۶ هـای 
محسـوب می شـود و با یاسـوج مرکز اسـتان حدود 

100 کیلومتـر فاصلـه دارد.
* دمای هوا در فصل گرم در این شهرستان به بیش 

از 4۵ درجه نیز می رسد.
 1۳۹۶ سال  در  استان  این  در  برق  مصرف  میزان 
رشد   1۳۹۵ سال  به  نسبت  درصد   ۷,۵ حدود 
شهرستان  به  مربوط  آن  مقدار  بیشترین  که  یافت 
گچساران است. ۲41 هزار و ۶۳۶ مشترک برق در 
این  از  که  دارد  بویراحمد وجود  و  استان کهگیلویه 
تعداد ۲0۲ هزار و ۶4۹ اشتراک آن معادل ۸۳ درصد 

خانگی است. 

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/ccdc112443551.html#%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-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
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روند صعودی مصرف برق

 صنايع برای کاهش پيک بار 
همکاری می کنند؟

با نزديک شدن به پيک )اوج( مصرف و افزايش 
انتظار می رود صنايع همکاری  که  در حالی  دما 
باشند،  داشته  انرژی  مصرف  کاهش  در  خوبی 
آمارها حاکی از روند صعودی مصرف برق توسط 

صنايع است.
به  گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، تاکید مسووالن 
وزارت نیرو مبنی بر اینکه باید مدیریت بهینه مصرف 
رشد  به  توجه  با  تا  شود،  پیگیری  به صورت جدی 
مصرف در شبکه اختاللی ایجاد نشود، آمارها حاکی 
از این است که علیرغم هوای مناسب و تاخیر در گرم 
شدن هوا مصرف برق از سوی صنایع روند صعودی 

به خود گرفته است.
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  گزارش  براساس 
پیک مصرف برق در روز گذشته )جمعه 11 خرداد 
ماه( 41 هزار و ۲۸۶ مگاوات بود که به علت تعطیلی 
نسبت به روز پنجشنبه که برابر با 4۳ هزار و ۹۹1 

مگاوات بوده، کاهش داشته است.
میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته چهارهزار 
و ۲00 مگاوات بود که نسبت به پنجشنبه که میزان 
آن چهارهزار و ۶۹ مگاوات بوده است، مصرف برق 

این بخش روند صعودی به خود گرفته است.

 ۲۳00 میزان  به  بار  پیک  کاهش  برای  صنایع   *

مگاوات همکاری خواهند کرد؟
به  اشاره  با  توانیر  مصرف  مدیریت  مدیرکل  مهری 
تا  شده  باعث  ها  بارش  درصدی   40 کاهش  اینکه 
ظرفیت زیادی از نیروگاه های برق آبی برای تابستان 
قابل استفاده نباشد گفت:پیش نویس بخشنامه تغییر 
ساعت کاری در استان ها به هیات دولت ارسال شد.

های  ریزی  برنامه  براساس  که  این  بیان  با  مهری 
صورت گرفته صنایع برای کاهش پیک بار به میزان 
۲۳00 مگاوات همکاری خواهند کرد، تصریح کرد: در 
تحقق این هدف، نقش دفاتر مدیریت مصرف جهت 
است. حیاتی  بسیار  صنایع  مدیران  همکاری  جلب 

وی ادامه داد: همچنین سهم همکاری کشاورزان نیز 
1۵00 مگاوات در نظر گرفته شده است.

تغییر  بخشنامه  نویس  پیش  ارسال  و  تهیه  علیرغم 
این  هنوز  دولت  هیات  به  استانها  در  کاری  ساعات 
دستگاههای  به  آن  ابالغ  و  تایید  مورد  بخشنامه 

دولتی نشده است.
به طور  مصرف  اوج  ساعات  یا  مصرف  پیک  چه  اگر 
معمول در شش ماه نخست سال در ساعت های 1۲ 
تا 1۶ )پیک روزانه( و 1۹ تا ۲۳ در شب )پیک شبانه( 
اتفاق می افتد اما به گفته امیر دودآبی نژاد معاون فنی 
ساتبا حدود ۷0 درصد از پیک مصرف برق به بخش 
که  است  این  برآورد  و  دارد  اختصاص  ساختمان 
بیشتر از ۲0 هزار مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به 
لوازم سرمایشی باشد، بنابراین هنوز دمای هوا به آن 
شکل افزایش نیافته و اگر وسایل سرمایشی به یکباره 
مورد استفاده قرار بگیرد و میزان مصرف برق خانگی 
برق  مصرف  مدیریت  برنامه  یابد  افزایش  صنایع  و 
تولید  مگاوات کسری  هزار   ۶ تا   ۵ برای جبران  که 
برق انجام خواهد شد با خالء همراه و خاموشی ها به 

واقعیت تبدیل می شود.

دانشجويان دانشگاه آزاد پيشوا 
پنل خورشيدی توليد برق 

ساختند
تهرانـ  ايرناـ  رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ورامين ـ پيشوا از ساخت پنل های خورشيدی 
توليد برق توسط دانشجويان اين واحد دانشگاهی 

خبر داد.

ایرنا  دکتر حسینعلی شیبانی روز شنبه به خبرنگار 
گفت: طرح دانش بنیان دانشجویان برق دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ورامین ـ پیشوا با هدف خودکفایی در 
تولید برق و کاهش هزینه های انرژی در این واحد 

دانشگاهی اجرا شده است.
وی بیان کرد: شهرستان پیشوا به دلیل قرار گرفتن 
ساعات  داشتن  و  نیمه خشک  و  منطقه خشک  در 
زیاد تابش خورشید ، از موقعیت بسیار مناسبی در 

تولید برق از پنل های خورشیدی برخوردار است.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  گفت:  وی 
پیشوا با هدف اجرای طرح اقتصادی تولید برق، اقدام 
از  استفاده  با  کیلوواتی  سه  نیروگاه  یک  ساخت  به 
مواد نیمه رسانا و سیلکون با قدرت جذب باال انرژی 
های ساطع شده از خورشید کردند که این نیروگاه 
در مجموع شش ساعت در روز به صورت موثر برق 

تولید می کند.
شیبانی گفت: دانشجویان برق این واحد دانشگاهی با 
احداث نیروگاه و ساخت مبدل برقی ، برق را از حالت 

مستقیم به متناوب تبدیل می کنند.
پیشوا   _ ورامین  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تصریح کرد: این نیروگاه با هزینه ۳00 میلیون ریال 
راه اندازی شده که با فروش برق تولیدی آن طی ۵ 
سال ، سرمایه گذاری اولیه برگشت داده می شود و 

تا ۲۵ سال می توان از آن استفاده کرد.
وی گفت : هزینه برق مصرفی دانشگاه آزاد اسالمی 
طرح  اجرای  و  است  ریال  میلیارد   ۲ ساالنه  پیشوا 
می  نوین  های  شیوه  از  استفاده  با  برق  تولید  های 
تواند موجب صرفه جویی مصرف برق در این واحد 

دانشگاهی شود.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دانشجو  هزار   1۶ از  بیش 

واحد ورامین ـ پیشوا مشغول به تحصیلند.

http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7/7dec112421360.html#%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/4c4e112417387.html#%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%84
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کهگيلويه وبويراحمد؛

اجرای 5 طرح کاهش تلفات برق 
در استان

و  کهگيلويه  در  برق  تلفات  کاهش  طرح   5
بويراحمد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و 
بویراحمد، مجری طرح کاهش تلفات انرژی شرکت 
توزیعاجرای ۵ طرح کاهش تلفات در استان نیروی 
ریال  را ۵0 میلیارد  این طرح ها  اعتبار  استان  برق 
تلفات  نرخ  کاهش  های  طرح  گفت:  و  کرد  اعالم 
 1۳ معادل  اعتباری  با  یاسوج  شهرهای  در  انرژی 
میلیارد ریال، دهدشت 1۳ میلیارد ریال، د وگنبدان 
 ۷ لنده  و  ریال  میلیارد   ۷ باشت  ریال،  میلیارد   10

میلیارد ریال اجرا شده است.
این طرح  اجرای  از  مهمترین هدف  نیکروز  محسن 
و  نوسانات  از  جلوگیری  پایدار،  برق  تامین  را  ها 
کاهش نرخ تلفات انرژی با هدف تحقق شعار اقتصاد 
عنوان  طرح  پنج  در  افزود:  و  کرد  عنوان  مقاومتی 
شده 4۳۲ اصله پایه فشار متوسط و ضعیف به همراه 
۷۷ دستگاه ترانسفورماتور احداث و نصب شده است.

بویراحمد  و  کهگیلویه  در  برق  مشترکان  از  وی 
خواست باتوجه به گرمای زودرس و خشکسالی ها در 
مصرف انرژی صرفه جویی های الزم را انجام دهند.

توربين  نيروگاه 500 مگاواتی 
برق کهگيلويه در ايتاليا ساخته 

می شود
نماينده کهگيلويه، بهمئی، لنده و چرام در مجلس 
پادوک  مگاواتی   500 نيروگاه  کارگاه  تجهيز  از 

کهگيلويه خبر داد و گفت: توربين اين نيروگاه در 
کشور ايتاليا در دست ساخت بوده و هم اکنون ۶0 

درصد پيشرفت فيزيکی دارد.
یاسـوج، عـدل  از  بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم 
هاشـمی پور صبـح امـروز در جمع خبرنـگاران اظهار 
داشـت: نیـروگاه ۵00 مگاواتـی پـادوک کهگیلویـه 
بـرای برطرف کـردن مشـکالت و نوسـانات بـرق در 
شهرسـتان های چهارگانـه و درمجمـوع تمـام نقـاط 

اسـتان احـداث می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا احـداث ایـن نیـروگاه امـکان 
صـادرات نفـت نیـز فراهم می شـود، عنوان کـرد: در 
تمـام اسـتان های کشـور احـداث ۳ نیـروگاه برق در 
دسـتور کار بـوده یکی از آن ها در پـادوک کهگیلویه 

می شـود. ایجاد 
هاشـمی پور بـا بیـان اینکـه بـا پیگیری هـای انجـام 
شـده عملیـات اجرایـی اولیـن نیـروگاه در منطقـه 
پـادوک کهگیلویـه آغاز می شـود، ابراز کرد: سـاخت 
توربیـن ایـن نیـروگاه بـا وزنـی معـادل ۶00 تن در 
ایتالیـا هم اکنـون ۶0 درصـد پیشـرفت فیزیکی دارد 
بـه پل هـا هنـگام  نگـران آسـیب زدن  و هم اکنـون 
حمـل آن هسـتیم و در حال بررسـی بهترین مسـیر 

بـا کمترین خسـارت هسـتیم.
نماینـده کهگیلویـه، بهمئی، لنـده و چرام در مجلس 
افـزود: بـا احـداث نیـروگاه ۵00 مگاواتـی سـیکل 
ترکیبـی شـاهد تامیـن بـرق مـورد نیـاز اسـتان و 
حتـی صادرات بـه اسـتان های همجوار نیز هسـتیم.

راه انـدازی  بـه  توجـه  بـا  تاکیـد کـرد:  هاشـمی پور 
پتروشـیمی،  همچـون  بزرگـی  واحدهـای صنعتـی 
سـیمان، آجـر، ایسـتگاه تصفیـه خانه آب شـهرهای 
4 گانـه و ...نیـاز بـه نیـروگاه بـرق بیـش از پیـش 

ملمـوس بـوده اسـت.

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان فارس:

برای داشتن تابستانی بدون 
خاموشی، نيازمند همکاری مردم 

هستيم
مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان فارس 
های  تعرفه  مشترکين  جدی  همکاری  لزوم  بر 
خاموشی  بدون  تابستانی  از  گذر  برای  مختلف 
تأکيد کرد و گفت: برای داشتن تابستانی بدون 

خاموشی نيازمند همکاری مردم هستيم.
قنبری  فارس،زینل  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
برق  تولید  کمبود  وضعیت  به  توجه  با  اظهارداشت: 
بیشتری  با جدیت  مدیریت مصرف  برنامه  در کشور 
کاهش 11۸مگاوات  سهم  و  باشد  می  انجام  درحال 
شده  گرفته  نظر  در  فارس  استان  برای  برق  مصرف 

است که امیدواریم به این رقم دست پیدا کنیم.
قنبری در بخشی دیگر از سخنان خود هدف از اجرای 
غیر  مصارف  انتقال  را  مصرف  مدیریت  های  برنامه 
ضروری برق از ساعات اوج بار به ساعات غیر اوج بار 
عنوان کرد و گفت: مشترکین تعرفه های مختلف با 
اعمال راهکارهای آسان می توانند صنعت برق را در 

تحقق این برنامه ها یاری دهند.
درصد   ۸۲ حدود  در  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
از مشترکین برق استان در بخش خانگی هستند و 
چنانچه این مشترکین در ساعات اوج مصرف المپ 
های اضافی و یا وسایل الکتریکی پرمصرف غیرضروری 
را خاموش نمایند، عبور از فصل تابستان بدون اعمال 
خاموشی ناشی از کمبود نیرو کارسختی نخواهد بود. 
وی اظهار داشت: مصرف عمده برق در ساعات اوج بار 
تابستان مربوط به سیستم های سرمایشی است که با 

اعمال راهکارهای ساده همچون استفاده از دور کند

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%B1/2f78112416055.html#%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/12/1741072/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-500-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF?ref=tnews
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-82/714193-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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سلطانی نژاد در نشست هم انديشی با صنايع پايين 
دستی تصريح کرد:

حمايت از توليد ملی با همکاری 
بورس کاال و انجمن ها اقتصاد ايران

آريـا بـازار - نشسـت هـم انديشـی بـورس 
کاالی ايـران و صنايـع پايين دسـت بـه عنوان 
مصرف کننـدگان مـواد اوليـه، ظهـر امـروز بـا 
هـدف حمايـت از توليد ملـی در راسـتای رفع 
دغدغه هـای صنايـع پاييـن دسـت و در نظـر 
گرفتن مشـکالت و نيازهـای توليدکنندگان به 
عنـوان صنايع باالدسـت در بـورس کاال برگزار 

. شد
بورس  از  نقل  به  بازار  آریا  اختصاصی  گزارش  به 
مباحث  مطرح شدن  بر  عالوه  نشست  این  در  کاال، 
کارشناسی از سوی صنایع مختلف، مقرر شد تا نتایج 
کنفدراسیون  سوی  از  بعدی  جلسات  و  جلسه  این 
دولت  به  ایران  و  تهران  بازرگانی  اتاق  و  صادرات 

پیشنهاد شود.
در نشست امروز محمد الهوتی رییس کنفدراسیون 
صادرات ایران، حسین یزدجری رییس کانون صنایع 
و  لوله  سندیکای  دبیر  کاوه  امیرحسین  ایران،  آرد 
پروفیل، علی لشگری دبیر کل جامعه مدیران صنعت 

کفش ایران، علیرضا کالهی صمدی عضو هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران، آریا صادق نیت حقیقی 
عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 
و چند تن از مسووالن دیگر انجمن ها از جمله پی 
وی سی و مستربچ و کامپاند ایران به همراه مدیران 

بورس کاالی ایران حضور داشتند.
* لزوم عرضه موثر به همراه تقاضای واقعی 

به  کاال  بورس  مدیرعامل  نشست،  این  ابتدای  در 
لزوم حمایت از تولید ملی تاکید کرد و گفت: کشف 
مناسب و منطقی قیمت محصوالت از طریق عرضه 
کاذب  های  تقاضا  حذف  و  سو  یک  از  موثر  های 
موضوع  دو  این  که  شود  می  محقق  دیگر  سوی  از 
تولیدکنندگان،  جانبه  سه  هماهنگی  و  همکاری 

مصرف کنندگان و بورس کاال را نیاز دارد.
به  اینکه در حال حاضر  بیان  با  نژاد  حامد سلطانی 
بازار،  و  بورس  در  محصوالت  قیمتی  شکاف  دلیل 
شاهد تقاضاهای باال برای خرید مواد هستیم، افزود: 
ما در خصوص سیاست گذاری ارزی، تابع ارز 4۲00 
تومانی هستیم و در این شرایط همه باید کمک کنیم 
که اگر قرار است تخفیفی در قیمت خرید محصوالت 
داده شود، این تخفیف نصیب مصرف کنندگان واقعی 
مصرف  و  پتروشیمی  حوزه  در  راستا  این  در  شود؛ 
صنعت،  وزارت  به  ترفتاالت  اتیلن  پلی  کنندگان 
مصرف  میزان  که  کردیم  پیشنهاد  تجارت  و  معدن 
واقعی سال گذشته به جای بهین یاب مبنا قرار گیرد 

که وزارت صمت نیز با این موضوع موافقت کرد.
مدیر عامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه همه ما 
بحث  در  باید  باال دست  و  پایین  صنایع  بورس،  در 
مدیریت  و  کنندگان  مصرف  و  متقاضیان  شناسایی 
حوزه تقاضا به دولت کمک کنیم، افزود: با همفکری 
در این گونه نشست ها، به تعادل در دو سمت عرضه 

و تقاضا حرکت خواهیم کرد به طوریکه برای حمایت 
طرف  عرضه،  تقویت  بر  عالوه  باید  داخل  تولید  از 
تقاضا نیز به شکل واقعی در بازار وجود داشته باشد.

دولت  اخیر  اقدامات  مرور  کرد:  عنوان  نژاد  سلطانی 
بیانگر آن است که تامین نیاز داخل از اولویت های 
دولت است به طوریکه شاهد وضع عوارض صادراتی 
بر کاالهای خام هستیم که نشان دهنده جهت گیری 

جدی بر تامین نیاز داخل است.
* حمایت 4 جانبه 

صادرات  کنفدراسیون  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
اولیه  مواد  تامین  به  مربوط  مشکالت  گفت:  ایران 
بازرگانی  اتاق  حمایت  با  دست  پایین  های  واحد 
ایران، تهران، کنفدراسیون صادرات ایران و همکاری 

بورس کاالی ایران به زودی برطرف می شود.
واحدهای  مشکالت  از  یکی  افزود:  الهوتی  محمد 
باالتر  ها  نرخ  نباید  که  است  این  صادراتی  تولیدی 
گذاری  قیمت  کاال  بورس  در  تومانی  دالر4۲00  از 
شود اما مشکالتی که در بحث عرضه و تقاضا وجود 
دارد باعث می شود که صنایع پایین دست مخصوصا 
روبه  مشکالتی  با  صادراتی  و  تولیدی  واحدهای  در 
باید  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  افزود:  او  شوند.  رو 
هم  در سال جاری صادرات  اهداف کشور،  براساس 
رشد پیدا کند، این جلسه برگزار شد تا پس از طرح 
موضوعات، پیشنهاداتی در خصوص حمایت از تولید 

و تولید صادرات محور مطرح شود.
براساس این گزارش، حاضران در این نشست بر دو 
پاالیش  به  نیاز  نخست  کردند،  تاکید  اصلی  محور 
انجمن  با همکاری بورس کاال و  اولیه  تقاضای مواد 
ها تا به مرور تقاضاهای غیر واقعی از معامالت حذف 
از  مستمر  عرضه  برنامه  وجود  به  نیاز  دوم،  و  شود 

سوی تولیدکنندگان در راستای تعادل بازار بود.

دالر 3700 تومانی در سال 5000 تومانی!

حذف دالر

در سال گذشته که نوسان شديد و کم نظيری در 
بازار ارز و سکه ثبت شد و قيمت دالر يک نيمه 
سال را در کانال های بين 4000 و 5000 تومان سپری 

کرد، متوسط نرخ آن به 377۶ تومان رسيد!
به گزارش ایسنا، نیمه دوم سال 1۳۹۶ زمانی متفاوت 
برای بازار ارز بود و به دنبال نوسانات تندی که در آن 
اتفاق افتاد به طور طبیعی سکه را نیز به دنبال خود 
کشیده و رکوردهای تاریخی در هر دو بازار ثبت شد. 
دالر نیمه اول سال گذشته را عمدتا با نرخ هایی در کانال 
۳۷00 تومان سپری و در شهریورماه نیز حرکت رو به 
رشد خود را شروع کرد به طوری که از مهرماه همواره 
مرز ۵000  تا  و  قرار داشت  تومان  باالی 4000  دالر 
تومان پیش رفت. با این حال تازه ترین آماری که بانک 
مرکزی از وضعیت شاخص های اقتصادی منتشر کرده 
است نشان از متوسط قیمت دالر در سال گذشته در 
نرخ ۳۷۷۶ تومان دارد. این در حالی است که قیمت 
دالر در سال 1۳۹۷ بار دیگر افسارگریخته پیش رفت 
و با عبور از نرخ ۵000 تومان به مسیر رشد خود ادامه 
داد و از مرز ۶000 تومان گذشت تا نرخ هایی را ثبت 
کرده باشد که تاکنون بازار ارز ایران به خود ندیده بود. 
که  مرکزی  بانک  و  دولت  که  بود  شرایط  همین  در 
راهی برای کنترل بازار ارز نداشتند در تصمیمی از تک 
نرخی کردن ارز و اعالم نرخ 4۲00 تومان برای دالر با 
شرایط جدید ارزی خبر دادند. البته شرایط به گونه ای 
پیش رفت که نشانی از یکسان سازی نرخ ارز نداشت و 
بازار آزاد به طور موازی با سامانه های ارزی دولت برای 
اختصاص ارز 4۲00 تومانی فعال است و دالر تا ۶۵00 

تومان نیز در این بازار معامله می شود.

http://tnews.ir/news/3064112403898.html?sid=21597614#%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.isna.ir/news/97031306300/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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11یادداشت مدیریتی

*توهم: محیط تیم شما ثابت است.
*واقعیت: محیط تیم شما پویا است.

از اشتباه های متداول رهبران سازمان این  یکی دیگر 
است که فکر می کنند تیم یا محیط سازمان شان نسبتا 
ثابت و ساکن است. این تفکر در واقع می تواند سبک های 
رهبری محدود و خشک را مورد تاکید قرار دهد، چون 
فرد فکر می کند »هر چه در قبل برای او کارآیی داشته، 

باز هم کارآیی خواهد داشت.«
اما محیط دائما در حال تغییر است و نیازهای موقعیتی 
این است که فضای کاری  واقعیت  متفاوت هستند.  
امروز دیواری ندارد و هیچ مرز مشخصی بین تیم های 
سازمانی وجود ندارد. شرکت ها جهانی شده اند و مردم به 
عنوان بخشی از یک اقتصاد استعداد باز، به هم پیوسته 
شده اند. یک نظرسنجی که مدرسه کسب وکار لندن در 
سال ۲01۷ انجام داده نشان می دهد صنایع دانش بنیان 
مثل خدمات حرفه ای، بخش هایی از اقتصاد آزاد هستند 
که به سرعت در حال رشدند. همچنین کسب وکار ها در 
حال تغییر سازماندهی خود هستند، به طوری  که ۸0 
درصد سازمان ها در سراسر دنیا به سوی یک ساختار 
تیم محور روی آورده اند و ماهیت این کار تیمی در حال 
تغییر است. وقتی رهبر تیم اعتقاد دارد که می تواند تیم 
را مطابق سبک کاری خودش گزینش کند، این دیدگاه 
سنتی را بازتاب می دهد که تیم گروه ساکنی از افراد 
است که می توانند به تدریج و در طول زمان او را بفهمند 
و یاد بگیرند چگونه با هم تعامل داشته باشند و یکدیگر را 
تکمیل کنند. واقعیت این است که چرخه عمر یک تیم 

سبک آمرانه يا توانمندساز؛ در رهبری سازمان، کدام را در چه موقعيتی استفاده کنيم؟

   آشنايی با سه توهم برای هدايت تيم )قسمت پايانی(

کوتاه تر از آن است که فکر می کنیم و این رهبران تیم 
هستند که باید سریع خودشان را آماده سازگار شدن با 
کار گروهی کنند. امی ادمونسون از مدرسه کسب وکار 
پویا  فعالیت  تیمی کردن یک  هاروارد می گوید: »کار 
است، نه یک هویت مرزبندی شده و ساکن. این فعالیت، 
با ذهنیت و تمرین کار گروهی مشخص می شود، نه با 

طراحی و ساختار تیم های اثربخش.«
تغییرات محیطی به این معنی است: رهبران سازمان باید 
کامال با تغییرات خرد و کالن تیم هایی که آنها را هدایت 
تغییرات می تواند عضویت  این  باشند.  آشنا  می کنند، 
اعضا، پروژه ها و وظایف یا تکنولوژی را شامل شود. رهبر 
تیم باید از این موقعیت های پویا اطالعات داشته باشد و 

سبک رهبری خود را با آن سازگار کند.
*توهم: یک سبک برای همه مناسب است

*واقعیت: سبک باید با فضا و زمینه کار سازگار شود
کرسیدا دیک، اولین افسر زن است که سال گذشته به 
عنوان رئیس اسکاتلند یارد )مرکز پلیس لندن( انتخاب 
شده و به تصمیم گیری صریح و گفتار قاطعانه مشهور 
است. او در سال ۲00۵ در جریان حمالت تروریستی 
متروی لندن فرماندهی عملیات دستگیری عامالن این 
حمله را بر عهده داشت که به اشتباه باعث کشته شدن 
فردی به نام خوان کارلوس دومنز شد. خانم دیک سه 
سال بعد، از اتهام داشتن هرگونه مسوولیت در کشته 
ریاست واحد  از آن  تبرئه شده و پس  فرد  این  شدن 

مبارزه با تروریسم در لندن را بر عهده گرفت.
را  او  فوالدی  قدرت  می کنند،  کار  او  با  که  افرادی 

می ستایند. یکی از کارکنان فرماندهی مبارزه با تروریسم 
می گوید: »او به عنوان رهبر یک تیم حس اعتماد به 
نفس زیادی را به ما تزریق می کند، چون محکم قدم 
برمی دارد و می دانید که 100 درصد از اعضای تیمش 
حمایت می کند.  او هیچ وقت از مسوولیت شانه خالی 
نمی کند. در مورد حادثه سال ۲00۵ افراد زیادی نبودند 
که بخواهند فرماندهی آن عملیات را بر عهده بگیرند، 
از  نمونه ای  را می توان  کرد.«  دیک  را  کار  این  او  اما 
که  آورد  به حساب  آمرانه  به سبک  تیم  رهبری  یک 
فضای کاری پرریسکی که در آن کار می کند، شفافیت، 
با  او  واقع،  در  می طلبد.  را  نظم  و  پیش بینی پذیری 
قاطعیت برای تیم خود تصمیم گیری می کند. اما وقتی 
شرایط اجازه بدهد، از کار کردن در یک فضای راحت و 
باز در دفتر هم لذت می برد و خودش می گوید این کار 
»پویایی بهتری ایجاد می کند.« در برخی مواقع که کمی 
از عملیات حساس دور می شوند، از تیم خود اطالعات 
می گیرد و می گوید: »من را معموال به عنوان یک فرد 
خشک می شناسند، اما سعی می کنم با اعضای تیم روابط 
دوستانه ای داشته باشم و می خواهم پرسنلم با من راحت 

باشند و راحت گفت وگو کنند.«
بار دیگر باید تاکید کرد که یک سبک مشخص برای 
همه شرایط و موقعیت ها مناسب نیست. موفقیت یک 
از چه  کجا  اینکه  برای  او  تشخیص  با  رهبر سازمانی 
سبکی استفاده کند، تعیین می شود. از یک طرف، وقتی 
رهبر سازمان متخصص است و موقعیت او راهنمایی های 
اثربخش و به موقع را می طلبد، سبک آمرانه می تواند 
مفید باشد. اما اتکای بیش از حد بر این سبک می تواند 
جلوی انگیزه بلندمدت کارکنان را بگیرد و آنها را برای 
تصمیم گیری، کامال وابسته رهبر سازمان کند. از طرف 
دیگر، سبک توانمندساز می تواند به اعضای تیم امکان 
این سبک،  بدهد.  داشتن  تعهد  و  یادگیری، خالقیت 

هنگام مدیریت تیمی متشکل از هم قطاران و کارشناسان 
مفید است. سبک های رهبری آمرانه و توانمندساز در 
سازمان دو قطب کامال مخالف هم هستند، اما یک نفر 
می تواند هر دو را بسته به زمان و موقعیت مناسب آن، 

مورد استفاده قرار دهد.
*سوال این است که دقیقا چه زمانی باید خودتان را با 

این سبک ها تطبیق دهید؟
*چه زمانی از چه سبکی استفاده کنیم

 MBA در بخش »هدایت تیم ها و سازمان ها« در برنامه
مدرسه کسب وکار لندن، از دانشجویانی که گروه بندی 
شده اند، خواسته می شود با چشم بسته ماکت یک برج را 
بسازند. آنها برای این کار چهار دقیقه وقت دارند. رهبران 
تیم ها نباید هیچ دخالتی در ساختن برج داشته باشند 
و فقط می توانند نظارت و راهنمایی کنند. این کار در 
سه دور انجام می شود و هدف این است که در هر دور، 

عملکرد آنها بهبود یابد.
این موقعیت یعنی هدایت تیم با محدودیت و درحالی که 
اعضا یکسری قابلیت ها را ندارند، اما باید با هم همکاری 
کنند تا هدف را تحت فشار زمانی شدید محقق کنند  

چنین  در  می افتد.  اتفاق  زیاد  بسیار  سازمان ها  *در 
یا  موقعیتی بیشتر رهبران سازمان رفتار آمرانه دارند 

توانمندساز؟
اسـتراتژی بهینـه در ایـن موقعیـت ایـن اسـت کـه در 
مورد تیم توانمندسـازی شـود تا روشـی بـرای برقراری 
ارتبـاط بهتر پیدا شـود. رهبر تیم فقـط باید اصالحات 
ظریف در سـاختن برج انجام دهد. این در حالی اسـت 
کـه بیشـتر افراد، رویکـرد »خودم باید درسـتش کنم« 
را اتخـاذ می کننـد. ایـن  سـبک آمرانـه باعث می شـود 
تنگنایـی ایجـاد شـود کـه در آن یـک نفر کار سـاخت 
بـرج را تمـام می کنـد و بقیـه فقـط نـگاه می کننـد تا 

بایستد.  زمان سـنج 
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 »کاخ ناصری«

شده  واقع  البرز  استان  شهرستانک  روستای  در  ناصری«  »کاخ 
است، این کاخ 140 ساله که روزگاری همچون نگینی در انتهای 
فهرست  در  ثبت  وجود  با  می درخشید  شهرستانک  روستای 
از  یکی  نیست.  برخوردار  از وضعیت خوبی  روزها  این  ملی  آثار 
برای ساخت  را  ناصرالدین شاه  نظر  منطقه که  این  ویژگی های 
امتداد شرق- و  وضعیت خاص  بود،  کرده  ییالقی جلب  کاخی 

غربی دره شهرستانک است، این کاخ را در سال 1۸۷۸ میالدی 
به فرمان ناصرالدین شاه جهت معماری به آقا محمدابراهیم خان 
سپرده شد تا برای اقامت ییالقی پادشاهان قاجار مکانی بنا شود. 
زمان  سال  سه  کاخ  ساخت  تا  شاه  ناصرالدین  دستور  صدور  از 
الزم بود اما از آن به بعد شاه قاجار هر سال مراسم آشپزان در 
این کاخ به راه می انداخت. »اعتمادالسلطنه« در کتاب خاطرات 
خود در این باره می نویسد: هر سال در یک روز معین ناصرالدین 
نزدیکان خود  دیگر  و  و شاهزادگان  رجال  و  وزرا  اتفاق  به  شاه 
راه  به  را  آشپزان  مخصوص  مراسم  و  می آمد  شهرستانک  به 
قرار  ملی  آثار  لیست  در   1۳۷۷ سال   در  کاخ  می انداخت.این 

گرفت.
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