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مدیریت اقتصاد در نابرجام

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

دنیای اقتصاد/ دکتر رضا بوستانی
جدیدی  پدیده  نه  نفت  به  ایران  اقتصاد  وابستگی 
نیز  قبل  دهه ها  از  پوشیده.  کسی  بر  نه  و  است 
تخفیف  را  وابستگی  این  کرده اند  تالش  دولت ها 
را  کار  هدف  این  به  دستیابی  در  ناتوانی  اما  دهند. 
به جایی رسانده که کشوری دیگر با سوءاستفاده از 
این پدیده سعی دارد اراده خود را بر ما تحمیل کند؛ 
تجاوزکارانه،  سیاست های  شکست  مقدمه  بنابراین 

برنامه ریزی برای کاهش وابستگی به نفت است.
تامین مالی واردات و بودجه دولت با استفاده از منابع 
بر  نفت  اثرگذاری  دو مسیر  نفت،  از صادرات  ناشی 
درآمد  گذشته،  سال های  در  هستند.  ایران  اقتصاد 
صرف  کامل  به طور  نفت  صادرات  از  حاصل  ارزی 
است.  شده  غیررسمی  یا  رسمی  مبادی  از  واردات 
میزان محدود ذخایر ارزی کنونی در مقایسه با دیگر 
موضوع  این  خوبی  به  نفت  صادرکننده  کشورهای 
درآمدهای  کاهش  به طور طبیعی  می دهد.  نشان  را 
با کاهش واردات همراه  باید  به هر دلیلی  صادراتی 
شود؛ اقتصاد این تعدیل را به طور خودکار از طریق 
این  کارآیی  اما  داد.  خواهد  انجام  ارز  نرخ  افزایش 
مکانیزم وقتی مختل می شود که عده  ای با مستمسک 
قرار دادن حمایت از تولید داخلی یا حمایت از اقشار 

آسیب پذیر می خواهند با افزایش نرخ ارز مبارزه 
ادامه در صفحه 3

وزیر نیرو خبرداد: 

جذب ۲.۷ میلیارد یورو فاینانس 
در طرح  بازیافت آب و افزایش راندمان نیروگاه  برق

از  بهره گیری  با  ایران  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
تجارت  و  اسالمی  توسعه  بانک   مالی  منابع 
آغاز  یورو  میلیارد   ۲ ارزش  به  پروژه هایی  اکو، 
کرده، گفت: ۲.۷ میلیارد یورو فاینانس خارجی 
راندمان  افزایش  و  آب  بازیافت  طرح های  در 

نیروگاه های برق انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا 
بین المللی  همایش  دوازدهمین  در  امروز  اردکانیان 
راهبردی  برنامه  دارای  ایران  اینکه  بیان  با  انرژی 
کاهش  برای  بلندی  گام های  و  است  اقلیم  تغییر 
انتشار گازهای گلخانه ای برداشته است، گفت: ایران 
این  و  بوده  اقلیم  تغییر  ملی  راهبرد  برنامه  دارای 
راستا  این  در  بخش های مختلف  با مشارکت  برنامه 

انجام شده است.
اندازه دستیابی  به  اینکه هیچ موضوعی  بیان  با  وی 
تنظیم  در  آنها  از  بهره برداری  و  انرژی  منابع  به 
برنامه های  اجرای  و  راهبردها  تدوین  سیاست ها، 

کشورها مهم و اثربخش نبوده است، اظهار داشت: 
ادامه در صفحه 3

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3402203-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/0abd113388693.html#%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2.%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD


عناوین اخبار

شماره  2202       29 خرداد 1397

۲

 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

واکنش سیف به طرح ۳ نرخی شدن ارز 
برای  ارزی دولت  برنامه  بانک مرکزی  رئیس کل 

واردات کاال را اعالم کرد 
صفحه 9

مشاور ارشد اقتصادی روحانی 
داد  پیشنهاد »جراحی« 

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه کسری 
بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست ، گفت: 
برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ 

و ساختار بودجه جراحی شود.
صفحه 9

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 
 9۷/0۳/۲9

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۵1۸ هزار تومان 
و هر گرم طالی 1۸عیار با قیمت ۲1۳هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه 9

جذب ۲.۷ میلیارد یورو فاینانس در 
طرح  بازیافت آب و افزایش راندمان 

برق نیروگاه  
وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با بهره گیری از منابع 
مالی بانک  توسعه اسالمی و تجارت اکو، پروژه هایی 
گفت: ۲.۷  کرده،  آغاز  یورو  میلیارد   ۲ ارزش  به 
میلیارد یورو فاینانس خارجی در طرح های بازیافت 
آب و افزایش راندمان نیروگاه های برق انجام شده 

است.
صفحه 1

برق  نیروگاه های  عملیاتی  ذخیره 
نزدیک به صفر است  

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه 
ذخیره عملیاتی نیروگاه های برق نزدیک به صفر 

است و این موضوع احتمال خاموشی را باال می برد، 
برق  تولید  کمبود  از  ناشی  خاموشی  فعالً  گفت: 

نداریم، اما نگران آینده هستیم.
صفحه 4

مصرف 1۸ درصدی برق در البرز 
توسط سیستم های سرمایشی 

عامل  مدیر  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت برق استان از وجود یک میلیون و ۲۸۵ 

هزار مشترک برق در البرز خبر داد
صفحه 4

صنایع خورشیدی کشور در حال 
خاموش شدن 

از فن آوری روز دنیا دیگر به یک  لزوم استفاده 
ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

صفحه ۵
پیک مصرف برق استان خراسان 
جنوبی در تابستان امسال ۲۸۶ 

می شود پیش بینی  مگاوات 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کل  مصرف  پیک  پیش بینی  از  جنوبی  خراسان 
استان به رقم ۲۸۶ مگاوات انرژی برق در تابستان 

امسال خبر داد.
صفحه ۶

کاهش تعرفه برق ماه های تیر و 
مرداد در یزد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد از کاهش 
و مرداد  تیر  ماه های  الکتریکی در  انرژی  تعرفه 

9۷در استان خبر داد .

صفحه ۶
پاداش به اداره های کم مصرف برق در 

تابستان 
مشترکان اداری با کاهش مصرف برق در ساعت 

اوج مصرف تابستان، مشمول پاداش می شوند 
صفحه ۷

کردستان تابستان امسال ۳۲ مگاوات 
کمبود انرژی دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان 
گفت: بدلیل کاهش بارندگی و کمبود ذخیره آب 
پشت سدها در اغلب مناطق کشور، طبق پیش 
بینی ها تابستان امسال این استان با کاهش ۳۲ 

مگاواتی نیروی برق مواجه خواهد شد
صفحه ۷

پیک مصرف برق در استان بوشهر 
یافت  کاهش 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
گفت: با تغییر ساعت کار ادارات، پیک مصرف برق 

در استان بوشهر کاهش یافت.
صفحه ۸

تا زمان  مناطق زلزله زده کرمانشاه 
بابت برق  نصب کنتور هزینه ای 

نمی کنند   پرداخت 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه گفت: مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
هزینه ای  برق  مصرف  بابت  کنتور  نصب  زمان  تا 

پرداخت نمی کنند.
صفحه ۸

همراه با کارکنان از آغاز تا پایان سفر 
کاری 

این روزها بسیاری از سازمان ها به دلیل پیشرفت 
تکنولوژی و تغییر رفتار مشتریان، به رویکرد 

مشتری مداری روی آورده اند.  
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
نتیجه  مداخله گران  شکست  که  مبارزه ای  کنند. 
که  فراموش  کرده اند  آنها  بود.  خواهد  آن  قطعی 
کاالهای  واردات  به  داخلی  تولید  شدید  وابستگی 
واسطه ای و سرمایه ای در نتیجه تزریق سخاوتمندانه 
ارز ناشی از صادرات نفت در سال های متوالی بوده که 
واردات این کاالها را به صرفه و تولید آنها را در داخل 
غیراقتصادی ساخته است. همچنین توزیع بی هدف 
یارانه به صورت عرضه ارزان ارز نمی تواند در عمل از 
قشر آسیب پذیر حمایت کند؛ همان طور که پرداخت 
همگانی یارانه های نقدی در نهایت به چنین هدفی 
شناسایی  هدف  با  جدید  نهادی  ایجاد  تنها  نرسید. 
اطمینان  به سیاست گذار  اقشار آسیب پذیر می تواند 
دهد که پرداخت های یارانه ای موجبات ارتقای رفاه 

اقتصادی گروه های هدف را فراهم می آورد.
طریق  از  نفتی  درآمدهای  کاهش  دیگر  طرف  از 
کسری  گسترش  موجب  دولت،  درآمدهای  کاهش 
کسری  تامین  ساده  روش  انتخاب  می شود.  بودجه 
منجر  تورم  به  مرکزی  بانک  منابع  طریق  از  بودجه 
خواهد شد و خانوارهای بی بضاعت بیشتر در معرض 
آسیب قرار خواهند گرفت. برای مدیریت این بخش 
هزینه های  کاهش  راهکار  تنها  نیز  تحریم ها  آثار  از 
تامین  در  اقتصادی  فعاالن  همه  مشارکت  و  دولت 
دولت های  تالش های  است.  دولت  نیاز  مورد  منابع 
گذشته در این زمینه به کاهش هزینه های عمرانی 
محدود بود؛ اما همچنان امکان صرفه جویی از طریق 
از  دارد.  وجود  جاری  هزینه های  اثربخشی  ارتقای 
بیشتر  فشار  با  مالیاتی  درآمد  افزایش  دیگر،  طرف 
بر بنگاه هایی که مالیات می پردازند، به کاهش بیشتر 
تولید و گسترش بیکاری منجر می شود. راهکار این 
توسعه  و  مالیاتی  معافیت های  کاهش  نیز  چالش 
بار  اینکه  بدون  صورت  این  در  است.  مالیاتی  پایه 
مالیاتی بیشتری بر بنگاه های اقتصادی گذاشته شود، 
درآمدهای بیشتری نصیب دولت می شود. همچنین 
کاهش معافیت های مالیاتی اشخاص و نهادهایی که 
فعالیت اقتصادی دارند به نشر حس  عدالت در جامعه 

منجر می شود.
برای اقتصاد خیر در آن بود که پیش از این، اصالحات 
اما  می شد.  اجرا  دولت  بودجه  و  خارجی  بخش  در 
به دنبال  شرایط  از  بهره گیری  با  برخی  که  اکنون 
و  ساختار  بازآرایی  در  تعلل  هستند،  خود  منافع 
بازسازی تاب آوری اقتصاد جایز نیست. این اصالحات 
هم بدخواهان را ناکام می گذارد و هم آینده ای بهتر 
را برای جامعه ترسیم می کند. پس دیگر درنگ جایز 

نیست.

ادامه از صفحه 1
راه های  از  بسیاری  منابع  این  به  دسترسی  اگرچه 
اما  است،  گشوده  جامعه  روی  به  رفاه  و  توسعه 
بهره برداری غیر مدبرانه از این ابزار کارآمد و نادیده 
دام  در  را  ما  آن  منفی  آثار  و  پیامدها  انگاشتن 

مشکالتی گرفتار کرده است.
اردکانیان ادامه داد: آلودگی های محیط زیستی اعم 
از آب، هوا، خاک و آثار ناشی از آنها مانند تغییرات 
اقلیم، حوادث طبیعی و کاهش منابع ارزشمند زیستی 
مانند آب های سطحی، ذخایر زیرزمینی و اقیانوسی 
و  گشاده دستانه  مصرف  پیامدهای  از  همه  و  همه 
بی پروای انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی هستند.

با اشاره به اینکه ایران در سال های اخیر  وزیر نیرو 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  راستای  در 
گام های  اقلیم،  تغییر  از  ناشی  پیامدهای  با  انطباق 

برنامه  دارای  ایران  گفت:   است،  برداشته  مثبتی 
راهبرد ملی تغییر اقلیم است، به طوری که برنامه ای 
انجام  راستا  این  در  مختلف  بخش های  مشارکت  با 
مکمل،  محیط زیستی  برنامه  یک  عنوان  به  و  شده 
برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور است که این برنامه 
مبین سیاست های اطمینان یافتن از امنیت غذایی، 
زیرزمینی،  آب  منابع  احیای  و  آب  از  کارا  استفاده 
هم بست  نگرش  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش 

آب، انرژی و محیط زیست.
مالی  منابع  از  بهره گیری  با  گفت:  ایران  اردکانیان 
اسالمی،  توسعه  بانک  مانند  توسعه ای  بانک های 
بانک توسعه و تجارت اکو و بانک توسعه زیرساخت 
آسیایی تاکنون پروژه هایی به ارزش 2 میلیارد یورو 
آنها را هم  از  انرژی آغاز کرده و برخی  را در حوزه 
به پایان برده است و انتظار می رود، بتوان بیش از 4 
میلیارد یورو سرمایه دیگر برای طرح های آتی از این 

بانک ها جذب کند.
 2.7 از  بیش  به  می توان  همچنین  کرد:   اضافه  وی 
میلیارد یورو فاینانس خارجی در طرح های ارزشمند 
و  برق  نیروگاه های  راندمان  افزایش  و  آب  بازیافت 
دستیابی  برای  که  دیگر  طرح های  از  دیگر  بسیاری 
به تعهدات زیست محیطی کشور مهم هستند، اشاره 
کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
علی رغم اینکه وزیر نیرو و مسئوالن ارشد وزارت نیرو 
همواره بر کاهش مصرف و مدیریت تقاضا در پیک 
امروز  اردکانیان  رضا  دارند،  تأکید  تابستان  مصرف 
در حاشیه دوازدهمین همایش بین المللی انرژی به 
سواالت خبرنگاران که بیشتر پیرامون وضعیت آب و 
برق کشور و برخی محدودیت های به وجود آمده در 
برخی استان ها بوده است را بی پاسخ گذاشته و حاضر 

به پاسخگویی به سواالت خبرنگاران نشد.
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مدیرعامل شرکت برق حرارتی در گفت وگو با فارس:

ذخیره عملیاتی نیروگاه های برق 
نزدیک به صفر است 

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه 
به  نزدیک  برق  نیروگاه های  عملیاتی  ذخیره 
صفر است و این موضوع احتمال خاموشی را باال 
می برد، گفت: فعالً خاموشی ناشی از کمبود تولید 

برق نداریم، اما نگران آینده هستیم.
همایش  دوازدهمین  حاشیه  در  طرز طلب  محسن 
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  انرژی  بین المللی 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که میزان 
کسری برق چه میزان است و آیا احتمال خاموشی 
کاهش  جهت  به  امسال  گفت:  خیر،  یا  دارد  وجود 
بارندگی و کسری هایی که در حوزه تأمین و ذخیره 
تولید  است،  گرفته  صورت  سدها  پشت  در  آب 
آنچه  این  بنابر  برق آبی کاهش می یابد،  نیروگاه های 
که به صورت قطعی میزان کسری برق را در زمان 
پیک اوج مصرف نشان می دهد 3 هزار مگاوات است.

وی با اشاره به اینکه باید این کسری را به هر نحوی 
برق  رشد مصرف  داد:  ادامه  کنیم،  که شده جبران 
در سال جاری حدودا در زمان پیک حدود 3 هزار 
مثل سال  اگر همه شرایط  این  بنابر  است،  مگاوات 
داشته  برق  کسری  باید  مگاوات  هزار   6 باشد،  قبل 
باشیم، اما از این 6 هزار مگاوات توانسته ایم 3 هزار 
مگاوات را با به مدار آمدن نیروگاه های جدید جبران 

کنیم و این کسری را به 3 هزار مگاوات برسانیم.
مسـئوالن  گفتـه  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  طرز طلـب 
برق سـال گذشـته 4 هـزار مـگاوات مدیریت مصرف 
صـورت گرفته اسـت، پـس اگر مصرف برق در سـال 
جـاری مثـل سـال گذشـته ادامـه پیـدا کنـد، دچار 
کسـری خواهیـم شـد. بنابـر این تالش ما این اسـت 
کـه آمادگـی نیروگاه هـای بـرق حرارتـی را بـه 100 

برسـانیم. درصد 
مدیرعامـل شـرکت بـرق حرارتـی ادامـه داد: پیـک 

مصـرف برق در روز گذشـته از 50 هـزار مگاوات نیز 
عبـور کـرد و احتمـاالً در روزهـای آتـی بـه 52 هزار 
مـگاوات خواهـد رسـید کـه ایـن عـدد نگران کننده 
اسـت. بـه گفتـه وی، نیروگاه هـای بـرق حرارتی در 
حـال حاضـر 45 تـا 46 هـزار مـگاوات بـرق تولیـد 
از  نیـاز  مـورد  مصرفـی  بـرق  مابقـی  و  می کننـد 
طریـق نیروگاه هـای برق آبـی و تجدیدپذیـر تأمیـن 
می شـوند. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه میـزان 
ذخیـره عملیاتـی نیروگاه هـا در حـال حاضـر چگونه 
اسـت و آیـا تولیـد و مصـرف برق سـر به سـر شـده 
اسـت، گفت: ذخیـره عملیاتـی نیروگاه هـا در حـال 
حاضـر نزدیـک بـه صفـر اسـت، امـا صـادرات بـرق 
هنـوز قطع نشـده اسـت و تمـام خطـوط واردات هم 

حفظ شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: در حال حاضـر 1100 مگاوات 
تعمیـرات نیروگاهـی باقـی مانده اسـت که تـا پایان 
هفتـه آینـده ایـن تعمیـرات نیروگاهـی بـه اتمـام 
خواهـد رسـید. طرزطلـب در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه با توجـه بـه اینکـه ذخیـره عملیاتـی نیروگاه ها 
نزدیـک به صرف اسـت، احتمـال خاموشـی افزایش 
خواهـد یافت، گفت: فعاًل خاموشـی ناشـی از کمبود 
بـرق نداریـم، چرا که تولید و مصرف یکسـان اسـت، 
امـا نگـران هسـتیم کـه در هفته هـای آتـی گرمـا 
بیشـتر شـود و مصـرف برق بـا توجه بـه افزایش دما 
رشـد پیـدا کنـد. وی افـزود: بـه ازای هر یـک درجه 
افزایـش درجـه حـرارت مصـرف بـرق هزار مـگاوات 

افزایـش خواهـد یافت.
بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر 75 واحـد تولید برق 
حرارتـی در کشـور داریـم کـه ظرفیـت اسـمی آنها 
63 هـزار و 400 مـگاوات اسـت کـه حداکثـر تولید 

آنهـا بـه 46 هزار مـگاوات می رسـد.

همزمان با آغاز فصل گرم

مصرف 1۸ درصدی برق در البرز 
توسط سیستم های سرمایشی

عامل  مدیر  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت برق استان از وجود یک میلیون و ۲۸۵ 
هزار مشترک برق در البرز خبر داد و گفت : اگر 
با  ماههای گرم سال   در  برق  مشترکان مصرف 
الگوی مصرف صرفه جویی کنند شاهد  رعایت 
خاموشی نخواهیم بود اما در غیر اینصورت اگر 
مصرف بیش از ظرفیت به شبکه تحمیل شود به 

صورت خودکار برق شبکه قطع خواهد شد
از نیم درصد اشتراکات برق  افزود :کمتر  اسکندری 
همین  اما  دادرد  اختصاص  صنعت  بخش  به  استان 
میزان 30 درصد انرژی برق استان را مصرف میکند

استان  در  برق  انشعابات غیر مجاز  وی در خصوص 
نیز گفت : آمار دقیقی از انشعابات غیر مجاز استان 
انشعابات در  این  قانون جدید  اما طبق  ندارد  وجود 

حال کنترل هستند .
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رئیس انجمن صنایع خورشیدی ایران در گفت وگو با 
عصراقتصاد:

صنایع خورشیدی کشور در حال 
خاموش شدن

عصراقتصـاد: لـزوم اسـتفاده از فـن آوری روز 

دنیـا دیگـر بـه یـک ضـرورت اجتناب ناپذیر 
تبدیل شـده اسـت. صنعـت کشـور نیازمنـد 
همـراه شـدن بـا صنایـع روز دنیاسـت چراکه 
فرسـودگی ماشین آالت از یکسـو و هزینه های 
بـاال در مصرف انرژی از سـوی دیگـر صنعت را 
وادار سـاخته اسـت تـا وارد عصـر جدیدی از 

بشـود.  فّناوری 
امـروز ه وابسـتگی به سـوخت های فسـیلی به ویژه در 
بخش های صنعت بسـیار کمرنگ تر از گذشـته شـده 
اسـت چراکـه دیگـر ایـن سـوخت ها مقرون به صرفـه 
صنعت هـای  از  یکـی  خورشـیدی  صنایـع  نیسـت. 
موردتوجـه فعـاالن اقتصـادی و صنعتگـران و حتـی 
سراسـر  در  خانگـی  انرژی بخـش  مصرف کننـدگان 
جهـان شـده اسـت ولـی به کارگیـری از ایـن صنعت 
اسـت.  )خورشـیدی(  انـرژی  ایـن  وجـود  نیازمنـد 
ایـران بـا ظرفیـت بـاالی ایـن انـرژی می توانـد بـه 
تبدیـل  خورشـیدی  صنایـع  تولیـد  بـزرگ  قطـب 
شـود. خورشـید به عنـوان یک منبـع بی پایـان انرژی 
درزمینـهٔ  موجـود  مشـکالت  حل کننـده  می توانـد 
انـرژی  متأسـفانه  باشـد.  محیط زیسـت  و  انـرژی 
ارزان و سـود بانکـی بـاال هـر دو باعـث می شـود کـه 
هزینـه کردن در سیسـتم برق خورشـیدی در کشـور 
مـا مقرون به صرفـه بـه نظـر نیایـد درصورتی کـه در 
مقرون به صرفـه  بسـیار  سیسـتم ها  ایـن  درازمـدت 
هسـتند و تأثیـر بسـزایی در کـم کـردن آلودگی هوا 

نیـز خواهنـد داشـت.
** ناتوان کردن صنعت توانمند کشور

داود فدایـی، رئیـس انجمن صنایع خورشـیدی ایران 
در همیـن رابطـه و باوجـود پتانسـیل اسـتفاده از این 
گفـت:  اقتصـاد«  »عصـر  بـا  گفت وگـو  در  صنعـت 
سـوخت های  به جـای  انـرژی  ایـن  از  به کارگیـری 

فسـیلی از برنامـه ه ای بلندمـدت دولت هـا در طـی 
دهه هـای گذشـته در ایـران بـوده اسـت. بـه گفتـه 
فدایـی تخصیـص بودجـه بـه ایـن صنعـت نشـان از 
مختلـف  بخش هـای  در  آن  به کارگیـری  ضـرورت 
صنایـع، اقتصـادی و خانگـی اسـت. رئیـس انجمـن 
صنایع خورشـیدی ایـران بابیان این مطالـب در ادامه 
انتقـاد کـرد و گفـت: بخـش خصوصـی بـا پشـتوانه 
بودجـه ای کـه دولت بـرای توانمندسـازی این صنعت 
اختصـاص داده اسـت توانسـت بـا سـرمایه گذارهای 
خارجـی و داخلـی وارد مذاکره شـدند و برای توسـعه 
اقدامـات الزم را فراهـم کردنـد ولـی  ایـن صنعـت 
متأسـفانه هرسـال این ردیـف بودجه صـرف مصارف 
دیگـر به جزء صنایع خورشـیدی شـده اسـت که این 
لطمـه بزرگـی به صنعـت وارد کـرده اسـت. فدایی با 
ابـراز گالیـه از شـرایط به وجـود آمده از سـوی دولت 
گفـت: زدن از بودجـه پیش بینی شـده بـرای احـداث 
نیروگاه هـای تجدیـد پذیـر بـه نفـع کشـور نیسـت؛ 
امـا متأسـفانه محدودیت هـای بودجـه ای گاهی باعث 
می شـود که افراد روی مشـکالت جـاری تمرکز کرده 
و اولویت هـای بلندمـدت کشـور را فرامـوش کنند. به 
گفتـه این فعال صنعتـی، درواقع بـا صراحت می توان 
گفـت کـه دولـت صنایـع را به راحتـی دور می زنـد و 
دولـت بـا سیاسـت های اشـتباه خود وضعیـت صنایع 

را وخیم تـر می کنـد.
** صادرات را هم فراموش کنیم!

رئیـس انجمـن صنایـع خورشـیدی تأکیـد کـرد: هر 
تولیـدی بـا نـگاه اقتصـادی می توانـد پایـدار باشـد 
ولـی دولـت برخـالف ایـن واقعیـت فرمـان توقـف به 
تولیـدات ایـن صنایـع را صادر کـرده اسـت. تولید به 
دلیـل سـنگ اندازی ها و موانـع دولت و کاسـتی ها در 
ایـن بخـش منحل شـده کـه قدر مسـلم بـه دلیل به 

کار نگرفتـن از ظرفیـت بـاالی تولیـد در کشـورمان، 
صـادرات در این صنایع هم به فراموشـی سپرده شـده 
اسـت. فدایـی یـادآور شـد: در حـوزه تجدیـد پذیـر 
باوجـود اسـتعداد باالیـی کـه در کشـور وجـود دارد، 
برنامـه ششـم  پایـان  در  عقـب هسـتیم.  برنامـه  از 
توسـعه بایـد 5000 مـگاوات نیـروگاه تجدیـد پذیـر 
را در مـدار داشـته باشـیم، حال آنکـه امروز متأسـفانه 
کمتـر از یـک درصـد از کل تولیـد بـرق مـا از محـل 
تجدیـد پذیـر اسـت. نکتـه قابل توجـه آنکه ایـران در 
طـول سـال بیـش از 300 روز آفتابـی دارد کـه ایـن 
خـود می توانـد بـه تأمیـن بیـش از 80 درصـد انرژی 
خورشـیدی منجر شـود. این اسـتعداد در کمتر نقطه 
جغرافیایـی در جهـان وجـود دارد. فدایـی بـا تأکیـد 
بـر اینکـه تدبیـر دولت بـرای ارائـه انـرژی ارزان برق 
بـه مـردم بـا توجـه بـه مشـکالت تأمیـن بـرق و دارا 
بـودن انرژی خورشـیدی جـای تأمـل دارد و در ادامه 
گفـت: دولـت حاضر اسـت در کالن شـهرها آن هم در 
ماه هـای سـرد سـال شـهر و ادارات را تعطیـل کنـد، 
خسـارت ببیند ولی تخصیصی بـرای تأمین اعتبارات 
ایـن صنعـت نداشـته باشـد. ترکیه کـه بسـیار ازنظر 
علـم و فنـاوری و همچنیـن شـرایط اقلیمـی در ایـن 
صنعـت از ایـران عقب تر بـود اکنون صاحب نام شـده 
و جایـگاه 8 در تولیـد آبگـرم کن های خورشـیدی در 

جهـان را کسـب کرده اسـت.
رئیـس انجمـن صنایع خورشـیدی انتقاد کـرد: دولت 
عـوارض بـرق محاسبه شـده در قبـوض بـرق را بـه 
انـرژی تجدیـد پذیر اختصاص نمی دهـد؛ این موضوع 
خورشـیدی  صنایـع  چالـش  بزرگ تریـن  به عنـوان 
اسـت، چالشـی کـه حـاال ممکـن اسـت بـه امنیـت 
سـرمایه گذاری در حـوزه انرژی هـای تجدیـد پذیـر 
لطمـه وارد کـرده و سـرمایه گذاران را فـراری دهـد.
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پیک مصرف برق استان خراسان 
جنوبی در تابستان امسال ۲۸۶ 

مگاوات پیش بینی می شود

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کل  مصرف  پیک  پیش بینی  از  جنوبی  خراسان 
استان به رقم ۲۸۶ مگاوات انرژی برق در تابستان 

امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدابراهیم 
شرکاء صبح امروز در بازدید از شبکه توزیع نیروی 
گذشته  سال  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  برق 
اظهار  است  بوده  مگاوات  استان 271  بار کل  پیک 
داشت: با همکاری ادارات استان و جابجایی ساعات 

اداری، 42 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شد.
دو  امسال  پیش بینی می شود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برابر سال گذشته با مشارکت ادارات صرفه جویی الزم 
صورت گیرد بیان کرد: از مدیران انرژی شرکت ها و 
ادارات خواسته شده در پایان ساعت اداری سیستم 
سرمایشی را خاموش کنند و کنترل و نظارت الزم 

در این راستا صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 
مصرف  با  خواست  استان  این  مشترکان  از  جنوبی 
بهینه برق به خصوص در ساعات پیک بار )در روز از 
ساعات 11-15 و در شب از ساعت 19-23( صنعت 
برق را در تامین برق مطمئن و پایدار همراهی کنند.

برق کشور  انرژی  اینکه رشد مصرف  بیان  با  شرکاء 
در سال گذشته به میزان 6.88 درصد رسیده است 

تصریح کرد: این روند در ده سال اخیر بی سابقه بوده 
است. 

برای  سازمان  در  استراتژی  داشتن  برضرورت  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
و ضرورت  مزایا  آموزش  و  آوری  یاد  و  اطالع رسانی 
در شرایط  کارکنان  به  انرژی  بهره وری  روش های  و 

فعلی اهمیت بسزایی دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 
و   LED المپ های  جایگزینی  کرد:  تاکید  جنوبی 
کم مصرف به جای المپ های هالوژن به میزان قابل 

توجهی مصرف برق را کاهش می دهد.
وی لحاظ کردن الزامات بهینه سازی مصرف انرژی 
در خرید تجهیزات جدید و انجام ممیزی انرژی در 
دمای  درجه  کنترل  گفت:  و  شد  یادآور  را  سازمان 
اتاق کار پرسنل بین 26-24 درجه سانتیگراد، بسته 
بودن پنجره ها در زمان کار سیستم های سرمایشی، 
تطبیق  برای  شده  زمان بندی  کلیدهای  از  استفاده 
شرایط محیطی و خاموش کردن تجهیزات هنگامی 
که مورد استفاده قرار نمی گیرند از اقدامات عملی در 

بهینه سازی مصرف در بخش اداری است.
به حالت  اتوماتیک دستگاه ها  تغییر وضعیت  شرکاء 
آماده به کار، کنترل بازده مناسب در موتورها و سایر 
تجهیزات  و کنترل اتوماتیک جهت خاموش کردن 
تجهیزات در اوقات و ایام غیر کاری را از دیگر اقدامات 
عملی در بهینه سازی مصرف برق برشمرد و از مردم 
برای   ، بار  پیک  و  دما  افزایش  به  توجه  با  خواست 
جلوگیری از بروز خاموشی ها با مدیریت مصرف برق 
نیروی  توزیع  به هنگام شرکت  و  استفاده صحیح  و 
برق استان را در تامین این انرژی حیاتی یاری کنند 
تا تمامی شهروندان در سطح استان و کشور از برقی 

پایدار بهره مند شوند.

کاهش تعرفه برق ماه های تیر و 
مرداد در یزد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد از کاهش 
تعرفه انرژی الکتریکی در ماه های تیر و مرداد 

9۷در استان خبر داد .
در  به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،صحتی گفت: 
در  مصرفی  انرژی  محاسبه  تعرفه  نحوه  2ماه  این 
تا 2هزار  ریال  از 392  » گرمسیری چهار«  مناطق 

و 939ریال منظور می شود.
از  غیر  به  تعرفه  متوسط  اکنون  هم  افزود:  صحتی 
2ماه یادشده از 490 ریال تا سه هزار و 511 ریال 

برای مشترکان محاسبه می شود.
 وی اضافه کرد:سقف نرخ خانگی به ازای هر کیلووات 
در مناطق عادی و ماه های غیرگرم مناطق گرمسیر 
2هزار و 122 ریال و ماههای گرم مناطق گرمسیر 

یکهزار و 795 ریال است.
صحتی با بیان اینکه عوارض برق هشت درصد بهای 
توسعه  صرف  که  است  مصرفی  الکتریکی  انرژی 
پارسال  تاکید کرد:  به روستاها می شود،  برقرسانی 
از مشترکان دریافت  ریال  ازای هر کیلووات 50  به 
برای  با وجود محاسبه هشت درصد  امسال  شد که 
آن  پرداخت  از  روستایی  مشترکان   ، برق  عوارض 

معاف هستند.
از  ریال  یکهزار  ماهانه  دریافت  از  همچنین  صحتی 
مشترکان شهری و 500 ریال از مشرکان روستایی 
به عنوان بیمه خانگی در پرداخت خسارت ناشی از 

نوسان برق خبر داد.
افزایش 9 درصد نرخ تعرفه برق بر  وی یادآور شد: 
اساس نامه وزیر نیرو در 2 نوبت از اسفند سال قبل و 
اردیبهشت امسال به ترتیب به میزان 1.77 و 6.98 

درصد اعمال خواهد شد.
استان  بار  پیک  اشاره  با  حال  عین  در  مسئول  این 
پیش بینی کرد پیک مصرف کل استان در تابستان 
امسال به یکهزار و 600 مگاوات برسد در حالیکه این 

میزان سال قبل هزار و 430 مگاوات بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد در ادامه با 
و  استان  های  اداره  همکاری  با  پارسال  اینکه  بیان 
جابجایی ساعت اداری ، 20 مگاوات در مصرف صرفه 
جویی شد ، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال 

2 برابر سال گذشته صرفه جویی شود.
صحتی با اشاره به الزام در تبدیل شبکه های سیمی 
در حریم به کابل خودنگهدار تا پایان سال 97یادآور 
شبکه   ، ایمنی  عالی  کمیته  تصمیم  اساس  بر  شد: 
های سیمی در حریم باید به کابل خودنگهدار تغییر 

کند.
تعداد مشترگان برق یزد به عنوان چهارمین استان 

صنعتی کشور 643هزار مشترک است.
استان یزد یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت دارد 
که 85درصد در 21 شهر و بقیه در روستاها و آبادی 

ها و مناطق عشایری زندگی می کنند.
با  به خانگی  استان مربوط  آمار مشترکان  بیشترین 
 86 هم  تجاری  بخش  و  و 272مشترک  هزار   522

هزار و 267 مشترک است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1752932/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-286-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF?ref=tnews
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/da72113383558.html#%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
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کردستان تابستان امسال ۳۲ 
مگاوات کمبود انرژی دارد

کردستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: بدلیل کاهش بارندگی و کمبود ذخیره آب 
پشت سدها در اغلب مناطق کشور، طبق پیش 
بینی ها تابستان امسال این استان با کاهش ۳۲ 

مگاواتی نیروی برق مواجه خواهد شد.
روز  لهونیان  هیوا  اکونومیست؛  ایران  گزارش  به 
بهینه سازی  دوشنبه در سمینار آموزشی تخصصی 
اظهار  کردستان  اداری  های  بخش  در  برق  مصرف 
داشت: پیش بینی می شود اوج مصرف انرژی در این 

استان به 450 مگاوات برسد.
 18 کشاورزی  بخش  باید  راستا،  این  در  افزود:  وی 
هر  خانگی  و  تجاری  مشترکان  و  صنعت  مگاوات، 
در  مگاوات   2 اداری  های  بخش  و  مگاوات   6 کدام 

مصرف برق صرفه جویی کنند.
لهونیان تاکید کرد: در صورتی که این میزان کمبود 
اوج  و  تابستان  در  نکنیم  مدیریت  را  استان  انرژی 

گرما با خاموشی و کمبود برق مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان تعداد 
اعالم  مورد  هزار   624 را  استان  برق  های  انشعاب 
کرد و یادآور شد: در صورت صرفه جویی 100 وات 
ساعتی برق توسط هر مشترک، 62 مگاوات انرژی را 

مدیریت کرده ایم.
وی با بیان اینکه دچار بدمصرفی شدیدی در مصرف 
برق هستیم، اضافه کرد: برای خروج از این وضعیت، 
دوره  و  فضا  وارد  مصرفی  بد  از  باید  اول  مرحله  در 
اقتصادی  سمت  به  سپس  و  شده  صحیح  مصرف 

مصرف کردن برق گام برداریم.
لهونیان میزان اوج مصرف برق سال گذشته در کشور 
را 55 هزار مگاوات اعالم کرد و اظهار داشت: پیش 
به  انرژی کشور در سال 97  بینی می شود مصرف 
58 هزار مگاوات برسد که 20 هزار مگاوات آن صرف 
استفاده از سیستم های سرمایشی می شود که این 

رقم معادل کل مصرف برق در کشور عراق است.
اینکه از 58 هزار مگاوات، حدود 5  با اشاره به  وی 
ها  بانک  و  اداری  های  بخش  در  آن  مگاوات  هزار 
مصرف می شود، گفت: پیش بینی می شود امسال 
حدود 6 هزار مگاوات کمبود انرژی در کشور داشته 

باشیم که چاره ای جز مدیریت مصرف نداریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
در سال 97  اوج مصرف  از  موفق  عبور  برای  افزود: 
ادارات و بانک ها مکلف هستند که 10 درصد مصرف 
خود را کاهش دهند ضمن اینکه همکاری مشترکان 

خانگی و تجاری نیز در این رابطه ضروری است.
را  غیرضروری  مصارف  که  عنوان  این  با  لهونیان 

هوشمندانه حذف کنیم، یادآور شد: نیاز است رسانه 
ها ضمن رعایت این موضوع مهم، مشترکان را نیز به 
سمت استفاده بهینه و صحیح از انرژی هدایت کنند.

معاون اداری دفتر فنی استانداری کردستان نیز در 
این جلسه اظهار داشت: ظرفیت اسمی تولید انرژی 
برق از نیروگاه های کشور 78 هزار و 726 مگاوات 
و  حرارتی  های  نیروگاه  از  آن  درصد   81 که  است 

سیکل ترکیبی تولید می شود.
فرزاد عارفی سهم تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر 
را کمتر از نیم درصد دانست و افزود: با توجه به اتمام 
انرژی های فسیلی در سال های آینده، نیاز است به 
سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت کرد.

اشاره  برق  تولید  و  آبی کشور  منابع  کاهش  به  وی 
برق و مصرف  نیروی  با مدیریت  یادآور شد:  و  کرد 
از وضعیت  توان  منازل، می  و  ها  بهینه در سازمان 

کنونی و اوج مصرف با موفقیت عبور کرد.
عارفی تاکید کرد: در طول تابستان امسال، دوره های 
آموزشی مستمری در ادارات و سازمان ها برگزار می 
 10 کاهش  به  ادارات  کارکنان  کمک  به  تا  شود 

درصدی مصرف انرژی در دستگاه اجرایی برسیم.
شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر  مظهری  فرید 
توزیع نیروی برق کردستان نیز ضمن ارائه راهکارهای 
کاهش مصرف برق، از تشویق ادارات با رشد منفی 
مصرف و معرفی سازمان های پرمصرف به استانداری 

در طول تابستان امسال خبر داد.
 624 هزار مشترک در کردستان از خدمات شرکت 
درصد   85 که  هستند  مند  بهره  برق  نیروی  توزیع 

آنان را انشعاب های خانگی تشکیل می دهد.
روستایی  و  شهری  بخش  در  برق  نفوذ  ضریب 
کردستان 100 درصد است و تمامی روستاهای زیر 

10 خانوار هم از نعمت برق برخوردار هستند.

پاداش به اداره های کم مصرف 
برق در تابستان

مشترکان اداری با کاهش مصرف برق در ساعت 
اوج مصرف تابستان، مشمول پاداش می شوند.

تابستانبه  در  برق  مصرف  کم  اداره های  به  پاداش 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون 
فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق 
فارس گفت: مشترکان اداری می توانند با تکمیل فرم 
درصدی  کاهش حداقل 10  و  همکاری  نامه  تفاهم 
مصرف برق در ساعات اوج بارخود )ساعت های 11 
صبح الی 15 بعدازظهر( نسبت به مصرف 3 ساعت 
توانیر،  شرکت  اجرایی  ضوابط  طبق  آن،  از  قبل 

مشمول تخفیف های مصوب  برق مصرفی شوند.
مهدی طالبی بیان داشت: این اداره ها با رعایت موارد 
در  مرتبط  تخفیف های  و  پاداش  ذکر شده مشمول 

قبوض برق مصرفی می شوند. 
کردن  خاموش  به  تاکید  و  کنترل  گفت:  وی 
سیستم های سرمایشی، روشنایی و لوازم اداری بعد 
بین  کار  تنظیم درجه حرارت محل  اداری،  از وقت 
اداری،  اوقات  برای  گراد  سانتی  درجه   26 تا   24
نیاز  صورت  در  و  روز  طبیعی  روشنایی  از  استفاده 
به روشنایی مصنوعی استفاده ازالمپ های LED از 

جمله روش های کاهش مصرف برق است.
با همکاری همه  امسال  کرد:  امیدواری  ابراز  طالبی 
بار  پیک  از  گذرموفق  اداری،  ویژه   به  مشترکان، 

شبکه میسر خواهد شد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA/5642113340707.html#%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-32-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF
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/b5c7113393194.html#%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1
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مدیر برق بوشهر:

پیک مصرف برق در استان بوشهر کاهش یافت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با تغییر ساعت کار ادارات، پیک مصرف برق در 
استان بوشهر کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امراهلل پاراد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: به منظور 
کاهش پیک مصرف برق در استان بوشهر نسبت به تغییر ساعت کاری ادارات اقدام شد که شاهد تحقق این 

مهم هستیم.
وی با اشاره به کاهش 50 مگاواتی پیک مصرف برق در استان بوشهر، بیان کرد: جلوگیری از خاموشی و کاهش 

اوج مصرف برق از مهمترین دستاوردهای کاهش پیک مصرف برق در استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: تاکنون پیک مصرف برق در استان بوشهر به هزار 
و 520 مگاوات رسیده است که مصادف با گرمترین روز سال بوده است و با خنک شدن هوا کاهش یافته است.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم تغییر ساعت کاری ادارات در کاهش مصرف و پیک بار برق خاطرنشان کرد: در 
صورتی که پیک بار کاهش یابد در روزهای گرم سال شاهد خاموشی برق نخواهیم بود.

پاراد از ثبت و کنترل برق مصرفی تمام ادارات و دستگاه های اجرایی و بانک ها به صورت مستمر خبر داد و افزود: 
80 درصد دستگاه های اجرایی و بانک های استان مطابق برنامه ساعت تعیین شده فعالیت دارند.

مناطق زلزله زده کرمانشاه تا 
زمان نصب کنتور هزینه ای بابت 

برق پرداخت نمی کنند 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه گفت: مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
بابت مصرف برق هزینه ای  تا زمان نصب کنتور 

پرداخت نمی کنند.
با خبرنگار تسنیم  علیمراد مرادی مجد در گفت و گو 

در کرمانشاه، با اشاره به اینکه مصرف برق در مناطق 
زلزله زده از دو تا سه برابر افزایش یافته است اظهار 
مناطق  برق  تأمین  برای  مشکلی  هرچند  داشت: 
از  جلوگیری  منظور  به  اما  ندارد  وجود  زلزله زده 
خاموشی در طول تابستان باید در مصرف برق بیشتر 

توجه کرد.
برق  مصرف  بابت  قبضی  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه صادر نمی شود 
عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز کنتوری در مناطق 
زلزله زده نصب نشده بنابراین هزینه ای بابت مصرف 
برق از آن ها دریافت نمی شود اما با نصب کنتور روند 

صدور قبض به شرایط عادی بازمی گردد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
با اشاره به اینکه تعدادی از خانوارهای زلزله زده هنوز 
اکنون  گفت:  دارند  اصرار  چادرها  در  اسکان  به  هم 
در  کانکس   8000 و  چادر  هزار   40 به  برق رسانی 

مناطق زلزله زده انجام شده است.
مرادی مجد با بیان اینکه مردم کرمانشاه در صورتی 
دهند  کاهش  درصد  پنج  را  برق  مصرف  بار  که 
خاموشی در طول تابستان وجود ندارد افزود: انتظار 
و  مصرف  رعایت  با   97 تابستان  در  مردم  می رود 
مصرف  پیک  ساعات  در  غیرضروری  مصارف  حذف 
از ساعت 12 تا 16 و 20 تا 23:30 ما را در عبور از 

پیک تابستان 97 یاری کنند.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان کرمانشـاه بـا داشـتن 750 هـزار مشـترک 
بـرق در سـطح اسـتان بیشـترین پوشـش خدمـات 
بـه  بـرق  خدمـات  ارائـه  گفـت:  می دهـد  ارائـه  را 
وسـیله 17 هـزار کیلومتـر بـرق و 16 هزار دسـتگاه 
ترانسـفورماتور و بیـش از 200 هـزار دسـتگاه چراغ 
روشـنایی معابـر در سراسـر اسـتان انجـام می شـود.

https://www.mehrnews.com/news/4324291/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#ref=tnews
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1752940/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF?ref=tnews
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9اخبار اقتصادی

واکنش سیف به طرح ۳ نرخی 
شدن ارز

رئیس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای 
واردات کاال را اعالم کرد و گفت: بر همین اساس 
به سه گروه کاالی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و 
ضروری و کاالهای خاص مورد نیاز ارز تخصیص 

می یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی اهلل سیف هنگام 
خروج از محل برگزاری همایش سیاستهای پولی و 
مالی در پاسخ به پرسشی در خصوص اخبار منتشر 
شده درباره سه نرخی شدن ارز، ویژگی اصلی طرح را 
مصون سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت اعالم کرد 
و با بیان اینکه یکسری از کاالها که اساسی و حیاتی 
هستند از درآمدهای نفتی تامین ارز می شود، افزود: 
از طریق  و کاالهای ضروری  اولیه کارخانجات  مواد 

صادرات کاالهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همچنین 
20 درصد از صادرات غیر نفتی و همچنین ارز صادر 
تخصیص  بعدی  اولویت  کاالهای  به  خرد  کنندگان 
می یابد، خاطرنشان کرد: تخصیص ارز به سه گروه 
و  ضروری  و  اولیه  مواد  حیاتی،  و  اساسی  کاالیی 

کاالهای خاص مورد نیاز انجام می شود.

مشاور ارشد اقتصادی روحانی 
پیشنهاد »جراحی« داد

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه 
کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی 

نیست ، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید 

کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی 
شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی در بیست 
و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
اظهار  مالی  پایداری  و  بودجه دولت  درباره وضعیت 
داشت: مساله بودجه سال های متمادی مساله اصلی 
در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست های اقتصادی 

را به دنبال خود می کشد.
تصریح  بودجه  اصلی  کارکرد  چهار  به  اشاره  با  وی 
کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه 
بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه 
به شمار  بودجه  اصلی  کاالهای عمومی کارکردهای 
می رود که در این میان عرضه کاالهای عمومی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
در  دولـت  گـذاری  سـرمایه  اگـر  داد:  ادامـه  نیلـی 
طرحهـای عمرانـی را بـه صـورت کسـری از تولیـد 
ناخالـص داخلـی در نظـر بگیریم از دهـه 50 به این 
طـرف در دوره وفـور درآمد نفتـی 12.5 درصد و در 
دوره ای 5 تـا 7 درصـد بـوده و از دهـه 90 بـه بعـد 

بـه 2.7 درصـد تقلیـل یافته اسـت.
طبق  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول 
باید 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه 
به  میزان  این   90 دهه  در  که  شود  هزینه  عمرانی 
اقتصادی  رشد  برای  ای  نقیصه  که  رسیده  نصف 

محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه 
گذاری عمرانی باالی سه درصد نیست، بنابراین باید 
رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در 

تبصره 19 بودجه به آن توجه شده است.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
امروز 9۷/0۳/۲9

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۵1۸ هزار تومان 
و هر گرم طالی 1۸عیار با قیمت ۲1۳هزار 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 518 
دو  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و 390 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 
690 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 395 هزار 

تومان فروخته می شد.
تومان  هزار   213 امروز  نیز  18عیار  گرم طالی  هر 
طال  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزشگذاری 
معامله  دالر   1280.7 قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1752938/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-3-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2?ref=tnews
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1753108/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF?ref=tnews
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1753159/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-97-03-29?ref=tnews


شماره  2202       29 خرداد 1397

10یادداشت مدیریتی

روش های جلب مشارکت کارکنان، پیش از استخدام تا بعد از بازنشستگی

همراه با کارکنان از آغاز تا پایان سفر کاری)قسمت  پایانی(

مترجم: مریم مرادخانی
 gethppy.com :منبع

این روزها بسیاری از سازمان ها به دلیل پیشرفت 
رویکرد  به  مشتریان،  رفتار  تغییر  و  تکنولوژی 
تحقیقات  اما  آورده اند.  روی  مشتری مداری 
نشان می دهد که کارکنان نیز به اندازه مشتریان 

مهمند.
می رسیم،  کارمند  تجربه  پایانی  روزهای  به  وقتی 
درباره  صحبت  ما،  با  همکاری اش  روز  آخرین  مثال 
به نظر می رسد.  مشارکت کارمند، کمی غیرمنطقی 
اما این طور نیست. اینکه کارمند را به حال خودش رها 
کنید و فقط به گفتن »می بینمت« بسنده کنید، نه 
تنها ناخوشایند است، بلکه به ضرر کسب وکارتان نیز 
هست. با کارمندی که شما را ترک می کند، طوری 
رفتار کنید که احساس کند یک روز در آینده می تواند 

به سازمان شما برگردد.
استخدام  دوباره  ترک سازمان،  از  کارمندی که پس 
را  او  هم  سازمان  می شناسد.  را  سازمان  می شود، 
می شناسد. پس بهتر است ارتباط خود را با کارکنان 
سابق حفظ کنید، مثال از طریق شبکه های اجتماعی 
اصطالح  در  برمی گردد  که  کارمندی  )به  ایمیل  یا 

کارمند بومرنگ می گویند(.
یکی از مراحل تجربه کارمند، بازنشستگی است که 
معموال از آن غفلت می شود. با تشکیل یک انجمن، 
کارکنان  دانشگاه(،  فارغ التحصیالن  انجمن  )مثل 
بازنشسته را در انجام امور مشارکت دهید. می توانید از 

آنها به عنوان منبع تجربه استفاده کنید. کاری کنید که 
احساس کنند در تاریخچه سازمان شما نقش اساسی 
داشته اند. ارتباط خود را با کارکنانی که کسب وکارتان 
را می شناسند حفظ کنید و به آنها فرصت دهید که 
می توانید  کار  این  با  کنند.  کار  برایتان  گاهی  از  هر 
دانش خود را مدیریت کنید و در عین حال، به زندگی 
کسانی که یک عمر برایتان کار کرده اند، هدف بدهید.

سه چهارم کسانی که در آستانه بازنشستگی هستند، 
گفته اند که دوست دارند پس از بازنشستگی گاهی کار 
کنند. البته تنها یک چهارم آنها این شانس را دارند. 
عاملی هست که مانع از کار کردن آنها می شود و آن 

چیزی نیست جز »کارفرما«.
وقتی تمام این اقدامات را در کنار هم قرار می دهید، 
تصویر روشنی از آینده به دست خواهید آورد. به مرور 
می توانید فرصت های رشد را شناسایی و روند بازگشت 
سرمایه را زیر نظر بگیرید. به هر حال، هدف شما این 
است که ببینید آیا استراتژی مشارکت، فایده داشته 

یا خیر.
** رفع شکاف میان سرمایه انسانی و نتایج کسب وکار 

با استفاده از تجزیه و تحلیل
تجربه کارمند، مجموعه ای از وقایع مجزا نیست. تجربه 
کارمند به طیف گسترده ای از قابلیت ها، ابزارها، تیم ها 
و سیستم ها بستگی دارد که همگی به هم متصلند. 
برای خلق یک تجربه مفید که به نتایج مفید منجر 
ابعاد مختلف  شود، باید کسب وکار خود را از زوایا و 
نگاه کنید تا مطمئن شوید که تمامی اجزای سیستم 

با یکدیگر هماهنگ هستند.

** فرهنگ
قدرت تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان تا حد زیادی به 
فرهنگ سازمان گره خورده. ادغام روش های قدیمی 
و دیجیتال، باعث شده اهداف، ارزش ها و رویکردهای 
جدیدی در حوزه منابع انسانی شکل بگیرند. هرگونه 
مغایرتی با فرهنگ فعلی را به سختی می توان مدیریت 
تجربه  یک  کارمند،  هر  برای  آنکه  برای  اما  کرد. 
منحصربه فرد خلق کنیم، چاره ای نداریم جز اینکه از 

این عنصر کلیدی و بنیادی استفاده کنیم.
**استراتژی

همان طور که انتظار می رود، امور مربوط به استراتژی 
اما  است.  انسانی  منابع  وظایف  حوزه  در  کارمندان 
اینکه  جز  ندارند  چاره ای  سازمان ها  زمان،  مرور  به 
ساختارها و فرآیندها را طوری تغییر دهند که همه 
واحدهای سازمان در خلق تجربه کارمند نقش داشته 
باشند، همچنین کارکنان منابع انسانی باید در زمینه 
تکنولوژی و تجزیه و تحلیل مهارت کسب کنند. این 

دو حوزه سابقا فقط در حوزه IT کاربرد داشتند.
** تکنولوژی

در عصر ارتباطات گسترده، همه ما هر روز با موجی از 
ایمیل ها، پیام ها و نوتیفیکیشن ها مواجهیم که برقراری 
ارتباط با هر کسی در هر زمانی را ممکن ساخته اند و 
این پدیده، تاثیر بزرگی بر نحوه کار کردن ما گذاشته 
که  کجا  هر  در  زمانی،  هر  می توانیم  ما  حاال  است. 
هستیم کار کنیم، در دفتر کار، در قطار، در کافی شاپ 
یا خانه. »همیشه آنالین« بودن، هم کارکنان و هم 
مدیران منابع انسانی را که به دنبال افزایش بهره وری و 
تجربه هستند، از پا درآورده است. راه حل این مشکل، 
شخصی سازی  و  تکنولوژی  از  هوشمندانه  استفاده 
ارتباطات است )یعنی خودمان تعیین کنیم که با چه 
کسانی و کی در ارتباط باشیم( تا تجربیات مناسب، در 

نقطه تماس مناسب، تبادل شوند.
** طراحی

طراحی  دقت  با  باید  تکنولوژی  بر  مبتنی  روش های 
شوند. تجربه کارمند یک تجربه خطی نیست. تجربه 
کارمندبه شرایط و بستر بستگی دارد و باید عالوه بر 
با  متناسب  مشارکت،  و  بهره وری  تعامالت،  تقویت 

نیازها و خواسته های کارمند، بهینه سازی شود.
** فرآیند

اما  به استراتژی توجه ویژه ای دارند  اغلب سازمان ها 
غافل  »فرآیند«  یعنی  پازل،  مهم  قطعات  از  یکی  از 
عنصر  فرآیند یک  انسانی،  منابع  در حوزه  می شوند. 
شکست  باعث  می توانند  فرآیندها  است.  حیاتی 
پروژه ها، عدم دستیابی به اهداف و فروپاشی استراتژی 
شوند  مطمئن  باید  انسانی  منابع  کارشناسان  شوند. 
که استراتژی به درستی اجرا می شود، البته با کمک 

تکنولوژی.
**داده ها

تجربه  یک  خلق  و  کارمند  هر  سفر  درک  کلید 
کارکنان  داده های  از  استفاده  او  برای  منحصربه فرد 
است. اما داده ها کافی نیستند. ابزار و افرادی الزمند 
که بتوانند پایگاه داده ها را درک و تفسیر و اطالعات 
جدید استخراج کنند. جمع آوری داده ها خیلی مهم 
است اما بدون تجزیه و تحلیل، داده ها بی مصرفند و 

نمی توانید از آنها سر در بیاورید.
سنجش  ردیابی  برای  تکنولوژی  از  استفاده   **

مشارکت و حفظ کارکنان
کامال  انسانی  منابع  فعالیت های  خیلی ها،  اعتقاد  به 
تصمیمات  از  بسیاری  هستند.   )intuitive( حسی 
منابع انسانی روی افراد تمرکز دارند و پیش فرض این 
است که در این حوزه، ارزیابی و اندازه گیری غیرممکن 

است...
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قلعه » الموت «

به  ای  صخره  فراز  بر  قزوین  استان  در  الموت  قلعه 
ارتفاع 2163 متر از سطح دریا در کنار روستای گازر 
خان قرار دارد. این قلعه را مردم محل » قلعه حسن 
صباح « می نامند. امروزه بخش بزرگی از برج و باروی 

این بنای سترگ، ویران شده است.
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