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چالش های احداث نیروگاه های برق

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد کشورمان، یوکیا 
آمانو، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و هلگا اشمید، 
نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای امضاکننده 
برجام به جز آمریکا روز جمعه در کمیسیون مشترک 
برجام در وین حضور دارند.در این نشست پیامدهای 
خروج آمریکا از برجام با حضور نمایندگان کشورهای 
روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان بررسی شد.

 نشست کمیسیون برجام بدون حضور نماینده آمریکا

محمد پارسا
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

از چالش هـای  بـرق یکـی  از پیـک مصـرف  عبـور 
مهـم در حـوزه انرژی اسـت که در طول چند سـال 
کشـور  اقتصـادی  بخش هـای  از  بسـیاری  گذشـته 
را درگیـر خـود کـرده اسـت. در ایـن میان سـاخت 
نیروگاه هـای جدیـد و وارد مـدار کـردن آنهـا تنهـا 
بـرای مدت چند مـاه و برای عبور از پیک تابسـتانه، 
برخـی سـواالت را در ذهـن متبادر می کنـد. یکی از 
کلیدی تریـن سـواالت ایـن اسـت کـه برای گـذر از 
ایـن بـازه زمانـی کوتاه مدت چقـدر هزینه می شـود 
در  دارد؟  اقتصـادی  توجیـه  هزینه هـا  ایـن  آیـا  و 
شـرایط امـروز اقتصـاد، به دلیـل ارائه محـدود منابع 
بانکـی و چالش هـای سـرمایه گذاران،  و تسـهیالت 
خریـد  بـه   عالقه منـد  عمدتـا  بخش خصوصـی 
نیروگاه هـای موجـود به جـای احـداث نیروگاه هـای 

اسـت. جدید 

نیروگاه های برق چالش های احداث 
 بـه اعتقـاد آنهـا سـاخت نیـروگاه در شـرایط فعلی 
بـه هیچ عنـوان صرفـه اقتصـادی نـدارد و تنها خرید 
می توانـد  شـده اند  مـدار  وارد  کـه  نیروگاه هایـی 
آورده ای برای شـان به همـراه داشـته باشـد؛ چراکـه 

ادامه در صفحه 3

گام بلند وزارت نیرو برای اجرایی شدن قرارداد تیپ

تالش های سندیکا به ثمر نشست

نوسـان نـرخ ارز و فلـزات، کمبـود شـدید نقدینگـی 
و عـدم پرداخـت مطالبـات پیمانـکاران، تکانه هایـی 
اقتصـادی اسـت کـه قراردادهـای صنعـت بـرق را 
بـا  کـه  قراردادهایـی  اسـت.  کـرده   بحـران  دچـار 
کشـور  بـرق  توسـعه صنعـت  بـرای  امیـد  هـزاران 

منعقـد شـده  بودنـد، امـروز در بهـت فـرو رفتـه و 
مسـیر حرکت شـان مسـدود شـده اسـت، به طـوری 
کـه حـدود 300 قـرارداد بـه دلیل تغییـرات نرخ ارز 
درسـت  باقی مانده انـد.  بالتکلیـف  و  شـده  متوقـف 
بـه همیـن دلیـل برنـدگان مناقصه هـا بـرای اجرای 

قراردادهـا دچـار شـک و تردیدهـای زیـاده بـوده و 
اساسـا انگیـزه الزم را ندارنـد، چـرا کـه فعـاالن این 
صنعـت علیرغم تالش بسـیار برای جان سـالم به در 
بـردن از ایـن بحـران اقتصـادی، در نهایت بـه دلیل 
متغیرهـای  و  بیرونـی  عوامـل  از  ناشـی  فشـارهای 
اقتصـادی خـارج از کنترلشـان بـه فسـخ قراردادهـا 
شـده اند.  گرفتـار  ضمانت نامه هـا  ضبـط  گاهـی  و 
فعالیت در بسـتری که انتهای روشـنی ندارد، فعاالن 
صنعـت بـرق را به تکاپو واداشـته اسـت تـا چنگ به 
ریسـمان تشـکل ها و ارگان هـای دولتـی بزننـد تـا 
بتواننـد بـا اعمـال تعدیل هـا در متـن قراردادهایـی 
کـه نه مثـل امروز یکسـویه بلکه به شـکلی منصفانه 
و بـا در نظـر گرفتـن منافـع دو طـرف، خـود را از 
مخمصـه بی ثباتـی اقتصـاد کشـور و البتـه اعمـال 
سـلیقه کارفرمایـان نجـات دهند. کافی اسـت زمانی 
را مـرور کنیـم که نـرخ ارز به  صـورت انفجاری دچار 
افزایـش می شـود، اثر منفـی در قـرارداد می گذارد و 
پیمانـکار نمی توانـد تعهداتـش را انجام دهـد. دولت 
نبایـد تمـام ریسـک ناشـی از نوسـانات اقتصـادی را 
 بـر دوش بخـش خصوصـی بیندازنـد چـرا که بخش 
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

تالش های سندیکا به ثمر نشست
نوسان نرخ ارز و فلزات، کمبود شدید نقدینگی 
و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، تکانه هایی 
را  برق  صنعت  قراردادهای  که  است  اقتصادی 

دچار بحران کرده  است
صفحه 1

ضرورت صرفه جویی در مصرف برق
استان خوزستان تابستان امسال 3 هزار مگاوات 

انرژی کم دارد.
صفحه 4

تخفیف ویژه برای اعضای سندیکا  جهت 
حضور در نمایشگاه جانبی دوازدهمین 

همایش بین المللی انرژی 
طی  انرژی  بین المللی  همایش  دوازدهمین 
محل  در  جاری  سال  خرداد   30 و   29 روزهای 

پژوهشگاه نیرو برگزار می شود. 
صفحه 4

اوج مصرف برق کشور )شنبه ۵ خرداد( 
42 هزار و ۵3۵ مگاوات گزارش شد

 اوج مصرف برق در روز گذشته ، 42 هزار و ۵3۵ 
با اوج مصرفی  مگاوات بود که نسبت به جمعه 

37 هزار و 6۵2 مگاوات بوده. 
صفحه4

شبکه برق فشار متوسط منطقه ویژه 
اقتصادی المرد بهره برداری شد

با هدف تکمیل زیرساخت های مورد نیاز، شبکه 

برق فشار متوسط منطقه ویژه اقتصادی المرد به 
بهره برداری رسید.

صفحه ۵
فراخوان هفتمین کنفرانس ملی 

مهندسی برق و کامپیوتر 
فراخوان ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی 
آزاد  دانشگاه  در  کامپیوتر   و  برق   مهندسی 

اسالمی واحد شهر مجلسی منتشر شد.
صفحه ۵

تولید تابلو برق های هوشمند در اراک 
تولید تابلو برق های هوشمند در یک کارخانه در 
از  اراک ساالنه از خروج چهار میلیون دالر ارز 

کشور جلوگیری می کند.
صفحه ۵

پروژه های شرکت برق کردستان با 
رویکرد مطالعات شبکه اجرایی می شود 

کردستان اجرای پروژه های سال جاری را توجه 
و  مطالعات  انجام  و  شبکه  مطالعات  به  جدی 

تحلیل ها و محاسبات اقتصادی قرارداده است
صفحه 6

زیرساخت های صنعت برق استان زنجان 
آماده حضور سرمایه گذران داخلی و 

خارجی است 
زیرساخت های صنعت برق استان زنجان آماده 

حضور سرمایه گذران داخلی و خارجی است.
صفحه 6

عرضه برق نیروگاه »طوس« با تحویل 
هفتگی

در  »طوس«  نیروگاه  برق  کاالی  عرضه  امروز 
تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به 
میزان 40 مگاوات بار پایه هفتگی خرداد ماه97 

انجام می شود.
صفحه 7

 تامین 20 درصد برق ادارات با استفاده 
از نیروگاه های خورشیدی 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد از مجهز شدن پمپاژهای 
اضطراری  های  دیزل  از  استفاده  با  حیاتی  آب 

براساس بخشنامه وزارت نیرو خبرداد
صفحه 7

گنبدی ها با 10 درصد صرفه جویی در 
برق 20 درصد تخفیف بگیرند 

گنبدکاووس:  برق  نیروی  توزیع  امور  مدیر 
درصد   10 خانگی  و  اداری  مشترکان  چنانچه 
صرفه جویی داشته باشند، 20 درصد تخفیف در 

هزینه های مصرفی برق می گیرند.
صفحه 8

تدوین طرح استاندارد آموزشی دکل بند 
در مازندران 

اداره  بند توسط  استاندارد آموزشی دکل  طرح 
کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران تدوین شد. 

صفحه 9
یارانه پرمصرف ها 7 برابر کم مصرف ها

سه   9۵ تا   93 سالهای  طی  خانگی  برق  تعرفه 
مرتبه به میزان 24درصد ، 10درصد و 10درصد 

افزایش یافته است 
صفحه 9

مازاد تراز تجاری حدود 1 میلیارد 
دالر شد

در  کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  اساس  بر 
 739 و  میلیارد   7 صادرات  با  ماه،  اردیبهشت 
و  میلیارد  واردات 6  و همچنین  میلیون دالری 
800 میلیون دالری، مازاد تراز تجاری کشور به 

یک میلیارد دالر نزدیک شد.
صفحه 10

تبعیضی در پرداخت دالر 4200 
نیست  تومانی 

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تبعیض و مشکلی 
برای  تومانی   4200 دالر  تخصیص  زمینه  در 
سامانه  اما  ندارد  وجود  ثبت سفارش  و  واردات 

نیما هنوز اختالل دارد. 
صفحه 10

استراتژی هایی برای موفقیت 
استارت آپ ها

 شرکت RapidSOS استارت آپی است 
که توانست تماس های اضطراری را با عصر 

گوشی های هوشمند همگام کند. 
صفحه 11
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3 سرمقاله 

ادامه از صفحه 1 
بعـد از حـدود یـک مـاه، درآمـد حاصـل از فـروش 
بـرق بـه دسـت خواهـد آمـد. ایـن در حالـی اسـت 
نیـروگاه، حداقـل ۲  کـه در صـورت سـاخت یـک 
سـال زمـان نیـاز اسـت تـا نخسـتین درآمـد بـرای 
دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  حاصـل  سـرمایه گذاران 
باتوجـه بـه واگـذاری نیروگاه هـای موجـود، متولیان 
ایـن  بایـد  کشـور  بـرق  بخـش  تصمیم سـازان  و 
موضـوع را در نظر داشـته باشـند کـه عالوه بر تامین 
واگـذار  نیروگاه هـای  از  بـرق  منابـع جهـت خریـد 
شـده، تمهیـدات الزم بـرای تامیـن مالـی احـداث 
سـاالنه ۴ هـزار مـگاوات را نیـز در نظـر بگیرنـد. بـا 
ایـن تفاسـیر بـاز هـم پیش بینـی می شـود وضعیـت 
تولیـد بـرق در آینـده در مقایسـه بـا شـرایط حاضر 
بـه مراتـب بدتـر خواهد شـد. کمبـود نقدینگی یکی 
دیگـر از چالش هایـی اسـت کـه نیروگاه هـای برقـی 
موجـود کشـور بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنند؛ 

انباشـت  بدهی هـای  بـا  نه تنهـا  کـه  نیروگاه هایـی 
تعمیـرات  توانایـی  دیگـر  حتـی  بلکـه  مواجهنـد 
تجهیـزات خود را ندارند. چالش سـوم هـم واگذاری 
نیروگاه هـا بـه نهادهـای غیرتخصصـی و غیرحرفه ای 
ایـن  می گیـرد.  نشـانه  را  بانک  هـا  برخـی  ماننـد 
موضـوع باعـث شـده وضعیـت تامین برق در کشـور 
به صـورت مطمئـن در آینـده رخ ندهـد و همواره در 
هالـه ای از ابهـام قـرار گیـرد. این در حالی اسـت که 
تجربـه برخـی از نیروگاه هـای واگـذار شـده بـه این 
نهادهـا حاکـی از آن اسـت کـه به دلیل عـدم تزریق 
توسـط  بـرق  پـول  بابـت  کافـی  و  به موقـع  منابـع 
و  نیروگاه هـا، سـرمایه گذاری  ایـن  بـه  نیـرو  وزارت 
توسـعه موثـر آنـان را بـا تاخیـر همـراه کرده اسـت. 
تولیـد  کـه  می دهـد  نشـان  فرآیندهـا  ایـن  تمـام 
بـرق مطمئـن در آینـده بـا چالش هایـی روبـه رو و 
بـرای  نیـز  فعـاالن بخش خصوصـی  میـان  ایـن  در 
خواهنـد  دلسـردتر  نیروگاهـی  فعالیت هـای  انجـام 
شـد؛ بنابرایـن پیشـنهاد می شـود متولیـان دولتـی 
در شـرایط فعلـی برخـی تجدیدنظرهـا و اصالحـات 
را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد. در شـرایطی که 
وزارت نیـرو از سـرمایه گذاری در احـداث نیروگاه هـا 
منـع شـده و منابـع الزم بـرای توسـعه نیروگاه ها را 
نیـز در دسـت ندارد، بایـد سـازوکاری در نظر گرفته 
شـود کـه نه تنهـا فرآیندهـای واگـذاری نیروگاه هـا 
اصـالح شـود، بلکـه نـگاه سـاخت نیـروگاه در ایران 
نیـز بـا تغییراتـی مواجه شـود؛ تغییراتی که سـاخت 
وجـود  کنـد.  به صرفه تـر  را  کشـور  در  نیـروگاه 
چنیـن چالش هایـی نه تنهـا گـذر از پیـک تابسـتان 
را سـخت خواهـد کـرد؛ بلکـه می توانـد زمینه سـاز 
خسـارت های جبران ناپذیـر دیگـری در بخـش بـرق 

شود. کشـور 

ادامه از صفحه 1
خصوصـی نبایـد بـه فکر ریسـک ها باشـد بلکـه باید 
بـه اجرای درسـت قـرارداد بیندیشـد. اگـر دولت در 
قراردادهـای صنعـت بـرق، بحث تعدیـل را بگنجاند، 
در مواقعـی کـه تغییرات از اراده مجری خارج اسـت، 
شـرایطی شـکل می گیـرد کـه هـم بـه نفـع دولت و 
هـم بخـش خصوصـی خواهد بـود، زیـرا اگـر دولت 
قراردادهـا را فسـخ کنـد،  بایـد بـا پیمانـکاری جدید 
بـا قیمـت  بیشـتر، قـرارداد منعقـد کند. سـندیکای 
صنعـت بـرق ایران بـرای رفع بحـران ناشـی از متن 
یکسـویه قراردادهـا و عـدم پیـش بینـی تعدیل های 
قـراردادی در آن، تمـام عـزم خـود را جـزم کـرده 
 بـود تـا پایـان اردیبهشـت مـاه مشـکل فعـاالن این 
قـرارداد  و  کـرده  حـل  حـوزه  ایـن  در  را  صنعـت 
تیـپ را )سال هاسـت کار بـر روی ایـن قـرارداد کـه 
هدفـش اطمینـان بخشـی بـه شرکت  هاسـت، آغـاز 
شـده اسـت( بـه نتیجـه برسـاند. بـه ایـن ترتیـب 
سـندیکا عـالوه بـر رایزنی هـا و برگزاری جلسـه های 
مختلـف بـا مسـئوالن وزارت نیرو و توانیـر، برگزاری 
نشسـت های کارشناسـی مکـرر بـه منظـور تدویـن 
متـن اولیـه قـرارداد تیپ خریـد و پیمانـکاری را نیز 
در دسـتور کار خـود قـرار داد. نتیجـه کار تدویـن و 
تصویـب متـن قـرارداد تیـپ در کارگـروه مشـترکی 
بـود کـه میـان سـندیکا و توانیـر بـه همیـن منظور 
تشـکیل شـده بود. علیرغـم تصویب نهایـی این متن 
امـا ابـالغ و ملـزم کـردن شـرکت هـای زیرمجموعه 
توانیـر و وزارت نیـرو بـاز هـم بـه تعویـق افتـاد. در 

همیـن هیاهـو افزایـش نـرخ ارز، فلزات و سـایر مواد 
اولیـه بـه نگرانـی صاحبـان صنعت بـرق در خصوص 
ایجـاد مـوج جدیـدی از قراردادهـای متوقف ناشـی 
از هزینـه هـای پیـش بینی نشـده غیر قابـل جبران 
بـه همیـن منظـور سـندیکا طـی  یافـت.  افزایـش 
نامـه ای که اوایل اردیبهشـت ماه سـال جـاری برای 
شـرکت هـای عضـو ارسـال شـد از آنهـا خواسـت 
کـه طـی یـک بـازه زمانـی یـک ماهـه از حضـور در 
مناقصـات شـرکت هـای توزیـع خـودداری کنند. به 
ایـن ترتیب سـندیکا بـا همراهی اعضـای خود تالش 
کـرد طـی یـک اعتـراض مسـالمت آمیـز، توانیـر به 
تعجیـل در تصویـب و ابـالغ نهایـی قـرارداد تیـپ 

کند.  ناگزیـر 
حـل  بـرای  سـندیکا  رایزنـی  و  تـالش  نهایـت  در 
مشـکالت فعاالن صنعـت برق در حـوزه قراردادها تا 
حـدی بـه ثمر رسـید و متن قـرارداد تیـپ در پایان 
فرصـت یـک ماهـه سـندیکا و اعضایـش بـه امضای 
پیش بینـی  رسـید.  توانیـر  شـرکت  مدیـره  هیـات 
می شـود کـه ایـن متن ظـرف یک هفتـه آینـده برای 
اجـرا بـه همـه شـرکت های زیـر مجموعـه وزارت نیرو 

ابـالغ و اجـرای آن الزامـی شـود. 
منافع  که  قرارداد  این  شدن  اجرایی  با  است  امید 
کارفرمایان، پیمانکاران و سازندگان برق را در کنار هم 
تامین خواهد کرد، نگرانی فعاالن صنعت برق از شرکت 
در مناقصه ها و آینده قراردادها برای همیشه کمرنگ 
شود و کمرنگ بماند تا انرژی و تالشی که صرف حفظ 
قراردادها می شد، در راه بهبود کیفیت کاال و خدمات 
صنعت برق صرف شود. تنها در این صورت است که 
به راحتی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه خیز 
برخواهیم داشت و با تحکیم جایگاه انرژی ایران، امنیت 

منطقه ای خود را تقویت خواهیم کرد.  
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مصرف برق به 42 هزار مگاوات رسید

اوج مصرف برق کشور )شنبه ۵ 
خرداد( 42 هزار و ۵3۵ مگاوات 

گزارش شد

مصرف برق به 42 هزار مگاوات رسیدبه  گزارش 
رسانی  اطالع  پایگاه  از  سیما  صداو  خبرگزاری 
شرکت  گزارش  اساس  بر  )پاون(،  نیرو  وزارت 
مدیریت شبکه برق ایران، اوج مصرف برق در روز 
گذشته ، 42 هزار و ۵3۵ مگاوات بود که نسبت 
به جمعه با اوج مصرفی 37 هزار و 6۵2 مگاوات 

بوده. 
نیز  برق  روند صعودی داشته است. میزان مبادالت 
در روز گذشته برابر با 1305 مگاوات بوده که سهم 
صادرات از این میزان 1057 مگاوات و واردات برق 
برق  مصرف  میزان  است.  بوده  مگاوات   ۲۴8 نیز 
که  بود  مگاوات   3906 گذشته  روز  در  نیز  صنایع 
بوده  مگاوات  میزان آن ۴۲50  به جمعه که  نسبت 

است، کاهش برق مشهود است.
معمول  طور  به   مصرف  اوج  ساعات  یا  مصرف  اوج 
در شش ماه نخست سال در ساعت های 1۲ تا 16 
شبانه(  )پیک  شب  در   ۲۴ تا   ۲0 و  روزانه(  )پیک 

اتفاق می افتد.

هشدار

ضرورت صرفه جویی در مصرف برق

استان خوزستان تابستان امسال 3 هزار مگاوات 
انرژی کم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ مدیر 
عامل برق منطقه ای خوزستان گفت: بارندگیهای کم 
و تاثیر منفی آن بر کمبود انرژی سه هزار مگاواتی در 
تا  شد  موجب  ÷استان  آبی  برق  خوزستاننیروگاههای 
خوزستان در تابستان امسال با کمبود 3 هزار مگاوات 

انرژی روبرو شود.
محمود دشت بزرگ با تاکید بر مدیریت مصرف انرژی 
نیروگاههای  از  استفاده  اداری،  ساعت  کاهش  افزود: 
کوچک در ادارات و تبادل انرژی با برخی استان ها بهترین 

راه برای صرفه جویی در مصرف برق است.
و  اصفهان  استان خوزستان،  وی خاطرنشان کرد: سه 
مازندران در کشور مشکل عمده انرژی دارند که به نظر می 
رسد امسال شرایط تامین برق برای خوزستان از تهران هم 
دشوار تر باشد. مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان گفت: 
عمده تولید خوزستان از نیروگاه های برق آبی بوده که به 
دلیل کاهش بارش و منابع آبی،کاهش یافته اما عالوه بر 
آن، به نظر می رسد در بحث تولید نیروگاه های حرارتی 
نیز با مشکل روبه رو شویم. وی همچنین در خصوص 
تامین برق از نیروگاه های حرارتی استان گفت: نیروگاه 
حرارتی رامین ، یک مرکز مهم تولید انرژی حرارتی در 
خوزستان است ولی تولید آن تحت تاثیر حجم اندک 
دبی رودخانه کارون و کمیت آب قرار گرفته است. استان 
خوزستان دارای 6 نیروگاه، 160 ایستگاه انتقال و فوق 
توزیع برق است و بخش مهمی از برق کشور از این استان 

تامین می شود.

تخفیف ویژه برای اعضای سندیکا  
جهت حضور در نمایشگاه جانبی 

دوازدهمین همایش بین المللی 
انرژی 

با همکاری  انرژی  بین المللی  دوازدهمین همایش 
اجرایی  دستگاه های  نیرو،  و  نفت  وزارتخانه های 
و موسسات علمی و تحقیقاتی توسط کمیته ملی 
انرژی جمهوری اسالمی ایران طی روزهای 29 و 30 
خرداد سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 

می شود. 
بـا توجـه بـه اینکه ایـن همایـش از لحاظ گسـتردگی 
مخاطبـان و مشـارکت بین المللـی یکـی از بزرگتریـن 
رویدادهـای حـوزه انـرژی کشـور و منطقـه محسـوب 

می شـود و تعـداد کثیـری از مدیـران ارشـد و دسـت اندرکاران وزارتخانه هـای نفـت و نیـرو و شـرکت های 
تابعـه ماننـد توانیـر، شـرکت های تولیـد و توزیـع نیـروی بـرق، سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری 
انـرژی )سـاتبا(، دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های علمی و تحقیقاتـی در آن حضـور خواهنـد داشـت، هماهنگی های 
الزم بـرای تسـهیل مشـارکت شـرکت های عضـو سـندیکا در همایـش و نمایشـگاه جانبی آن کـه بـا حضـور 
شـرکت های معتبـر داخلـی و خارجـی برگـزار می شـود صـورت پذیرفتـه اسـت و اعضای سـندیکا بـرای اجاره 
غرفـه از ۲0 درصـد تخفیـف ویـژه )هـر مترمربـع ۲00 هزار تومـان( و همچنین بـرای ثبت نـام در همایش ۴0 

درصـد تخفیـف ویـژه )هـر نفر 300 هـزار تومـان( برخـوردار خواهنـد بود.
بـا توجـه بـه محدودیـت زمانـی تـا تاریـخ برگـزاری نمایشـگاه، از اعضـای محتـرم دعـوت می شـود در صورت 
تمایـل بـه مشـارکت در ایـن رویـداد، فـرم مربوطـه را تکمیل و به سـندیکا ارسـال فرماینـد یا در صـورت نیاز 
بـه کسـب اطالعـات بیشـتر دسـتور فرماییـد بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه، )خانـم نـوروزی بـه شـماره تلفن 

۴۲917113 ( تمـاس حاصـل فرماینـد. 
مشاهده و دریافت فرم

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/a72d111990048.html#%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%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%B1/7d80111992601.html#%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/UserImage/hamayesh%2012.pdf
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شبکه برق فشار متوسط منطقه 
ویژه اقتصادی المرد بهره برداری 

شد

شیراز- ایرنا- روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
المرد اعالم کرد: با هدف تکمیل زیرساخت های 
مورد نیاز، شبکه برق فشار متوسط منطقه ویژه 

اقتصادی المرد به بهره برداری رسید.
این  افزود: طول  در مطلب خود  روابط عمومی  این 
شبکه مشتمل بر 3۲ کیلومتر است که 15 کیلومتر 

آن در درون سایت این منطقه قرار دارد.
بـرای احـداث ایـن پـروژه مبلـغ 38 میلیـارد ریـال 
از محـل اعتبـارات صنایـع انـرژی بـر المـرد هزینـه 
شـده اسـت و این خـط انتقال بـه صـورت دو مداره 
احـداث شـده اسـت. قابلیـت بارگـذاری تـا حداکثر 
1۴ مـگاوات، کنتـرل و پایش آنالین کل شـبکه برق 

منطقـه در مرکـز کنترل شهرسـتان محل اسـتقرار، 
کاهـش خاموشـی های خـارج از برنامـه و عیب یابی 
سـریع و دقیق شـبکه از مزایای عملیاتی شـدن این 

پـروژه عنوان شـده اسـت.
نظیـر  بـر  انـرژی  صنایـع  اسـتقرار  بـه  توجـه  بـا 
آلومینیـوم در منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد و بـا 
هـدف تامیـن برق پایـدار بـرای این نـوع صنایع هم 
اکنـون نیـروگاه سـیکل ترکیبی هـزار مگاواتی غدیر 

انـرژی در ایـن منطقـه در حـال احـداث اسـت.
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد در جنـوب اسـتان 
فـارس واقـع شـده اسـت و هـم اکنـون حـدود دو 
هـزار و 500 نفـر در آن بـه فعالیـت اشـتغال دارنـد.

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی؛

فراخوان هفتمین کنفرانس ملی 
مهندسی برق و کامپیوتر

فراخـوان ارسـال مقالـه بـه هفتمیـن کنفرانس 
ملی مهندسـی برق  و کامپیوتر  در دانشـگاه آزاد 

اسـالمی واحد شـهر مجلسـی منتشـر شد.
مهندســی  ملــی  کنفرانــس  هفتمیــن  فراخــوان 
خبرگــزاری  گــزارش  کامپیوتربــه  و  بــرق 
صداوســیما، مرکــز اصفهــان؛ دبیــر علمــی ایــن 
و  بــرق  صنعــت  پژوهشــگران  گفــت:  همایــش 
هــای  یافتــه  آخریــن  تواننــد  مــی  کامیپوتــر 
رایانامــه بــه  خــرداد   31 تــا  را  خــود   علمــی 

 mcece@majlesi.info ارسال کنند.
قـدرت،  الکترونیـک،  افـزود:  امامـی  حسـین  آقـای 
کنترل و مخابرات ، مهندسـی پزشـکی، مکاترونیک و 
رباتیـک، سیسـتم های هوشـمند، انرژی هـای تجدیـد 
پذیر، اتوماسـیون، فوتونیک و مخابـرات نوری، اقتصاد 

مقاومتـی در مهندسـی برق، داده هـای حجیم، داده 
کاوی، روش هـای تحلیـل و ارزیابـی داده، یادگیری 
و  اطالعـات  فنـاوری  نـرم،  محاسـبات  و  ماشـین 
ارتباطـات، محاسـبات ابـری، سیسـتم هـای توزیـع 
شـده، شـبکه هـای کامپیوتـری و پـردازش تصویـر 
و بینایـی ماشـین از جملـه محورهـای ایـن رویـداد 

اسـت. علمی  
ایـن  در  شـرکت  بـرای  منـدان  عالقـه  گفـت:  وی 
تواننـد  بیشـتر مـی  اطالعـات  کنفرانـس و کسـب 
 http://conf.iaumajlesi.ac.ir تارنمـای  بـه 

کننـد. مراجعـه 
هفتمیـن کنفرانـس ملی مهندسـی بـرق و کامپیوتر 
۲۴ تـا ۲5 مـرداد امسـال در دانشـگاه آزاد اسـالمی 

واحـد شـهر مجلسـی اصفهـان برگزار می شـود.

کاالی ایرانی؛

تولید تابلو برق های هوشمند در 
اراک

تولید تابلو برق های هوشمند در یک کارخانه در 
از  ارز  دالر  میلیون  از خروج چهار  اراک ساالنه 

کشور جلوگیری می کند.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک ، مدیر 
مراحل  تمام   : گفت  برق  تابلو  تولید  کارخانه  عامل 
در  که  نویسی  برنامه  و  تولید  تا  طراحی  از  ساخت 
این کارخانه و به همت  نبود در  اختیار توان داخل 

نیروهای بومی انجام می شود .
نظام آبادی  افزود: کسب فناوری تولید این تابلو برق 
ها از طریق مهندسی معکوس به دست آمده است .

نظیر  بزرگ  صنایع  در  ها  برق  تابلو   : گفت  وی 
پتروشیمی و پاالیشگاه استفاده می شود که حمایت 
صنعت  این  شکوفایی  به  تواند  می  صنعت  این  از 

کمک کند .
در  مگاواتی   10 خورشیدی  نیروگاه  ساخت  از  وی 
شهابیه خمین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: 
توسعه  بر  عالوه  توانیم  می  نیروگاه  این  ساخت  با 
شهرستانهای  شهری  برق   ، تجدیدپذیر  های  انرژی 

خمین و محالت را تامین کنیم.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/c5de111973576.html#%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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/a17f111973290.html#%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%C2%A0%D9%88
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/a17f111973290.html#%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%C2%A0%D9%88
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

زیرساخت های صنعت برق 
استان زنجان آماده حضور 

سرمایه گذران داخلی و خارجی 
است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
منظور  به  استان  اجرایی  دستگاه های  تعامل  بر 
توسعه زیرساخت های منطقه تاکید شد و گفت: 
آماده  زنجان  استان  برق  زیرساخت های صنعت 

حضور سرمایه گذران داخلی و خارجی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "علیرضا 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  علیزاده" 
زنجان در دیدارهای جداگانه خود با رحمانی فرماندار 
شهرستان سلطانیه و بیات فرماندار شهرستان ایجرود بر 
تعامل دو طرف به منظور توسعه زیرساخت های منطقه 
تاکید شد و فعالیت در راستای تحقق شعار سال را از 

اولویت های کاری خود دانستند.
وی افزود: از سوی وزارت نیرو مشوق های خوبی برای 
همکاری صنایع و کشاورزان بخشنامه شده است که 
طبق همین بخشنامه درسال گذشته یک میلیاردو پانصد 
میلیون تومان پاداش به صنایع همکار تخصیص داده شد 
و کشاورزانی که ۴ ساعت این شرکت را در ساعات پیک 
مصرف یاری کردند ۲0 ساعت برق رایگان دریافت کردند. 
گفتنی است هزینه برق مصرفی برای مشترکین عادی 
نیز در ساعات پیک بار چهار برابر ساعات کم باری است 
که ضروری است برای مدیریت هزینه های برق مصرفی 
به  را  مصارف خود  عمده  بخش  نیز  عادی  مشترکین 

ساعات کم باری انتقال دهند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان:

پروژه های شرکت برق کردستان 
با رویکرد مطالعات شبکه 

اجرایی می شود

هیوا لهونیان مدیرعامل شرکت برق کردستان
برق  نیروی  سنندج- مدیر عامل شرکت توزیع 
اجرای  این شرکت در  رویکرد  استان کردستان 
پروژه های سال جاری را توجه جدی به مطالعات 
شبکه و انجام مطالعات و تحلیل ها و محاسبات 

اقتصادی ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی 
هیوا  کردستان،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پروژه  اگر  نشان می دهد  ها  بررسی  لهونیان گفت: 

های شرکت  با مطالعات دقیق و کارشناسی و توجه 
به بعد اقتصادی اجرا شود، در مجموع حدود 15 الی 
۲0 درصد صرفه جویی محقق می شودکه می تواند 
در سایر امور و برنامه های شرکت مورد استفاده قرار 
گیرد. وی عنوان کرد:  از این رو با توجه به وضعیت 
کنونی صنعت برق و محدودیت های مالی و اعتباری، 
یا اصالح  الزم است در اجرای پروژه های توسعه و 

شبکه بازنگری شود.
و  مالی  های  محدودیت  داشت:  اظهار  لهونیان 
اعتباری  می تواند فرصتی برای بهینه سازی روش 
ها و مکانیزم های انجام کار باشد و انتظار می رود با 
توجه به وضعیت فعلی صنعت برق،   شاهد بازنگری 
در  کار  انجام  های  مکانیزم  و  ها  روش  در  تغییر  و 

سطح شرکت باشیم.
وی افزود: برای تحقق اهداف و رفع محدودیت های 
و  مطمئن  های  انتخاب  شرکت  استراتژی  مالی، 
رعایت  با  ها  پروژه  انجام  روش  در  هوشمندانه 
محاسبات  و  تحلیل  تخصصی،  استانداردهای 
اقتصادی، اطمینان از  اثر بخشی و انطباق بر اهداف 
تعیین شده  خواهد بود و در این راستا پروژه های 
بدون داشتن شرایط ذکر شده مورد پذیرش و تأیید 

قرار نمی گیرند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان   
اجناس  تامین  برای  جدید  سازوکار  تدوین  لزوم  بر 
مورد نیاز درراستای اجرای سریع طرح ها و پروژه ها 
تاکید و بیان کرد: با توجه به تعیین سال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کاالی 
از  حمایت  برای  ایشان  مکرر  های  تاکید  و  ایرانی 
تولیدات داخلی، در سال جدید خرید اجناس ایرانی 
و تولید داخل با رعایت کیفیت و استانداردهای الزم 

در ستور کار قرار می گیرد.

وی با تأکید بر اجرای به موقع پروژه های مدیریت 
مصرف و پیک سایی اظهار داشت: با توجه به پیش 
کاهش  و  بارندگی  کمبود  و  شده  انجام  های  بینی 
سطح آب سدها، در سال جاری خاموشی های ناشی 
از کمبود تولید انرژی در مقابل مصرف بیش از حد 
رو  این  از  و  بود  خواهد  بینی  پیش  قابل  متعارف  
پیک سایی  و  مدیریت مصرف  بخش  در  است  الزم 
اثر  های  برنامه  داشتن  با  و  قبل   از  تر  هوشمندانه 

بخش اقدام شود.
شهروندان  رضایت  کسب  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
یادآور شد: رضایت ارباب رجوع باید یک اصل مهم 
ر همه  کارهای شرکت باشد  و همه همکاران باید 
با سعه صدر و گشاده رویی در جهت رفع مشکالت 

شهروندان اقدام کند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان 
است  الزم  شرکت  اهداف  به  رسیدن  برای  اینکه 
همکاران با دانش های بروز شده و جدید  حوزه برق 
آشنایی داشته باشند، عنوان کرد: تمامی برنامه های 
باید  آموزشی و حضور در سمینارها و کنفرانس ها 
با توجه جدی به نیاز شرکت و در راستای مأموریت 
اجرا  آن  کامل  اثربخشی  از  اطمینان  با  و  سازمان 
شود  و انتظار می رود همکاران آموزش دیده دانش 
و تخصص کسب شده را در زمینه کاری خود مورد 

استفاده قرار دهند.
لهونیان اضافه کرد: توانمندی ها و ظرفیت های خوبی 
از لحاظ نیروی انسانی در شرکت وجود دارد و همه 
مدیران باید با شناسایی استعدادها و پرورش آن ها، 
زمینه ارتقای شغلی همکاران و رشد و توسعه صنعت 
برق و شبکه توزیع را فراهم آورند و با اجرای بهینه 
و اقتصادی طرح ها به  کاهش هزینه ها و مدیریت 

منابع مالی کمک کنند.

https://www.mehrnews.com/news/4306920/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF#ref=tnews
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مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد: پمپاژهای 
آب حیاتی باید به دیزل های اضطراری مجهز شوند

 تامین 20 درصد برق ادارات 
با استفاده از نیروگاه های 

خورشیدی

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد از مجهز شدن پمپاژهای 
اضطراری  های  دیزل  از  استفاده  با  حیاتی  آب 

براساس بخشنامه وزارت نیرو خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج و به نقل از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، 
" داود راهزادی" در نشست کاهش پیک شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در ستاد این شرکت گفت: براساس 
بخشنامه وزارت نیرو، تمامی پمپاژهای آب حیاتی و 
مهم باید از دیزل های اضطراری در زمان قطعی برق 

برخوردار باشند.
اینکه چاه های مهم و حیاتی آب تحت  بیان  با  وی 
نظارت شرکت های آب و فاضالب شهری، روستایی 

و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  منطقه ای  آب  و 
دیزل های  به  بایستی  جهادکشاورزی  سازمان  حتی 
اضطراری مجهز باشند، اظهار داشت: درصورت قطع 
برق این دیزل ها وارد مدار شده و شاهد قطعی آب 

در هنگام قطعی برق نخواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: وزارت نیرو براساس بخشنامه ای، 
شرکت های تابعه این وزارتخانه را مکلف نموده که 
مجتمع های آبرسانی و تصفیه خانه های خود را نیز 

به دیزل های اضطراری مجهز کنند.
های  مجتمع  آب،  پمپاژهای  تجهیز  راهزادی، 
های  دیزل  به  آب  خانه های  تصفیه  و  آبرسانی 
غیرعامل هم  پدافند  راستای  در  گامی  را  اضطراری 
خواند و خاطرنشان کرد: شایسته  است شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در استان کهگیلویه و بویراحمد این 

بخشنامه را اجرایی کنند.

احتمال خاموشی های برق با برنامه در استان 
خوزستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد از احتمال خاموشی های برق بابرنامه در 
استان خوزستان در تابستان امسال هم اظهار نگرانی 
کرد. راهزادی گفت: باتوجه به کاهش تولید برق در 
نیروگاههای استان خوزستان، احتمال خاموشی های 
برق بابرنامه در این استان وجود دارد که چون این 
استان تامین کننده برق استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاموشی های  برخی  با  است  ممکن  هست  هم 

ناخواسته روبرو شویم.
مجتمع  آب،  پمپاژهای  تجهیزشدن  بر  باتاکید  وی 
و  کهگیلویه  استان  در  آب  های  خانه  تصفیه  و  ها 
بویراحمد، یادآورشد: شرایط تابستان امسال شرایط 

خاصی دارد که می طلبد شرکت های تابعه وزارت 
بفکر  گرم  از شروع فصل  تاقبل  استان  این  در  نیرو 
تامین  پمپاژهای  نشدن  قطع  برای  الزم  تمهیدات 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  باشند.  مردم  آب  کننده 
باتاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی 
و  ها  مجتمع  آبرسانی،  پمپاژهای  مجهزشدن  بر 
تصفیه خانه های آب داشتن دیزل های اضطراری، 
اظهارداشت: درصورت وجود دیزل های اضطراری و 
قطع احتمالی برق، دیگر شاهد قطع آب برای مردم 

نخواهیم بود.
و  اجرایی  دستگاههای  بودن  مکلف  از  راهزادی 
شرکت های خدمات رسانی برای تامین ۲0 درصد برق 
ساختمان های اداری خود با استفاده از نیروگاههای 
خورشیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد براساس 

مصوبه هیئت وزیران هم خبرداد.
تمامی  وزیران  هیئت  مصوبه  براساس  گفت:  وی 
رسان  خدمات  های  شرکت  و  اجرایی  دستگاههای 
بایستی ۲0 درصد برق ساختمان های اداری خود را 
با استفاده از نیروگاههای خورشیدی تامین کنند که 
متاسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد این مصوبه 

بنحو مطلوبی اجرایی نشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
برای  شرکت  این  برآمادگی  باتاکید  بویراحمد  و 
های  شرکت  و  اجرایی  دستگاههای  با  همکاری 
خدمات رسان باهدف نصب و راه اندازی نیروگاههای 
خورشیدی، اظهارداشت: تعداد اداراتی که اکنون در 
این استان دارای نیروگاه خورشیدی هستند انگشت 
شمار بوده که می طلبد شاهد همکاری گسترده در 

این ارتباط نیز باشیم.
راهزادی گفت: تابستان امسال باتوجه به گرمای 

ادامه در صفحه 8

امروز در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی انجام 
می شود:

عرضه برق نیروگاه »طوس« با 
تحویل هفتگی

در  »طوس«  نیروگاه  برق  کاالی  عرضه  امروز 
به  ایران  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار  برق  تابلوی 
میزان 40 مگاوات بار پایه هفتگی خرداد ماه97 

انجام می شود.
اقتصاد آنالین _ لیلی شهیر ؛ در جریان معامالت روز 
گذشته بورس انرژی ایران )شنبه 5 خرداد ماه 97(، 
بازار برق بورس انرژی شاهد معامله 1،500 قرارداد 
معادل 36 هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از یک 
میلیون و 116 هزار تومان بود. شایان ذکر است در 
این روز، نماد بار پایه روزانه خرداد ماه با قیمت 31 

تومان بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.
خاطر نشان می شود، در آغاز جلسه معامالتی این 
روز روز، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان 
باری روزانه و کم باری روزانه 97/0۴/0۲، 97/0۴/03 
هفتگی،  پایه  بار  هفتگی،  پیک  بار  و   97/0۴/0۴ و 
 30/0۴/97 هفتگی  باری  کم  و  هفتگی  باری  میان 
گشایش یافتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، 
باری روزانه  باری روزانه و کم  پایه روزانه، میان  بار 
97/03/09 پایان جلسه معامالتی امروز متوقف شده 

و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.
کاالی  عرضه   ،)97/03/06 )یکشنبه  است،  گفتنی 
فیزیکی  بازار  برق  تابلوی  در  طوس  نیروگاه  برق 
پایه  بار  مگاوات   ۴0 میزان  به  ایران  انرژی  بورس 

هفتگی خرداد ماه97  انجام می شود.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/36d0111974555.html#%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://tnews.ir/news/a437111980567.html?sid=21480370#%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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ادامه از صفحه 7
زودرس و کمی بارش شرایط خاص خود را دارد که 
از مشترکین برق در استان کهگیلویه و بویراحمد می 
خواهیم به فکر مدیریت مصرف برق در این ایام باشند.

آب  پمپاژهای  پیک  کاهش  تفاهمنامه  انعقاد 
شهری و کشاورزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
انعقاد  برای  شرکت  این  آمادگی  از  بویراحمد  و 
و  شهری  آب  پمپاژهای  پیک  کاهش  تفاهمنامه 

کشاورزی در این استان هم خبرداد.
برنامه های  تفاهمنامه،  این  براساس  گفت:  راهزادی 
مرتبط  دستگاه های  به  شده ای  کارشناسی  و  مدون 
جهت کاهش مصرف برق خود در زمان پیک مصرف 

برق ارائه می شود.
وی با تاکید براینکه کاهش مصرف برق در هر تعرفه 
ای می تواند برای ذخیره سازی و تامین برق پایدار 
حدود  افزایش  از  باشد،  موثر  برق  مشترکین  سایر 
اظهار  گذشته  سال  در  برق  مصرف  درصدی  هشت 

نگرانی کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 

و بویراحمد افزود: در یکسال گذشته واحد مدیریت
مصرف این شرکت با اجرای برنامه های مختلفی در 
حوزه فرهنگی تالش نموده تا کاهش مصرف برق در 

استان نهادینه شود.
فنی  متعدد  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  راهزادی 
نرخ  کاهش  همچنین  و  برق  مصرف  کاهش  برای 
سازی  بهینه  برای  کرد:   خاطرنشان  انرژی،  تلفات 
همکاری  و  همراهی  نیازمند  برق  مصرف  مدیریت 
و  کهگیلویه  استان  در  برق  مشترکین  تمامی 
بویراحمد هستیم. به گزارش روابط عمومی شرکت 

توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، دراین 
نشست، راهکارهای مختلفی جهت مدیریت مصرف 
برق در تابستان در استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه 

و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در  نیرو  وزارت  تابعه  های  شرکت  نشست،  این  در 
استان کهگیلویه و بویراحمد مکلف شدند تا قبل از 
فراهم  یا  و  به خرید  اقدام  امسال،  شروع فصل گرم 

نمودن دیزل های اضطراری کنند.
تامین ۲0 درصد برق موردنیاز ساختمان های اداری 
این شرکت ها نیز مورد بحث قرار گرفت که قرارشد 
شرکت های تابعه وزارت نیرو تمهیدات الزم را نیز 
اندیشیده  ممکن  زمان  کمترین  در  ارتباط  این  در 
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و 
ها  این شرکت  با  الزم  های  همکاری  نیز  بویراحمد 

را داشته باشد.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بویراحمد آمادگی خود برای انعقاد تفاهمنامه کاهش 
پیک پمپاژهای آب شهری و کشاورزی در این استان 
اعالم و قرار شد این تفاهمنامه با شرکت های تابعه 

وزارت نیرو منعقد شود. 
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های شرکت 
این  مصوبات  دیگر  از  نیز  نیرو  وزارت  تابعه  های 
توزیع  شرکت  کارشناسان  قرارشد  که  بود  نشست 
نیری برق استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در 
شرکت های تابعه وزارت نیرو، بررسی های الزم برای 
کاهش مصرف برق در ساختمان های این شرکت ها 

را انجام و اجرایی کنند.
و  کهگیلویه  استان  در  برق  اشتراک  هزار   ۲۴0
میزان  گذشته،  سال  در  که  دارد  وجود  بویراحمد 
هشت  حدود  رشد  مشترکین  این  برق  مصرف 

درصدی داشته است.

گنبدی ها با 10 درصد صرفه 
جویی در برق 20 درصد تخفیف 

بگیرند 
مدیر امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس با تاکید 
تابستان،  فصل  در  برق  بهینه  مصرف  برضرورت 
خاطرنشان کرد: چنانچه مشترکان اداری و خانگی 
درصد   20 باشند،  داشته  جویی  صرفه  درصد   10

تخفیف در هزینه های مصرفی برق می گیرند.
 محمدعلی عربگلو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
تعرفه  به  توجه  با  گفت:  البرز،  سبز  خبری  پایگاه 
گرمسیری درجه سه در گنبدکاووس و میل به مصرف 
ایام  میانگین  برابر  سه  بر  افزون  که  مشترکان  باالی 
جلوگیری  برای  مصرف  بهینه  مدیریت  است،  عادی 
افزود:  وی  است.  ضروری  احتمالی  های  خاموشی  از 
تخفیف ۲0 درصدی برای مشترکان خانگی درصورت 

اما  شود  می  اعمال  جویی  درصد صرفه   10 رعایت 
اداره  به  مراجعه  با  باید  صنعتی  و  اداری  مشترکان 
برق نسبت به امضای تفاهم نامه اقدام نمایند. عربگلو 
واحدهای  و  اداری  مشترکان  بر  عالوه  کرد:  اضافه 
تولیدی و صنعتی، تخفیف ویژه ای برای کشاورزانی 
اعمال می شود و  برقی دارند،  که چاه و موتور آب 
از  مصرف  پیک  اوقات  در  کشاورز  اگر  اساس  براین 
ساعت 13 تا 17 هر روز موتور آب را خاموش نماید، 
در ۲0 ساعت بعدی برق او رایگان محاسبه می شود. 
وی، امضای تفاهم نامه توسط کشاورزان با اداره برق 
را  رایگان  برق  مصرف  مزایای  از  مندی  بهره  برای 
مشترکان  گذشته  درسال  گفت:  و  دانست  ضروری 
ریال  میلیارد  مبلغ ۲  اداری و صنعتی گنبدکاووس 
تخفیف دریافت کردند. مدیر امور توزیع نیروی برق 
گنبدکاووس، انجام برخی اقدامات ازجمله سرویس و 
شست و شوی کولرها قبل از استفاده که تا ۲0 درصد 
مصرف برق را کاهش می دهد، استفاده متناوب از 
کولر و پنکه، قرار دادن درجه کولر بین ۲۴ تا ۲6 و 
استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 
پیک مصرف را از عوامل موثر در کاهش مصرف برق 
مشترکان برشمرد. عربگلو همچنین از انجام مراحل 
برق  توزیع  فوق  پست  اندازی  راه  عملیات  پایانی 
گفت:  و  داد  خبر  گنبدکاووس  شهری  چهار  شماره 
این پست که با هزینه بالغ بر 300 میلیارد ریال در 
حال راه اندازی است تا یک ماه آینده وارد مدار می 
شود. وی ظرفیت این پست برق را 80 مگاوات برق 
دانست و افزود: با وارد مدار شدن این پست بخشی 
از مشکالت افت فشار برق در گنبدکاووس رفع می 
شود. هم اکنون اداره برق شهرستان 350 هزار نفری 
هزار   1۲0 گلستان،  استان  درشرق  گنبدکاووس 

مشترک خانگی، اداری، صنعتی و خدماتی دارد

http://tnews.ir/news/98ba111962707.html?sid=21479221#%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B2%DB%B0
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سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
اعالم کرد

تدوین طرح استاندارد آموزشی 
دکل بند در مازندران

آموزش  کل  اداره  سرپرست   - آنالین  مازندران 
فنی و حرفه ای مازندران، گفت: در ادامه اجرای 
آمایش  اساس  بر  آموزش  ارائه  سیاست های 
بند  دکل  آموزشی  استاندارد  طرح  سرزمین ها، 
توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 

تدوین شد. 
ایسنا مازندران،سید حسین درویشی در  به گزارش 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو تأکید وزیر کار و 
امور اجتماعی مبنی بر ساماندهی وضعیت شغلی و 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  شاغلین،  بیمه ای 
برق  صنعت  تعاونی  شرکت  همکاری  با  مازندران 
بندی  دکل  پروژه های  مجری  گلوگاه،  ساحل  خزر 

ایران، نسبت به تدوین استاندارد آموزش دکل بندی 
اقدام کرد.  وی با اشاره به نیازسنجی این استاندارد 
اداره  آموزشی  سیاست های  از  یکی  افزود:  آموزشی 
شناسایی  مازندران  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل 
مشاغل و اجرای آموزش های منطبق با بازار کار، بر 
است؛در  محور  سفارش  و  سرزمینی  آمایش  اساس 
این راستا پس از شناسایی این حرفه شغلی، استاندار 

آموزشی آن تدوین شد. 
درویشی با یادآوری حجم فعالیت و هم چنین اهمیت 
نصب  فیزیکی  شرایط  و  نیرو  توزیع  و  انتقال  شبکه 
دکل ها، تأمین و تربیت نیروی کار متخصص در این 
حرفه را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: دکل بندی 
شغل پرمخاطره   ای است که حتی اگر همه جوانب 
خطر  هرلحظه  بازهم  شود،  سنجیده  دقت  به    کار 

سقوط یا برق گرفتگی وجود دارد. 
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
باختن  جان  سال ها  طول  در  متأسفانه  شد:  یادآور 
از  بیش  و وجود  بند در گلوگاه  از ۲00 دکل  بیش 
هزار نفر مصدوم و مجروح دکل بندی و حادثه های 
شکستن  و  برق گرفتگی  ارتفاع،  از  سقوط  مختلف 
دست و پا امروز به خبرهای دردناک اما عادی برای 

مردم گلوگاه تبدیل شده است. 
وی تصریح کرد: همچنین به لحاظ فنی نیز،احداث 
خطوط انتقال نیرو و توزیع تا سطح ولتاژ ۴00 کیلو 
سطح  تا  و  ایران  در  جهانی  استاندارد  طبق  ولت 
ولتاژ 700کیلوولت در خارج از کشور است، ازاین رو 
توانمندسازی و تربیت نیروی کار ماهر در این حرفه 
ناگوار  حوادث  و  آسیب ها  کاهش  ضمن  می تواند 
نیروهای  به  این قشر موجب کاهش وابستگی  برای 
ایرانی را در  متخصص خارجی و حضور متخصصان 

بازار کار بین المللی شود. 

در گفتگو با مهر مطرح شد؛بی عدالتی درافزایش 

تعرفه برق

یارانه پرمصرف ها 7 برابر 
کم مصرف ها

تعرفه برق خانگی طی سالهای 93 تا 9۵ سه مرتبه 
به میزان 24درصد ، 10درصد و 10درصد افزایش 
افزایش ها،  این  از  هیچیک  در  اما  است  یافته 
پرمصرف  و  کم مصرف  مشترکان  بین  تفاوتی 

اعمال نشده است.
گفتگو  در  انرژی  حوزه  ارشد  کارشناس  آزاد،  صابر 
افزایش  روند  بررسی  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با 
قیمت برق طی سال های اخیر نشان می دهد که 
وزارت نیرو طی سال های 93 تا 95 در بخش خانگی 
 ، ۲۴درصد  میزان  به  را  برق  تعرفه های  مرتبه  سه 
10درصد و 10درصد افزایش داده است، گفت:وزارت 
کم   مشترکان  بین  تفاوتی  مرتبه  سه  هر  در  نیرو 

مصرف و پرمصرف قائل نشد.
وزارتخانه  این  نیز  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
7درصدی  افزایش  وزیران  هیات  تصویب  با  مجددا 
قیمت برق را برای همه مشترکین از اردیبهشت ماه 
اجرایی نمود. این امر بر خالف اقتصاد مقاومتی است 
اقتصاد مقاومتی  بند 3 سیاست های کلی  زیرا در  
معظم  مقام  توسط  و  ماه سال 139۲  بهمن  در  که 
رهبری به دستگاه های کشور ابالغ شد، آمده است: 
» استفاده از ظرفیت  اجرای هدفمندسازی یارانه ها 
در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری، کاهش 
شدت انرژی و ارتقاء شاخص  های عدالت اجتماعی«.

به  بند  این  به  توجه  با  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
انرژی  شدت  کاهش  و  عدالت  رعایت  بر  صراحت 

نشان  اخیر  های  سال  تجربه  اما  است.  شده  تاکید 
برای  انرژی  های  قیمت  یکسان  افزایش  دهد   می  
تمام مشترکان انجام شده و این رویکرد میزان شدت 

انرژی را کاهش نخواهد داد.
آزاد گفت: در سه سال اخیر میزان تعرفه برق و گاز 
همه  برای  یکسان  صورت  به  و  مرتبه  چند  خانگی 
مصرف  سرانه  میزان  اما  یافت  افزایش  مشترکان 
انرژی کشور کنترل نشد. بر خالف برق و گاز خانگی، 
دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل 
توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش 
قیمت به صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف 
موجب  به  شدند.  بیشتری  تعرفه  افزایش  مشمول 
تهران  مصرفی  آب  میزان  هوشمندانه،  سیاست  این 
در سال 95 نسبت به سال 90 حدود 1.7۲ درصد 
این  یافت در صورتی که جمعیت کشور در  کاهش 

سالها زیاد هم شده بود. 
در  انرژی،  حوزه  ارشد  کارشناس  این  گفته  به 
راستای برقراری عدالت اجتماعی توجه به این نکته 
ضروری است که در صورت افزایش قیمت با درصد 
پرمصرف  ها  مشترکان، همچنان  برای همه  یکسان 
در مقایسه با کم  مصرف  ها از یارانه انرژی بیشتری 
استفاده خواهند کرد که این امر کامال خالف عدالت 
کلی  های  سیاست  بر خالف  نتیجه  در  و  اجتماعی 

اقتصاد مقاومتی است.
مشخص  فوق  نمودار  به  توجه  با  کرد:  تاکید  آزاد 
از 7  بیش  پرمصرف  برق مشترکین  یارانه  که  است 
برابر یارانه برق مشترکان کم  مصرف است. با توجه 
مشترکان  برق  قیمت  که  است  الزم  فوق  دالیل  به 
پرمصرف بیش از مشترکان کم  مصرف افزایش یابد تا 
اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه محقق و رضایت 

عمومی مردم نیز حاصل شود.

http://tnews.ir/news/61a4111974568.html?sid=21479974#%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4306718/%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7#ref=tnews
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عبور صادرات از 7 میلیارد دالر در 2 ماه

مازاد تراز تجاری حدود 1 میلیارد 
دالر شد

در  کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  اساس  بر 
 739 و  میلیارد   7 صادرات  با  ماه،  اردیبهشت 
میلیون دالری و همچنین واردات 6 میلیارد و 800 
به یک  میلیون دالری، مازاد تراز تجاری کشور 

میلیارد دالر نزدیک شد.
بر  تسنیم،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
در  خارجی  تجارت  تراز  ایران  گمرک  اعالم  اساس 
دو ماهه نخست سال جاری مثبت شد و با ثبت9۴۲ 
غیرنفتی  صادرات  تجاری،  تراز  مازاد  دالر  میلیون 
سایر  صادرات  یافت.  افزایش  درصد   ۲۲ کشورمان 
رشد  گازی  میعانات  و  پتروشیمی  از  غیر  به  کاالها 
قابل توجهی داشت و با۴0 و 5۴ صدم درصد افزایش 
به ۴ میلیارد و 391 میلیون دالر رسید. این در حالی 

است که صادرات پتروشیمی با رشد یک و 19 درصد 
به ۲ میلیارد و 318 میلیون دالر و صادرات میعانات 
گازی با افزایش 10 و 5۴ صدم درصد به یک میلیارد 

و ۲9 میلیون دالر رسید.
میلیون دالر  و 536  میلیارد  بر 1۴  بالغ  سال جاری 
بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد 

افزایش داشته است.

صادرات
به گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک 
 7 به  مدت  این  در  ایران  غیرنفتی  صادرات  ایران، 
میلیارد و 739 میلیون دالر رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل به میزان ۲1 و 93 صدم درصد 

افزایش داشت.
 3۴7 و  د  میلیار   6 مدت  همین  در  گذشته  سال 

میلیون دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود.
به  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  گزارش  این  براساس 
ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال جاری نسبت 
یافته  افزایش  به سال گذشته ۲ و 9۴ صدم درصد 
است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی 
و عراق به ترتیب با افزایش ۴۴ و 67 صدم درصدی و 
11 و 9 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 1۴ و 
5۴ صدم درصدی صادرات کشورمان به هند بوده ایم. 
همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به 
افغانستان ۴5 و ۲0 صدم درصد و سایر کشورها 35 

و 36 صدم درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در دو ماهه نخست سال جاری تشریفات 
گمرکی ۲۴ میلیون و 31 هزار تن کاال در گمرکات 
کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل 
 5 مقدار  این  از  که  شده  انجام  هوشمند  روش  به 
میلیون و ۲63 هزار تن سهم واردات و 18 میلیون 

و 768 هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ و 17 صدم 
درصد کاهش را نشان می دهد. با کمک سامانه جامع 
حال  در  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکی 
وارداتی و صادراتی  تمامی کاالهای  اطالعات  حاضر 
در بانک اطالعات تجارت خارجی کشور به تفکیک 

جزیی ترین اطالعات ثبت می شود.

واردات
این گزارش می افزاید؛ در دو ماهه نخست سال جاری 
کاال  انواع  دالر  میلیون  و 797  میلیارد   6 میزان  به 
با مدت مشابه سال  مقایسه  در  وارد کشور شد که 

قبل ۴9صدم درصد افزایش را نشان می دهد.

ایرانی عمده ترین خریداران کاالهای 
عمده تریـن خریـداران کاالهـای ایرانـی در دو ماهـه 
نخسـت سـال جاری  بـه ترتیـب شـامل چیـن بـه 
ارزش یـک میلیـارد و ۴51 میلیـون دالر، امـارات 
میلیـون   371 و  میلیـارد  یـک  بـا  عربـی  متحـده 
دالر، عـراق بـا یـک میلیـارد و 16۲ میلیـون دالر، 
بـا ۴60  بـا 577 میلیـون دالر و هنـد  افغانسـتان 
میلیون  دالر و سـایر کشـورها به ارزش ۲ میلیارد و 

718 میلیـون دالر بـوده اسـت.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
ایران در مدت  کشورهای عمده صادرکننده کاال به 
یک  با  چین  کشورهای  شامل  ترتیب  به  یادشده 
عربی  متحده  امارات  دالر،  میلیون   736 و  میلیارد 
با 986 میلیون دالر، جمهوری کره با ۴۲3 میلیون 
دالر، آلمان 357 میلیون  دالر، ترکیه با 353 میلیون 

دالر بوده است.

عسگراوالدی:

تبعیضی در پرداخت دالر 4200 
تومانی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تبعیض و مشکلی 
در زمینه تخصیص دالر 4200 تومانی برای واردات 
و ثبت سفارش وجود ندارد اما سامانه نیما هنوز 

اختالل دارد. 

به گزارش ایسنا، اختالالت سامانه نیما و از طرف دیگر 
تخصیص پیدا کردن و نکردن دالر ۴۲00 تومانی برای 
از جمله مسائلی است که  واردات کاال  ثبت سفارش 
بسیاری از تجار و واردکنندگان آن را مطرح می کنند. در 
این زمینه اسداهلل عسگراوالدی - عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا اینگونه پاسخ داد که دالر 
۴۲00 تومانی به همه متقاضایان ثبت سفارش واردات 
تخصیص یافته و حتی کسانی که هفته گذشته نسبت 
به ثبت سفارش واردات کاالی خود اقدام کرده اند، دالر 

۴۲00 تومانی دریافت کرده اند.
وی با اشاره به این که مشکلی در زمینه  تخصیص دالر 
۴۲00 تومانی وجود ندارد، افزود: این که گفته می شود 
دالر  تخصیص  در  بزرگ  و  کوچک  شرکت های  بین 
۴۲00 تومانی تبعیض قائل می شوند و برخی در این 
زمینه مشکل دارند، صحت ندارد. چراکه تا جایی که ما 
اطالع داریم و می بینیم همه متقاضیان درحال دریافت 

ارز مورد نیاز خود هستند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین 
در خصوص مشکالت و اختالالت سامانه نیما، گفت: 
مشکالت سامانه نیما هنوز حل نشده و اختالالت آن، 
تجار و واردکنندگان را با مشکالتی مواجه کرده است 
که مسئوالن امر وعده دادند به زودی این اختالالت را 

برطرف می کنند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/06/1736228/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97030602667/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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مترجم: مریم رضایی/ قسمت دوم 
 HBR :منبع

که  است  استارت آپی   RapidSOS شرکت   
توانست تماس های اضطراری را با عصر گوشی های 
پاسخگویی  سیستم های  کند.  همگام  هوشمند 
نمی توانستند  عمدتا  اضطراری  خدمات  مراکز 
محل دقیق شخصی که از گوشی استفاده کرده 
 RapidSOS بنیان گذاران  دهند.  تشخیص  را 
روشی را ایجاد کردند که موقعیت مکانی شخصی 
را که نیاز به کمک داشت به سیستم های تماس 
اضطراری منتقل می کرد. آنها بعد از یک تامین 
مالی اولیه، با یک سوال مهم مواجه شده بودند، 
چگونه تکنولوژی خود را وارد بازار کنند؟ پاسخ 

به این سوال آسان نبود.

فکری مالکیت  استراتژی 
در این قسمت از دامنه، شرکت نوپا با شرکت های بزرگ 
و پیشکسوت همکاری می کند و کنترل محصوالت یا 
این  در  استارت آپ  دارد.  را در دست  تکنولوژی خود 
و  می شود  متمرکز  توسعه  و  ایده آفرینی  بر  مرحله 
برای  که  فعالیت هایی  و  پایین دستی  هزینه های  از 
می کند.  اجتناب  است،  الزم  مشتری  با  مواجه شدن 

استراتژی هایی برای موفقیت استارت آپ ها
ایده هسته ای این است که برای مشتریان آن شرکت 
دنبال  باید  بنابراین  و  شود  ایجاد  ارزش  پیشکسوت 

مناسب ترین شریک گشت.
پیشکسوت  با شرکت  همکاری  که  آنجا  از  عالوه،  به 
است،  آن  فعالیت های  با  شدن  همگام  نیازمند 
استارت آپ سرمایه گذاری هایی را انتخاب خواهد کرد 
که با سیستم های فعلی سازگار باشند. در نهایت، هویت 
استارت آپ – به عنوان نوعی کارخانه تولید ایده – در 
اما  شد.  خواهد  منعکس  نوآوری  توسعه  به  آن  اقدام 
استارت آپ خودش را درگیر آزمایش های ساختار نیافته 

برای هر تکنولوژی جدید بالقوه نخواهد کرد.

اختالل استراتژی 
استراتژی  مخالف  قطب  در  درست  استراتژی  این 
به طور مستقیم  باید  و می گوید  مالکیت فکری است 
به جای  و  وارد رقابت شد  با شرکت های پیشکسوت 
کنترل توسعه ایده، بر تجاری سازی آن و رشد سریع 
این  اخاللگر  کارآفرینان  کرد. هدف  تاکید  بازار  سهم 
است که زنجیره های ارزش تثبیت شده و شرکت هایی 
را که بر این زنجیره ها سلطه دارند، بازتعریف کنند. اما 
ماهیت ایجاد اختالل این گونه است که دیگران را به 
دنبال شرکت اخاللگر راه می اندازد و بنابراین در این 
حرکت  سریع  و  بودن  پیشتاز  توانایی  باید  استراتژی 

کردن وجود داشته باشد.
و  آشوب  و  دارد  منفی  بار  »اختالل«  کلمه  اینکه  با 
بی نظمی را القا می کند، اما به این دلیل استفاده می شود 
بروز دردسر و  از  اولیه کارآفرین جلوگیری  که هدف 
نشان دادن عکس العمل قوی است. استارت آپ تالش 

می کند خیلی سریع قابلیت ها، منابع و وفاداری مشتری 
را ایجاد کند، به نحوی که وقتی یک شرکت بزرگ و 
پیشکسوت در نهایت بیدار می شود و دست به اقدامی 

مهم می زند، آن استارت آپ خیلی جلوتر رفته است.
یک  معموال  مشتریان  اولیه  انتخاب  دلیل،  همین  به 
رادار  صفحه  در  معموال  که  است  بازار  فرعی  بخش 
شرکت های بزرگ و قدیمی دیده نمی شود. این باعث 
می شود استارت آپ ها تکنولوژی های جدیدی را کشف 
داشته  هم  اولیه ای  نقص های  است  ممکن  که  کنند 

باشد، اما پیشرفت چشمگیری در انتظار آن است.
از دیگر ویژگی های اخالل گری استارت آپ ها این است 
که معموال نیروهای جوان و تشنه پیشرفت دارند که 
از جنگ رقابتی پیش روی خود هراسی ندارند و حتی 

مشتاق به چالش کشیده شدن هستند.

استراتژی زنجیره ارزش
اختالل ایجاد کردن هیجان انگیز است؛ برعکس استراتژی 
زنجیره ارزش که بی روح و ساکن به نظر می رسد. در 
بر  کنترل  اعمال  جای  به  استارت آپ  استراتژی،  این 
محصوالت جدید و ایجاد موانع ورود، بر تجاری سازی 
و قدرت رقابتی روزانه سرمایه گذاری می کند و تمرکز 
آن این است که با زنجیره ارزش موجود سازگار شود، نه 
اینکه خودش زنجیره ارزش ایجاد کند. با این حال، یک 
رویکرد ساکن هم می تواند کسب وکار موفق ایجاد کند. 
شرکت چینی فاکسکان را که محصوالت الکترونیکی 
تولید می کند در نظر بگیرید. فاکسکان یکی از معدود 
شرکت های جهانی است که می تواند محصوالت جدید 
را از اپل و شرکت های دیگر در مقیاس مناسب و به موقع 
وارد بازار کند. هویت چنین شرکت هایی ناشی از قابلیت  
آنها است، نه رقابت تهاجمی. با اینکه کارآفرینان زنجیره 
با مشتریان و تکنولوژی شرکت های دیگر کار  ارزش 

قابلیت های  و  کمیاب  استعدادهای  بر  اما  می کنند، 
منحصر به فرد متمرکز می شوند. در این استراتژی، نقش 
تیم بنیان گذار نسبت به استراتژی های دیگر کارآفرینی، 
مهم تر است. استارت آپ برای استخدام نیروهای فروشی 
استخدام  یا  متمرکز می شوند  نهایی  بر مشتریان  که 
مهندسانی که می توانند کارکرد فنی محصول را ارتقا 
دهند، باید بتواند نوآوران، رهبران توسعه کسب وکار و 

شرکای زنجیره تامین را با هم تلفیق کند.

معماری استراتژی 
در  که  است  افرادی  قلمرو  ارزش،  زنجیره  استراتژی 
سکوت و آرامش دستاوردهایی دارند، اما کارآفرینانی 
معموال  می کنند،  انتخاب  را  معماری  استراتژی  که 
به  استراتژی  این  دارند.  پرسروصدایی  پروفایل های 
و  کنند  رقابت  هم  که  می دهد  امکان  استارت آپ ها 
فعالیت  قلمرو  باشند.  داشته  کنترل  محصول  بر  هم 
فیس بوک و گوگل در این استراتژی است.  کارآفرینانی 
که استراتژی معماری را دنبال می کنند، یک زنجیره 
ارزش کامال جدید طراحی می کنند و سپس تنگناهای 
است  ممکن  درمی آورند.  کنترل  تحت  را  آن  کلیدی 
)مثال  نباشند  نوآوری  یک  تولیدکنندگان  اولین   آنها 
قبل  یا  داشت  وجود  مرورگرهایی  هم  گوگل  از  قبل 
فعالیت  اجتماعی  برخی شبکه های  هم  فیس بوک  از 
می کردند(، اما از طریق هماهنگ سازی دقیق مشتری، 
تکنولوژی و گزینه های هویتی، این نوآوری را به تولید 
کارآفرینان  که  نباشد  عجیب  شاید  می رسانند.  انبوه 
معماری اغلب سعی می کنند به جای محصول، پلت فرم 
ایجاد کنند. با اینکه پلت فرم ها با استراتژی های دیگر 
هم تجاری سازی می شوند، اما اگر هسته یک پلت فرم 
ارزش  زنجیره  یک  می تواند  کارآفرین  شود،  مسدود 

جدید را کنترل کند.
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شیرینی سنتی رشته و خشکار
یکی  خشکار،  و  رشته  سنتی  شیرینی 
مردم  افطاری  های  سفره  ملزومات  از 
رونقی  رمضان  ماه  در  که  است  گیالن 
مثال زدنی گرفته است. رشته خوشکار 
را که خیلی شیرین و چرب است معموالً 

با چای می خورند.
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