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نتایج نامطلوب کمپین »نه به خرید«

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

دنیایاقتصاد/محسنجاللپور
و ورزشکاران از وسیعی طیف که ندارم شک
هنرمندانکشورمانازرویدلسوزیوبهخاطرتعلق
خاطربهمردم،کمپین»نهبهخرید«راپایهگذاری
کردهاند.اماآیااینجنبشاجتماعیبهنتیجهایکه

پایهگذارانشمطلوبمیدانند،منجرمیشود؟
بهچنددلیلمعتقدماینکنش،نمیتواندموفقباشد:

کمپین پیشفرضهای اقتصادی منطق نظر از -۱
درستنیست.پیشفرضکمپینایناستکهدولت
ومجلسونهادهایسیاستگذاربهدرستیبهوظایف
خودعملکردهاندامااین»دالالنودزدان«هستندکه
باعثگرانشدنکاالهاشدهاند.دالیلزیادیوجوددارد
کهنشانمیدهداینپیشفرضدرستنیست.البتهباید
یادآوریکنمکهداللیدراقتصادرذیلتنیستهرچند
خیلیهاآنرافضیلتهمنمیدانندامانبایددالالنرا

کناردزداننشاند.
۲-سالهایطوالنیاستکههمهمایکاشتباهبزرگ
میکنیم.هرزمانتورمافزایشپیدامیکند،بهجایاینکه
بهدولتفشاربیاوریمکهتورمراکنترلکند،تشویقش
میکنیمکهقیمتهاراکنترلکند.دولتهمباابزارهای
کنترلوتعزیربهجنگبازاروبازاریانمیرود.یعنیمسبب
ومقصراصلیوضعموجود،خودراازدایرهپاسخگویی
خارجوبهجایمدعیمینشاند.درحالحاضرتورمدرحال

ادامه در صفحه 3

گفت:  برق  مدیره سندیکای  هیئت   رئیس  نائب 
کاهش بارندگی های امسال مانع از ورود نیروگاه 
های برق آبی با تمام توان در مدار برای تولید برق 

و برای تامین پیک مصرف تابستان هستند.
برق تامین برای آبی برق های نیروگاه ناتوانی
صداوسیما؛ خبرگزاری خبرنگار گزارش تابستانبه
محل در خبری پژوهش نشست در باقری پیام
مدیریت اهمیت به اشاره با صداوسیما سازمان
مصرفبرقازسویمردمافزود:رشدتقاضایمصرف
برقدرکشورساالنه7درصداستکهاینرقم۲.5
تا3برابرمتوسطاستانداردهایجهانیوبهمعنای
مدار به نیروگاهجدید مگاوات هزار ورودساالنه5

مصرفاست.
تا4میلیارد نیروگاهجدیدرا3 ویهزینهساخت
یورواعالمکردوگفت:اینرقمعالوهبرهزینه۱0
تا۱5میلیاردتومانیتاسیسشبکهتوزیعوخطوط
انتقالاستکهبایدبرایجلوگیریازخاموشیدر
کشورانجامشوداماایندرحالیستکهوزارتنیرو

امسالتوانتامیناینهزینهراندارد.
نائبرئیسهیئتمدیرهسندیکایبرقبااشارهبه

تولیدبیشاز55درصدبرقمصرفیکشورتوسط
بخشخصوصیادامهداد:هماکنونوزارتنیرو30
هزارمیلیاردتومانبهبخشهایمختلفخصوصیو
آن تومان میلیارد هزار استکه۲0 بدهکار بانکها
متعلقبهبخشخصوصیوپیمانکاراناینصنعت
استکهپرداختنشدناینهزینهمانعازسرمایه

گذاریهایجدیددرصنعتبرقشدهاست.
برق صنعت بزرگ چالش را برق قیمت باقری
هزینه که است محصول یک برق افزود: و دانست
نرخ داشتن نگه ثابت براین بنا دارد انتقال و تولید
برقبخشخصوصیرابامشکلمواجهکردهاست
زیراباپرداختنشدنقیمتبرقبهوزارتنیرواین
بخشخصوصی به ها تسویهبدهی به قادر ارگان
اثرمنفی برق تولید در روند این که بود نخواهد

خواهدگذاشت.
برقسبب اقتصاد آزادشدن اینکه به اشاره با وی
رونقگرفتناینصنعتپولسازخواهدشدگفت:
راهکاردیگررفعچالشبخشخصوصیدرصنعت

برقصادراتاینکاالستدرحالیکهبخش
ادامهدرصفحه3

در نشست پژوهش خبری مطرح شد؛

ناتوانی نیروگاه های برق آبی برای تامین برق تابستان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3402627-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%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/cbe4113420143.html#%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

ناتوانی نیروگاه های برق آبی برای تامین 
برق تابستان 

نائب رئیس هیئت  مدیره سندیکای برق گفت: 
کاهش بارندگی های امسال مانع از ورود نیروگاه 
با تمام توان در مدار برای تولید  های برق آبی 
برق و برای تامین پیک مصرف تابستان هستند.

صفحه 1
ثبت اطالعات واردات کاالی اعتباری از 

کانال سندیکا
به  و  ارزی  جدید  های  سیاست  ابالغ  پی  در    
صمت  وزارت  شرکت ها،  مشکالت  رفع  منظور 
اقدام به تشکیل و تعیین کارگروهی برای تعیین 
تکلیف واردات کاالی اعتباری برای تخصیص ارز 

کرده است. 
صفحه 4

افزایش تعرفه برق مراکز دولتی پر 
مصرف 

وزیر نیرو گفت: چنانچه وسایل سرمایشی بعد از 
اداری در سازمانها و مراکز دولتی فعال  ساعات 
باشد با استفاده از تجهیزات و فناوری هایی که در 

اختیار داریم برق این مراکز را قطع خواهیم کرد.
صفحه 4

 قطع برق تهران خط قرمز است 
طرح ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی در 
طرح  فارس:  آغاز شدخبرگزاری  دولتی  ادارات 

ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی در ادارات 
دولتی آغاز شد

صفحه 5
الزام صنایع به صرفه جویی مصرف برق 

در ساعات 
تفاهم نامه همکاری واحدهای صنعتی مستقر در 
شهرک های صنعتی با شرکت توزیع نیروی برق 
برای کنترل پیک مصرف برق به استان ها ابالغ 
شد تا واحدهای صنعتی در خصوص برق صرفه 

جویی کنند.
صفحه 6

کابل کشی دکل های برق فشار قوی با پهپاد  
به تازگی یک شرکت اپراتور هواپیما و پهپاد های 
هوایی که SkySkopes نام دارد موفق شده با 
استفاده از پهپاد ها راه جدیدی برای کابل کشی 

دکل های برق فشار قوی پیدا کند.
صفحه 6

اختصاص 100 میلیارد تومان برای 
پرداخت صورت حساب نیروگاه های 

تجدیدپذیر 
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق کشور از اختصاص 100 میلیارد تومان 
به وزارت  نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه 

کشور خبر داد 
صفحه 7

تلفات برق در مازندران به 1۳.۳ 
درصد رسیده است 

میزان  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تلفات برق در استان را 1۳.۳ درصد اعالم کرد و 
گفت: امیدواریم این میزان امسال به زیر 12 درصد 

کاهش یابد.
صفحه 7

اهواز به قطب مدیریت مصرف برق و 
الگویی در کشور تبدیل شده است 

بزرگترین  بازدید گفت:  این  نیرو در  معاون وزیر 
اهواز  و  را خوزستان  برق  پیک  کنترل  در  اقدام 

انجام داده 
صفحه 8

صدور 950 مگاوات پروانه نیروگاه 
برق در مازندران و گلستان

تاکنون 950 مگاوات پروانه برای واحدهای 
نیروگاهی صادر و 107 مگاوات واحد 

نیروگاهی بهره برداری شده است
صفحه 8

هوشمند  روتر 
شرکت تی پی لینک روتر تازه ای به نام دکو ام 9 
پالس تولید کرده که قابلیت کنترل و مدیریت لوازم 
خانگی هوشمند را دارد و اتصال آنها به اینترنت را 

تسهیل می کند.
صفحه 9

پایدار  تامین  مدیریت مصرف ضامن 
برق تابستان 97 است 

در صورت همکاری مشترکان  تابستان امسال را 
بدون مشکل سپری خواهیم کرد.

صفحه 9

۳ گروه کاالیی دالر چند تومانی 
می گیرند؟ 

طبق اعالم بانک مرکزی، از این پس ارز مورد نیاز 
به سه گروه کاالیی »اساسی و حیاتی«، »مواد اولیه 
و ضروری« و »کاالهای با اولویت کمتر« تخصیص 

می یابد.
صفحه 10

نگران قانون بانکداری هستیم که از 
بیرون می آید  مجلس 

شدید  نگرانی  ابراز  با  مرکزی  بانک  قائم مقام 
نسبت به قانون بانکداری که با فعل و انفعاالت 

متعدد از مجلس بیرون خواهد آمد، 
صفحه 10

کاتالیزور  مثابه  به  رهبران کسب و کار 
تغییر  برای 

به  به شدت  همواره  سازمانی  رهبری  و  نوآوری 
یکدیگر مرتبط بوده اند. 

صفحه 11
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ادامهازصفحه۱
تخریبسرمایههایاجتماعیاست.بهایندلیلکه
بهمحضافزایشتورم،همهدنبالپیداکردنمقصر
دولت و میشوند بیاعتماد دولت به مردم هستند.
به نیز نیروهایموثرجامعه رامقصرمیداند. کسبه
جانفعاالناقتصادیمیافتند.اشتباهمشترکمردم
وسیاستمدارانایناستکهفرقمیانگرانیوتورم

رانمیدانند.
3-تورم،بیثباتی،آشفتگیبازارهاو...محصولرفتار
از امامسالهگرانفروشیمتفاوت سیاستگذاراست.
همهاینهاست.گرانفروشیهممیتواندوجودداشته
باشداماآنچهاینروزهامیبینیمگرانفروشینیست.
ریشهمعضالتاخیردربازارهارابایددرسیاستهای

اقتصادیدولتجستوجوکرد.
4-کمپین»نهبهخرید«خیلیازواقعیتهایاقتصادیرا
نادیدهگرفتهوازجملهمفهومانتظاراترازیرسوالبرده
است.انتظاراتدراقتصادعبارتاستازپیشبینیهاو
تخمینهایفعاالناقتصادیازمتغیرهاییمثلقیمت،
فروش،درآمدو...فعاالناقتصادیدرتصمیمگیریهای
خودآیندهنگریمیکنند؛یابهعبارتدیگرانتظاراتآتی
ازتغییروضعیتمتغیرهایاقتصادیرادرتصمیمگیری
امروزخودلحاظمیکنند.کمپینمیخواهدیکرفتار
عقالنیرابایککنشاحساسیبیاثرکندکهقطعا

موفقنخواهدبود.
5-کمپیننهبهخریدوحرکتهایمشابهدرگذشته
بهایندلیلناموفقبودندکهاگرچهازنظرکنشهای
اجتماعیدرزمانمناسبشکلگرفتنداماواقعیتهای
اقتصادیرانادیدهگرفتند.وقتیقیمتکاالبهدلیل
افزایشقیمتنهادههایتولیدوهزینههایتحمیلشده
و بازار به اجتماعی فشار پیداکند، افزایش بنگاه به
پایهگذاریکمپینهایتحریمیچهمعناییدارد؟آیا

ماانتظارداریمتولیدکنندهکاالیشرابدونتوجهبه
افزایشقیمتتمامشده،بهبازارعرضهکند؟

تشدید نگران اقتصادی فعاالن که شرایطی در -۶
تحریمهای بازگشت و بینالمللی محدودیتهای
اقتصادیهستند،کمپین»نهبهخرید«میتواندهمان
اجراییکند. ازعواملداخلی استفاده با را ماموریت
درحالحاضرهرگونهتحریممیتواندبهزیانتولیدملی
وبهسودکاالیارزانوبیکیفیتخارجیتمامشود.
اگرکنشهایاجتماعیاینتواناییراداشتهباشندکه
وقوعیکمعضلاقتصادیراپیشبینیوازتداومو
گسترشآنجلوگیریکنند،قطعامیتوانندمفیدو
حائزاهمیتباشنددرغیراینصورتنتایجزیانباری

بهدنبالخواهندداشت.
7-رفتاراقتصادیمردمرانمیتوانمهندسیکرد.باید
ایناصلراپذیرفتکهبیشینهیابیوحداکثرکردن
حق از مردم که همانطور است. مردم منافع،حق
حکمرانیخوبنیزبرخوردارند.موضوعایناستکه
هیچنیروییقادربهمهندسیرفتارمردمنیست.در
بیثباتیهایاخیربازارها،انتظاراتفعاالناقتصادیو
نادرست براساسسیاستهای بازار پیشبینیعوامل
اقتصادیشکلگرفتهوهیچنیروییجزاصالحامور
وبازگشتاعتمادبهسیاستهایاقتصادیکشورقادر

نیستآنرابههمبزند.
نادرستی محصول بازارها بیثباتی اینکه نتیجه
سیاستهایاقتصادیاستنهرفتارفعاالناقتصادی.
که است سیاستگذار شود، سرزنش باید کسی اگر
درزمینهتنظیمسیاستهایاقتصادیوسازماندهی
ناتواننشاندادهنهفعاالنوحتیسوداگران بازارها
بازارها.بنابراینکنشهایاحساسیاجتماعیبهتراست
نتیجه تا شوند تبدیل اقتصادی مطالباتصحیح به

مطلوبرابهدنبالداشتهباشند.

ادامهازصفحه۱
خصوصینقشیدرصادراتبرقندارد.

نائبرئیسهئیتمدیرهسندیکایبرق،ایرانرااز
لحاظظرفیتنصبشدهنیروگاهیدرمنطقهدارای
رتبهاولدانستوافزود:ایرانجز۱0کشورمطرح
دنیادرتولیدتجهیزاتنیروگاهبرقآبیوششمین
اکنون هم که است دنیا در گازی توربین سازنده
به40کشورصادراتداردکهباتوجهبهظرفیتهای
موجوددراینصنعتمیتوانمقاصدصادراتیرابه

مقدارقابلتوجهیافزایشداد.

باقریبااشارهبهنرخ8برابریتولیدارزشافزوده
درصنعتبرقنسبتبهبقیهصنایعصادراتیکشور
افزودهکلصنایعکشور ارزش از گفت:۱۱درصد
برق درصنعت اشتغالکشور و۱4.5درصدسهم

محققمیشود.
حوزه در پیشرو صنایع از یکی را برق صنعت وی
قادر ایران داد: ادامه و دانست نفتی غیر صادرات
و فنی خدمات  برق، صنعت تجهیزات صادرات به
مهندسیوانرژیبرقبهدیگرکشورهاستکههم
میلیارددالرصادراتغیرنفتیکشور از50 اکنون
و مهندسی و فنی خدمات سهم درصد ۲0 ۱5تا

کاالهایدارایتکنولوژیپیشرفتهاست.
نائـبرئیـسهیئـتمدیرهسـندیکایبرقبااشـاره
بـهسـهم5درصـدیخدمـاتفنـیومهندسـی
صنعـتبـرقازصـادراتغیـرنفتـیکشـورادامـه
داد:ایـندرحالیکـهظرفیـتصادراتـیصنعتبرق
ایـران۲5تـا30میلیـارددالراسـت.باقـریهـدف
گـذاریانجـامشـدهبـراسـاسسـند۱404بـرای
اعـالم میلیـارددالر را۲00 نفتـی غیـر صـادرات
کـردوگفـت:هنـوزفاصلـهزیـادیتـارسـیدنبـه
ایـنهـدفوجـودداردکـهمشـکالتموجـوددر
شـبکهبانکـیازبزرگتریـنموانـعرسـیدنبـهاین

هدفگـذاریاسـت.
ویبااشارهبهظرفیتموجوددرکشورهایهمسایه
دارایمرزهایخاکیباایرانبرایصادراتادامهداد:
بهگواهآماردرسال9۶بیشاز300میلیارددالر
که است انجامشده درکشورهایهمسایه واردات
سهمایرانازاینرقممعادل۱3.5میلیارددالربوده
باید ها تحریم و فعلی بهشرایط توجه با استکه
برایاستفادهازاینظرفیتدرکشورهایهمسایه

برنامهریزیکرد.
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وزیر نیرو خبر داد؛

افزایش تعرفه برق مراکز دولتی 
پر مصرف

وزیر نیرو گفت: چنانچه وسایل سرمایشی بعد 
دولتی  مراکز  و  سازمانها  در  اداری  ساعات  از 

فناوری  و  تجهیزات  از  استفاده  با  باشد  فعال 
هایی که در اختیار داریم برق این مراکز را قطع 

خواهیم کرد.
بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازصداوسیما،رضا
پایانجلسهستادویژهمدیریتپیک اردکانیاندر
کمک با را گستردهای طرح اینکه به اشاره با بار
استانداراندربارهپایشعملکردسازمانهایدولتی
دربخشمصرفبرقانجامدادهایمافزود:درهمین
چندروزبااجرایطرحمدیریتمصرفدرسازمانها
شاهد خوزستان مانند گرم استانهای در مراکز و

کاهش۲0درصدیمیزانمصرفبرقبودیم.
ویگفت:دوهفتهپیشمصوبهایرامبنیبرتغییر
بادمای اداراتدولتیدراستانهاگرم ساعاتکار

باالارائهکردیمکهدرحالاجراست.
وزیرنیروافزود:عالوهبرایندرصورتتصویبدر
هیئتدولتتعرفهبرقمصرفیسازمانهاوادارات

دولتیپرمصرفافزایشمییابد.
از را مصرف عادات و الگو اصالح گفت: اردکانیان
و کردیم آغاز دولتی دستگاههای و سازمانها
اوج هفته ۱3 به مصرف روش اصالح امیدواریم

مصرفمحدودنشود.
ویافزود:تعرفهبرقمصرفیخانوادههایپرمصرف

نیزمشمولافزایشقیمتخواهدبود.
بودجه و برنامه سازمان گفت: همچنین نیرو وزیر
برق مصرف اضافی هزینههای تا دارد آمادگی نیز
اداراتدولتیرادربودجهآنها وآبسازمانهاو

لحاظکند.
انجام علت این به اقدامات این افزود: اردکانیان
بنای احساسکننددولت پرمصرفها میشودکه

مسامحهندارد.
ویگفت:امیدواریمباهمکاریصنایعبزرگوبهره

و مراکز و خانوارها کشاورزی، چاههای از برداران
برق کفاف موجود نیروگاههای دولتی سازمانهای
موردنیازکشوررابدهدوامسالخاموشینداشته
مصرف الگوی اصالح کرد: تاکید نیرو وزیر باشیم.
برقوآببایدبهعادتتبدیلشودورویهمکاری
هفته گفت:۱3 اردکانیان ایم. کرده وسیعحساب
بحرانیمصرفازامروزآغازشدهاستوپیشبینی
مصرف برق مگاوات هزار 58 مدت این در کردیم
بحرانی هفته ۱3 در مصرفی برق میزان وی شود.
اعالم مگاوات هزار 55 گذشته سال در را مصرف
کردوافزود:چنانچهمیزانمصرفدراین۱3هفته
الگوی اصالح در بزرگی دستاورد به یابد کاهش

مصرفدستمییابیم.
آب کمبود مشکل و بحران کرد: تصریح نیرو وزیر
تامین در که است این تالش تمام و است جدی
آبشربموردنیازاختاللیایجادنشودوآبشرب

بدونمشکلجدیتامینشود.
اردکانیاندربارهتامینآبموردنیازبخشکشاورزی
گفت:درهراستانکمیتهسازگاریباکمآبیایجاد
شدهوقراراستبرحسبشرایطاستانهامنابعآب

موردنیازآنهاتامینشود.
ویافزود:برخیمناطقبهآبهایسطحیاتکادارد،
نیز مناطق برخی در و زیرزمینی آبهای به برخی
آبشیرینکنهاراافزایشمیدهیمودربرخی
مردم به تانکر با را سالم آشامیدنی آب نیز دیگر

میرسانیم.
هیچ تحت و وجه هیچ به کرد: تاکید نیرو وزیر
و کرد نخواهیم کمیت فدای را کیفیت شرایطی

اولویتماآبآشامیدنیاست.
جویی صرفه آب مصرف در مردم گفت: اردکانیان

الزمراداشتهباشند.

در راستای رفع مشکل تخصیص ارز به واردات اعتباری 
کاال صورت پذیرفت؛

ثبت اطالعات واردات کاالی 
اعتباری از کانال سندیکا

  در پی ابالغ سیاست های جدید ارزی و به منظور 
به  اقدام  صمت  وزارت  شرکت ها،  مشکالت  رفع 
تشکیل و تعیین کارگروهی برای تعیین تکلیف 
کرده  ارز  تخصیص  برای  اعتباری  کاالی  واردات 
نامه ای از سندیکای  است. در همین راستا طی 
صنعت برق درخواست کرد که اطالعات شرکت های 

مرتبط را برای این وزارتخانه ارسال کند. 
مورخ ۶0/7480۲ شماره نامه منظور همین به
97/3/۲۱معاونتاموراقتصادیوزارتصمتونامه
شماره۶0/70448مورخ97/3/۱3دفترصنایعبرق
والکترونیکوزارتصمتهمراهبافرممربوطهبرای

شرکتهایعضوارسالشد.
به ای نامه طی هم سندیکا راستا همین در البته
با که کرده اعالم عضو های شرکت عامل مدیران
توجهبهسیاست هایجدیدارزیوایجادمشکالت
عدیدهدرخصوصتخصیصارزبهوارداتاعتباری
تجارت و معدن صنعت، وزارت در موضوع کاال،
موردبررسیقرارخواهدگرفتوتصمیماتیدراین

خصوصاتخاذمیگردد
محترم اعضای از آمده: نامه این دیگر بند در
و اسناد فرم، تکمیل ضمن می شود درخواست
مدارکموردنیازراجهتارائهبهوزارتصمتدر
اسرعوقتبهدبیرخانهسندیکایصنعتبرقایران

ارسالفرمایند.
برایمشاهدهنامهوفرمموردنظراینجاکلیککنید.

https://www.mehrnews.com/news/4325593/%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-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81#ref=tnews
http://www.ieis.ir/fa-default.html
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مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در پاسخ به 
فارس:

کاهش 10 درصدی مصرف برق 
احتمال خاموشی در تهران را 

به حداقل می رساند/ قطع برق 
تهران خط قرمز است

 کاهش 10 درصدی مصرف برق احتمال خاموشی 
در تهران را به حداقل می رساند/ قطع برق تهران 

خط قرمز است 
مدیرعاملشرکتتوزیعبرقتهرانبابیاناینکهاگر
مشترکانتهرانی۱0درصدصرفهجوییکننداحتمال
خاموشیبرقکاهشچشمگیریخواهدیافت،گفت:
پیشبینیمیشودپیکمصرفبرقدرشهرتهرانبه

4900مگاواتبرسد.
بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریفارس،حسین
صبوریدرحاشیهاجرایطرحارزیابیوپایشمدیریت
اداراتوسازمانهایشهرتهرانبا انرژیدر مصرف
اشارهبهاینکهدرشهرتهران4.5میلیونمشترکبرق
داریم،گفت:شهرتهران۱3درصدمشترکانکشوررا
درخودجایدادهکه۱0درصدمصرفبرقکشوررا

مصرفمیکند.
ویافزود:برایاینکهدرطولسالبرقمطمئنیبه
مشترکانارائهشود،اقداماتزیادیدرشرکتتوزیع
برقازجملهنوسازیوبهسازیشبکهتوزیع،تجهیز
۲00اکیپعملیاتیو350مگاواتمدیریتمصرفرا

دردستورکارخودقراردادیم.
شرایط برق صنعت امسال تابستان کرد: اضافه وی
خاصیداردچراکهخشکسالیهایسالگذشتهباعث
شدهتااز۱0هزارمگاواتانرژینیروگاهبرقآبی50

درصدآنقابلوصولنباشد،یعنیبهعبارتی5هزار
برقآبی نیروگاههای در انرژی تولید بابت از مگاوات

محرومهستیم.
ویخاطرنشانکرد:بههمینجهتشرایطخاصیدر
صنعتبرقحاکماستپسبایدبرایعبورازتابستان
امسال،مشترکان۱0درصدصرفهجوییرادرسرلوحه
کارخودقراردهندتابتوانیماحتمالخاموشیبرقرابه
حداقلبرسانیم.صبوریاضافهکرد:پیکمصرفبرقدر
تابستانسالگذشته4700مگاواتبودکهپیشبینی
با بنابراین برسد، مگاوات 4900 به امسال میشود
محدودیتهاییکهازبابتکاهشتولیدبرقآبیهاو
افزایش5درصدیمصرفبرقعنوانشدهاست،نباید

پیکمصرفبرقاز4500مگاواتبیشترشود.
ویافزود:برایکاهش۱0درصدمصرفبرقدربخش
تاکنون تجاری مراکز و دانشگاهها کشاورزی، صنایع

3300قراردادوتفاهمنامهامضاشدهاست.
ویدرخصوصاجرایطرحارزیابیوکاهشمدیریت
مصرفانرژیدراداراتوسازمانهایشهرتهرانگفت:
باتوجهبهاینکهدولتاخیرامصوبهایرابرایمصرف
برقدولتیهاابالغکرد،تاوزارتخانههاوسازمانهابار
مصرفیخودرا۱0درصدکاهشدهند،برآنشدیمتا
اینطرحرابامراجعهاکیپهایمربوطبهاینشرکت
بهایناداراتوسازمانهاباراهنماییوبرخیراهکارها

آنهارادرکاهشمصرفبرقکمککنیم.
بهگفتهوی،برایاینکهبتوانیماینبرنامهرابهخوبی
اجراومصرفبرقراپایشوکنترلکنیم50اکیپ
درطولدوماههمدرساعاتاداریوهمدرخارج
بهوزارتخانههاوسازمانهامراجعه اداری  ازساعات
خواهندکردوآنهارابهروشهایمدیریتمصرفبرق

آشناکنند.
ویبااشارهبهاینکهازاولامسالباتوجهبهوضعیت

دمایهوادرشهرتهرانمناسببود،مصرفبرقنسبت
بهمدتمشابهسالقبل۶درصدکاهشداشتهگفت:
اگرچهچنانچهمشترکین۱0درصدازمصرفبرقخود
راکاهشدهند،تابستانامسالمشکلینخواهیمداشت.
بهگفتهوی،مشترکیازساعت۱۲الی4بعدازظهرواز
ساعت۱9تا۲3ازلوازمبرقیکمتراستفادهکنند.وی
تأکیدکرد:قطعبرقدرشهرتهرانخطقرمزماست،به
هرحالمیزانتولیدبرقبامصرفبرقبایدهمخوانی
داشتهباشدچراکهظرفیتتولیدبرقدرحالحاضر
محدوداستوبایدبرایجلوگیریازهرگونهخاموشی،

مدیریتمصرفدرسرلوحهکارقرارگیرد.
ویدرپاسخبهاینسؤالکهآیاسازمانهایدولتیو
اداراتبهتوصیههایشرکتتوزیعبرقگوشمیکنند
واینکهآیاآنهاهمچنانپرمصرفهستند،گفت:بخش
توجه مصرف الگوی رعایت به دولتیها از عمدهای
هم باز اما کردهاند، رعایت را ما توصیههای و دارند
تأکیدمیکنیمکهمشترکینباید۱0درصددرپیک

صرفهجوییکنندتاخاموشیرخندهد.
راهکاریمدیریتمصرفبهینهبرقدرسازمانهاو
اداراتکهقراراستازامروزبااجرایطرحارزیابیو
پایشمدیریتمصرفانرژیدراداراتاجراشودبدین

شرحاست:
۱ـاستفادهازروشنایینورروز

۲ـخامـوشکـردنحداقـل40درصـدسیسـتمهای
اتاقهـای در و ۱5 الـی ۱۱ سـاعت در روشـنایی
کار،راهروهـاومکانهـایعمومـی،تنظیـمدمـای
سیسـتمهایسـرمایشبـرایحداقـلتأمیـنبرودت
۲5درجـهسـانتیگراد،خاموشکـردنتجهیزاتبرقی
درزمانهـایعـدمحضوردراتاقوهنـگاماقامهنماز،
اطمینـانازخاموشبـودنتجهیزاتبرقـیغیرضرور

بعـدازسـاعتاداری.

انرژی در  ارزیابی و پایش مدیریت مصرف  طرح 
طرح  فارس:  شدخبرگزاری  آغاز  دولتی  ادارات 
ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی در ادارات 

دولتی آغاز شد
از فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
آنجاکهدولتدر۱3خردادماهجاریاحضاریهایرا
درخصوصمدیریتمصرفدرشهرتهرانباتوجه
بهنزدیکشدنبهفصلگرمابهسازمانهایدولتی
مدیریت پایش و ارزیابی طرح کرد، ابالغ ادرات و
مصرفانرژیدراداراتوسازمانهایشهرتهرانبه
اداراتو گونهایآغازشدهاستکهدرزمانپیک،

سازمانهابهکمکشبکهبرقبیایند.
مصرف مدیریت راهکارهای گزارش، این براساس
اینگونهخواهدبودکه ادارات بهینهدرسازمانهاو
حضور با برق توزیع شرکت مشاوران و  مأموران
راهنمایی نوعی به دولتی سازمانهای و ادارات در
متذکر سازمانها و ادارات به را مصرف کنترل و

خواهندشد.
راهکاریمدیریتمصرفبهینهدرسازمانهاوادارات

بدینشرحاست:
-استفادهازروشنایینورروز

سیستمهای درصد چهل حداقل کردن خاموش -
کار، اتاقهای در ۱5 الی ۱۱ ساعات در روشنایی

راهروهاومکانهایعمومی
برایحداقل -تنظیمدمایسیستمهایسرمایشی

تأمینبرودت۲5درجهسانتیگراد
عدم زمانهای در برقی تجهیزات کردن -خاموش

حضوردراتاقوهنگاماقامهنماز
-اطمینانازخاموشبودنتجهیزاتبرقیغیرضرور

بعدازساعتهایاداری

http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/d571113468775.html#%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/1e0d113463164.html#%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
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در تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی با شرکت توانیر تاکید شد؛

الزام صنایع به صرفه جویی 
مصرف برق در ساعات 

تفاهم نامه همکاری واحدهای صنعتی مستقر در 

شهرک های صنعتی با شرکت توزیع نیروی برق 
برای کنترل پیک مصرف برق به استان ها ابالغ 
شد تا واحدهای صنعتی در خصوص برق صرفه 

جویی کنند.
بهگزارشایلنا،سازمانصنایعکوچکوشهرکهای
هماهنگی معاونت و توانیر باشرکت ایران صنعتی
توزیعبرقتفاهمنامهایامضاکردهواینتفاهمنامه
رابهشرکتهایصنعتیاستانیابالغکردهاستتا
واحدهایصنعتیمستقردرشهرکهابرایکنترل
بارشبکهسراسریبرقهمکاریکردهومصرفبرق

خودرادرساعاتاوجکنترلکنند.
در ناخواسته خاموشی هرگونه از جلوگیری
به رسانی برق پایدار تداوم و برق سراسری شبکه
سراسری شبکه پیک کاهش و کنترل مشترکین،
پیک هنگام در مناسب تولید ذخیره ایجاد برق،
و غیرفنی توسعه از جلوگیری کشور، برق شبکه
غیراقتصادیشبکهسراسریبرقازمهمتریناهداف

اینتفاهمنامهاست.
شدند موظف ها شرکت نامه تفاهم این براساس
مشمول مشترکین با نامه تفاهم عقد به نسبت
متقاضیوثبتتفاهمنامهدرسامانهمدیریتپیک

باراقدامکنند.
اقدام نامه توافق امضای به نسبت که مشترکینی
قرار برق احتمالی قطع پایانی اولویت در کنند

میگیرند.
در بـرق مصـرف اوج زمـان کـه اسـت گفتنـی
تابسـتانازسـاعت۱۱تـا۱5و۱9تـا۲3هـرروز
درنظرگرفتهشـدهاسـتکهصنعتگـراندرصورت
همـکاریبـاشـرکتتوانیـردرمصـرفبهینـهبرق
میتواننـدازتخفیـفدرپرداخـتهزینهمصرفبرق

شـوند. برخوردار

کابل کشی دکل های برق فشار 
قوی با پهپاد 

به تازگی یک شرکت اپراتور هواپیما و پهپاد های 

با  موفق شده  دارد  نام   SkySkopes که  هوایی 
استفاده از پهپاد ها راه جدیدی برای کابل کشی 

دکل های برق فشار قوی پیدا کند.
آنهـابـااسـتفادهازیـکپهپـادکـهطنـابسـبکی
چنـد پروسـهی ایـن شـدهاند موفـق میکشـد را
پهپـاد ایـن برسـانند. انجـام بـه را مرحلـهای
ایـن کـه میکشـد را فلـزی سـنگین کابلهـای
کابلهـانیـزوظیفـهانتقـالجابجاییخطـوطبرقی

بـرعهـدهدارنـد. را بسـیارسـنگینتری
دکلهای این از که بودند مجبور کارگران پیشتر
با را قدرتسنگین کابلهای و رفته باال خطرناک
خودحملکنندتابتوانندآنهارادرمحلمناسبشان
این هلیکوپترها نیز موارد برخی در نمایند. نصب
نیز پروسه این که بودند گرفته برعهده را وظیفه
بود ممکن که چرا داشت را خود خاص خطرهای
برق کابلهای میان در نقلیه وسیلهی این کنترل

سختباشدوبهکشتهشدنکارگرانبیانجامد.
شـمال در کـه کارگـر دو امسـال مـاه فروردیـن
ایالـتپنسـیلوانیامشـغولکابـلکشـیو شـرقی
انتقـالسـیمهایسـنگینبـرقبهبـاالیدکلهای
بـرقفشـارقـویبودنـد،کنتـرلهلیکوپترشـاناز
دستشـانخـارجشـدوپـسازبرخـوردبـازمیـن،

جانشـانرانیـزازدسـتدادنـد.
پهپادهاجایگزینمناسبیبرایکابلکشیدکلهای
ریسک که چرا میآیند شمار به قوی فشار برق
بود. خواهد کارگران و هلیکوپترها متوجه کمتری
عالوهبراینروشیادشدههزینهیاینعملیاتراتا
SkySkopes۲5درصدکاهشخواهدداد.کمپانی
قصددارداینروشرادرمقیاسباالتریانجامدهد،
و کسب و گذاشته نمایش به را خود خاص متد

کارشانراتوسعهدهند)مشاهدهفیلم(

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/cf54113472218.html#%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1
http://digiato.com/article/2018/06/20/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF/
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پایان خوش ماجرای برنامه وبودجه و انرژی های نو

اختصاص 100 میلیارد تومان 
برای پرداخت صورت حساب 

نیروگاه های تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق کشور از اختصاص 100 میلیارد تومان به 
وزارت  نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور 

به  وزیران  هیات  در  مهم  این  گفت:  و  داد  خبر 
تصویب رسید و در اسرع وقت صورت حساب برق 
نیروگاه های تجدیدپذیر به صورت کامل پرداخت 

شد.
بهگزارشایسنا،سیدمحمدصادقزاده،معاونوزیر
نیروورئیسسازمانانرژهایتجدیدپذیروبهرهوری
میلیارد مبلغ۱00 ایراندربارهدریافت برق انرژی
تومانیسازمانمتبوعشازسازمانبرنامهوبودجه
کشور،اظهارداشت:درسالجاریسازمانبرنامهو
بودجهکشوردواقدامبسیارمثبتبراینیروگاههای
تجدیدپذیرانجامدادهاستکهجاداردازنگاهمثبت
اینسازمانبرایرفعکمبودهادرحوزهانرژیتشکر
کرد.ویادامهداد:اینسازمان۱00میلیاردتومان
تنخواهازبودجه97برایپرداختصورتحسابهای
خریدتضمینیبرقهزینهتمامشدهبهوزارتنیرو

اختصاصداد.
ازجهتنظریههایمحیط اینکه بیان با صادقزاده
زیستینیروگاههایتجدیدپذیربرایشهرهابهصرفه
برق خرید هزینه کرد: عنوان است، مطلوبتر و
تامینمیشود ازسهمحل نیروگاهها این تضمینی
هزینه از دیگری برق، فروش محل از یکی که
دریافتزبالهومحلسومحقیاستکهدولتدر

اینبارهمیپردازد.
براساسگزارشوزارتنیرو،رئیسسازمانانرژیهای
بااشارهبه ایران تجدیدپذیروبهرهوریانرژیبرق
اینکهدرپرداختاینتنخواهسازمانبرنامهوبودجه
مهم این کرد: تصریح داشت، عنایتخاصی کشور
درهیاتوزیرانبهتصویبرسیدودراسرعوقت
صورتحساببرقنیروگاههابهصورتکاملپرداخت
تقریباً تجدیدپذیر نیروگاههای جهت این از و شد

دیگرهیچمطالبهایازوزارتنیروندارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

تلفات برق در مازندران به 1۳.۳ 
درصد رسیده است

میزان  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اعالم کرد  را 1۳.۳ درصد  استان  برق در  تلفات 
زیر 12  به  امسال  میزان  این  امیدواریم  گفت:  و 

درصد کاهش یابد.
ازظهر پیش قاسمشهابی مهر، گزارشخبرنگار به
چهارشنبهدرنشستمدیرانصنعتبرقمازندران
برقمطمئنو اینکه بابیان باخبرنگاراندرساری
میرود بهشمار برق درصنعت اصلی پایدارهدف
اظهارداشت:شرکتتوزیعبرقمازندرانازگلوگاه
پیک گذشته سال در و میدهد پوشش را آمل تا
برقاستاندراولشهریورماهبهمیزانهزارو900

مگاواتثبتشدهاست.
ویمیزانتلفاتبرقاستانرادرسالگذشته۱3.3
ترانس دستگاه هزار 3۱ گفت: و کرد اعالم درصد

استانوجود در برق کیلومترشبکه هزار برق،۲7
داردوشماراشتراکبهیکمیلیونو350هزارفقره

رسیدهاست.
شهرهای در متقاضیان برخی اینکه بابیان شهابی
بزرگتاپنجماهدرنوبتدریافتکنتوربرقهستند
40 و شبکه توسعه حوزه در میلیارد 5۲ گفت:
میلیاردتومانبرایبازسازیشبکههایفرسودهبرق

سالقبلدراستانصرفشدهاست.
اینکه بابیان مدیرعاملشرکتتوزیعبرقمازندران
شرکت در کشاورزی آب چاههای برای اعتباری
توزیعبرقوجودنداردگفت:بایدطرحهایموردنظر
دراینزمینهتهیهشودواعتبارآنازسویسازمان

مدیریتتأمینخواهدشد.
ویبااشارهبهاینکه80درصدمشترکانبرقخانگی
وزیریکدرصدصنعتیهستندگفت:بخشخانگی
برق درصدمصرف بخشصنعتی۲0 و درصد 43
مدیریت برای ازاینرو میدهند تشکیل را استان

مصرفبهسراغصنایعرفتهایم.
۱0 از ادارات کاری ساعات تا کرد تقاضا شهابی
گفت: باشد بعدازظهر ۱3 تا صبح ۶.5 از تیرماه
اینتغییرساعتاداریدرصرفهجوییمصرفبرق

تأثیرگذارخواهدبود.
وییادآورشد:درسال9۲تلفاتبرقاستانحدود
دلیل به تلفات این از بخشی و بود درصد ۱8.9
فرسودگیشبکههاوبرخینیزبهدلیلبرداشتهای
غیرمجازبودهاستوامیدواریممیزانتلفاتبهزیر

۱۲درصدکاهشیابد.
افـزود: مازنـدران بـرق توزیـع مدیرعامـلشـرکت
شـشمـاهازسـالمصـرفبـرقدرمازنـدرانثابت
اسـتولـیدرفصـلتابسـتانمیـزانمصـرفبـرق

۲.5برابـرخواهـدشـد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/99c6113403363.html#%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4325774/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#ref=tnews
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عاون وزیر نیرو در بازدید از اولین مرکز پایش هوشمند 
شبکه برق اهواز:

اهواز به قطب مدیریت مصرف 
برق و الگویی در کشور تبدیل 

شده است
معاون وزیر نیرو در این بازدید گفت: بزرگترین 
اهواز  و  برق را خوزستان  اقدام در کنترل پیک 
انجام داده که این میزان کاهش مصرف، عالوه بر 

استمرار روند توزیع برق، به تولید کشور نیز کمک 
می نماید.

بهگزارشخبرنگارایلناازخوزستان،همایونحائری
شبکه هوشمند بار کنترل و پایش مرکز اولین از
برقکشورکهدرشرکتتوزیعنیرویبرقاهوازراه

اندازیشدهبازدیدکرد.
برق صنعت مدیران از جمعی که بازدید این در
خوزستانوکهگیلویهوبویراحمدنیزحضورداشتند،
حائریباابرازرضایتازاقداماتانجامشدهدربرق
پیک کنترل در اقدام بزرگترین داشت: بیان اهواز
میزان این دادهکه انجام اهواز و راخوزستان برق
کاهشمصرفعالوهبراستمرارروندتوزیعبرق،به

تولیدکشورنیزکمکمینماید.
قطب به اهواز گرفته صورت اقدامات با افزود: وی
مدیریتمصرفبرقوالگوییدرکشورتبدیلشده
استوهنگامیکهدرمحاسباتخوداعالممیکنیم
میزانمشخصیازمصرفبرقکاهشپیداکردهدر
انرژیهاهمچونآب حقیقتکاهشمصرفسایر

نیزازدستاوردهایبسیارمهمآنمیباشد.
هم که مصرفی کاهش میزان داد: ادامه حائری
از چون باشد، می مونیتورینگ حال در اکنون
تلفات محاسبه با است شده کم مصرف قسمت
انتقالوتوزیعوهمچنیندرتولید،بهاندازهیکی
ازواحدهاینیروگاهرامینمیباشدکهقابلتوجهو

تقدیراست.
معاونوزیرنیروموفقیتبرقخوزستانواهوازرا
مهمارزیابیکردهواظهارداشت:درسطحوزارتهم
اکنونازتجربیاتشماجهتموفقیتسایرشرکت
هانیزاستفادهمیشودوانتظارداریماینروندروبه
بهعنوان ادامهداشتهوجایگاهشما رشدهمچنان

قطبمدیریتمصرفایراناستمرارداشتهباشد.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان مطرح 
کرد:

صدور 950 مگاوات پروانه 
نیروگاه برق در مازندران و 

گلستان
گلستان  و  مازندران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
گفت: تاکنون 950 مگاوات پروانه برای واحدهای 
نیروگاهی  واحد  مگاوات  و 107  نیروگاهی صادر 

بهره برداری شده است.
صبح افضلی حسین مهر، خبرنگار گزارش به
برق صنعت مدیران خبری نشست در چهارشنبه
اینکه بابیان مهر خبرنگار با گفتگو در مازندارن
در مابقی و گلستان در برق تاسیسات درصد 30
مازندرانواقعشدهاستگفت:همچنین30درصد

مصرفبرقدرگلستانوبقیهدرمازندراناست.
نیروگاههای در نفر ۱۲0 اشتغال به اشاره با وی
مگاوات ۱۱۲ جاری سال پایان تا گفت: استان
برای و شود می برداری بهره استان در نیروگاهی
تاکنون950 و کرد ایجادخواهند اشتغال نفر 80

مگاواتپروانهصادرشدهاست.
میلیون 300 گذشته سال در شد: یادآور افضلی
کیلواتساعتانرژیبهارزش۲9میلیاردتوماندر

نیروگاههاتولیدشد

ویبابیاناینکه33پروژهبرقمنطقهدردستاقدام
استگفت:۲۲پروژهدربخشایستگاههاو۱۱پروژه

دربخشتولیداست.
۱8 در برق مصرف پیک اینکه به اشاره با افضلی
۱۱3 و هزار چهار از بیش به قبل سال مردادماه
مگاواترسیدهبوداظهارداشت:ازاینمیزانهزار

و۱00مگاواتدرگلستانثبتشدهبود.
ویادامهداد:ظرفیتتولیدبرقدراستانسههزارو
370مگاواتبرقاستوبهدلیلافزایشدمایهوا

دراستانمیزانمصرفافزایشمییابد.
نوشهر مگاواتی نیروگاه4۶0 اینکه اظهار با افضلی
امسالواردمدارمیشودگفت:بخشگازنیروگاهبا

ظرفیت3۱0مگاواتبرقواردمدارمیشود.
تصریح گلستان و مازندران منطقه برق مدیرعامل
طرحهایی ازجمله کوچک مقیاس کرد:نیروگاههای
کهدراستاندردستاجرااستوخوشبختانه99
مگاواتبرقازطریقنیروگاههایکوچکواردمدار
مانع مالی تنگناهای شد: یادآور افضلی میشود.
است شده منطقهای برق شرکت پروژههای اجرای
وبرایناساسپروژههااولویتبندیشدهاندتابرای

تأمینبرقمستمردراستانبرنامهریزیکنیم.
مدیرعاملبرقمنطقهایمازندران،رشدمصرفبرق
رشد میزان گفت: و برشمرد دغدغهها ازجمله را
مصرفبرقنسبتبهمتوسطکشوریدوتاسهبرابر

استواینامرسبببروزمشکالتیمیشود.
ویگفت:میزانمصرفبرقدرمازندرانوگلستان
در میزان این و داشت رشد درصد 9.5 قبل سال
کشورحدود5درصدبودهاستوپیشبینیمیشود
درصد دهم ۶.8 مصرف میزان نیز جاری سال در
مگاوات 939 و هزار چهار به و باشد داشته رشد

برسد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/ddfb113433717.html#%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8%c2%a0%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4325730/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#ref=tnews
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9 اخبار صنعت برق

مدیریت مصرف ضامن تامین 
پایدار برق تابستان 97 است

برق شهرستان مه والت گفت: در صورت  مدیر 
انرژی  از  صحیح  استفاده  و  مشترکان  همکاری 
سپری  مشکل  بدون  را  امسال  تابستان  برق، 

خواهیم کرد.

جـوادرجبـیاولروزچهارشـنبهدرگفـتوگـوبـا
خبرنـگارایرنـابـابیاناینکهخشکسـالیهـایاخیر
وکاهـشمیـزانبارندگـیبـهخصـوصدرسـال
گذشـتهکـهباعـثکاهشتولیـددربخـشنیروگاه
هـایبـرقآبـیشـدهاسـتاظهارداشـت:همکاری
مـردمبـاسیاسـتهـایاصـالحالگـویمصـرفبه
ویـژهمدیریـتمصـرفبـرقدرسـاعاتاوجبـار؛
کمـکشـایانیبـهایـنصنعـتبـرایتامیـنبـرق
مطمئـنوپایداربـرایتابسـتان97خواهـدکـرد.

ویبابیانایننکتهکهمدیریتبرقشهرستانمه
والتبهحدود۲4هزارمشترکدرسطحشهرستان
ارایهخدمتمیکندافزود:مشترکینکشاورزیو
خانگیبیشترینمصرفدرسطحشهرستانرادارند
ازمصرفبرقدر بهگونهایکهحدود8۱درصد
سطحمشترکینشهرستانبهکشاورزیو۱3درصد

بهمصارفخانگیاختصاصدارد.
ویبـابیـاناینکهسـاعاتاوجباردرفصلتابسـتان
ازحـدود۱۱صبـحالـی۱5وازسـاعت۱9الی۲3
میباشـدافـزود:درصورتیکهمشـترکینمصارف
خـودرابـهسـاعاتغیرپیـکبارمنتقـلکنندودر
سـاعاتاوجبـارازوسـایلبرقیپرمصرفاسـتفاده
نخواهیـم بـرق تامیـن در مشـکلی قطعـاً نکننـد،

داشت.
خانگی مشترکین به خطاب شهرستان برق مدیر
با توانند :مشترکینمی درسطحشهرستانگفت
رعایتچندنکتهمهمضمنکمکبهصنعتبرقدر
تامینانرژیالزم،صرفهجوییخوبیدرهزینههای

برقمصرفیخانوارنیزداشتهباشند.
LEDویاسـتفادهازالمـپهـایکـممصـرفو
اسـتاندارد،عدماسـتفادهازوسـایلبرقـیپرمصرف
و اتـو وظرفشـویی، لباسشـویی ماشـین قبیـل از

جاروبرقـیو.....درسـاعاتپیکبـار)۱۱الی۱5و
۱9الـی۲3(،توجـهبـهبرچسـبانـرژیدرهنگام
خریـدلـوازمبرقـیواسـتفادهازدورکنـدکولرهای
مهمتریـن عنـوان بـه را سـایبان نصـب و آبـی
راهکارهـایمدیریـتمصـرفبرقمعرفـیوتصریح
کـرد:درخصـوصاسـتفادهازکولرهـایگازیکـه
پیـداکـرده، رواج نامناسـبی بـهشـکل متاسـفانه
توجـهبـهتنظیـمدمایمناسـبخنکـی)۲3تا۲5

اسـت. درجـه(ضروری
رجبـیاولهمچنینبااشـارهبهپـروژههایکاهش
پیـکبـاردربخـشهـایکشـاورزیهمـکاریاین
بخـشرابسـیارمهـموضـروریدانسـتواظهـار
امیـدواریکـرد:بـاتوجـهبـهطـرحهـایتشـویقی
خوبـیکهتعریفشـدهشـاهدهمکاریمناسـبیاز

سـویکشـاورزانباشیم.
مه شهرستان کشاورزی های چاه صاحبان از وی
والتدعوتکردباانعقادقراردادهمکاریبامدیریت
برقشهرستاندربازهزمانیپیکبارتابستان،ضمن
کمکبهصنعتبرقازتخفیفهاوپاداشهایدر

نظرگرفتهشدهبهرهمندشوند.
مدیـربرقشهرسـتانمـهوالتهمچنیـنهمکاری
اداراتونهادهـایدولتـیوواحدهـایتجـاریرا
درمدیریـتمصـرفبـرقخواسـتارشـدوبـاتاکید
بـرایـننکتـهکهکارکنـانصنعـتبرقشهرسـتان
بـرق تامیـن منظـور بـه را خـود تـالش تمامـی
مطمئـنوپایـداربـهکارخواهنـدگرفـت،اظهـار
مسـئولیت و همگانـی مشـارکت کـرد: امیـدواری
پذیـریتمامـیاقشـارجامعـهدرمدیریـتصحیـح

انـرژیبـرقراشـاهدباشـیم.
فیضآباد،مرکزشهرستان50هزارنفریمهوالت

در۲07کیلومتریمشهدقراردارد.

روتر جدید برای کنترل لوازم خانگی هوشمند از راه 
رسید

روتر هوشمند
شرکت تی پی لینک روتر تازه ای به نام دکو ام 
9 پالس تولید کرده که قابلیت کنترل و مدیریت 
به  آنها  اتصال  و  دارد  را  هوشمند  خانگی  لوازم 

اینترنت را تسهیل می کند.
بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازورج،اینروتربر
باندهاست.روترها خالفسایرروترهایکروترسه
معموالدارایدوباندهستند.امااستفادهازسهبانددر
اینروترهمسرعتآنراافزایشمیدهدوهمایجاد
یکشبکهارتباطیاختصاصیبینواحدهایمختلف
روترراممکنمیکند.اینامرارتباطاتاینترنتیو
تلفنهایهمراهراهمسریع رایانههاو شبکهای
ترمیکند.اماجالبترینویژگیاینروترامکانات
 M۹ روتر است. منازل هوشمندسازی به مربوط
Plusازپروتکلبیسیمزیگبیپشتیبانیمیکند
کهموردپشتیبانیبسیاریازلوازمخانگیهوشمند
است.همینامرارتباطروتریادشدهبابسیاریازاین
نوعلوازممنزلمانندالمپهایهوشمند،کلیدهای
برقهوشمند،قفلهایدرپیشرفتهوغیرهومدیریت
آنهاازطریقروترراامکانپذیرمیسازد.روتریادشده

ازفناوریبلوتوثهمپشتیبانیمیکند.
برایتسهیلمدیریتروترووسایلمختلفمتصل
بهآنشرکتتی-پیلینکنرمافزاریبهنامدکونیز
ابداعکردهکهقادربهدریافتفرامینصوتینیزهست
وبادستیارصوتیالکسایشرکتآمازونسازگاری
که است دالر ۱80 یادشده روتر پایه قیمت دارد.
درصورتخریدتجهیزاتوامکاناتاضافهبرایآن

قیمتاینروتربه300دالرافزایشمییابد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/50f3113452251.html#%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.mehrnews.com/news/4325900/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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10اخبار اقتصادی

۳ گروه کاالیی دالر چند تومانی 
می گیرند؟

طبق اعالم بانک مرکزی، از این پس ارز مورد نیاز 
»مواد  حیاتی«،  و  »اساسی  کاالیی  گروه  سه  به 
کمتر«  اولویت  با  »کاالهای  و  ضروری«  و  اولیه 

تخصیص می یابد.
تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
و چهل و دویست هزار یک در سیف اله ولی
امروز عصر که اعتبار و پول شورای جلسه نهمین
سهشنبه۲9خردادماهدرساختمانبانکمرکزی
تشکیلشد،بااشارهبهرصدوپایشبازارارزوابراز
امیدواریبرایاعمالموارداصالحیالزمدرمقررات

ارزی برنامه براساس آیندهنزدیکگفت: ارزیدر
دولتبرایوارداتکاالهاوخدمات،ازاینپسارز
حیاتی«، و »اساسی کاالیی گروه بهسه نیاز مورد
»مواداولیهوضروری«و»کاالهایبااولویتکمتر«

تخصیصمییابد.
که بود شایعهشده اخیر روزهای در است، گفتنی
قیمتارزتزریقیبهگروههایکاالییتغییرکردهو
عماًلبانکمرکزیباسهنرخ4۲00،3800و۶500
تومانتامینارزکاالهایمختلفراانجاممیدهد.

باردسهنرخیشدن بانکمرکزی، امارئیسکل
نرخارزگفتهاست:»همهکاالهایاعالمشدهبانرخ
نشده عوض عدد و شود می تامین تومان 4۲00
است.«نکتهمهمدرتقسیمبندیگروههایکاالیی
برایدریافتارزدولتیاماایناستکهاگربناست
برخوردار ارز تامین برای نرخ یک از گروه سه هر
بانک سوی از بندی تقسیم این علت پس شوند
مرکزیچیست؟احتماالًتفاوتاساسیبرایتوزیع
یافته ارزتخصیص میزان ارزگروههایکاالییدر

بهآنهاست.
بهگزارشتسنیم،باگذشتدوماهازاجرایسیاست
شد مشخص مرکزی بانک سوی از نرخی تک ارز
کهمحدودیتهایبسیاریبرایدریافتکنندگان
ازفعاالن دالر4۲00تومانیوجودداردوبسیاری
اقتصادیهنوزموفقبهدریافتارزدولتیازسوی

نظامبانکینشدهاند.
اقتصادی فعاالن آمد خبر که بود ایام همین در
کنند اقدام وارادات به نسبت بخواهند اگر تجار و
آزاد بازار بهقیمتروزدالردر نزدیک بایدمبلغی

بپردازند.
تجارمیگویندارز4۲00تومانیبهکاالهایخاصی
تعلقمیگیردوسایرگروههایکاالییدرصورت

نیازبهارزباید۶500تومانبهبانکمرکزیپرداخت
کاالهای برای ارز تخصیص شود، می گفته کنند.
گروهسومشاملخودرو،موبایل،لوازمخانگیولوازم
آرایشینیزازساعت۱0صبحروزپنجشنبهحتی
درشرایطدارابودنکدتخصیصارزبانکمرکزی،
و جدید سامانه اندازی راه تا و است شده متوقف
فعالشدن،عمالوارداتاینکاالهاممکننیستو
ارز۶500 ارائه تاموضوع همینمسئلهباعثشده
تومانیبرایبسیاریازکاالهاکهمشمولارزدولتی

نمیشوند،قوتبگیرد.
اداره قنبری؛مدیر ایندرحالیاستکهحمید اما
ایناخبار بارد بانکمرکزی ارزی اعتبارات تامین
تخصیص برای تصمیمی مرکزی بانک است: گفته
ارزجزبانرخرسمی4۲4۲تومانینگرفتهوچنانچه
به گیرد، صورت زمینه این در اقدامی باشد قرار

صورترسمیاعالمخواهدشد.
توسعه سازمان رییس خسروتاج مجتبی همچنین
تجارتدرمورداحتمالسهنرخیشدنارز،گفته
تومان با4۲00 ارزرسمیکشورکه نرخ استکه
اعالم فروردین ۲۲ مورخ در آمریکا دالر هر برای
شدتابهحالتغییرجدینداشتهوکمافیالسابق
پابرجاستوهیچنرخارزدیگریهمدرحالحاضر

براساساعالمبانکمرکزیرسمیتندارد.
به واکنش در نیز تجارت توسعه سازمان معاون
کاالها برخی واردات بر مبنی اظهارنظرها برخی
بر تومانگفتهاست: از4۲00 نرخبیش با بادالر
اساستمهیداتصورتگرفتهازسویدولت،هیچ
برنامهایبرایوارداتبانرخارزدیگریغیرازآنچه
بود؛ نخواهد امکانپذیر آمده، دولت مصوبات در
بنابراینادعایبرخیرسانههابهویژهدرشبکههای

مجازیدراینخصوص،صحتوسندیتیندارد.

قائم مقام بانک مرکزی:

نگران قانون بانکداری هستیم 
که از مجلس بیرون می آید

قائم مقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی شدید نسبت 
به قانون بانکداری که با فعل و انفعاالت متعدد از 
مالی  سلطه  گفت:  آمد،  خواهد  بیرون  مجلس 
دولت باید پایان یابد تا بانک مرکزی مستقل شود.
بهگزارشخبرنگارمهر،اکبرکمیجانیدرهمایش
نگرانی داشت: اظهار ارزی و پولی سیاستهای
داردکه بانکمرکزیوجود برایمسئوالن بزرگی
الیحهدرمجلسچهُکنشوواکنشهاییراایجاد
میکندوقانونیکهازمجلسبیرونمیآید،نیازهارا
تامینخواهدکردیاخیرکهتجربیاتگذشتهدراین
زمینهذهنیتبازدارندهایراایجادکردهوموجب
شدهشتابیدراینامرصورتنگیرد؛ایندرحالی
استکهقانونبانکداریامروزبرمبنایقانونپولی
وبانکیسال5۱وقانونبانکداریبدونربامصوب

سال۶۲استکهاینموضوعایدهآلنیست.
امرموجبشده این افزود: بانکمرکزی قائممقام
تطابق دنیا مرکزی بانکهای مصوبات با ما قوانین
نداشتهباشدوازلحاظاستانداردهاینظارتیشکاف
شده؛ ایجاد توسعه حال در کشورهای با بزرگی
البتهاینمواردبهدلیلغفلتنبودهوازسال79
مطالعهبرایانجاماصالحاتقانونیصورتگرفتو
تولیدپیشنویسبرایقانونبانکمرکزیوقانون
از بخشی که گرفته قرار کار دستور در بانکداری
و مجلس اختیار در اکنون بانکداری قانون الیحه
الیحهبانکمرکزیوبخشیازالیحهبانکداریدر

دستبررسیدرهیاتدولتاست.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/30/1754069/3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4325909/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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11یادداشت مدیریتی

مصاحبه با جورج الیور، مدیرعامل جانسون کنترلز
Bob Woods :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
  strategy-business :منبع

به  به شدت  همواره  سازمانی  رهبری  و  نوآوری 
وقتی  مثال،  عنوان  به  بوده اند.  مرتبط  یکدیگر 
وارن جانسون اولین ترموستات الکتریکی را در 
سال 1885 توسعه داد، منجر به توسعه شرکت 
که  شد   )Johnson Controls(کنترلز جانسون 
یک شرکت موفق در زمینه نوآوری بوده است. 
جرج الیور، مدیر ارشد اجرایی این شرکت از پاییز 
سال 2017، به یک طرفدار پیشرو در نوآوری در 
ناسازگار  راهنمای جریان های  و یک  کسب و کار 
با  در حوزه های تکنولوژیک و اجتماعی رودررو 

شرکت های صنعتی تبدیل شده است.
الیوریکفردباتجربهدرسهسازمانمعروفاست.او
بهعنوانیکمهندسمکانیکدرموسسهپلیتکنیک
ماساچوست،طییکدورهشغلی۲3 ورسستردر
سالهدرجنرالالکتریکبهردههایرهبریسازمان
سازمانی رهبری کلیدی نقشهای او یافت. ترفیع
رادرموتورهایهواپیما،تجهیزاتوتکنولوژیهای
حوزهآبداشتهاستوباجکولشوسایررهبران
نزدیک از دوره آن طی جنرالالکتریک تاثیرگذار
بزرگترین تایکو، به سپس او است. کرده کار
در ایمنی و حریق اعالم سیستمهای ارائه شرکت
برابرآتش،پیوست.درسال۲00۶بهعنوانرئیس
بخشمحصوالتایمنیانتخابشد.درسال۲007

رهبران کسب و کار به مثابه کاتالیزور برای تغییر)قسمت اول(

مسوولیتهایخودرادرزمینهمحصوالتالکتریکی
فلزیودرسال۲0۱0مسوولیتشرادرایمنیدر
برابرآتشگسترشدادودرسال۲0۱۲مدیرارشد

اجراییاینشرکتشد.
درسال۲0۱۶،تایکووجانسونکنترلزادغامشدند؛
سالبعد،الیوربهسمترئیسومدیرعاملشرکت
ادغامشدهجدیدمنصوبشد.اوزمانیکنترلامور
رابهدستگرفتکهشرکتدرقلبتغییراتبزرگ
قرارداشتودرحالازدستدادنطراحیبزرگی
طراحی و خودرو صندلیهای تولید در میراثش از
پیشرفته باتریهای روی تا بود خودرو داخلی
مخصوصا ساختمانها، تکنولوژیهای و اتومبیل
گرمایش، سرمایش، که »هوشمند« ساختارهای
میکند، ترکیب را ایمنی سیستمهای و امنیت

تمرکزکند.
مجلـهstrategy+businessبـاالیـوردرشـعب
میلواکـی در کنترلـز جانسـون شـمالی آمریـکای
مصاحبـهایانجـامدادهاسـتتـادرمـوردروندهای
مواجـهبـاشـرکتهایصنعتـیدردنیـایامـروز،
و دیجیتـال تکنولـوژی تغییـر حـال در ماهیـت
داللتهـایآنبـرایاسـتراتژیوروشهایـیکهدر
آنصنعـتسـاختمانمیتوانـدبـرسـایرینتاثیـر

بگـذارد،صحبـتکنـد.
مدیرانارشدیکهبهبیستویکمینتحقیقمدیران
است انجامشده PWC ازسوی اجراییکه ارشد
رشد مورد در گستردهای بهطور دادهاند، پاسخ
وضعیت مورد در شما بودند. خوشبین اقتصادی
اقتصادیدرآمریکاوجهانطیچندسالآیندهچه

احساسیدارید؟
ماپسازنجاتازرکودبزرگدرحدود۱0سالپیش،
بایکبهبوداقتصادیبارشدکمتروطوالنیتر،هم
بینالمللیمواجه ایاالتمتحدهوهمدرسطح در
بودهایم.گرچهرشددرطولدورهاینبهبود،بهطور
قابلمالحظهایآهستهتربودهاست،اماتواناییهای
ساختمانهای مانند نهایی بازار در زیادی بسیار
مطبوع تهویه و گرمایش غیرمسکونی؛ و مسکونی
وجود تکنولوژی و اتوموبیل صنعت HVAC(۱(؛
این بهبود برای امید روزنه شایدیک است. داشته
رشدآهسته،فقدانافزایشدرعدمتوازنیبودهاست
کهبهطورمعمولطییکسیکلنرمالاقتصادیرخ
نرخهای افزایشهماهنگ اخیرا،شاهد خواهدداد.
تسریع موجب که بودهایم جهانی سطح در رشد

سرعتاینبهبودشدهاست.
باسایرمدیرانارشداجراییموافقمو بنابراینمن
سال چند طی جهانی رشد مورد در که میگویم
پدید ناگهان که سوالی هستم. خوشبین آینده
میآیدایناستکهدرچهنقطهایهمهچیزشروع
بهآهستهشدنمیکند؟شمابایداطمینانیابیدکه
سرمایهگذاریخودرادرجایدرستیانجاممیدهید
واینچیزیاستکهمنزمانبسیارزیادیصرف
فکرکردندرموردآنمیکنم:سرمایهگذاریدوباره
و سازمان سراسر در نوآوری ادامه کسبوکار، در

گسترشارائهخدماتمان.
شرکتهادرجذباستعداددربازاربهشدترقابتی

امروزباچهچالشهاییمواجههستند؟
تغییر دیگر نسل به نسل یک از نگرشها گرچه
است. ثابت چیز چند من تجربه طبق اما میکند،
که کنند کار شرکتهایی برای میخواهند مردم
ازنظرمالیموفقهستندودرصنعتخودپیشرو

که است آن دیگر مهم نکته اما میآیند، بهشمار
باشند. موفق نیز کارمندان برای درخلقفرصتها
انجام وچالشبرانگیزی کارهدفمند باید همچنین
دهندکهتاثیرگذارباشد.اینمسالهبهخصوصبرای
به کار این ما، درشرکت است. صادق هزاره نسل
مصرف کارآتر، را تجهیزات که است این معنای
کنیم. ایجاد پایدارتر یکجهان و کاهش را انرژی
و تسهیالت از حفاظت شامل کار این همچنین
نسل این میشود. امنتر محیط یک ایجاد و افراد
همچنینخواهانکاردرمحیطیاستکهدرمورد

جنسیتونژادبسیارمتنوعباشد.
چگونـهاتوماسـیونبـرایـننیـرویکارجدیـداثـر

خواهـدگذاشـت؟
تصورنمیکنمدردنیایامروزشرکتیوجودداشته
باشدکهازاثراتخودکارسازیمصونباشد.توسعه
برای فنی مهارتهای مجموعه که کاری نیروی
را اتوماسیون برای مناسب توانمندیهای توسعه
و مهم امری به شدن تبدیل حال در باشد داشته

حیاتیاست.
باوجودمسائلیماننداستفادهازانرژیدرپلتفرمهای
مبتنیبرتکنولوژی،اینترنتاشیا،تحلیلهایمبتنی
صنعتی زیرساختهای روباتیک، علم و نرمافزار بر

قرن۲۱راچگونهارزیابیمیکنید؟
فرصتهایبزرگیوجوددارد.درصنعتما،بهعنوان
مثال،ساختمانهایامروزیبهصورتمجزا،دارای
همچنین و چندمنظوره HVAC سیستمهای
هستند. متعدد ساختمان مدیریت سیستمهای
دادن رخ حال در آنها بین همگرایی اندکی میزان
همگرایی نوع این جدید، زیرساختهای با است.

زودتراتفاقخواهدافتاد.
ادامهدارد
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دشت گل های شقایق

به که است، گیاهی داغدار« »الله یا شقایق« »گل
صورتوحشیوخودروبهرنگسرخرشدمیکندو
دارایچهارگلبرگاست.درایرانشقایقبیشتردر
استانهایحاشیهدریایخزر،آذربایجان،چهارمحال
وبختیاری،خوزستان،کرمانوفارسیافتمیشود.
شده باعث همدان در باران متعدد بسیار بارشهای
استکهاینگیاهدربسیاریاززمینهایکشاورزیو
دشتهایاطرافاینشهررشدکندوازدورجلوهای

زیباویکدستقرمزرابهخودبگیرد.

https://www.isna.ir/photo/97030602910/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82#3

	ناتوانی نیروگاه های برق آبی برای تامین برق تابستان
	نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: کاهش بارندگی های امسال مانع از ورود نیروگاه های برق آبی با تمام توان در مدار برای تولید برق و برای تامین پیک مصرف تابستان هستند.
	ثبت اطلاعات واردات کالای اعتباری از کانال سندیکا
	  در پی ابلاغ سیاست های جدید ارزی و به منظور رفع مشکلات شرکتها، وزارت صمت اقدام به تشکیل و تعیین کارگروهی برای تعیین تکلیف واردات کالای اعتباری برای تخصیص ارز کرده است. در همین راستا طی نامه ای از سندیکای صنعت برق درخواست کرد که اطلاعات شرکتهای مرتبط را
	افزایش تعرفه برق مراکز دولتی پر مصرف
	وزیر نیرو گفت: چنانچه وسایل سرمایشی بعد از ساعات اداری در سازمانها و مراکز دولتی فعال باشد با استفاده از تجهیزات و فناوری هایی که در اختیار داریم برق این مراکز را قطع خواهیم کرد.

	کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق احتمال خاموشی در تهران را به حداقل میرساند/ قطع برق تهران خط قرمز است
	طرح ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی در ادارات دولتی آغاز شدخبرگزاری فارس: طرح ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی در ادارات دولتی آغاز شد

	الزام صنایع به صرفه جویی مصرف برق در ساعات 
	تفاهم نامه همکاری واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با شرکت توزیع نیروی برق برای کنترل پیک مصرف برق به استانها ابلاغ شد تا واحدهای صنعتی در خصوص برق صرفه جویی کنند.

	کابل کشی دکلهای برق فشار قوی با پهپاد
	به تازگی یک شرکت اپراتور هواپیما و پهپادهای هوایی که SkySkopes نام دارد موفق شده با استفاده از پهپادها راه جدیدی برای کابل کشی دکلهای برق فشار قوی پیدا کند.

	اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت صورتحساب نیروگاههای تجدیدپذیر
	رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق کشور از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: این مهم در هیات وزیران به تصویب رسید و در اسرع وقت صورتحساب برق نیروگاههای تجدیدپذیر بهصورت کامل پرداخ

	تلفات برق در مازندران به ۱۳.۳ درصد رسیده است
	مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران میزان تلفات برق در استان را ۱۳.۳ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم این میزان امسال به زیر ۱۲ درصد کاهش یابد.

	اهواز به قطب مدیریت مصرف برق و الگویی در کشور تبدیل شده است
	معاون وزیر نیرو در این بازدید گفت: بزرگترین اقدام در کنترل پیک برق را خوزستان و اهواز انجام داده که این میزان کاهش مصرف، علاوه بر استمرار روند توزیع برق، به تولید کشور نیز کمک می نماید.

	صدور ۹۵۰ مگاوات پروانه نیروگاه برق در مازندران و گلستان
	مدیرعامل برق منطقهای مازندران و گلستان گفت: تاکنون ۹۵۰ مگاوات پروانه برای واحدهای نیروگاهی صادر و ۱۰۷ مگاوات واحد نیروگاهی بهره برداری شده است.

	روتر هوشمند
	شرکت تی پی لینک روتر تازه ای به نام دکو ام ۹ پلاس تولید کرده که قابلیت کنترل و مدیریت لوازم خانگی هوشمند را دارد و اتصال آنها به اینترنت را تسهیل می کند.

	مدیریت مصرف ضامن تامین پایدار برق تابستان 97 است
	مدیر برق شهرستان مه ولات گفت: در صورت همکاری مشترکان و استفاده صحیح از انرژی برق، تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.

	۳ گروه کالایی دلار چند تومانی میگیرند؟
	طبق اعلام بانک مرکزی، از این پس ارز مورد نیاز به سه گروه کالایی «اساسی و حیاتی»، «مواد اولیه و ضروری» و «کالاهای با اولویت کمتر» تخصیص مییابد.

	نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون میآید
	قائممقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی شدید نسبت به قانون بانکداری که با فعل و انفعالات متعدد از مجلس بیرون خواهد آمد، گفت: سلطه مالی دولت باید پایان یابد تا بانک مرکزی مستقل شود.


	رهبران کسبوکار به مثابه کاتالیزور برای تغییر(قسمت اول)
	نوآوری و رهبری سازمانی همواره بهشدت به یکدیگر مرتبط بودهاند. به عنوان مثال، وقتی وارن جانسون اولین ترموستات الکتریکی را در سال ۱۸۸۵ توسعه داد، منجر به توسعه شرکت جانسون کنترلز(Johnson Controls) شد که یک شرکت موفق در زمینه نوآوری بوده است. جرج الیور، مدی




