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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

شاخصی برای زیست انسانی

مجلس از اتاق ایران خواست نظر کارشناسی خود را اعالم کند؛

تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت آری یا خیر

 سندیکای صنعت برق ایران فرارسیدن تاسوعا و 
عاشورای حسینی را به تمامی محبان و پیروان مکتب 

حسین بن علی)ع( تسلیت می گوید.

دنیای اقتصاد/ محمود صدری
شور تاسوعا و عاشورا و ماتم امام شهیدان، آدمی را 
از طرح امور دنیوی در ایام سوگواری، منع می کند 
و سخن گفتن از زخارف دنیا، موجب شرمساری 
مانند  دانایانی  و  عالمان  به  رجوع  اما  می نماید. 
شهید مرتضی مطهری به ما می آموزد که چنین 
تحفظ هایی، سیمای راستین حسین ابن علی )ع( 
را پوشانده و حجاب راه ما در شناخت پیام اصلی 
عاشورا یعنی فرایض امر به معروف و نهی از منکر 

شده است.
این حجاب که حاصل نیرنگ خواص و جهل عوام بوده 
و هست، فلسفه رستاخیز حسین)ع( و همراهانش و 

ادامه در صفحه 3

صنعت  وزارت  تفکیک  پیشنهاد  ارائه  دنبال  به 
و  بازرگانی  وزارتخانه  دو  به  تجارت  و  معدن 
صنعت ومعدن از سوی دولت به مجلس، مجلس 
نیز از اتاق ایران خواسته تا نظر کارشناسی خود 

را در این مورد اعالم کند.
با حضور  ایران  اتاق  کمیسیون های صنایع و معادن 
به  مرتبط  کمیسیون های  دیگر  اعضای  از  تعدادی 
این موضوع از جمله کمیسیون های توسعه صادرات 
طرح  بررسی  به  نشستی  طی  واردات  مدیریت  و 
تفکیک موضوع پرداختند و درنهایت پیشنهاد دادند 
به جای تأکید بر تفکیک وزارتخانه ها، اصالح قوانین 
باالدستی در دستورکار قرار گیرد به گونه ای که ادغام 
به معنای واقعی صورت گیرد به طوری که هم بخش 
بازرگانی و هم صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفته 
و زمینه توسعه آنها به صورت هماهنگ فراهم شود.

وزارت  ادغام  که  زمانی  اقتصادی  فعاالن  باور  به 
بازرگانی و صنعت و معدن کلید خورد، هیچ آمادگی 
و پیش زمینه ای برای این کار وجود نداشت در نتیجه 
شاهد اجرای این قانون به صورت ناقص بودیم تا آنجا 
که نه تنها ادغامی انجام نشد بلکه هدف نهایی این 
قانون که چابک سازی و کوچک شدن دولت بود نیز 

فراموش شد حتی در این بین شاهد افزایش تعداد 
کارکنان وزارتخانه بودیم.

صادرات  کمیسیون  نایب رئیس  صالحی،  حمیدرضا 
اتاق ایران با توجه به وضعیت فعلی و اقتصاد بیمار 
بنا  کرد:  تأکید  است،  رسیده  ارث  به  از گذشته  که 
بر شرایط موجود، بخشی از اقتصاد کشور به سمت 
آزادسازی حرکت کرده و کنترل آن از اختیار دولت 
خارج شده است. در این وضعیت باید هماهنگ سازی 
با  متناسب  اقتصادی  محورهای  و همه  بیفتد  اتفاق 

هم حرکت کند.
این فعال اقتصادی نیز اعتقاد دارد تفکیک وزارتخانه 
سراغ  به  است  آن  بهتر  و  نیست  مناسبی  راهکار 

داشته  کالن  مدیریت  می توانند  که  برویم  مدیرانی 
باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سطح 

کالن مدیریت کنند.
وی ادامه داد: باید مانع از تصدی گری دولت شویم و 

به دنبال افرادی برویم که کالن نگر هستند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران 
با تأکید بر این نکته که آنچه در قالب ادغام صورت 
کرد:  تصریح  بود،  وزارتخانه  دو  تجمیع  تنها  گرفت 
محور اصلی اجرای این طرح کوچک شدن دولت بود 
که متأسفانه محقق نشد و پیامدهای ناامیدکننده ای 
برای اقتصاد به ویژه در حوزه صنعت، تولید و تجارت 

ادامه در صفحه 3

https://www.faragostar.net/ieis/?utm_source=landingpage-sandika&utm_medium=banner&utm_campaign=sandikaoff
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3441659-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C


عناوین اخبار

27شهریور 1397 شماره  2264     

2

 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و 
تجارت آری یا خیر

ارائه پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت  به دنبال 
و  بازرگانی  وزارتخانه  دو  به  تجارت  و  معدن 
صنعت ومعدن از سوی دولت به مجلس، مجلس 
کارشناسی  نظر  تا  خواسته  ایران  اتاق  از  نیز 

خود را در این مورد اعالم کند.
صفحه 1

اشنایدر  بررسی مشکالت شرکت 
الکتریک ایران درباره عدم توانایی در 

ثابت محصوالت   ارائه قیمت 
جلسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا، 
سندیکای  محل  در  جاری  سال  شهریور  ششم 

صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 4

بررسی اصالح آیین نامه  قراردادها در 
بازرگانی  مهندسی  کمیته  جلسه 

بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیته  جلسه 
سندیکای صنعت برق ایران بیستم شهریور سال 

جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
صفحه 4

ضرورت قیمت گذاری خدمات طراحی 
و مهندسی در آئین نامه شرکت های 

یکپارچه ساز سیستم اتوماسیون پست 
جلسه کمیته تخصصی سازندگان پست های فشار 
قوی سندیکای صنعت برق ایران، بیست و پنجم 

شهریور سال جاری در محل سندیکا برگزار شد.
صفحه 4

تغییر جهت مصرف جهانی بسوی 
انرژی های نو 

فصل اقتصاد - معاون سازمان انرژی های تجدید 
ایران گفت: جهت  انرژی برق  بهره وری  پذیر و 
به  امروز  جهانی  انرژی  مصرف  سیاست  پیکان 

سوی انرژی های نو تغییر کرده است.
صفحه 5

برای  بهترین مکان  چین 
انرژی های  سرمایه گذاری در بخش 

تجدیدپذیر 
محققان اظهار کردند در رتبه بندی که اخیرا انجام 
برای  جذاب  مکانی  به عنوان  چین  است،  شده 
معرفی  تجدیدپذیر  انرژی های  سرمایه گذاری 
شده  است. به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، نتایج 
بررسی نشان می دهد که چین، بهترین مکان برای 

سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر است.
صفحه 5

حمایت از کاالی داخلی گامی برای 
توانمندسازی نیروی متخصص ایرانی است 
کیفیت  با  کاالی  از  حمایت  گفت:  اردکانیان 
ساخت داخل عالوه بر اینکه خودکفایی و توسعه 
برای  گامی  شود  می  سبب  را  کشور  اقتصادی 
مستعد  جوانان  توانمندی  و  خودباوری  تقویت 

ایرانی است.
صفحه 6

پتروشیمی  احداث مجتمع  نامه  تفاهم 
و نیروگاه برق در پارسیان امضا شد 

 GTX پتروشیمی  طرح  واگذاری  نامه  تفاهم 
پارسیان و احداث نیروگاه تا ظرفیت 5هزار مگاوات 
در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با سرمایه 

گذاری شرکت نفت و گاز مپنا امضا شد
صفحه 7

ایجاد 600 مگاوات ظرفیت جدید 
از  نیروگاهی در سیستان/ بهره برداری 

نیروگاه افق زاهدان تا پیک 99
معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید 

نیروی برق حرارتی گفت: سیستان و بلوچستان 
برای سال 1400 نیاز به حدود 600 مگاوات 

ظرفیت جدید نیروگاهی دارد که بخش عمده آن 
با احداث نیروگاه افق زاهدان تامین می شود.

صفحه 7
پاک ترین و ارزان ترین انرژی دنیا در 

سیستان هدر می رود
مهمترین منبع تولید انرژی پاک در بادخیزترین 

نقطه ایران به جای استفاده بهینه و ارز آوری 
فراوان به معضلی برای مردم سیستان تبدیل 

شده بطوریکه از ابتدای امسال تاکنون سه هزار 
و 252 نفر را راهی بیمارستان و مراکز درمانی 

کرده است.
صفحه 8

ایران  آمریکا علیه  روسیه: تحریم های 
غیرسازنده و اشتباه است

وزیر انرژی روسیه در گفت و گو با شبکه سی ان 
صنعت  علیه  آمریکا  تحریم های  گفت:  سی  بی 
به  را  پیامدهایی  و  بوده  غیرسازنده  ایران  نفت 

همراه خواهد داشت.
صفحه 9

روش های مدیریت، استخدام و اخراج 
جف وینر)Jeff Weiner(، به عنوان عالی رتبه ترین 
مدیر اجرایی لینکدین، مسوولیت 14 هزار کارمند 
این وب سایت را بر عهده دارد. او در گفت وگویی 
با آدام بریانت در شبکه سی ان بی سی،  تفصیلی 
انگیزش  و  هدایت  استخدام،  روش های  مورد  در 

کارکنان خود توضیح می دهد.
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
کبری)س(  زینب  هوشمندانه   پیام  رسانی 
امام  بعدی  روشنگری های  در  آن  استمرار  آن گاه  و 
زین العابدین)ع( و دیگر امامان شیعه )علیهم السالم( 

را از نظرها نهان کرده است.
آن گونه که در تاریخ آمده است، فلسفه قیام عاشورا، 
و  حق پوشی  برابر  در  انسانی  کرامت  از  پاسداری 
صدر  با  عالمانه  برداشت  این  است.  بوده  ستمکاری 
و ذیل آنچه در قیام عاشورا رخ داد، همنوا و سازگار 
با شقی ترین  مواجهه اش  در  )ع(  امام حسین  است. 
آدم های تاریخ، از آن جهت نازک آرای تن را به تیر 
و سنان خصم غدار سپرد که نمی خواست به بیعت 
با حاکمی بدکردار و نامشروع تن دهد. امتناع امام، 
یک وجه قدسی و روحانی داشت و یک وجه انسانی 
یزید  قبول خالفت  از  امتناع  قدسی  وجه  زمینی.  و 

و  قبولی، حق پوشی  که چنین  بود  این  معاویه،  ابن 
عدول از وصیت پیامبر اکرم )ص( در حجه الوداع و 
رسالت »اصحاب الکسا« بود. خداوند در قرآن مجید 
اصحاب  است  فرموده  احزاب(  در سوره  تطهیر  )آیه 
الکسا یا اهل بیت پیغمبر )ص( را از پلیدی دور نگه 
خداوند  که  امامی  است.  کرده  مطهرشان  و  داشته 
و  است  خواسته  مطهرش  و  کرده  تطهیرش  عالم 
است،  خوانده  او  توالی  به  را  امت  رسول اهلل)ص(، 
نمی تواند از »حق امامت« که ضامن استمرار رسالت 
نبی مکرم است چشم بپوشد و عنان اختیار مسلمین 
را به دیگری بسپارد که هر که باشد، عادل و ظالم، 
حق ندارد جای حق و مقدرشده از سوی باری تعالی 

را بگیرد.
التزام  بیانگر  عاشورا،  قیام  زمینی  و  انسانی  وجه 
سیاسی و اجتماعی نواده رسول اهلل)ص( به مصلحت 
و  معروف  به  امر  فرایض  ذیل  که  است  مسلمین 
فارغ  )ع(  حسین  امام  می گیرد.  قرار  منکر  از  نهی 
از رسالت قدسی و روحانی اش که تضمین استمرار 
امامت مسلمین از طریق اهل بیت بود، خود را مکلف 
می دید که نگذارد امور مسلمین به دست خلیفه ای 
سپرده شود که حتی از مصادیق حدیث نبوی در باب 
»سلطان جائر« هم بدتر بود. پس، امام حسین )ع( 
با وجود علم به نابرابری قوای یاران اندک شمار خود 
و سپاهیان پرشمار خصم، تن و جان رنجه داشت تا 
گزند  از  روح مطهرش  الهی،  تکلیف  به  با عمل  اوال 
وظیفه  به  عمل  با  ثانیا  و  بماند  امان  در  حق پوشی 
سیاسی و اجتماعی اش نگذارد مقدرات امت اسالمی 
جان  حسین،  بیفتد.  ناشایست  حاکم  دست  به 
گرامی اش را در این راه گذاشت و با این جانفشانی، 
جدایی ناپذیر  پاره  به  را  ظلم ستیزی  نیکوی  سنت 

وجدان شیعی تبدیل کرد.

ادامه از صفحه 1
نبود  و  چندصدایی  سویی  از  داد:  ادامه  وی  داشت. 
وحدت رویه بین سازمان ها و بخش های زیرپوشش 
بزرگ  چالشی  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
این  بر  کالن  مدیریت  نبود  دلیل  به  و  شده  تبدیل 
حوزه ها نتوانستیم آن طور که باید شاهد رشد صنعت 

و بازرگانی کشور باشیم.
با وجود  اقتصادی همچنین پیشنهاد داد:  این فعال 
همه مشکالت موجود بهتر آن است که روند ادغام 
را مورد تجدیدنظر قرار دهیم و آن را اصالح کنیم. 
در حال حاضر نگاه ها روی بازرگانی معطوف شده و 

صنعت و معدن در حاشیه قرار گرفته است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز 
با تأیید اظهارنظرهای روغنی، تصریح کرد: بخشی از 
مشکالت امروز اقتصاد کشور ناشی از انتشار آمارهای 
نادرست است. وقتی می گویند سهم معدن در تولید 
که  داشت  انتظار  نباید  است  اندک  داخلی  ناخالص 
توجه الزم به این بخش شود. واقعیت این است که 
در زنجیره تولید ارزش، مواد معدنی جایگاه پررنگ و 
مهمی دارند. اگر اطالعات و آمار موجود اصالح شود 
باید برای حوزه معدن، سهم 20 تا 30 درصدی در 

تولید ناخالص داخلی قائل شویم.
در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
این  برنامه ریزی  معاونت  نماینده  اظهارات  اساس  بر 
که  همان طور  نیست.  موافق  تفکیک  با  وزارتخانه 
ادغام، زیرساخت ها فراهم نبود و چالش های  هنگام 
زیادی برای بدنه وزارتخانه ها به وجود آمد، پیش بینی 
پیچیده ای  مسائل  با  نیز  تفکیک  هنگام  می شود 
روبه رو شویم. از سویی بحث بودجه سازمان های تابع 
نتیجه زمان و هزینه سنگینی  مطرح می شود و در 

باید پرداخت شود که به نفع کشور نیست.
اتاق  کمیسیون صنایع  ابوئی، عضو  محمد  سیدعلی 
ایران از نبود برنامه و منطق در روند ادغام دو وزارت 
وی  باور  به  کرد.  انتقاد  معدن  و  و صنعت  بازرگانی 
دلیل  به  وزارتخانه  تفکیک  نیز  زمانی  برهه  این  در 
به  نتیجه مثبتی  برنامه و منطق، نمی تواند  نداشتن 

دنبال داشته باشد.
ابتدا  اقدامی،  هرگونه  از  قبل  باید  کرد:  تأکید  وی 
برنامه ای  زمانی که  برنامه ریزی کرد.  و  هدف گذاری 
نباشد، مسیر هم مشخص نیست در نتیجه تفکیک 
وزارتخانه هم نمی تواند به بهتر شدن وضعیت تولید 

و تجارت کمک کند.
و  تفکیک دفاع کردند  از  برخی هم  این نشست  در 
آن را راه حلی برای بهبود وضعیت صنعت و بازرگانی 
دانستند. این افراد معتقدند وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نمی تواند از این حوزه گسترده حمایت کند 
بنابراین جدا شدن آنها موجب می شود که حداقل از 

یک بخش حمایت شود.
در نهایت مقرر شد ضرورت اصالح قوانین باالدستی 
و کارآمدتر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان نظر نهایی این نشست در اختیار هیات رئیسه 

اتاق ایران قرار گیرد.
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بررسی مشکالت شرکت 
اشنایدر الکتریک ایران درباره 

عدم توانایی در ارائه قیمت ثابت 
محصوالت 

بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیته  جلسه 
محل  در  جاری  سال  شهریور  ششم  سندیکا، 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
پارس سوئیچ  نمایندگان شرکت های  این جلسه  در 
بورد و اشنایدر الکتریک ایران )تله مکانیک( با توجه 
به عدم ثبات بازار به عنوان اعضای کمیته مهندسی 
بازرگانی سندیکا، به طرح مشکالت و دفاع از مواضع 
اشنایدر توضیحاتی درباره  خود پرداختند و شرکت 

علت عدم ارائه قیمت ثابت مطرح کرد. 
تاکید  ایران  الکتریک  اشنایدر  شرکت  نمایندگان 
کردند که این شرکت علیرغم سختی های اقتصادی 
به فعالیت خود در زمینه تولید مینیاتورها ادامه داده 
و تالش دارد خدمات الزم را به مشتریان خود ارائه 
کند. آنها در ادامه به مشکالت سیستم بانکی ایران و 
ترکیه اشاره و تاکید کردند که در حال حاضر امکان 
انتقال پول بین بانک ها و حتی صرافی های بین دو 
کشور میسر نیست و این موضوع باعث عدم امکان 
حال  در  که  است  شده  ایران  به  تجهیزات  انتقال 

پیگیری موضوع هستیم. 
در  بورد  سوئیچ  پارس  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
و  هولوگرام  پیگیـری  اجنـاس،  کیفیت  با  رابطه 
کانال ورود اجناس اشنایـدر به ایران سواالتی مطرح 
ایران  الکتریک  اشنایدر  نمایندگان شرکت  و   کرده 

پاسخ های الزم را بیان کردند. 

بررسی اصالح آیین نامه  قراردادها در جلسه کمیته مهندسی بازرگانی 
جلسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران بیستم شهریور سال جاری در محل 

سندیکا برگزار شد.   
در ابتدای جلسه موضوع ادغام کمیته های تخصصی سندیکا با محوریت لزوم ساماندهی و جلوگیری از اقدامات 
و  بحث  مورد  فعالیت ها  شفاف سازی  و  کمیته ها  عملکرد  چابک ترکردن  جهت  در  مرتبط  کمیته های  موازی 

تبادل نظر قرار گرفت.
سیاست  با  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  در  سندیکا  خط مشی  و  اقتصادی  شرایط  کنونی  وضعیت  بررسی 
جلوگیری از ضرر و زیان اعضا با خاتمه قراردادها، اصالح آیین نامه های قراردادها، تفکیک قرارداد تیپ پیمانکاری 

از بازرگانی، پیگیری مشکالت پیمانکاران توزیع در خصوص اسناد خزانه از دیگر محورهای جلسه بود. 
جلسه  مقرر  و  بررسی  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  با  مشترک  جلسه  برگزاری  ضرورت  موضوع  ادامه،  در 

مشترکی با موضوع هم پوشانی سرمایه در گردش بین اعضای کمیته صورت پذیرد. 
همچنین مقرر شد کمیته مشکالت مربوط به سفارش های پروژه ای زیربنایی و محدودیت  و ممنوعیت کاالهای 

فاقد مشابه داخلی را پیگیری و برای حل آنها برنامه ریزی کنند. 

ضرورت قیمت گذاری خدمات 
طراحی و مهندسی در آئین نامه 

شرکت های یکپارچه ساز سیستم 
اتوماسیون پست

جلسه کمیته تخصصی سازندگان پست های فشار 
قوی سندیکای صنعت برق ایران، بیست و پنجم 
شهریور سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
رئیس کمیته تخصصی  با حضور  که  این جلسه  در 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا تشکیل شد، پروپوزال 
اجرایی  روش  و  فنی  مشخصات  تدوین  پیشنهادی 
فشارقوی  پست های  اتوماسیون  سیستم های  جامع 
و آئین نامه یکپارچه سازی سیستم DCS  بررسی 
را  مذکور  پیشنهادی  پروپوزال  جلسه  اعضای  شد. 
تایید کردند و مقرر شد کمیته تخصصی سازندگان 
پست بصورت مر حله به مرحله در جریان کامل روند 
تهیه شده و  ارسالی، متن  پروژه، گزارش های  انجام 

پیشنهادی اسپک قرار گرفته و اعالم نظر کند.
آئین نامه شرکت های یکپارچه ساز سیستم اتوماسیون 
را  خود  نظرات  نقطه  اعضا  و  شد  بررسی  نیز  پست 
تجهیزات  در خرید  اساس  این  بر  که  کردند  مطرح 
پیمانکاران  مهندسی  و  طراحی  قرارداد  از  مستقل 

پست باید انعطاف پذیری وجود داشته باشد. 
قابلیت  به شرطی  نامه  آیین  این  اعضا  طبق نظرات 
اجرائی بدون تعارض منافع وجود خواهد داشت که 
یک  قالب  در  حفاظت  و  اتوماسیون  بخش  قرارداد 
انجام شود.  EPC پست  قرارداد  از  قرارداد مستقل 
همچنین پیشنهاد شد قیمت گذاری و فهارس بهای 
خدمات طراحی و مهندسی در این حوزه نیز تعریف 

و تدوین شود. 
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تغییر جهت مصرف جهانی بسوی انرژی های نو گفتگو

تغییر جهت مصرف جهانی 
بسوی انرژی های نو

فصل اقتصاد - معاون سازمان انرژی های تجدید 
پذیر و بهره وری انرژی برق ایران گفت: جهت 
به  امروز  جهانی  انرژی  مصرف  سیاست  پیکان 

سوی انرژی های نو تغییر کرده است. 
رادیو  »ساعت صنعت«  برنامه  در  نژاد  دودابی  امیر 
باز  اقتصادضمن اشاره به اینکه طبیعت در تولید و 
تولید انرژی های پاک نقش مهمی دارد، افزود: بطور 
بادی،  برق آبی،  شامل  تجدیدپذیر  های  انرژی  کلی 
و  توده  زیست  انرژی  زمین گرمایی،  خورشیدی، 
بشر  استفاده  بطورکلی  داد:  ادامه  وی  است.  امواج 
انرژی های تجدیدپذیر شروع می شود  از  انرژی  از 
آغاز  وقتی  بشر  قبل  هزار سال  تا 11  از 10  یعنی 
به یکجا نشینی کرد تا قرن هجدهم )قرن اکتشاف 

زغال سنگ( عمده انرژی مصرفی شامل انرژی های 
تجدیدپذیر مانند زیست توده سنتی، باد، جریان آب، 

انرژی ماهیچه انسان ها و حیوانات بوده است.
معاون سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
اختراع  با  هجدهم  قرن  از  پس  گفت:  برق  انرژی 
ماشین بخار و استفاده از زغال سنگ دوران جدیدی 
نوزدهم  قرن  اواخر  تا  روند  این  و  شروع  جهان  در 

)اکتشاف نفت( ادامه پیدا می کند.
وی ضمن اشاره به دو نقطه عطف در مصرف انرژی 
یعنی انقالب صنعتی با اکتشاف زغال سنگ و نفت 
تولید  نفت تحول جدی در شیوه  اکتشاف  با  افزود: 
انرژی در جهان ایجاد و تا پس از جنگ جهانی دوم 
خیلی دغدغه ای نسبت به پایان پذیر بودن منابع، 
این  از  موارد  و  اقلیم  تغییر  مسائل زیست محیطی، 

دست وجود نداشت.
دودابی نژاد تصریح کرد: طی دهه 70 میالدی بحران 
از  ناشی  ها  قیمت  و  حادث  دنیا  در  نفتی  شوک  و 

کاهش عرضه بر روی مدار صعودی قرار می گیرد.
چنین  وقوع  دلیل  به  جهان  کشورهای  گفت:  وی 
انرژی  منابع  به  نسبت  بیشتر  را  توجه خود  بحرانی 

جایگزین معطوف می کنند.
معاون سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
دغدغه  میالدی   60 دهه  از  پس  افزود:  برق  انرژی 
و  فسیلی  های  انرژی  مصرف  محیطی  زیست  های 
آالینده های ناشی از مصرف این نوع سوخت ایجاد 
می شود. وی اضافه کرد: این دو عامل یعنی امنیت 
هم  کنار  در  فسیلی  های  انرژی  آالیندگی  و  انرژی 
باعث می شود چند راهکار مهم مدنظر کشورها قرار 
وری  بهره  افزایش  کرد:  تصریح  نژاد  دودابی  گیرد. 
انرژی )تولید بیشتر با مصرف انرژی کمتر( و استفاده 
از انواع انرژی های تجدید پذیر در مقیاس صنعتی، 

تجاری و نوین از جمله این راهکارهاست.
مسیر  این  گفت:  اقتصاد  رادیو  با  مصاحبه  در  وی 
تحول به نظر می رسد طی یک تا دو دهه گذشته 

وارد دوران جدیدی شده است.
معاون سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
انرژی برق افزود: سهم منابع انرژی های تجدید پذیر 
از سبد انرژی که دنیا مصرف می کند به شدت در 
انواع  مصرف  رشد  که  به طوری  است  افزایش  حال 

انرژی نو امروز دوبرابر رشد تقاضای انرژی است.
وی بیان داشت: بحث بهره وری انرژی و استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر از 22 تا 23 قبل به این سو 

در ایران وارد مرحله جدیدی شده است.
به  ایران  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  نژاد  دودابی 
دلیل وجود ظرفیت های باالی انرژی های تجدیدپذیر 
زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت های مربوط به 

این نوع انرژی ها وجود دارد.
با  تجدیدپذیر  انرژی های  یادآورشد:  ادامه  در  وی 
تنوع بخشی به سبد انرژی ضمن افزایش امنیت تولید 
و توزیع انرژی و همینطور صیانت از ذخایر فسیلی 
می تواند در ایجاد فرصت های جدید کسب و کار و 

اشتغال افزایی بسیار در مملکت نقش آفرین باشد.
و  صنعت  گروه  از  کاری  صنعت«  »ساعت  برنامه 
روزهای  عزتی  غالمرضا  کنندگی  تهیه  به  بازرگانی 
مدت  به   21 ساعت  چهارشنبه  و  دوشنبه  شنبه، 
توانمندی  ها،  ظرفیت  معرفی  هدف  با  دقیقه   55
ها و دستاوردهای صنعتی کشور به ویژه در صنایع 
متوسط و بزرگ در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی 
و تشویق و ترغیب صنعت کشور به خالقیت، ابتکار 
از رادیو اقتصاد پخش و عالقمندان  عمل و نوآوری 
می توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت 

این رادیو مراجعه کنند. 

چین بهترین مکان برای 
سرمایه گذاری در بخش 

انرژی های تجدیدپذیر
محققان اظهار کردند در رتبه بندی که اخیرا انجام 
برای  جذاب  مکانی  به عنوان  چین  است،  شده 
معرفی  تجدیدپذیر  انرژی های  سرمایه گذاری 
شده  است. به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، نتایج 
مکان  بهترین  چین،  که  می دهد  نشان  بررسی 
برای سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر است.

 ،)RECAI( براساس شاخص برتر انرژی تجدید پذیر
این  گرفتند.  قرار  رتبه بندی  در  برتر  کشور  چهل 
نتیجه حاکی از آن است که ایاالت متحده در جایگاه 

دوم، آلمان، سوم و هند، چهارم است.
بریتانیا نیز در فهرست بهترین هاست و با پیشرفتی 
تا  ارتقا پیدا کند و تالش کرده  توانسته  که داشته، 
مزارع بادی قدیمی را بازسازی کند. هلند هم جایگاه 

خوبی در این رتبه بندی دارد.
از آنجا که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نسبت به 
سایر انرژی ها ارزان تر است، توجه کشورها نسبت به 
تامین انرژی از این منابع باید افزایش یابد. محققان 
اظهار کردند که با توجه به رشد و توسعه در بخش 
رشد  با  آینده  سال های  در  تجدیدپذیر،  انرژی های 

سریع انرژی در این بخش مواجه خواهیم شد.

http://tnews.ir/news/cef3118870080.html?h=1
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وزیر نیرو:

حمایت از کاالی داخلی گامی 
برای توانمندسازی نیروی 

متخصص ایرانی است
کیفیت  با  کاالی  از  حمایت  گفت:  اردکانیان 
ساخت داخل عالوه بر اینکه خودکفایی و توسعه 
برای  گامی  شود  می  سبب  را  کشور  اقتصادی 
مستعد  جوانان  توانمندی  و  خودباوری  تقویت 

ایرانی است.
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  گزارش  به 
از  معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به نقل 
ستاد خبری دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری 
ایران ساخت، رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت و گو 
با ایران ساخت با بیان اینکه خرید تجهیزات ساخت 
اظهار  است  وزارتخانه  این  تاکید  داخل  متخصصان 
کننده  تولید  از  حمایت  بر  عالوه  اقدام  این  با  کرد: 
کشور  متخصصان  توانمندسازی  برای  گامی  داخلی 
برداشته می شود تا از این طریق وابستگی کشور به 

سایرین رفع شود.
نیاز  رفع  همچنین  کرد:  عنوان  ادامه  در  اردکانیان 
ایران  تجهیزات  از  استفاده  با  نیرو  و  برق  صنعت 
ساخت حس اعتماد آنها را باال می برد و باعث می 
با استفاده از توان و استعداد نیروی انسانی  شود تا 
داخل  ساخت  کاالی  کیفیت  روز  به  روز  خالق 
افزایش پیدا کند. خوشبختانه در حال حاضر شاهد 
بلوغ و توسعه شرکت هایی هستیم که به توانمندی 

و اعتماد به نفش الزم برای شرکت در رقابت های 
منطقه ای و جهانی رسیده اند. 

باالیی در  توان  برق  اینکه صنعت  بیان  با  نیرو  وزیر 
خودکفایی  گفت:  دارد  حوزه  این  تجهیزات  تولید 
توان  امروز  که  است  به حدی  زمینه  این  در  کشور 
و  دارد  وجود  کشور  داخل  در  نیز  نیروگاه  ساخت 
توانمندی جوانان  از  پیشرفت حاصل  روز شاهد  هر 
باعث  این مسئله  این صنعت هستیم.  متخصص در 
و  مهم  صنایع  از  صنعت  این  که  چرا  است  افتخار 
کلیدی کشور است و تولید هر کاالیی نیازمند انرژی 
است. بنابراین پایداری صنعت برق در تولید کاالی 

ایرانی تاثیر مستقیم دارد.
با  تجهیزات  از  همواره  وزارتخانه  این  وی،  گفته  به 
کیفیت ساخت داخل حمایت می کند و این اقدام را 
عملی در راستای سربلندی و توسعه اقتصادی کشور 
می داند. البته این حس اعتماد به تولید کننده ایرانی 
باکیفیت  کاالی  تا  شود  گسترده  نیز  بازار  در  باید 
با نمونه خارجی سربلند باشد و از  ایرانی در رقابت 

این طریق بازار در دست محصوالت ایرانی باشد. 
اردکانیان با اشاره به جشنواره ملی، فرهنگی و هنری 
کاالی  مصرف  زمینه  در  کرد:  بیان  ساخت  ایران 
فرهنگسازی  باید  کنندگان  مصرف  توسط  ایرانی 
اقداماتی همچون  با  توان  انجام شود، همچنین می 
تبلیغ کاالی با کیفیت ایرانی ذهن مصرف کننده را 
به درستی در مسیر خرید این کاالها قرار داد. البته 
ارتقای کیفیت  با  نیز  انتظار می رود تولیدکنندگان 
کاالی ایرانی آن را به عنوان یک برند مطرح کنند. 
بالندگی  و  رشد  که  هستیم  امیدوار  ارتباط  این  در 
روز افزون مراکز دانشگاهی، پژوهشی و همیاری موثر 
آنان را نیز با سازندگان داخلی به این ارتقای کیفیت 

ها و نوآوری ها کمک شایانی کند.

http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/0ab7118869846.html?h=1
http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/0ab7118869846.html?h=1
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تفاهم نامه احداث مجتمع 
پتروشیمی و نیروگاه برق در 

پارسیان امضا شد
 GTX پتروشیمی  طرح  واگذاری  نامه  تفاهم 
5هزار  ظرفیت  تا  نیروگاه  احداث  و  پارسیان 
مگاوات در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 
با سرمایه گذاری شرکت نفت و گاز مپنا امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه سرمایه گذاری 
گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل  غروی  مجتبی  میان 
ویژه  منطقه  مدیرعامل  شاهرخی  حسن  و  مپنا  
هدف  با  دوشنبه  ظهر  پارسیان  بر  انرژی  صنایع 
نیروگاه 5 هزار مگاواتی  تولید پتروشیمی و احداث 
شرکت  نامه  تفاهم  این  اساس  بر  رسید.  امضا  به 
طرح  اصولی  نامه  موافقت  اخذ  از  پس  مپنا  گروه 
تواند  می  ایران  پتروشیمی  صنایع   ملی  شرکت  از 
به  اقدام  پارسیان  بر  انرژی  صنایع  ویژه  منطقه  در 
احداث طرح GTX کند. همچنین شرکت مپنا در 

سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقدام 
به تامین برق و احداث نیروگاه برای تامین برق مورد 
نیاز منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 

خواهد کرد.
کوتاه  برنامه  در  مپنا  شرکت  نامه  تفاهم  این  طی 
مدت متعهد به تامین 50 مگاوات برق جهت مصرف 
صنایع واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
پارسیان با استفاده از امکانات فعلی مپنا، ظرف مدت 

یکسال شده است.
همچنین در برنامه میان مدت شرکت مپنا به عنوان 
سرمایه گذار طرح افزایش ظرفیت نیروگاه و پست برق 
عسلویه مپنا از هزار مگاوات به هزار و 500  مگاوات 
احداث خطوط  و  ترکیبی  به  تبدیل سیکل ساده  با 
انتقال، برای مصرف مجتمع پتروشیمی GTX مپنا 
و دیگر صنایع واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
ظرف مدت 3 سال را تعهد داده است. در برنامه بلند 
مدت شرکت مپنا نصب تجهیزات و تاسیسات تولید 
برق در منطقه انرژی بر پارسیان برای ظرفیت تا 5 
هزار مگاوات در صورت وجود مصرف کننده و تامین 
شرایط کاری توسط طرفین، حداکثر ظرف مدت 10 

سال را پیش بینی کرده است.
احداث شبکه توزیع برق داخل منطقه ویژه اقتصادی 
های  نقشه  و  اسناد  مطالعات،  با  مطابق  پارسیان 
طرح جامع این منطقه توسط سرمایه گذار در قالب 
تفاهمات آتی طرفین حسب نیاز منطقه انجام خواهد 
بر  انرژی  صنایع  ویژه  منطقه  مهر،  گزارش  به  شد. 
شهرستان  در  و  هرمزگان  استان  غرب  در  پارسیان 
انداز این منطقه  پارسیان واقع شده است در چشم 
تن  میلیون   ۴ پتروشیمی،  تن  میلیون   1۸ تولید 
فوالد، 600 هزار تن آلومینیوم و 3میلیون تن آلومینا 

پیش بینی شده است. 

معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی مطرح کرد: 

ایجاد 600 مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی در سیستان/ 

بهره برداری از نیروگاه افق 
زاهدان تا پیک 99

معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی گفت: سیستان و بلوچستان 
برای سال 1400 نیاز به حدود 600 مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی دارد که بخش عمده آن با احداث 

نیروگاه افق زاهدان تامین می شود.
پایگاه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
عظیمی  )پاون(،حمیدرضا  نیرو  وزارت  اطالع رسانی 
درباره پروژه های در دست احداث نیروگاهی در استان 
سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: بیش از یک هزار 
در  استان  این  در  حرارتی  نیروگاه  مگاوات   350 و 
حال بهره برداری است که می توان به پروژه های در 
دست بهره برداری اعم از بخش نیروگاه گاز چابهار، 

زاهدان، کنارک، بمپور و ایرانشهر اشاره کرد.

وی از بهره برداری نیروگاه بخار ایرانشهر با ظرفیت 
256 مگاوات گفت و مطرح کرد: از 5 نیروگاه مورد 
اشاره، ۴ نیروگاه توسط بخش دولتی در حال بهره 
برداری است و نیروگاه گازی چابهار با ظرفیت ۴1۴ 

مگاوات توسط بخش خصوصی احداث شده است.
عظیمی اضافه کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، 
برای  برق  مگاوات  در حدود 600  افق 1۴00  برای 
استان نیاز داریم تا به ظرفیت نیروگاه های منطقه 

افزوده شود.
تولید  تخصصی  مادر  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
فعالیت  راستا  این  در  افزود:  حرارتی  برق  نیروی 
های گسترده ای انجام شده است و عملیات اجرایی 
شهریورماه  در  زاهدان  افق  مگاواتی   500 نیروگاه 
پایداری شبکه  به  امسال آغاز شد که کمک زیادی 

برق در سال های آتی خواهد داشت.
صورت  ریزی  برنامه  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته دو بخش گاز این نیروگاه تا سال 99 وارد مدار 
تا  نیز  آن  بخار  واحد  گفت:  شد،  خواهد  برق  تولید 

سال 1۴00 مورد بهره برداری قرار می گیرد.
بخش  توسط  تماماً  نیروگاه  این  داد:  ادامه  عظیمی 
خصوصی در حال اجراست و در حدود 290 میلیون 
یورو ارزش سرمایه گذاری آن است که 70 درصد از 
منابع خارج کشور سرمایه گذار آن تامین می کند و 

30 درصد مابقی توسط سهامداران انجام می شود.
تولید  تخصصی  مادر  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  حرارتی  برق  نیروی 
مگاواتی   ۴2 ظرفیت  با  دیگر  نیروگاه  یک  نیروگاه، 
می  زاهدان  برق  شبکه  مدار  وارد  آینده  ماه  ظرف 
بخار  بخش  اجرایی  عملیات  دیگر  طرفی  از  و  شود 
حدود   1399 سال  تا  که  شده  آغاز  چابهار  نیروگاه 

160 مگاوات برق به مدار تولید وارد خواهد شد.

https://www.mehrnews.com/news/4405830/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%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%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7
https://www.farsnews.com/news/13970625000716/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-600-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
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پاک ترین و ارزان ترین انرژی 
دنیا در سیستان هدر می رود

زاهدان - ایرنا - مهمترین منبع تولید انرژی پاک 
در بادخیزترین نقطه ایران به جای استفاده بهینه 
و ارز آوری فراوان به معضلی برای مردم سیستان 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  بطوریکه  تبدیل شده 
سه هزار و 252 نفر را راهی بیمارستان و مراکز 

درمانی کرده است.

به گزارش ایرنا منطقه سیستان که با بادهای خنک 
رودها  و  هامون  زیبای  تاالب  روزه،   120 موسمی 
سال  چند  تا  محیط  سرسبزی  و  جاری  نهرهای  و 
پیش به بهشت جنوب شرق کشور معروف بود اینک 
شن  و  گردوغبار  با  همراه  خوفناک  بادهایی  گرفتار 
روان با بیش از 160 روز تداوم در طول سال شده و 
زندگی مردم را در فصول بهار و تابستان تیره و تار 
کرده است؛ بادهایی که می تواند منبع تامین انرژی 
منطقه و صادرات آن به کشورهای نیازمند همسایه 

باشد.
ظرفیت  و  است  ایران  نقطه  بادخیزترین  سیستان 
تولید یک سوم نیاز برق کشور را دارد اما بر اساس 
پذیر  تجدید  انرژی  های  سازمان  اطالعات  آخرین 
کشور هنوز هیچ نیروگاه بادی در این منطقه ایجاد 

نشده است. 
شهریور رو به پایان است و رفته رفته از شدت این 
بادها کاسته می شود و امسال هم این ظرفیت جز 
خسارت نتیجه ای نداشت. فرصتی مغتنم که با بسته 
شدن آب به روی رودخانه هیرمند و خشکی 100 
از دست  المللی هامون هر سال  بین  تاالب  در صد 

می رود.
این  دنیا  در  پاک  های  انرژی  از  یکی  عنوان  به  باد 
شده  سیستان  مردم  سالمتی  و  جان  بالی  روزها 
است به طوری که به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
سال  ابتدای  از  بلوچستان  و  سیستان  استانداری 
به دلیل مشکالت  نفر  تاکنون سه هزار و 252   97
از  ناشی  ترافیکی  حوادث  و  قلبی، چشمی  تنفسی، 
این  از  و  اند  کرده  مراجعه  درمانی  مراکز  به  توفان 
تعداد 6۴۴ نفر به دلیل وخامت اوضاع جسمانی در 

بیمارستان بستری شدند. 
عالوه بر این گرد و خاک ناشی از وزش بادهای 120 

روزه در این منطقه به دلیل همجواری با کشورهای 
افغانستان و پاکستان که از شرایط مناسب بهداشتی 
برخوردار نیستند ناقل بیماری های خطرناکی مانند 
سل است و بنا بر اعالم دانشگاه علوم پزشکی زابل، 
وجود حدود 500 بیمار مبتال به سل بر اثر ریزگردها 
به  را  سیستان  خشکسالی،  از  ناشی  تغذیه  سوء  و 

کانون سل در کشور تبدیل کرده است.
**بادهای 120 روزه از گذشته تا حال

در  منطقه سیستان  اقلیمی  ویژگی  مشهورترین  باد 
پر  زمان  در  که  است  بلوچستان  و  سیستان  شمال 
آب بودن تاالب هامون و عبور از روی آب در فصل 
تابستان موجب کاهش دما و ایجاد هوایی مطبوع و 
تبدیل  تهدید  یک  به  روزها  این  اما  شد  می  خنک 

شده است.
پژوهشی با عنوان انرژی پتانسیل باد در کشور ایران 
روزه   120 بادهای  که  شد  انجام   13۸5 سال  در 
سیستان را معروف ترین بادهای محلی ایران معرفی 
کرد. براساس تعریف این پژوهش این بادها از اواسط 
سپتامبر  ماه  اواسط  تا  ماه(  خرداد  )اوایل  می  ماه 

)اواخر شهریور( در منطقه وسیعی می وزند.
منطقه  در  خشکسالی  وقوع  گذشته  سال   20 در 
منطقه شد  گیاهی  پوشش  سیستان موجب کاهش 
و  خاک  سطح  بر  مناسب  پوشش  وجود  عدم  که 
موجب  هامون  تاالب  بستر  بودن  خشک  همچنین 
شده تا به هنگام وقوع باد، خاک سطحی جدا شده و 
ذرات گرد و غبار در هوا معلق شود و به این ترتیب 
توفان های گرد و خاک شکل می گیرد این وضعیت 
سال به سال شدت یافته و تعداد روزهایی که توفان 

گرد و خاک در آن وجود دارد بیشتر می شود.
و  گرد  توفان های  عنوان  با  مطالعه ای   ۸6 سال  در 
خاک منطقه سیستان انجام شد که نتایج آن حاکی 

خاک  و  گرد  توفان های  شدت  و  تعداد  افزایش  از 
است  سیستان  منطقه  در  خشکسالی  وقوع  از  پس 
به طوری که تعداد روزهای با توفان گرد و خاک در 
سال 1377 هشت روز بوده و به این تعداد در سال 
137۸، 25 روز اضافه شده و به 33 روز رسید و در 

سال 13۸0 نیز به 7۴ روز افزایش یافت. 
پایش  شبکه  رئیس  گفته  به  که  حالیست  در  این 
امسال  ابتدای  از  بلوچستان  و  سیستان  هواشناسی 
تا کنون بیش از 130 روز در زابل همراه با باد، گرد 
وخاک و توفان سپری شده است و بیشترین میزان 
به 9 هزار و  این شهر  غلظت ذرات معلق در هوای 
75 میکروگرم بر مترمکعب یعنی 60 برابر حد مجاز 

رسید.
قهر طبیعت، کاهش میزان بارندگی و عملی نشدن 
تعهد کشور افغانستان در خصوص حق آبه رودخانه 
هیرمند سال هاست که یکی از مهمترین منابع تولید 
انرژی پاک در سیستان را به مهمترین عامل مخرب 
که  اندازه  همان  به  اما  است  کرده  تبدیل  سالمتی 
مثبت  برداری  بهره  است  سخت  ریزگردها  کنترل 
که  فرصتی  است  آسان  نیز  نعمت خدادادی  این  از 
اگر در هر جای دیگر دنیا بود به بهترین نحو از آن 

استفاده می شد.
** تنها یک توربین بادی در سیستان وجود دارد

بررسی های علمی محمود اوکاتی عضو هیئت  علمی 
دانشگاه زابل نشان می  دهد که وجود بادهای محلی 
در زابل امکان نصب نیروگاه بادی با توان تولید 20 
برق  نیاز  یک سوم  معادل  یعنی  برق  مگاوات  هزار 

کشور را دارد. 
همچنین غالمرضا سرگلزایی مجری طرح نیروگاه های 
بادی و خورشیدی سیستان و بلوچستان در مصاحبه 

ادامه در صفحه بعد
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9 اخبار صنعت برق 

روسیه: تحریم های آمریکا علیه 
ایران غیرسازنده و اشتباه است

انرژی روسیه در گفت و گو با شبکه سی  وزیر 
ان بی سی گفت: تحریم های آمریکا علیه صنعت 
به  را  پیامدهایی  و  بوده  غیرسازنده  ایران  نفت 

همراه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک درباره تاثیر احتمالی 
تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران گفت: موضع 
این  بر  مانده و همچنان  تغییر  بدون  باره  این  ما در 

باوریم که اقدام مذکور غیرسازنده و اشتباه است.
نواک در این گفت که در حاشیه کنفرانس اقتصادی 
انجام  در والدی وستوک روسیه   EEF هفته گذشته
ادامه  بازار  در  همکاری  به  است  بهتر  گفت:  گرفت، 
عرضه  که  است  نفت  صادرکننده  یک  ایران  دهیم. 
باثباتی به بازار دارد. این کشور سرشار از منابع بوده 
و  اوپک  در  قوی  جایگاه  انرژی،  توانمندی  نظر  از  و 
بازارهای انرژی دارد. بنابراین تصور می کنم پیامدهایی 
وجود خواهد داشت اما ما تنها پس از اینکه تحریم ها 

آغاز شد، می توانیم در این باره اظهارنظر کنیم.
تحریم ها قرار است در چهارم نوامبر علیه صنعت نفت 
بدنبال تصمیم دونالد  این تحریم ها  اجرا شود.  ایران 
توافق  از  خروج  برای  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ، 
هسته ای با ایران وضع شده اند. آمریکا تهدید کرده 
هر کشور یا شرکتی که با ایران همکاری کند، هدف 

تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت.
تحلیلگران انتظار دارند این تحریم ها صنعت و صادرات 
نفت ایران را متاثر کند و قیمت های نفت را افزایش 

دهد.

نواک به شبکه "سی ان بی سی" گفت: هنوز اظهارنظر 
درباره پیامدهای تحریم های ایران دشوار است زیرا وی 
تاثیر  و  دریافت جزییات حقوقی  انتظار  در  همچنان 
نمی دانیم شرکتها چه  ما  گفت:  وی  است.  تحریم ها 
واکنشی نشان خواهند داد و کشورهایی که با ایران 

مبادالت نفتی دارند چه واکنشی خواهند داشت.
آمریکا مایل است کشورهای تولیدکننده نفت مانند 
عربستان سعودی و روسیه تولیدشان را برای اطمینان 
نتیجه  در  جهانی  نفت  قیمت های  افزایش  عدم  از 
کمبود عرضه ناشی از تحریم های ایران افزایش دهند. 
به  آمریکا پنج شنبه گذشته  انرژی  ریک پری، وزیر 
مسکو سفر کرد اما درباره اینکه آیا تحریم های ایران و 
تدابیر الزم برای جلوگیری از تاثیر منفی آنها بر بازار 

مورد بحث قرار گرفت، فاش نشد.
در عوض وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته بیانیه ای 
را منتشر کرد که حاوی جزییات دیدار وزیران انرژی 
آمریکا و روسیه و مذاکرات آنها درباره نحوه همکاری با 
یکدیگر برای اطمینان از ثبات، شفافیت و پایدار بازار 

انرژی جهان بود.
آمریکا و روسیه وارد رقابت برای فراهم کردن انرژی 
به اروپا شده اند. آمریکا با پروژه نورد استریم 2 برای 
صادرات گاز روسیه به آلمان مخالف بوده و خود را یک 
منبع جایگزین انرژی برای این منطقه معرفی کرده 

است.
در بیانیه وزارت انرژی آمریکا آمده است: ریک پری، 
رقابت  از  آمریکا  اگرچه  که  کرده  روشن  انرژی  وزیر 
با روسیه در بازارهای انرژی اروپا، آسیا و نقاط دیگر 
استقبال می کند اما مسکو دیگر نمی تواند از انرژی به 
عنوان یک سالح اقتصادی استفاده کند. آمریکا اکنون 
در موقعیتی قرار گرفته است تا به این کشورها یک 

منبع جایگزین انرژی عرضه کند.

ادامه از صفحه قبل
با رسانه ها عنوان کرد که منطقه سیستان دارای پنج 
سال، جهت  طول  تمام  در  باد  وزش  تداوم  ویژگی؛ 
ثابت و بدون تغییرات زیاد، مسطح بودن زمین  باد 
با  همجواری  همچنین  و  اندک  بسیار  توپوگرافی  و 
هیچ  در  که  است  برق  دریافت  متقاضی  کشورهای 
بهره   برای  هم  کنار  در  ویژگی  پنج  این  دنیا  جای 

گیری از انرژی باد فراهم نیست.
با وجود چنین شرایط مناسبی تنها یک توربین بادی 
نیاز  مورد  انرژی  از  بخشی  و  دارد  وجود  منطقه  در 
نیروگاههای برق استان از سایر استان  ها تأمین می 
زیست   مشکالت  بودن،  هزینه  بر  بر  عالوه  که   شود 

محیطی زیادی را ایجاد می  کنند.
انرژی الزم را  بادی  تولید برق  این در حالیست که 
و هیچگونه  قرار می  دهد  انسان  اختیار  طبیعت در 
افزایش  آلودگی ایجاد نمی  کند و همچنین موجب 

امنیت انرژی می  شود.
**سرمایه گذاری کره ای ها روی بادهای سیستان 

به کجا رسید؟
عملیات احداث سه نیروگاه بادی با سرمایه  گذاری 
نادر'  'میل  از کشور کره جنوبی در منطقه  شرکتی 
ظرفیت  با  گذشته  سال  مهرماه  ابتدای  از  سیستان 

از  گفته مسئوالن  به  بنا  که  آغاز شد  مگاوات   150
بادی  نیروگاه  بزرگترین  گستردگی  و  حجم  لحاظ 

کشور محسوب می  شود.
ماندانا زنگنه  به گفته  از گذشت یکسال  بعد  اکنون 
مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری سیستان 
انجام  طرح  این  بادسنجی  مطالعات  بلوچستان؛  و 
مرحله  در  اینک  هم  نتایج  این  اساس  بر  و  شده 

طراحی چینش توربین ها قرار دارد. 
از اراضی منطقه میل نادر  عالوه بر 10 هزار هکتار 
برای اجرای این طرح که در کریدور بادی بسیار قوی 
زابل  فرماندار  ناظری  هوشنگ  گفته  به  دارد،  قرار 
150 هکتار از اراضی منطقه 'رامشار' در سیستان نیز 
برای تولید حدود 1500 مگاوات برق از انرژی بادی 
بهره  فرصت  این  از  تاکنون  اما  گرفته شده  نظر  در 

برداری مناسب انجام نشده است.
انرژی باد یک گزینه با دوام برای تولید برق است، با 
افراد زیادی به  از این روش می  توان برای  استفاده 
ایجاد کرد که  یا غیرمستقیم شغل   صورت مستقیم 
خود این موضوع می  تواند مانع مهاجرت بسیاری از 
افراد شود. همچنین در بخش صادرات نیز می  توان 
با توجه به هم  مرز بودن با کشورهای خواستار برق 

فعالیت  های زیادی انجام داد.
اکثر محققان معتقد هستند که اولین بار سیستانیان 
از نیروی مکانیکی باد برای آسیاب بادی استفاده می  
کردند و اینک می توان از نیروی الکتریکی آن در این 

سرزمین استفاده کرد.
بادخیزترین زمان سال در این منطقه فصل تابستان 
الکتریکی  انرژی  بیشترین مصرف  و همچنین  است 
نیز برای مقابله با گرما در همین فصل است، بنابراین 
هدیه باد سیستان برای مردم به جز فرسایش خاک و 
ایجاد ریزگرد می تواند تولید برقی پاک و ارزان باشد.
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روش های مدیریت، استخدام و اخراج

جف وینر)Jeff Weiner(، به عنوان عالی رتبه ترین 
مدیر اجرایی لینکدین، مسوولیت 14 هزار کارمند 
این وب سایت را بر عهده دارد. او در گفت وگویی 
تفصیلی با آدام بریانت در شبکه سی ان بی سی، 
در مورد روش های استخدام، هدایت و انگیزش 

کارکنان خود توضیح می دهد.
ابتـدا می خواسـتم برای مـا توضیح دهیـد مهم ترین 
درسـی که در مـورد رهبری سـازمانی در سـال های 

فعالیت خـود آموخته اید، چیسـت؟

زندگـی  در  کـه  درس هایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
زبـان  بـه  می توانـم  کـه  اسـت  چیـزی  گرفتـه ام، 
ورزشـی بگویـم: »پرتاب کننـده توپ را بیـش از حد 
در زمیـن نگـه نداریـد.« در بیسـبال، بارهـا پیـش 
تیـم  در  تـوپ  پرتاب کننـده  بهتریـن  کـه  می آیـد 
شـما، مدت زیـادی در زمیـن می مانـد و عملکردش 
دسـتش  ماهیچه هـای  می کنـد؛  افـت  بـه  شـروع 
می گیـرد و سیسـتم عصبـی او هـم کارآیـی اولیه را 

می دهـد. دسـت  از 

رختکـن  از  تیـم  سـرمربی  مـواردی،  چنیـن  در 
از  او  کنـد.  بررسـی  را  او  اوضـاع  تـا  می شـود  دور 
آیـا  کـه  می پرسـد  مسـتقیم  به طـور  پرتاب کننـده 
می توانـد ادامـه دهـد یـا خیـر؟ ایـن اتفـاق معمـوال 
زمانـی می افتـد کـه بازیکن شـما یکـی از بهترین ها 
اسـت و به اصطالح یکی از سوپراسـتارهای بیسـبال 
اسـت. امـا پرتاب کننده جـواب می دهـد: »من خوبم 
و همـه چیـز رو به راه اسـت، نگران نبـاش.« اما پس 
از آن، پرتاب کننـده بـزرگ مـا، در کسـب یک امتیاز 
می خـورد.  شکسـت  تیـم  و  می مانـد  ناتـوان  مهـم 
وظیفـه پرتاب کننـده نیسـت کـه به سـرمربی بگوید 
چـه کاری بایـد انجـام دهـد. این وظیفه مدیر اسـت 
کـه ایـرادات کار را شناسـایی کنـد. بـرای خـود من 
هـم در طـول 20 سـال مدیریـت افـراد، هیـچ بـار 
اتفـاق نیفتـاده کـه یک نفـر بیایـد، دسـتش را بلند 
کنـد و بگویـد کـه کارش را نمی توانـد انجـام دهـد. 

حتـی یـک بـار هـم ایـن اتفـاق نیفتاده اسـت.
ایـن موضـوع، از وظایـف مدیـران اسـت کـه تعیین 
کننـد کارکنانشـان در چـه زمانـی توانایـی انجـام 
شـغل خـود را ندارنـد. اگـر شـما نسـبت بـه توانایی 
کرده ایـد،  پیـدا  تردیـد  خـود  کارکنـان  از  یکـی 
را می دانیـد. شـما  هم اکنـون جـواب سـوال خـود 
نمی توانیـد ایـن سـوال را از سوپراسـتارها بپرسـید.

پس چه باید کرد؟
از  بسـیاری  می کنـد،  افـت  عملکـرد،  کـه  زمانـی 
ضعیـف  عملکـرد  از  آگاهانـه  به صـورت  مدیـران 
کارکنـان خـود چشم پوشـی می کننـد. بایـد اعتراف 
کنـم که من هم چنین اشـتباهی را مرتکب شـده ام. 
مشـکل آن اسـت که شـما از غیرقطعی بودن ناشـی 
از تغییـرات می ترسـید؛ از تضعیـف روحیـه تیـم و 
البته از اینکه نتوانید شـخص مناسـبی را به سـرعت 

بـرای جایگزینی و اسـتخدام پیدا کنید، می ترسـید. 
نگرانی هـا و ترس هـای زیـادی هسـتند کـه مانـع از 

انجـام کار درسـت می شـوند.
در طـول زمان آموختـم که مدیران بایـد با کارکنان 
خـود صـادق باشـند. باید بـه کارکنان خـود توضیح 
دهنـد کـه شـکاف فاحشـی بیـن مهارت هـای آنها و 
انتظـارات وجـود دارد و بایـد برنامـه ای بـرای از بین 

بـردن این شـکاف، تدویـن کرد.
در چنیـن شـرایطی بایـد بـا 3 جملـه سـاده، سـر 
صحبـت بـا کارکنان خـود را بـاز کنیم: »من پشـت 
تـو هسـتم. دلیـل اینکـه هم اکنـون ایـن شـغل را 
داری، مـن هسـتم. اکنـون هم تمام تـالش و توانایی 
خـود را می گـذارم تا بـه باالترین عملکـرد و کارآیی 
در شـغل خـود برسـی؛ چـه در شـرکت مـا یـا در 

شـرکت و شـغلی جدیـد.«
مدیـران همچنیـن در چنیـن شـرایطی بایـد یـک 
جـدول زمانـی مناسـب از اهـداف مشـخص تعییـن 

کننـد کـه کارکنانشـان بتواننـد بـه آنهـا برسـند.
جدول زمانی شما چه مدت خواهد بود؟

جـدول زمانـی و فرصتـی کـه بـه نیـروی کار داده 
می شـود، بـه مـوارد مختلفـی ماننـد جـدول زمانـی 
بـازار،  شـرایط  کار،  نیـروی  توانایـی  پـروژه،  کل 
اولویت هـا و... بسـتگی دارد. امـا اگـر فرد مـورد نظر 
نتوانـد خـود را بهبـود دهـد، مدیـر باید باز هـم با او 
بی پـرده سـخن بگویـد و به دنبـال جایگاه مناسـبی 
بـرای او در سـازمان یا خارج از آن بگـردد. اگر مدیر 
از ایـن رویه هـا پیـروی نکند، مجبور خواهد شـد که 
هزینه هـای زیـادی پرداخـت کنـد. من هـم چند بار 
ایـن اشـتباه را انجام داده ام و درس هـای دردناکی از 

گرفته ام. آن 
ادامه در صفحه بعد



27شهریور 1397 شماره  2264     

11یادداشت مدیریتی

ادامه از صفحه قبل
 شـما به عنـوان کسـی کـه همـواره از مدیریـت بـا 
کرده ایـد،  حمایـت  دلسـوزانه  و  احسـاس  و  شـور 
چگونـه می توانیـد اجـازه دهید که یکـی از نیروهای 

شـما، از سـازمانتان بـرود؟
امـا  می شـود.  پرسـیده  مـن  از  اغلـب  سـوال  ایـن 
واقعیـت آن اسـت کـه اگـر یکـی از نیروهـای شـما، 
شـرایط انجـام یـک کار و وظیفـه را نداشـته باشـد، 
نگـه داشـتن او یکـی از کارهایـی اسـت کـه کامال با 
مدیریـت بـا شـور و احسـاس و دلسـوزانه در تناقض 
اسـت. فـردی کـه نمی توانـد کار خـود را بـه خوبـی 
انجـام دهـد، به تدریـج از یـک نیـروی کار بـا اعتماد 
بـه نفـس و قدرتمنـد تبدیل به یک سـایه می شـود 
کـه می تـوان آن را بـه خوبی در جلسـات سـازمانی، 
ایـن  وظایـف و حتـی میـز کارش مشـاهده کـرد. 
وضعیـت نـه بـه نفـع تیـم اسـت و نه بـه نفـع خود 
فـرد. آنهـا ایـن انـرژی منفـی را بـا خـود بـه خانـه 
می برنـد و ایـن چرخـه معیـوب را تقویـت می کنند. 
در ایـن شـرایط، شـما بایـد بتوانید خـود را به جای 

آن فـرد بگذاریـد و تمام تالش خـود را برای کاهش 
ایـن درد و رنـج انجـام دهیـد و بـه رشـد آنها کمک 
کنیـد. فرصـت دادن بـرای تغییـر و در صـورت نیاز، 
تغییـر شـغل کارکنـان، گاهـی بـا احسـاس ترین و 
دلسـوزانه ترین اقـدام مدیریتـی اسـت کـه می تـوان 
انجـام داد. شـاید در ابتـدای امـر، این موضـوع قابل 
درک نباشـد امـا مـن افـراد بسـیاری را دیـده ام کـه 
پـس از مدتی بازگشـته و گفته اند که خروجشـان از 
یـک موقعیت شـغلی یا سـازمان خـاص، بهترین کار 

بـرای آنهـا بوده اسـت.
بـاال  را  عملکردتـان  توانسـته اید  چگونـه  خودتـان 
ببریـد و بـه نتایجـی کـه از شـما انتظـار مـی رود، 

برسـید؟
کـه  دارد  وجـود  منظمـی  برنامه هـای  و  روتین هـا 
بـرای ایـن هدف بایـد آنهـا را دنبال کنیـد؛ مواردی 
کـه البتـه در زمـان جوانـی، چنـدان بـه آنهـا بـاور 
نداشـتم امـا بـه تدریـج اهمیـت خـود را بـه مـن 
نشـان دادنـد. مـن از زمـان بیدار شـدن تا زمـان به 
خـواب رفتـن، برنامه هایـم را در ذهن مـرور می کنم 
و کارهایـی کـه بایـد در یـک روز انجـام شـوند، از 
از  خـارج  زمان هـای  مدیریـت  می گذرانـم.  سـر 
سـاعات کاری، ماننـد مدیریـت ایمیل هـا، جلسـات 
پیش بینـی نشـده و راهنمایـی کارکنانـی کـه نیـاز 
بـه کمـک دارنـد و البتـه کارهـای شـخصی از ایـن 
دسـت مـوارد هسـتند. از دیگر مـوارد مهم، داشـتن 
بلندمـدت بـه سـازمان اسـت.  نـگاه اسـتراتژیک و 
یـا کسـب وکار  زمانـی کـه شـما یـک اسـتارت آپ 
کوچـک هسـتید، انتظارات از شـما مشـخص اسـت. 
امـا بـه تدریـج که پیشـرفت می کنیـد، بایـد بتوانید 
نـگاه خـود بـه آینـده را تغییـر دهیـد. بایـد بتوانید 
تشـخیص دهیـد کـه چـه آینـده ای باید برای شـما 

رقـم بخورد و در این مسـیر چه کارهایـی باید انجام 
شـود تـا فقط یـک بازیگـر منفعـل در بازار نباشـید. 
از دیگـر کارهایـی کـه یک مدیـر باید به طـور منظم 
کـردن  راهنمایـی  و  مشـکالت  حـل  دهـد،  انجـام 

اسـت. کارکنـان خود 
برنامه های روزانه شما چگونه است؟

بـه تدریـج کـه از سـال های جوانـی دور شـدم، بـه 
از  بـردم. صبح هـا زود  اهمیـت خـواب خـوب پـی 
خـواب بیـدار می شـوم. چنـد روز در هفتـه را بـه 
ورزش و نرمـش می گذرانـم. چنـد سـالی اسـت کـه 
مدیتیشـن را جـزو برنامه هـای روزانـه خـود کرده ام. 
پیش از شـروع کار و حتی شـب ها، حجم ایمیل های 
خـود را مدیریـت می کنـم و سـایر کارهای شـخصی 
مانند رسـاندن کودکان به مدرسـه، شـام خـوردن با 
خانـواده و اختصـاص زمانـی بـه آنها را هـم فراموش 

نمی کنـم.
مدیریـت  را  خـود  ایمیل هـای  حجـم  چگونـه 

؟ می کنیـد
مـن یـک قانـون سـاده دارم کـه بسـیار نتیجه بخش 
ایمیـل کمتـری دریافـت  اگـر می خواهیـد،  اسـت. 
اکنـون  مـن  بفرسـتید.  کمتـری  ایمیـل  کنیـد، 
بـه  کـه  می فرسـتم  سـاده ای  و  کامـل  ایمیل هـای 
دلیـل شـفافیت بـاال جـای سـوالی بـرای مخاطبـان 
باقـی نمانـد. ایمیل هـا را تنهـا بـه افـراد مـورد نیـاز 
می فرسـتم، رونوشـت های کمتـری برای سـایر افراد 
نیـز، صحبـت  نیـاز  در صـورت  و  می کنـم  ارسـال 
تلفنـی یـا جلسـات کوتـاه رودررو را بـرای روشـن 

شـدن مسـائل ترجیـح می دهـم.
دوران  خـالل  در  پندآمـوزی  راهنمایی هـای  چـه 

کرده ایـد؟ دریافـت  خـود  فعالیـت 
نصایـح  از  کـه  داشـته ام  را  شـانس  ایـن  مـن 

از  یکـی  ببـرم.  بهـره  مختلفـی  پیشکسـوت های 
ایـن افـراد فِـرد کافمـن بـود کـه مشـاور و راهنمای 
فوق العـاده ای بـود و مدتی هم در لینکدین با هم کار 
کردیـم. او بـه من می گفـت: »خرد بدون دلسـوزی، 
بی رحمانـه اسـت و دلسـوزی بـدون خـرد، حماقـت 
اسـت.« ایـن سـخن، اثـر عمیقی بـر من گذاشـت و 
رویـه مدیریتـی و کاری مرا تعیین کرد. پیشکسـوت 
و دانـای بـزرگ دیگـری به نـام ری چمبـرز، 5 کلید 
خـود به سـمت شـادی را بـه مـن آموخـت: زندگی 
در لحظـه، عاقـل بـودن و داشـتن دیـد بلندمدت به 
ویـژه در زمـان احساسـات، دوسـت داشـتن به جای 
حـق داشـتن، نگـران دیگران بـودن و کمـک کردن 
بـه دیگـران در هـر فرصتـی و موقعیتـی کـه فراهم 

می شـود.
چه افرادی را استخدام می کنید؟

مـن در زمـان مصاحبه شـغلی از افراد می پرسـم که 
خودشـان را در آینـده در چـه جایگاهـی می بینند؟ 
جـواب روشـن و واضح بـه این سـوال، نشـان دهنده 
روحیـه فـرد و نگرش دقیـق او به آینده اسـت. البته 
از فـردی کـه بـه تازگـی فارغ التحصیـل شـده، تنها 
انتظـار مـی رود کـه توانایی هـا و مهارت هـای خود را 
بشناسـد اما کسـی کـه چند سـال سـابقه کار دارد، 
بایـد بتوانـد نـگاه روشـنی بـه آینـده خـود داشـته 
باشـد. کسـی کـه بخواهـد در آینده یک کسـب وکار 
راه بینـدازد یـا جای مـرا بگیرد و رهبر یک سـازمان 
بـزرگ شـود، روحیـه ای قـوی و نگـرش روشـنی به 
مسـیر شـغلی خود دارد. من او را اسـتخدام می کنم 
و تـالش می کنـم تـا هـر چـه می توانـم بـه او کمک 
کنـم. در ایـن مسـیر مـن ماننـد راهنمایـی بـرای او 
خواهـم بـود و تمام دانـش، تجربیـات و آموخته هایم 

را بـرای پیشـرفتش صرف خواهـم کرد.
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آیین سنتی »َعَلم پیغمبر« در میناب

»َعلَم پیغمبر« یکی از آیین های محرم در استان هرمزگان است 
که با قدمتی نزدیک به ۴ قرن، هرساله روز پنجم ماه محرم با 
حضور جمعیت گسترده ای درشهرستان میناب برگزار می شود. 
در این مراسم ابتدا چوب علم را با آب و گالب شسته شده و 
پارچه  با  علم  بستن  کار  را می بندند.  آن  پارچه هایی  با  سپس 
)حسینیه  قلعه"  "منبرماتم  در  ظهر  تا  صبح  اولیه  ساعات  از 
به  علم هایی که  به طول می انجامد. پس ازآن، سایر  رسول اهلل( 
ماتم  به حسینیه  میناب  مناطق مختلف  از  امامان هستند  نام 
با  این مراسم در ساعات غروب هم زمان  آورده می شوند.  قلعه 

اذان مغرب به پایان می رسد.
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	معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: سیستان و بلوچستان برای سال 1400 نیاز به حدود 600 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی دارد که بخش عمده آن با احداث نیروگاه افق زاهدان تامین میشود.

	پاک ترین و ارزان ترین انرژی دنیا در سیستان هدر می رود
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