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حمایت: از شعار تا عمل

همایش دیپلماسی اقتصادی در 
توسعه صادرات غیرنفتی روز 
چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 
در اتاق بازرگانی تهران برگزار 
می شود. 

ضرورت برگزاری جلسات مشترک مستمر بین 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا و ساتبا 

جلسه نمایندگان کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
دفتر  مدیرکل  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
مشاوره  و  فني  حمایت هاي  و  فناوري  توسعه 
در محل  اردیبهشت سال جاری  ساتبا هفدهم 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 

برق برگزار شد.
از دغدغه هـای بخـش  ابتـدای جلسـه گزارشـی  در 
خصوصـی و شـرکت های عضـو کمیتـه انرژی هـای 
تجدیدپذیـر سـندیکا دربـاره موضـوع رتبـه بنـدی و 
ارزیابـی ارائـه شـد و نماینـدگان سـندیکا به تشـریح 
راهکارهـای  و  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  مشـکالت، 
احتمالـی پرداختنـد کـه پاییـن بـودن سـطح کیفی 
خدمـات ارائـه شـده، ضعیـف بـودن جـو رقابتـی و 
اهـم  از  مناقصـات  در  کافـی  امتیـاز  عـدم حصـول 
در  بـود.  بخـش  ایـن  در  شـده  اشـاره  موضوعـات 
ادامـه شـعبانی کیا، مدیـرکل دفتر توسـعه فنـاوري و 
حمایت هـاي فنـي و مشـاوره سـاتبا بـه پیگیری های 
ایـن سـازمان جهـت برعهـده  انجـام شـده توسـط 
گرفتـن ارزیابـی شـرکت های پیمانکار و مشـاور فعال 
در حـوزه انرژی های تجدیدپذیر و جلسـات مشـترک 
بـا سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور در ایـن 

دنیای اقتصاد/ دکتر رضا بوستانی
در سال »حمایت از کاالی ایرانی« انتظار می رود 
هر سه قوه، رویه های جدیدی را برای تحقق این 
هدف در پیش  گیرند؛ زیرا اگر شیوه های حمایتی 
گذشته جوابگوی نیازهای اقتصادی جامعه بود، 
دیگر ضرورتی برای تاکید بر آن در شعار امسال 
حمایتی ای  سیاست های  چه  اما  نداشت.  وجود 
باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ قدری پیچیده 
باید  حمایت  سیاست ها،  اثرگذاری  برای  است. 

معطوف به کاالیی باشد که تولید نمی شود.
کاالی ایرانــی به طــور ذاتــی هیــچ برتــری 
نســبت بــه مشــابه خارجــی نــدارد. امــا از آنجــا 
کــه حمایــت از کاالی ایرانــی موجــب دســتیابی 
ــد  ــورد تایی ــود، م ــر می ش ــی عالی ت ــه اهداف ب
همــه آحــاد جامعــه اســت. همان طــور کــه در 
بیانــات رهبــر انقــالب در پیــام نــوروزی تاکیــد 
شــد: تولیــد، محــور حــل مشــکالت اقتصــادی 
اســت و بــرای تقویــت تولیــد و اشــتغال، بایــد 
بنابرایــن  کــرد.  حمایــت  ایرانــی  کاالی  از 
برنامه هــای حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد 
بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه هــدف اصلــی 
ــد  ــق مشــاغل جدی ــد و خل ــق تولی یعنــی رون

ادامه در صفحه 3

خصوص اشـاره کـرد. وی از تهیه پیش نویسـی جهت 
نیروگاه هـای  پیمانـکاران  و  مشـاوران  سـاماندهی 
خورشـیدی خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه حـد بهینـه 
کمـک  بـا  بایسـتی  ارزیابـی  شـاخص های  تمامـی 
انرژی هـای تجدیدپذیـر تعییـن  سـندیکا و کمیتـه 
شـود. شـعبانی کیا  از عدم حضور شـرکت های داخلی 
در پروژه هـای جـاری انتقـاد و بـر لزوم فرآهـم آوردن 
بسـتری جهت شناسایی شـرکت های توانمند در این 
حـوزه تاکیـد کـرد. در انتهـای این جلسـه مقرر شـد 
در روزهـای آتی جلسـاتی بـه صورت مشـترک میان 
کارشناسـان و خبـرگان سـاتبا و کمیتـه انرژی هـای 

تجدیدپذیـر سـندیکا جهـت بحـث و تبـادل نظـر در 
خصـوص نحـوه ارزیابی پیمانـکاران و مشـاوران فعال 
در حـوزه انرژی هـای نـو و سـامانه تامیـن کننـدگان 

کاال و تجهیـزات تشـکیل شـود.
ــا هماهنگــی دفتــر توســعه  همچنیــن مقــرر شــد ب
فنــاوري و حمایت هــاي فنــي ســاتبا، جلســه ای 
مشــترک بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــر  ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــاتبا و کمیت ــور، س کش
میــان  هماهنگــی  و  تجربیــات  انتقــال  جهــت 
ــخیص  ــی و تش ــط ارزیاب ــف ذیرب ــای مختل بخش ه

ــود.  ــزار ش ــت برگ ــن صنع ــت در ای صالحی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3388494-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3388494-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84
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 اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران اخبار اقتصادی 

ضرورت برگزاری جلسات مشترک مستمر 
بین کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا 

و ساتبا 
انرژی های تجدیدپذیر  نمایندگان کمیته  جلسه 
سندیکای صنعت برق ایران با مدیرکل دفتر توسعه 
فناوري و حمایت هاي فني و مشاوره ساتبا هفدهم 
اردیبهشت سال جاری در محل سازمان انرژی های 

تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق برگزار شد. 
صفحه 1

دریافت نظرات و پیشنهادات سازندگان 
سیم و کابل در جلسه مشترک با کمیته 

ارزیابی و تشخیص صالحیت
جلسه کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت یازدهم 
اردیبهشت سال جاری با حضور جمعی از اعضای 
کمیته  اعضای  و  کابل  و  سیم  سازندگان  کمیته 
محل  در  سندیکا  صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 3

بهره برداری رسمی از نخستین نیروگاه 
خورشیدی 10 مگاواتی در زاهدان

نخستین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در زاهدان 
با حضور معاون رئیس جمهوری به بهره بردابی رسید.

صفحه 4
مانو ر)تغییرات در شبکه( بازوصل نیروگاه ري 
با هدف ارزیابي تجهیزات شبکه و توانایي بازوصل 
مانور)تغییرات  اضطراري،  شرایط  در  شبکه 
کنترل  مرکز  ري،  نیروگاه  بازوصل  شبکه(  در 

و  ري  هاي  پست   ،  TAOC دیسپاچینگ 
اسالمشهر انجام شد.

صفحه 4
ساخت ترانس اندازه گیری ولتاژ ژنراتور 

توسط متخصصان داخلی
متخصصان داخلی در راستای تحقق شعار سال 97 
»حمایت از کاالی ایرانی«موفق به ساخت ترانس 

اندازه گیری ولتاژ ژنراتور نیروگاه لوشان شدند.
صفحه 4

با کاهش ۵ درصدی مصرف برق در زمان 
اوج مصرف مشکلی برای تامین برق 

کرمانشاه نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
گفت: اگر بتوانیم به صورت میانگین ۵ درصد کاهش 
مصرف برق در ساعات پیک داشته باشیم کمبودی 

در تامین انرژی برق نخواهیم داشت.
صفحه ۵

همایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه 
صادرات غیرنفتی 

همایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات 
اردیبهشت 97 در  غیرنفتی روز چهارشنبه 26 

اتاق بازرگانی تهران برگزار می شود. 
صفحه ۵

تعرفه هشت برابری برای سازمان هایی که 
از انرژی تجدید پذیر استفاده نکنند 

 دستگاه های اجرایی موظفند حداقل 20 درصد از 
برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های 

تجدیدپذیر تامین کنند
صفحه 6

خریداری برق نیروگاه های خانگی در لرستان 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه های  تولیدی  برق  ازخریداری  لرستان 

خانگی استان، به صورت تضمینی خبرداد.
صفحه 6

افت 61 درصدی انرژی تولیدی 
نیروگاه های برق آبی 

افت بارندگی های امسال موجب شده تا از میان 
177 سد بزرگ کشور، 69 سد از جمله سدهای 
زاینده رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا همچنان 

کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده داشته باشند.
صفحه 7

امسال چهار نیروگاه کوچک برق در 
مازندران وارد مدار می شود

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه 
سال قبل سه نیروگاه در استان ایجاد شد گفت: 
امسال چهار نیروگاه به ظرفیت 10.۵ مگاوات وارد 

مدار می شود.
صفحه 7

پیشنهاد تاسیس بانک ویژه ایران در اروپا 
برای دور زدن تحریم های آمریکا 

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران 
گفت: بانک های مرکزی های کشورهای اروپایی 

یک بانک مختص ایران تاسیس کنند
صفحه 8

گمرک ابالغ کرداصالحیه مصوبه دولت 
برای یارانه ارزی کاالهای اساسی ابالغ شد 
موضوع  وزیران  هیات  تصویب نامه  اصالحیه 
مابه  یارانه  تخصیص  جهت  ارز  بازار  ساماندهی 
التفاوت نرخ ارز جهت کاالهای اساسی و یارانه ای 

به گمرکات کشور ابالغ شد.
صفحه 9

دستگاه های اجرایی و بنگاه ها، بهره وری را 
جدی نمی گیرند

گفت: برخی  وری  بهره  ملی  سازمان  رئیس 
اقتصادی،  های  بنگاه  و  اجرایی  دستگاه های 

موضوع ارتقای بهره وری را جدی نمی گیرند 
صفحه 9

مثبت شدن تراز تجاری کشور در 
اردیبهشت 97  

وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات به واردات 
کشور در اردیبهشت ماه سال جاری از حیث وزنی 

و ریالی خبر داد.
صفحه9

با تقویت شادکاری به مصاف 
بروید  کاری تان  چالش های 

 یکـی از مهم تریـن مسـائل در ایجـاد هرگونـه 
بـه  ورود  و  کاری  زندگـی  مسـیر  در  تغییـر 
حوزه هـای جدید به چگونگـی و کیفیت حرکت 

و فرآینـد تغییـر مربـوط می شـود.
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
ــا  ــه تنه ــی ک ــت حمایت ــح اس ــود. واض ــق ش محق
از تولیــدات و مشــاغل موجــود حفاظــت کنــد، 
هــدف نهایــی را بــرآورده نمی کنــد. از ایــن رو، 
ــت خــود  ــوه، حمای ــه ق ــر س پیشــنهاد می شــود ه
را بــه گونــه ای اعمــال کننــد کــه منجــر بــه تولیــد 
ــه؟ ــا چگون ــد شــود. ام محصــوالت و مشــاغل جدی

بهتـر اسـت بـرای روشـن شـدن موضـوع بـا یـک 
مثال شـروع کنیم. در سـال 13۹۵، تعداد مسـافران 
جابه جـا شـده در مسـیر پـروازی تهـران بـه شـیراز 
3 برابـر مسـیر تهـران بـه کرمـان بـوده اسـت؛ در 
حالـی کـه قیمت بلیـت در مسـیر کرمـان فاصله ای 
۵۰ درصـدی بـا مسـیر شـیراز دارد. تنهـا عاملی که 
می توانـد ایـن تفاوت هـای معنـادار را توضیـح دهـد 
وجـود رقابـت اسـت. عمـده پروازهای مسـیر کرمان 
توسـط یـک شـرکت هواپیمایـی انجام می شـود؛ در 
حالـی کـه تنـوع شـرکت های هواپیمایـی در مسـیر 
شـیراز بسـیار بیشـتر اسـت. وجود رقابت در مسـیر 
پـروازی شـیراز تضمیـن می کنـد کـه شـرکت های 
مسـافران  قیمـت،  کاهـش  طریـق  از  هواپیمایـی 
بیشـتری را جـذب کننـد و این گونه اسـت که تولید 
افزایـش می یابـد. از طـرف دیگـر، فقـدان رقابـت در 
مسـیر کرمـان باعـث می شـود سـطح تولیـد کاهش 
بـه کـم شـدن  تنهـا  رقابـت  فقـدان  یابـد. هزینـه 
تولیـد  بلکـه  نمی شـود،  پـروازی محـدود  خدمـات 
و اشـتغال در دیگـر بخش هـای اسـتان کرمـان بـه 
خصـوص در بخـش گردشـگری از این شـرایط لطمه 
می بیننـد. در ایـن مـورد، فقدان رقابـت باعث کاهش 
تولیـد و اشـتغال شـده اسـت، پـس حمایـت بایـد 
معطـوف بـه ایجاد شـرایط بـرای تولیـد محصوالت و 

خلـق مشـاغل از دسـت رفته باشـد.

حمایـت از کاالی ایرانـی بایـد معطـوف بـه مـواردی 
باشـد کـه از طریـق ایجـاد انگیـزه منجـر بـه رشـد 
اقتصـادی و کاهـش بیـکاری شـود. همـه کشـورها 
بـرای جلوگیـری از پدیـده  ای مانند مثال بـاال، قوانین 
ضدانحصـار طراحـی و اجـرا می کننـد؛ بنابرایـن گام 
مهـم در حمایـت از تولیـد کاالی ایرانـی می توانـد 
طراحـی قانـون ضدانحصـار توسـط دولـت، تصویـب 
آن ازسـوی مجلس شـورای اسـالمی و اجرای عادالنه 
آن توسـط قوه قضائیـه باشـد. در ایـن صـورت هیـچ 
تولیـد  کـردن  محـدود  بـا  نمی توانـد  انحصارگـری 
فرصت هـای سـودآوری را بـرای خـود ایجـاد کنـد.

رفتـار انحصارطلبانـه پدیـده ای پویا اسـت که صورت 
آن در گـذر زمـان تغییـر می کنـد. انحصـار می توانـد 
اعمـال  به دلیـل  یـا  باشـد  داشـته  قانونـی  منشـأ 
ایجـاد  غیررقابتـی  رفتـار  حتـی  و  بـاال  تعرفه هـای 
شـود؛ بنابرایـن تنهـا ایجاد یـک سـاختار ضدانحصار 
اسـت کـه می تواند در همـه دوره ها از رقابـت و تولید 
حمایـت کنـد. طراحـان سیاسـت های حمایتـی باید 
نسـبت بـه اقدامـات خـود هوشـیار باشـند؛ چراکـه 
خطـر گمراهـی ناشـی از ادامه سیاسـت های اشـتباه 
گذشـته در کمین اسـت. سیاسـت هایی کـه از طریق 
اعمـال تعرفه هـای سـنگین، دادن مجوزهـای خاص، 
اعطـای تسـهیالت ارزان قیمـت و... نه تنهـا به تولید 
کمکـی نمی کنـد، بلکـه فضـا را بـرای فعالیت هـای 
جدیـد اقتصـادی نیز محدود می سـازد. پیـام نوروزی 
رهبـر انقـالب اسـالمی: »اگـر تولیـد ملـی را همـه 
دنبال گیـری کننـد، بسـیاری از مشـکالت اقتصادی، 
مشـکالت معیشـتِی مـردم )هم مسـاله اشـتغال، هم 
مسـاله سـرمایه گذاری و...( حـل خواهـد شـد؛ یعنی 
محـور، تولید ملی اسـت. مـن این را محور قـرار دادم 

بـرای شـعار امسـال: حمایـت از کاالی ایرانـی«.

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  کمیته  جلسه 
یازدهم اردیبهشت سال جاری با حضور جمعی 
از اعضای کمیته سازندگان سیم و کابل و اعضای 
کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا در 

محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

در ابتـدای جلسـه رئیس کمیته ارزیابی و تشـخیص 
و  اهـداف  از  خالصـه ای  ارائـه  ضمـن  صالحیـت 
اقدامـات انجـام شـده توسـط کمیتـه بـه نمایندگان 
شـرکت های تولیدکننـده سـیم و کابـل، فرصت ها و 
تهدیدهـای پیش روی سـندیکا بـرای تحقق این امر 
را برشـمرد و با اشـاره به موافقت توانیـر در واگذاری 
ارزیابی و تشـخیص صالحیت به سـندیکا، از ممنوع 
شـرکت های  و  منطقـه ای  برق هـای  خریـد  بـودن 
توزیـع خـارج از وندور اعالم شـده سـندیکا خبر داد. 
در ادامـه سـازندگان سـیم و کابـل نظـرات خـود را 
دربـاره موضوعـات مطـرح شـده ارائـه کردنـد کـه 
عادالنـه  تدبیـر  شـامل  آن  محورهـای  مهمتریـن 
و  کابـل  کمیتـه  عضـو  شـرکت های  منافـع  تضـاد 
تبدیـل تهدیدهـای بالقـوه بـه فرصـت، جلوگیری از 
انحرافـات و عـدول از اسـتاندارد در کاالهـای تولیـد 
شـده در بازار و نیز شـفاف سـازی سـوابق اسـتفاده 
از دسـتگاه های تولیـد و آزمایشـگاهی بـرای هر نوع 

کابـل عـالوه بـر وجـود ایـن تجهیـزات بود. 
همچنیـن اعضـا توافـق کردنـد هریـک از شـرکت ها 
کـردن  مشـخص  بـا  را  خـود  تولیـدی  محصـوالت 
منطقـه ای،  بـرق  )شـرکت  محصـول  آن  مشـتری 
توانیـر، توزیـع و سـایر ( بـه همـراه سـایر اطالعـات 
نظیر ماشـین آالت، ابزارهـا، آزمایشـگاهها، مهارت ها 
و هـر نوع اطالعـات دیگری که در خصـوص ارزیابی 
مفیـد می داننـد،  بـه کمیتـه ارزیابـی و تشـخیص 
صالحیـت سـندیکا ارسـال کننـد. در پایـان جلسـه 
مقـرر شـد نامه ای بـه همراه فـرم دریافـت اطالعات 
بـه شـرکت های سـازنده کابل ارسـال شـود تا ظرف 
اطالعـات اولیـه کابـل سـازان جمـع آوری و بـرای 

اقدامـات بعدی اسـتفاده شـود. 

دریافت نظرات و پیشنهادات 
سازندگان سیم و کابل در جلسه 

مشترک با کمیته ارزیابی و 
تشخیص صالحیت
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در  مگاواتی   10 خورشیدی  نیروگاه  نخستین 
به  جمهوری  رئیس  معاون  حضور  با  زاهدان 

بهره بردابی رسید.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
احداث  برای  خصوصی  بخش  مشارکت  ادامه  در 
نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مراسم 
اولین نیروگاه خورشیدی 1۰  از  بهره برداری رسمی 
با حضور  بلوچستان،  و  استان سیستان  در  مگاواتی 
معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری، استاندار و 
نمایندگان مردم شریف استان سیستان و بلوچستان 
و  مقامات  از  شماری  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
ساتبا،  سازمان  مدیران  و  معاونان  و  استانی  مدیران 

عصر روز 24 اردیبهشت ماه برگزار شد.
مناطق  در  داخلی  با سرمایه گذاری  که  نیروگاه  این 
مناسب  اقدام  ضمن  شده،  احداث  کشور  محروم 
کیلووات  میلیون   1۷ سالیانه  محرومیت زدایی،  در 
و  کرده  تزریق  سراسری  شبکه  به  را  برق  ساعت 
جلوگیری  کربن  دی اکسید  تن  هزار   14 انتشار  از 
مصرف  در  جویی  صرفه  باعث  همچنین  می نماید. 
سوخت فسیلی )۶ میلیون مترمکعب( و آب )43۷۰ 

مترمکعب (خواهد شد.
طی  در  مذکور  نیروگاه  که  می افزاید  گزارش  این 
دوره احداث برای 2۰۰ نفر از نیروهای بومی اشتغال 
طول  در  دائمی  اشتغال  ایجاد  میزان  و  کرده  ایجاد 

بهره برداری 1۵ نفر است.

با حضور معاون رئیس جمهوری صورت گرفت؛

بهره برداری رسمی از نخستین 
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 

در زاهدان

متخصصان داخلی در راستای تحقق شعار سال 
ساخت  به  ایرانی«موفق  کاالی  از  »حمایت   97
لوشان  نیروگاه  ژنراتور  ولتاژ  اندازه گیری  ترانس 

شدند.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
برق  شرکت  مدیرعامل  آبادي«  بلبل  »عظیم 
گفت:  موفقیت  این  خصوص  در  گیالن  منطقه اي 
در پی آسیب دیدن یکی از ترانس های اندازه گیری 

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي گیالن خبر داد:

ساخت ترانس اندازه گیری ولتاژ 
ژنراتور توسط متخصصان داخلی

به  منجر  لوشان که  نیروگاه  واحد یک  ژنراتور  ولتاژ 
واحد  خروج  و  ژنراتور  حفاظتی  های  راه  عملکرد 
شد و به دلیل اینکه ترانس مذکور قدیمی و از نوع 
خشک بوده و دارای نسبت تبدیل خاصی که در بازار 
در  مشابه  ترانس  ساخت  کار  لذا  نداشت،  موجودی 
دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با استعالمات انجام 
شده توسط شرکت تولید نیروی برق لوشان؛ شرکت 
نیروی رخش کردستان و چند شرکت خارجی، اعالم 
آمادگی نمودند که نظر به حمایت از صنایع داخلی 
که  شد  سپرده  ایرانی  شرکت  به  آن  ساخت  کار   ،
ترانس   ، الزم  های  تست  انجام  و  ترانس  ساخت  با 
مذکور به خوبی و با موفقیت مورد بهره برداری قرار 
ژنراتور  ولتاژ  گیری  اندازه  ترانس  ساخت  با  گرفت. 
این  نیروگاه لوشان توسط متخصصان داخلی ضمن 
که پایداری واحد با تجهیز جدید افزایش یافته است، 
نمونه های خارجی صرفه جویی  به سفارش  نسبت 
نیز صورت گرفته است. بلبل آبادی در خصوص رشد 
گفت:  لوشان  بهشتی  شهید  نیروگاه  تولید  میزان 
نیروگاه شهید بهشتی لوشان در سال ۹۵؛ حدود یک 
میلیون و 4۹۵ مگاوات ساعت تولید داشت که این 
به یک میلیون و ۶4۰  مگاوات  مقدار در سال ۹۶ 
ساعت افزایش یافت. به عبارتی مقایسه میزان تولید 
انرزی برق نیروگاه شهید بهشتی لوشان در سالهای 
۹۵ و ۹۶ نشان می دهد که میزان تولید این نیروگاه 
در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ ، ۹.۶8 درصد رشد 

داشته است.
در  لوشان  بهشتی  شهید  نیروگاه  که  است  گفتنی 
قزوین   قدیم  جاده   ۹۰ کیلومتر  در  و  گیالن  استان 
 3۶۰ نیروگاه  این  تولید  ظرفیت  دارد.  قرار  رشت 
مگاوات است که شامل 2 واحد گازی ۶۰ مگاواتی 

و 2 واحد بخار 12۰ مگاواتی است.

با هدف ارزیابي تجهیزات شبکه و توانایي بازوصل 
مانور)تغییرات  اضطراري،  شرایط  در  شبکه 
کنترل  مرکز  ري،  نیروگاه  بازوصل  شبکه(  در 
و  ري  هاي  پست   ،  TAOC دیسپاچینگ 

اسالمشهر انجام شد.
به گزارش پایگاه خبري توانیر به نقل ازروابط عمومي 
برق تهران، به نقل از نماینده خبري مجري پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران؛ با هدف ارزیابي تجهیزات 
شبکه و توانایي بازوصل شبکه در شرایط اضطراري، 
بامداد 22 اردیبهشت ماه، مانور )تغییرات در شبکه( 
دیسپاچینگ  کنترل  مرکز  ري،  نیروگاه  بازوصل 

TAOC ، پست هاي ري و اسالمشهر انجام شد.
شبکه،  راهبري  مدیریت  عوامل  گزارش  این  بر  بنا 
نیروگاه گازي ر ، مجري پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران و امور انتقال نواحي تهران در مانور )تغییرات 

در شبکه( بازوصل نیروگاه ري حضور داشتند.
از  یکي  کردن  خارج  شبکه(  در  )تغییرات  مانور 
اتصال  و  آن  مجدد  وصل  و  ري  نیروگاه  واحدهاي 
شبکه  از  بخشي  کردن  جزیره  طریق  از  شبکه  به 
انتقال که با نظارت شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
و اجراي عوامل نیروگاه ري و مدیریت راهبري این 

شرکت انجام مي شود.

با هدف ارزیابي تجهیزات شبکه و توانایي بازوصل شبکه 
برق تهران در شرایط اضطراري انجام شد

مانو ر)تغییرات در شبکه( 
بازوصل نیروگاه ري

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57101
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57070
http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=85726
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
گفت: اگر بتوانیم به صورت میانگین ۵ درصد کاهش 
مصرف برق در ساعات پیک داشته باشیم کمبودی 

در تامین انرژی برق نخواهیم داشت.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی وزارت نیـرو )پاون(، 
علیمـراد مـرادی مجـد در نشسـتی که بـا جمعی از 
مدیـران صنایع اسـتان در سـالن اجتماعات شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق داشـت، بیـان کـرد: وزارت نیرو 
مشـوق هایی را بـرای مدیریت مصـرف در نظر گرفته 
اسـت. ایـن وزارت خانـه بـرای واحدهـای تولیـدی 
کـه در ایـام پیـک مصـرف بـرق در تابسـتان )از 1۵ 
خـرداد تـا 1۵ شـهریور( با شـرکت هـای توزیع برق 
همـکاری داشـته باشـند تخفیف هایی را بـرای بهای 

مصرفـی کارخانجـات در نظرگرفته اسـت.
وی افـزود: امسـال بـا توجـه بـه میـزان ذخیـره آب 
پشـت سـدها در مقایسـه بـا سـال ۹۶ میـزان تولید 
بـرق از نیروگاه هـای آبی از ۹هـزار و3۰۰ مگاوات به 

۶ هـزار مـگاوات کاهـش پیدا خواهـد کرد.
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمانشـاه بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته میزان 
مـگاوات  هـزار   ۵۵ مصـرف  پیـک  در  بـرق  تولیـد 
بوده اسـت و سـالیانه ۵درصـد رشـد مصـرف داریـم، 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:

با کاهش ۵ درصدی مصرف برق 
در زمان اوج مصرف مشکلی 

برای تامین برق کرمانشاه 
نخواهیم داشت

نیـز 2هـزار و ۵۰۰  ایـن بخـش  تصریـح کـرد: در 
مـگاوات بـه مصـرف اضافـه می شـود. بـا توجـه بـه 
جدیـد  نیـروگاه  مـگاوات  2هـزار  از  بهره بـرداری 
مجموعـا 2هـزار و 8۰۰ مـگاوات نسـبت بـه سـال 
گذشـته کمبـود تولید برق نسـبت به مصـرف نرمال 
خواهیـم داشـت. وی بـا تاکید بـر اینکه جبـران این 
میـزان کمبـود تنهـا با کمـک و همیاری مشـترکین 
بخـش هـای مختلـف مصـرف امـکان پذیـر اسـت، 
گفـت: سـال گذشـته نیـز مـردم بیـش از 2 هـزار 
مـگاوات در مصـرف انـرژی کمـک کردند. مـا انتظار 
نداریـم کـه خطـوط تولیـد تعطیل شـود و یـا اینکه 
مـردم در خاموشـی زندگـی کننـد بلکـه دنبـال این 
هسـتیم کـه مصرف هـای غیر ضـروری کاهـش پیدا 
کنـد و یـا مصرف هـای کـه امـکان جابجایـی دارد از 
سـاعت پیک به سـاعات غیـر پیک انتقـال پیدا کند.

مـرادی مجـد در ادامه اظهار داشـت: محصول ایرانی 
بـرای حضـور در بازار و رقابت بـا کاالی خارجی باید 
هـم از لحـاظ کیفیـت و هـم قیمـت بتوانـد رقابـت 
کند.بـرای تولیـد یـک محصول مـواد اولیـه و انرژی 
تعییـن کننده اسـت و هرچقدر هزینه ایـن دو باالتر 
باشـد قیمـت تمام شـده زیادتر می شـود. انرژی برق 
یکـی از نیازهـای جامعه امروز اسـت کـه روز به روز 
سـهم خود را نسـبت بـه دیگر منابع انـرژی همچون 
.کشـوری  می کنـد  بیشـتر  فسـیلی  سـوخت های 
توسـعه یافته اسـت کـه به انرژی بیشـتر دسترسـی 
داشـته باشـد و بهتـر و بهینه تـر از آن بهـره بگیرد.  
وی خاطرنشـان سـاخت: به رغـم اینکـه ایـران منابع 
عظیـم انرژی هـای فسـیلی، خورشـید، بـاد و آب را 
در دسـترس دارد امـا شـاخص ها نشـان می دهد که 
از انـرژی خـدادادی اسـتفاده خوبـی نداریـم. انرژی 
خورشـیدی در ایـران در واحـد سـطح 2 برابـر اروپا 

اسـت. بـر همین مبنـا یکـی از سیاسـت های وزارت 
نیـرو اسـتفاده از انرژی خورشـید اسـت. وزارت نیرو 
در ازای هـر کیلـووات سـاعت تولیـد بـرق بـا انرژی 
خورشـیدی تـا 2۰ کیلـووات 8۰۰ تومـان و از 2۰ 
می کنـد.  پرداخـت  تومـان  کیلـووات ۷۰۰  تـا1۰۰ 
ایـن امـر یـک سـرمایه گذاری مناسـب بـرای صنایع 
محسـوب می شـود تا با مصـرف انرژی بـرق تولیدی 
خـود مابه التفـاوت هزینـه را از وزارت نیـرو بگیـرد. 
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمانشـاه یکی دیگر از شـاخص های میـزان مصرف 
انـرژی را شـدت مصـرف انـرژی عنوان کـرد و گفت: 
شـدت مصـرف انرژی شـامل میزان انرژی اسـت که 
صـرف تولیـد یـک کاال و یـا میـزان واحـدی قیمت 

تولیدی می شـود. محصـول 
متاسـفانه شـدت مصـرف انـرژی در ایـران 4 برابـر 
متوسـط جهانـی اسـت و همیـن موضـوع یکـی از 
عوامـل بـاال رفتـن قیمـت تمـام شـده اسـت. بـاال 
بـودن هزینـه تولیـد موجـب می شـود کـه حتی در 
شـرایط کیفیت مسـاوی نیـز نتوانیم در بـازار رقابت 
کنیـم. هزینه هـای مصـرف انـرژی بـه شـکلی بایـد 
پاییـن بیایـد، تغییـر تکنولـوژی هزینه هـای زیـادی 
می بـرد امـا می توان بـا روش هـای مدیریـت مصرف 
بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش داد. در ادامـه این 
نشسـت مهنـدس تیمـور اکبـری معاونـت فـروش و 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مشـترکین  خدمـات 
اسـتان به تشـریح تخفیف های شـرکت تویـع نیروی 
بـرق و چگونگـی همـکاری صنایع همـکار پرداخت.

در پایـان نیـز از واحدهـای صنعتی که در سـال ۹۶ 
بیشـترین همـکاری را در مدیریـت مصـرف انـرژی 
بـرق با شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان کرمانشـاه 
داشـتند، بـا اهـداء لـوح تقدیـر قدردانی بعمـل آمد.

صادرات  توسعه  در  اقتصادی  دیپلماسی  همایش 
غیرنفتی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 در اتاق 

بازرگانی تهران برگزار می شود. 
اقتصـادی در توسـعه صـادرات  همایـش دیپلماسـی 
غیرنفتـی به همت فدراسـیون صـادرات انـرژی ایران، 
روز چهارشـنبه 2۶ اردیبهشـت ۹۷ سـاعت 14 الـی 
بازرگانـی  اتـاق  همایش هـای  سـالن   محـل  در   1۷
تهـران برگـزار می شـود. در این همایش کـه با حضور 
می شـود،  خارجـه  امـور  وزارت  اقتصـادی  معاونـت 
حسـین امیـری خامکانـی رئیـس فراکسـیون توسـعه 
صـادرات مجلس شـورای اسـالمی، خوانسـاری رئیس 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـاون و کشـاورزی تهران، 
مجتبـی خسـروتاج معـاون وزیـر در امـور صـادرات و 
رئیس سـازمان توسـعه تجـارت، علی شـمس اردکانی 
رئیـس کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی، صنایـع و 
معـدن کشـاورزی ایـران نیـز حضـور دارنـد. تقویـت 
صادراتـی،  بازارهـای  اخـذ  در  اقتصـادی  دیپلماسـی 
نقـش دولـت در رقابـت بـا دیگـر دولـت هـا در اخـذ 
بازارهـا، چگونگـی همـکاری دولت و بخـش خصوصی 
در راسـتای توسـعه صادرات از محورهای این همایش 

ست.  ا

فدراسیون صادرات انرژی ایران برگزار می کند؛ 

همایش دیپلماسی اقتصادی در 
توسعه صادرات غیرنفتی 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57096
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 دستگاه های اجرایی موظفند حداقل 20 درصد 
از برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی 
های تجدیدپذیر تامین کنند؛ در غیر این صورت، 
20 درصد از مصرف آنها با قیمت خرید تضمینی 
برق از انرژی های تجدیدپذیر – که حدود هشت 
برابر تعرفه های معمول است – محاسبه می شود.

بــه گــزارش ایرنــا، هیــات وزیــران شــهریورماه 
ــر  ــه ب ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــی را ب ــال طرح پارس
اســاس آن، وزارتخانــه هــا، موسســه هــای و شــرکت 
هــای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی 
موظــف شــدند در 2 ســال حداقــل 2۰ درصــد 
ــرژی  ــی ســاختمان هــای خــود را از ان ــرق مصرف ب
ــن  ــر اســاس ای ــر تامیــن کننــد. ب هــای تجدیدپذی
ــرق  ــه ب ــت تعرف ــف اس ــرو موظ ــه، وزارت نی مصوب
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــرخ خری ــاس ن ــی را براس مصرف
ــر تعییــن کنــد. مدیــر  از نیــروگاه هــای تجدیدپذی
عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ 
ــگار  ــه خبرن امــروز )ســه شــنبه( در ایــن ارتبــاط ب
ــی دســتگاه  ــورت بــی توجه ــا گفــت: در ص ایرن
ــه، 2۰ درصــد از تعرفــه  هــای مشــمول ایــن مصوب
بــرق مصرفــی آنهــا از نیمــه دوم ســال ۹۷ بــا نــرخ 
خریــد تضمینــی بــرق از نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر 
تعییــن مــی شــود. بــه گفتــه »حســین صبــوری«، 
ــه هــا، موسســه هــا و شــرکت هــای  اگــر وزارتخان
ــه  ــا نیم ــی ت ــی غیردولت ــای عموم ــی و نهاده دولت
ــی  ــرق مصرف ــد از ب ــل 2۰ درص ــال حداق دوم امس
خــود را از انــرژی هــای تجدیدپذیــر تامیــن نکننــد، 
2۰ درصــد از بــرق مصرفــی آنهــا بــا قیمتــی 
حــدود 8۰۰ تومــان بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 

ــی شــود. محاســبه م
ــه  ــون چ ــم اکن ــه ه ــوال ک ــن س ــخ ای وی در پاس
ــل  ــی از مح ــتگاههای اجرای ــرژی دس ــزان از ان می
انــرژی هــای خورشــیدی تامیــن مــی شــود، گفــت 
: آمــار دقیقــی از میــزان مصــرف انرژی خورشــیدی 

ــی در دســترس نیســت. در دســتگاههای اجرای
ــووات  ــر کیل ــن ه ــور میانگی ــه ط ــون ب ــم اکن ه
ــود. ــی ش ــبه م ــان محاس ــرق 11۰ توم ــاعت ب س

تعرفه هشت برابری برای 
سازمان هایی که از انرژی تجدید 

پذیر استفاده نکنند

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه های  تولیدی  برق  ازخریداری  لرستان 

خانگی استان، به صورت تضمینی خبرداد.

هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار   گــزارش  بــه 
ــدون  ــتان؛ فری ــوان از لرس ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش خودنیا،مدیرعام
اســتان لرســتان گفــت:  انــرژی خورشــیدی فرصــت 
ــرق  ــد ب ــتغالزایی اســت و  تولی ــرای اش مناســبی ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوده ، ب ــی ب ــش مل ــک چال ی
داشــت،  خواهیــم  خاموشــی  آینــده  ماه هــای 
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــبی ب ــرایط مناس ــرو ش وزارت نی
تضمینــی  خریــد  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از 
ــت:  ــا گف ــت. خودنی ــه اس ــر گرفت ــاله در نظ 2۰ س
ســرمایه گــذاری اولیــه بــرای راه انــدازی هــر 
نیــروگاه خانگــی 2۵۰ میلیــون ریــال و درآمــد 
ماهانــه هــر واحــد نیروگاهــی ۹ میلیــون ۷۶۰ هــزار 
ریــال بــرآورد شــده اســت کــه ایــن میــزان، ســاالنه 

ــد. ــش می یاب ــورم، افزای ــد ت ــه رش ــه ب ــا توج ب
ــت  ــج مگابای ــا پن ــان ب ــتان دلف ــزود: شهرس وی اف
کمبــود تولیــد بــرق مواجــه اســت کــه در صــورت 
راه انــدازی نیروگاه هــای خانگــی، عــالوه بــر تولیــد 
ایــن میــزان، زمینــه ایجــاد یکهــزار فرصــت شــغلی 

ــود. ــم می ش فراه
ــا 12۵ نیــروگاه  وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ب
ــه  ــده ک ــته ش ــرارداد بس ــاد ق ــرم آب ــی در خ خانگ
از ایــن تعــداد 3۷ واحــد بــه مرحلــه فــروش بــرق 

ــد. رســیده ان
انــدازی  راه  ســود  اینکــه  بیــان  بــا  خودنیــا 
نیروگاه هــای خانگــی بــرق معــادل 3۵ تــا 4۰ 
ــده،  ــرآورد ش ــذاری ب ــرمایه گ ــزان س ــد می درص
بیــان کــرد: ضریــب نفــوذ بــرق در لرســتان تقریبــا 
1۰۰ درصــد و ســرمایه گــذاری در هــر نقطــه 

اســتان امکانپذیــر اســت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خبرداد؛

خریداری برق نیروگاه های خانگی 
در لرستان

http://www.irna.ir/fa/News/82916262
https://www.yjc.ir/fa/news/6533352/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6533352/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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افت بارندگی های امسال موجب شده تا از میان 
177 سد بزرگ کشور، 69 سد از جمله سدهای 
مالصدرا  و  ساوه  شهیدرجایی،  زاینده رود، 
شده  ذخیره  آب  درصد   40 از  کمتر  همچنان 

داشته باشند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به  گزارش 
آن  پی  در  و  جاری  آبی  سال  بارندگی های  کاهش 
تا حجم ذخیره  افت روان  آب ها موجب شده است 
آب 1۷۷ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای 
مرکزی،  فالت  ارومیه،  دریاچه  فارس،  خلیج  خزر، 
هامون و سرخس به 2۵.3۶ میلیارد مترمکعب برسد 

که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن 
سدهای کشور کاهش 24 درصدی پیدا کرده است.

افت  از  متاثر  نیز  سدها  از  آب  خروجی  و  ورودی 
نزوالت جوی با کاهش های محسوسی مواجه شده اند 
به طوری که ورودی به این سازه های آبی 43 درصد 
 3۰ گذشته  سال  به  نسبت  نیز  آن ها  از  خروجی  و 
درصد کمتر شده است و هم اکنون به طور میانگین 
۵1 درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی 
است. در این بین از میان 1۷۷ سد بزرگ موجود در 
این ۶ حوضه آبریز 3۹ درصد از آن ها و به تعبیری 
۶۹ سد بزرگ کشور از جمله سدهای شهیدرجایی، 
تابستان  آستانه  در  مالصدرا  و  ساوه  زاینده رود، 

همچنان کمتر از 4۰ درصد آب ذخیره شده دارند.
نیروگاه  دارای  سدهای  آب  ذخیره  و  ارتفاع  کاهش 
برقابی موجب شده تا این مراکز نیز با کاهش تولید 
تولیدی  برق  که  طوری  به  شوند  رو  روبه  انرژی 
 21 تا  امسال  ابتدای  از  کشور  برق آبی  نیروگاه    ۵3
اردیبهشت ماه به هزار و 11 گیگاوات ساعت برسد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶1.3 درصد 
کاهش داشته است. روندی که موجب شده تا در این 
بخش نیز با کاهش سه هزار و 3۰۰ مگاواتی کمبود 

تولید در نیروگاه های برق آبی مواجه باشیم.
در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای 
پنجگانه استان تهران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان 
و 3۶ درصد  بوده  مترمکعب  میلیون  ماملو( ۶84  و 
و  اعداد  این  بررسی  است.  پر  نیز  سدها  این  حجم 
مخازن سدهای  که حجم  دارد  آن  از  ارقام حکایت 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تهران  استان  پنجگانه 
به  آب  ورودی  و  داشته  کاهش  درصد   32 گذشته 
پیدا  درصدی   38 افت  هم  استان  پنجگانه  سدهای 

کرده است.

کاهش 43 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای 
کشور

افت 61 درصدی انرژی تولیدی 
نیروگاه های برق آبی

بابیان  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  شهابی  قاسم 
ایجاد  استان  در  نیروگاه  سه  قبل  سال  اینکه 
شد گفت: امسال چهار نیروگاه به ظرفیت 10.۵ 

مگاوات وارد مدار می شود.

و  بوده  خصوصی  کوچک  نیروگاه های  افزود:  وی 
مصرف  مدیریت  و  محیط زیست  حفظ  درزمینه 
خورشیدی  نیروگاه  حوزه  در  و  دارد  زیادی  اهمیت 
نیز در استان اقداماتی شده و امامزاده ای در سوادکوه 

از نیروگاه خورشیدی استفاده می کند.
برنامه ها  مهم ترین  از  را  برق  تلفات  کاهش  شهابی 
برق  شبکه های  فرسودگی  به  اشاره  با  و  کرد  بیان 
استان و بروز حوادث مختلف در استان اظهار داشت: 
سه بسته ۵ میلیارد تومانی برای کاهش تلفات و رفع 

مشکالت فراروی تهیه شده است.
درباره  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
چهار  قبل  سال  گفت:  این شرکت  عمرانی  اقدامات 
ساختمان اداری شرکت توزیع برق بااعتبار بیش از 
و  است  افتتاح شده  استان  در  تومان  میلیارد  هشت 
ساختمان ستاد شرکت توزیع برق استان نیز در 1۰ 
طبقه در ساری با دوطبقه زیرزمین احداث می شود.

شهابی بابیان اینکه در دو سال گذشته هفت دستگاه 
جرثقیل خریداری شده است گفت: همچنین امسال 
برق  ناوگان  برای  دار  کمک  خودرو  دستگاه  شش 

استان خریداری شده است.
درباره  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کمبود  دلیل  به  داشت:  اظهار  برق  مصرف  مدیریت 
بارش ها، شاهد کاهش حجم آب سدها هستیم و به 
همین دلیل سه هزار مگاوات در این بخش کمبود 

برق داریم.
وی میزان کمبود برق رادرمجموع پنج هزار مگاوات 
در کشور برشمرد و خواهان همکاری و رعایت مصرف 
برق از سوی مشترکان شد و گفت: اطالع رسانی در 
حوزه مدیریت مصرف برق امری مهم و ضروری است.

استان های  در  را  برق  مصرف  میزان  بیشترین  وی 
شمالی، ناشی از مصرف کولرهای گازی دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: 

امسال چهار نیروگاه کوچک برق 
در مازندران وارد مدار می شود

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57074
https://www.mehrnews.com/news/4297294/%DB%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF#ref=tnews


شماره  2181         25 اردیبهشت 1397

8 اخبار صنعت برق

عضو هیـات مدیره صنـدوق ضمانـت صادرات 
هـای  مرکـزی  هـای  بانـک  گفـت:  ایـران 
کشـورهای اروپایـی یـک بانک مختـص ایران 
تاسـیس کننـد، ایـن بانک مـی تواند بـا تکیه 
بر حاشـیه امن سـهام داران خود، بـدون ترس 

از تحریـم هـای آمریـکا موانـع را دور بزند.
صندوق  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران آرش شهرآئینی عضو هیات  ضمانت صادرات 
کرد:  اظهار  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیره 
اروپا  که  است  تاریخ  در طول  بار  اولین  برای  شاید 
سعی دارد از زیر چتر آمریکا خارج شده و مستقل 
عمل کند؛ به نظر می رسد اروپا تا حد زیادی موتور 

محرک برجام است.
قبال  در  امریکا  جدید  مواضع  اعالم  با  افزود:  وی 
برجام، سطح ریسک کشوری افزایش خواهد یافت؛ 
نقش سازمان ها و نهادهای حمایتی از جمله صندوق 
ضمانت صادرات در قبال عبور کم هزینه از چالش به 

وجود آمده پررنگ و تاثیر گذار است.
شهرائینی گفت: شاید برای اولین بار در طول تاریخ 

خارج  آمریکا  چتر  زیر  از  دارد  سعی  اروپا  که  است 
تا  اروپا  شده و مستقل عمل کند؛ به نظر می رسد 

حد زیادی موتور محرک برجام است.
از  نتیجه مذاکرات وزارت خارجه  اگر در  افزود:  وی 
یک  شود،  اخذ  کافی  تضامین  اروپایی،  کشورهای 
شرایط  اینصورت  غیر  در  و  داشت  خواهیم  شرایط 

دیگری را می توان متصور شد.
شهرائینی اظهار داشت: به صورت کلی باید آمادگی 
باشیم؛ در گذشته  برای هر وضعیتی را داشته  الزم 
نیز کشور با چنین شرایطی مواجه بوده و بر اساس 
تر  سریع  هرچه  باید  شده  کسب  که  تجربیاتی 
متناسب با شرایط روز، تدابیر متناسب را در دستور 

کار قرار داد.
مهمترین  از  بانکی  نکته که مسائل  این  با ذکر  وی 
موضوعات این جریان خواهد بود گفت: عدم دسترسی 
چالشهای  و  کارگزاری  درروابط  اخالل  سوئیفت،  به 
پیش روی تعامالت بانکی از جمله مشکالت احتمالی 
جایگزین  های  روش  آنها  برای  باید  و  روست  پیش 

اندیشید.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات بر نقش 
اروپا در این جریان تاکید کرد و گفت: اگر اروپا به 
دنبال حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج 
از سوئیفت متمرکز شود و در صورت لزوم بانک های 
مختص  بانک  یک  اروپایی  کشورهای  های  مرکزی 
ایران تاسیس کنند که به دلیل عدم معامالت دالری 
این  باشد؛  داشته  دشواری  پذیری  تحریم  آمریکا  با 
داران  سهام  امن  حاشیه  بر  تکیه  با  تواند  می  بانک 
خود، بدون ترس از تحریم های آمریکا موانع را دور 
فرصت  وضعیت  این  داشت:  اذعان  شهرآئینی  بزند. 
خوبی است تا اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک 
تصمیم سیاسی مبتنی بر حفظ برجام است و با این 

حرکت استقالل خود را از امریکا نمایش خواهد داد؛ 
به هرحال نباید فراموش کرد که این اروپاست که از 

خروج از برجام لطمه می بیند نه آمریکا.
به گفته آرش شهرآئینی به دلیل سهم اروپا از بازار 
ایران، بار بر هم زدن برجام بر دوش اروپاست و خروج 
یکی از اعضا به صورت یکطرفه اروپا را در موقعیتی 
قرار داده که باید تصمیمات حساب شده، مبتنی بر 
منافع و دقیقی اتخاذ کند که کالن ترین آن، تصمیم 

برای تشکیل یک بانک اختصاصی برای ایران است.
تواند  می  اروپا  حرکت  دومین  افزود:  ادامه  در  وی 
ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت 
به  و  است  قابل رصد  کامال  است؛ چرا که سوئیفت 
راحتی می تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت 
قراردادهای  قبال  در  اروپا  باید  که  مکفی  تضامین 

منعقد شده با ایران ارائه کند.
صادرات  ضمانت  صندوق  مهم  نقش  بر  شهرآئینی 
جایگاه  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  تاکید  ایران 
صندوق ضمانت صادرات در مرتبه کالن تری نسبت 
به گذشته قرار دارد و باید دید فضای کلی کشور نه 
تنها در حوزه صادرات بلکه مباحث سرمایه گذاری و 
واردات چه تاثیری از پیشامدهای آتی خواهد داشت. 
مبادالت  این میان کاهش هزینه  ما در  همه تالش 
صادرات  ضمانت  صندوق  مدیره  هیات  عضو  است. 
اذعان داشت: در هر صورت جریان تجارت بین الملل 
ادامه دارد و نباید فراموش کرد که حجم تجارت ما با 
دنیا ما در شرایط سخت تحریم باالی 1۰۰ میلیارد 
دالر بوده است. به هر حال موانع بانکی و هزینه های 
بود که  انتقال غیر منصفانه ای در پیش رو خواهد 
الزم است بانک مرکزی تدابیر مناسبی برای کاهش 

آنها بیاندیشد.
وی اعالم کرد: نشست های مختلفی در کل سیستم 

بانکی و مالی کشور در حال برگزاری است و قطعا 
اما در  به اطالع عموم خواهد رسید؛  اجماع  از  پس 

این مرحله نمی توان بصورت فردی اظهارنظر کرد.
آرش شهرآئینی در پاسخ به این سوال که »سیاست 
جایگزینی ارزهای محلی به جای دالر تا چه اندازه 
می تواند حاشیه امن در برابر تحریم ها ایجاد کند« 
خارجی  ارز  به  دسترسی  و  ارزها  انتقال  در  گفت: 
یکی از نقاط ریسکی حوزه نقل و انتقال ارزی است 
داشت؛  توجه  موجود  سناریوهای  همه  به  باید  که 
و  پایاپای  معامله  معامالت،  در  ارزمحلی  از  استفاده 
روش های مختلف تعامل تجاری غیر دالری از این 

جمله هستند.
شهرآئینی ترکیه را نمونه موفقی در رابطه با مبادله 
با ارز محلی معرفی کرد و گفت: خوشبختانه موافقت 
نامه های مربوط به تجارت با پول محلی با ترکیه به 
مرحله عملیاتی رسیده و این تجربه عملی به ما ثابت 
می کند می توان از ریل های مختلف، قطار تجارت 

را به حرکت درآورد.
را  خصوصی  های  شرکت  بیشتر  تحریمها  موضوع 
در حوزه  که  بزرگی  های  ؛ شرکت  کند  تهدید می 
های مختلف از جمله هواپیمایی و خودروسازی در 
این جریان  از  بودند  در کشور  گذاری  حال سرمایه 
آسیب می بینند؛ اما شرکت های کوچک مطمئنا راه 
خود را پیدا می کنند همانطور که در سالهای گذشته 

اینکار را انجام داده اند.
اوفک،  های  تحریم  اساس  بر  شهرآئینی  گفته  به 
آمریکا یک افق ۹۰ و 18۰ روزه بخش های مختلف 
در نظر گرفته و ما باید به ترتیب برای هرکدام از این 
بخش ها برنامه ریزی حساب شده و دقیق ارائه کنیم 
؛ توان ایستادگی در قبال این هجمه در گرو اجرای 

سیاستگذاری چند جانبه و جامع خواهد بود.

پیشنهاد تاسیس بانک ویژه 
ایران در اروپا برای دور زدن 

تحریم های آمریکا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/25/1726865/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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گمرک ابالغ کرداصالحیه مصوبه 
دولت برای یارانه ارزی کاالهای 

اساسی ابالغ شد
موضوع  وزیران  هیات  تصویب نامه  اصالحیه 
مابه  یارانه  تخصیص  جهت  ارز  بازار  ساماندهی 
التفاوت نرخ ارز جهت کاالهای اساسی و یارانه ای 

به گمرکات کشور ابالغ شد.
گمرک  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
موضوع  وزیران  هیات  تصویب نامه  اصالحیه  ایران،  
ساماندهی بازار ارز جهت تخصیص یارانه مابه التفاوت 
نرخ ارز جهت کاالهای اساسی و یارانه ای به گمرکات 

سراسر کشور ابالغ شد.
مصوب  اساسی  کاالهای  برای  پیشتر  اساس  براین 
شده یارانه میان نرخ 38۰۰ تومان تا 42۰۰ تومان 
نرخ ارز گذاشته شد تا از گران شدن اقالم مطروحه 

جلوگیری شود.

برخی  گفت:   وری  بهره  ملی  سازمان  رئیس 
اقتصادی،  های  بنگاه  و  اجرایی  دستگاه های 
گیرند  نمی  جدی  را  وری  بهره  ارتقای  موضوع 
در  قبولی  قابل  وضع  باعث شده  موضوع  این  و 

خصوص بهره وری در کشور نداشته باشیم.
دستگاههای اجرایی و بنگاه ها، بهره وری را جدی 
نمی گیرندبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛  
با  خود  امروز  خبری  نشست  در  اولیا  بر  اک علی 
خبرنگاران با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته 
برای  افزود:  درصدی،    8 اقتصادی  رشد  ر  ب مبنی 
دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی باید بهره وری 
2.3 درصد باشد که بر این اساس 3۵ درصد این رشد 
باید از افزایش بهره وری حاصل شود اما آمارها نشان 
می دهد که سهم بهره وری در سال های گذشته در 

حد صفر یا منفی بوده است.
برنامه ششم توسعه،   قانون  اساس  بر  ادامه داد:  وی 
دستگاه های اجرایی باید چرخه مدیریت بهره وری 
را در مجموعه خود اجرایی کنند و به سازمان ملی 

بهره وری گزارش بدهند.
اولیا گفت:   در این راستا امضای تفاهم نامه با بخش 
خصوصی و دولتی از جمله 1۰ بنگاه بزرگ اقتصادی 
در دستور کار قرار گرفته و دو تفاهم نامه با سایپا و 
افزایش بهره وری و فعال کردن  ایران خودرو برای 
امضا  ها  شرکت  این  در  فناوری  و  تحقیق  واحد 
افزود:   وری  بهره  ملی  سازمان  ییس  ر شد.  خواهد 
در حال نهایی کردن برنامه جامع بهره وری هستیم 
که شامل  تصویب خواهد شد  دولت  در  بزودی  که 

بهره  حوزه  در  جمله  از  است  گانه  هفت  ای  برنامه 
برداری از منابع آبی ،  تعیین الگوی مصرف، استفاده 

از فناوری ها و مدیریت منایع آبی.
رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به ساالنه 2 
لوکس گفت:  این  های  واردات خودرو  میلیارد دالر 
کیفیت  و  فناوری  ارتقای  صرف  توانست  می  رقم 

خودروهای داخلی شود.
اولیا افزود: در برنامه ششم توسعه رشد بخش های 
نفتی ۷ درصد و از محل بهره وری 1.8 درصد، معدن 
8.8 درصد و از محل بهره وری 2.4 درصد و صنعت 
۹.3 درصد، از محل بهره وری 2 درصد و آب برق گاز 
۹ درصد و از محل بهره وری 2 درصد ساختمان ۷.۵ 
درصد و از محل بهره وری 2 درصد و سایر خدمات ۵ 
درصد و از محل بهره وری 8 دهم درصد تعیین شده 
است. وی درباره بهره وری انرژی و تولید خودروها 
نرم  از  باالتر  کشور  در  انرژی  مصرف  دت  ش گفت: 
جهانی است و بیش از موضوع کیفیت خودرو ها و 
کیفیت بنزین، تعداد خودرو ها و استفاده نکردن از 

حمل و نقل عمومی در این زمینه موثر است.
ــه نامگــذاری ســال ۹۷ از ســوی  ــا اشــاره ب ــا ب اولی
ــت از کاالی  ــام حمای ــه ن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــد و  ــت تولی ــش کیفی ــرای افزای ــزود: ب ــی اف ایران
ــش  ــا افزای ــد ب ــی بای ــای صادرات ــری بازاره هدفگی
بهــره وری رقابــت پذیــری کاالهــای داخلــی را 
را  صادراتــی  هــدف  بازارهــای  و  داده  افزایــش 

بدســت آورد.
رئیـس سـازمان ملـی بهـره وری ادامـه داد:  طـرح 
هایـی مثـل هوشـمند سـازی گلخانه ها، بهـره وری 
و  چنـد  الکترونیـک  توسـعه دولـت  اداری،  نظـام  در 
طـرح کشـاورزی و صنعتـی برای افزایـش بهره وری 

بـا حضـور کارشناسـان بررسـی خواهد شـد.

در نشست خبر مطرح شذ؛ 

دستگاه های اجرایی و بنگاه ها، 
بهره وری را جدی نمی گیرند

وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات به واردات 
کشور در اردیبهشت ماه سال جاری از حیث وزنی 

و ریالی خبر داد.
اردیبهشت ۹۷به  در  کشور  تجاری  تراز  دن  ش مثبت 
گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از  وزارت اقتصاد، 
جلسه  در  حضورش  خصوص  در  کرباسیان،  مسعود 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  ن  کمیسیو
نشست امروز کمیسیون اقتصادی،  برای بررسی سوال 
قانونی  حق  این  و  گرفت  صورت  مجلس  نمایندگان 

نمایندگان است تا از وزرا سواالت خود را مطرح کنند.
وی درباره   خروج آمریکا از برجام و تأثیرات بر اقتصاد 
کشور تصریح کرد: دولت تدابیر الزم را از قبل،  اتخاذ 
کرده بود و با توجه به تصمیم دولت و همکاری مجلس،  
روند واردات و صادرات منطقی شده است و آمار واردات 
و صادرات روی سایت گمرک قرار گرفته است به نحوی 
که از ابتدای اردیبهشت تا 21 اردیبهشت ماه میزان 
واردات ۵ درصد رشد داشته و صادرات نیز با رشد 3۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو 
شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: در 
آستانه ماه رمضان دولت تدابیری را اتخاذ کرده تا ثبات 
در بازار ایجاد شود و با توجه به اینکه کاالهای وارداتی 
با ارز مصوب وارد کشور می شود باید تأثیرات واردات به 

نرخ ارز مصوب در بازار مشخص شود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت عزم جدی دارد تا در بازارها 
خواهد  رصد  بازار  راستا  این  در  و  شود  یجاد  ا ثبات 
شد، نکته دیگر اینکه به موضوع کنترل نوسانات ارزی 

رسیدگی می شود.

مثبت شدن تراز تجاری کشور 
در اردیبهشت 97

https://www.farsnews.com/news/13970225000854/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/2128626/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/2128007/%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-97
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10یادداشت مدیریتی

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
Finding Your Element منبع:کتاب

 یکی از مهم ترین مسائل در ایجاد هرگونه تغییر 
در مسیر زندگی کاری و ورود به حوزه های جدید 
تغییر  فرآیند  و  حرکت  کیفیت  و  چگونگی  به 

مربوط می شود.

ــد تمــام قواعــد و ســاختارهای پیشــین را  ــا بای  آی
ــا  ــت؟ ی ــو درانداخ ــی ن ــاخت و طرح ــون س دگرگ
اینکــه بایــد بــا احتیــاط عمــل کــرد و بی گــدار بــه 
آب نــزد؟در پاســخ بــه ایــن ســواالت بایــد گفت این 
مســائل بســتگی بــه فاکتورهــای متعــددی دارد که 
در طــول زمــان خــود را نشــان می دهنــد از جملــه 

با تقویت شادکاری به مصاف چالش های 
کاری تان بروید

ــال  ــراد در قب ــری اف ــی و تطبیق پذی ــزان آمادگ می
ــه کاری  ــد محافظ ــا و درص ــوالت و دگرگونی ه تح
آنهــا، امنیــت مالــی و آســیب ناپذیری افــراد در 
برابــر تالطم هــای در آمــدی و مالــی، حمایــت 
ــواده و دوســتان از تغییــر و  ــا عــدم حمایــت خان ی
ــس  ــر ک ــردی ه ــتیاق ف ــدی و اش ــزان عالقه من می
ــد  ــا ح ــرا و ت ــر ماج ــفر پ ــک س ــروع ی ــرای ش ب
زیــادی پیش بینی نشــده.  نکتــه حائــز اهمیــت 
بــه  می شــود  مربــوط  زمینــه  ایــن  در  دیگــر 
ــه  ــرای مقابل ــوب ب ــت و مطل ــه درس ــتن برنام داش
همچنیــن  و  پیش بینی شــده  چالش هــای  بــا 
و  پیش بینی نشــده  چالش هــای  و  مشــکالت 
ــه  ــد ک ــتی بدانی ــه درس ــد ب ــما بای ــه. ش غیرمترقب
ــه  ــر گون ــان ه ــدان و مخالف ــا منتق ــد ب ــه بای چگون
شــوید  مواجــه  کاری تــان  زندگــی   در  تغییــر 
پاســخ  آنــان  مخالفت هــای  و  انتقــادات  بــه  و 
ــواده  ــای خان ــد اعض ــراد می توانن ــن اف ــد )ای گویی
یــا مافــوق و زیردســتان شــما  و دوســتان تان 
ــا خــود  ــد حتم ــر شــما بای باشــند(. از ســوی دیگ
ــی  ــکالت مال ــا و مش ــل محدودیت ه ــرای تحم را ب
ــان  ــی و کارت ــیر زندگ ــر دادن مس ــی از تغیی ناش
ــن  ــواهد و قرائ ــی از ش ــور کل ــد.  به ط ــاده کنی آم
چنیــن برمی آیــد کــه هیــچ مســیر واحــدی بــرای 
شناســایی و هویــدا کــردن گوهــر درون تــان وجــود 
نــدارد چراکــه زندگــی شــما نــه یــک چیــز خطی و 
کلیشــه ای بلکــه چیــزی ارگانیــک و زنــده اســت که 
بایــد بــا چشــم بــاز و فکــر آمــاده وارد کارزارهــای 
ــا تمــام ویژگی هــای منفــی  آن شــد. هــر شــغلی ب
و ســختی کــه دارد به طــور حتــم در بردارنــده 
ابعــاد و خصوصیــات مثبتــی نیــز هســت کــه 
ــه  ــد ب ــادکاری می توان ــق ش ــا از طری ــت آنه تقوی

ــغلی  ــه ش ــبت ب ــراد نس ــدی اف ــش عالقه من افزای
ــی شــود. ــد منته ــه دارن ک

در ادامــه بــه یکســری پرســش کلیــدی در ارتبــاط 
ایجــاد تغییــر  از  افــراد  بــا مقصــد و مقصــود 
در زندگی شــان و حرکــت کــردن آنهــا اشــاره 
قانع کننــده  پاســخ های  یافتــن  کــه  می کنیــم 
بــرای آنهــا می توانــد بــه شــما در هویــدا ســاختن 
هرچــه بهتــر گوهــر درون تــان و مهم تــر از آن 
کســب موفقیت هــای ناشــی از تحقــق ایــن هــدف 
ــت و  ــا دق ــد ب ــعی کنی ــن س ــد. بنابرای ــک کن کم
حساســیت کافــی بــه ایــن ســواالت پاســخ گوییــد:

• شــما تــا چــه حــد بــا ریســک کــردن و آزمــودن 
چیزهــای جدیــد در کارتــان بــه راحتــی و بــا 

ــد؟ ــورد می کنی ــل برخ ــال می کم
• بزرگ تریــن و دشــوارترین موانــع پیــش روی 

ــد؟ ــان کدامن ــما در کارت ش
• چــه اقداماتــی بــرای برداشــته شــدن ایــن موانــع 

بایــد انجــام شــود؟
• اگــر شــما در زندگــی  کاری تــان بــا موانــع 
ــه آنهــا را از میــان  ــه رو شــدید، چگون مختلــف روب

ید؟ برداشــته ا
• چــه اتفاقــی افتــاده اگــر موانــع پیــش روی خــود 

را برنداشــته اید؟
ــیر  ــد در مس ــان داری ــه دوستش ــانی ک ــا کس • آی
ــا  ــا ب ــد ی ــت کرده ان ــما حمای ــر از ش ــاد تغیی ایج

شــما بــه مخالفــت برخاســته اند؟
• شــما چگونــه خــود را بــرای ایجــاد تغییــر در کار 

ــد؟ ــاده می کنی ــان آم و زندگی ت
• آیا آماده تغییر دادن رویکردها هســتید؟

ــر، کجــا و  ــد تغیی ــان فرآین ــد در پای ــا می دانی • آی
در چــه موقعیتــی خواهیــد بــود؟
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گلهای بابونه منطقه تفرجگاه »بند« ارومیه
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	 دستگاه های اجرایی موظفند حداقل 20 درصد از برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند؛ در غیر این صورت، 20 درصد از مصرف آنها با قیمت خرید تضمینی برق از انرژی های تجدیدپذیر – که حدود هشت برابر تعرفه های معمول است – محاسبه می شود.

	خریداری برق نیروگاههای خانگی در لرستان
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ازخریداری برق تولیدی نیروگاههای خانگی استان، به صورت تضمینی خبرداد.

	افت 61 درصدی انرژی تولیدی نیروگاههای برقآبی
	افت بارندگیهای امسال موجب شده تا از میان 177 سد بزرگ کشور، 69 سد از جمله سدهای زایندهرود، شهیدرجایی، ساوه و ملاصدرا همچنان کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده داشته باشند.

	امسال چهار نیروگاه کوچک برق در مازندران وارد مدار میشود
	قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سال قبل سه نیروگاه در استان ایجاد شد گفت: امسال چهار نیروگاه به ظرفیت ۱۰.۵ مگاوات وارد مدار می شود.

	پیشنهاد تاسیس بانک ویژه ایران در اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا
	عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بانک های مرکزی های کشورهای اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس کنند، این بانک می تواند با تکیه بر حاشیه امن سهام داران خود، بدون ترس از تحریم های آمریکا موانع را دور بزند.

	گمرک ابلاغ کرداصلاحیه مصوبه دولت برای یارانه ارزی کالاهای اساسی ابلاغ شد
	اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی بازار ارز جهت تخصیص یارانه مابه التفاوت نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و یارانهای به گمرکات کشور ابلاغ شد.

	دستگاههای اجرایی و بنگاهها، بهرهوری را جدی نمیگیرند
	رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: برخی دستگاههای اجرایی و بنگاه های اقتصادی، موضوع ارتقای بهره وری را جدی نمی گیرند و این موضوع باعث شده وضع قابل قبولی در خصوص بهره وری در کشور نداشته باشیم.

	مثبت شدن تراز تجاری کشور در اردیبهشت 97
	وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات به واردات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری از حیث وزنی و ریالی خبر داد.


	با تقویت شادکاری به مصاف چالشهای کاریتان بروید
	 یکی از مهمترین مسائل در ایجاد هرگونه تغییر در مسیر زندگی کاری و ورود به حوزههای جدید به چگونگی و کیفیت حرکت و فرآیند تغییر مربوط میشود.



