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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 قطعی برق برنامه ریزی شده نیست؛حمایت از استارت آپ ها، چگونه؟

امید وزیر نیرو به افت دما
وزیر نیرو گفت: خاموشی ها به دو صورت 
شده  برنامه ریزی  خاموشی  یکی  است 
برق  تامین  امکان  قطع  بطور  که  است 
وجود ندارد و فاصله زیادی بین تولید و 
مصرف در این زمینه وجود دارد اما برنامه 
ای برای اعالم خاموشی برنامه ریزی شده 

نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان 
ابراز  مجلس  انرژی  کمیسیون  حاشیه  در 
به  تابستان  گرم  روزهای  که  کرد  امیدواری 
کاهش  هوا  دمای  و  باشد  رسیده  خود  قله 
یابد در غیر این صورت مصرف بیش از میزان 

پیش بینی خواهد بود.
جای  مصرف  افزایش  میزان  این  افزود:  وی 
اینکه  شرط  به  داشت  نخواهد  نگرانی 
با  صنعت  و  عمومی  های  بخش  مشترکان 

صنعت برق کشور همراهی  کنند.
برقی  مگاوات  هزار   57 از  گفت:  اردکانیان 
هزار   21 شود  می  مصرف  بار  اوج  در   که 

ادامه در صفحه 3

دنیای اقتصاد/حسین راهداری
با فیلتر شدن تلگرام، بحث جایگزینی این پیام رسان 
خارجی با مشابه داخلی مطرح شد و تعدادی پیام رسان 
به  مجازی  فضای  عالی  شورای  تایید  مورد  داخلی 
اهمیت موضوع  به  توجه  با  معرفی شدند.  مخاطبان 
اطالعات  از  با حفاظت  مرتبط  که  داخلی  پیام رسان 
کاربران ایرانی و به نوعی آمیخته با امنیت ملی بوده 
است، موضوع حمایت های مختلف از جمله حمایت 

مالی از این پیام رسان ها مطرح بوده است.
ارائه  قبال  در  داخلی  پیام رسان  مرحله، سه  یک  در 
تضامین، موفق به دریافت وام 5 میلیارد تومانی شدند. 
اما موضوع به همین جا ختم نشده است. اخیرا مدیر 
یکی از این پیام رسان های داخلی مجددا بر حمایت 
تا  وام 5۰  اعطای  از طریق  داخلی  پیام رسان های  از 
1۰۰ میلیارد تومانی جهت توسعه زیرساخت به سه 
پیام رسان برتر با باالی 5 میلیون کاربر تاکید کرده 
مشابه  محصوالت  دیگر  کنار  در  پیام رسان ها  است. 
استارت آپ ها  دسته  در  اینترنت  و  ارتباطات  عصر 
اما  دارد؛  متنوعی  تعاریف  استارت آپ  می گنجند. 
همگی این تعاریف بر دو مشخصه اصلی استارت آپ ها 
ریسک  استارت آپ ها  مشخصه  یک  دارند:  توافق 
عدم موفقیت باال و مشخصه دیگر تمایل و پتانسیل 

رشد باال است. با این مقدمه باید اشاره شود که 
ادامه در صفحه 3

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/13/1767563/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA?ref=tnews
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3409186-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3409186-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

امید وزیر نیرو به افت دما 
وزیر نیرو گفت: خاموشی ها به دو صورت است 
یکی خاموشی برنامه ریزی شده است که بطور قطع 
امکان تامین برق وجود ندارد و فاصله زیادی بین 
تولید و مصرف در این زمینه وجود دارد اما برنامه 

ای برای اعالم خاموشی برنامه ریزی شده نداریم.
صفحه 1

ساعت کار ادارات استان تهران به ۶ 
1۴ تغییرکرد  صبح تا 

به  تهران  استان  در  مستقر  ادارات  کار  ساعت 
استثناء مراکز خدمات رسان تا پایان تیرماه سال 
جاری از ساعت ۶ شروع و ساعت 1۴ پایان می یابد.

صفحه ۴
3 انتصاب جدید در مجموعه وزارت 

نیرو نفت و انرژی 
عصر دیروز سه انتصاب جدید در مجموعه وزارت 
نیرو با حضور وزیر نیرو انجام گرفت که در مهمترین 
تغییرات، قائم مقام از ساختار وزارت نیرو حذف 

شد.
صفحه 5

 هشدار مصرف باالی برق به مردم با 
پیامک 

گفت:  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
در  دما  افزایش  درجه  یک  هر  با  آمار  براساس 

کشور 15۰۰ مگاوات برق مصرف می شود. 
صفحه 5

اعمال خاموشی های جدید در بعد از ظهر امروز

در  به ضرورت صرفه جویی  نسبت  مردم  اغلب 
مصرف برق کم توجهی می کنند و این مسئله 
منتظر  باید  هم  امروز  بعدازظهر  شده،  موجب 

خاموشی های چندساعته برق باشیم.
انتشار  برق نوبت بندی شد؛ اجازه 

جداول هنوز صادر نشده 
انتشار  اجازه  شد؛  نوبت بندی  برق  سرمایه  بازار 

جداول هنوز صادر نشده
صفحه ۶

 جدول خاموشی های احتمالی در پنج 
می شود  منتشر  استان 

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته، شرکت توزیع برق پنج 
استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه 

اقدام به انتشار جدول احتمالی خاموشی ها 
کرده اند 
صفحه 7

قطعی مکرر برق بدون اطالع قبلی 
ندارد منطقی  هیچ 

استاندار قم از خاموشی های مکرر و قطع برق بدون 
اعالم قبلی انتقاد کرد 

صفحه 7
کم مصرف ها به پای پرمصرف ها در 

می سوزند  خاموشی  ها 
خاموشی و قطع مکرر برق که گفته می شود به چند 

دلیل از جمله کمبود تولید است
صفحه 8

برنامه خاموشی های برق استان 
برنامه خاموشی های برق قزوین در 13 تیرماه 

جاری از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان 
اعالم شد.

صفحه 9
ادامه خاموشی ها در تهران درصورت 

عدم صرفه جویی شهروندان 
فرماندار تهران با تاکید بر لزوم کاهش 1۰ درصدی 
مصرف برق در تهران افزود: اگر شهروندان این 
ندهند  قرار  را در دستورکار  کاهش 1۰ درصدی 
ناگزیر خاموشی ها در تهران ادامه خواهد داشت. 

صفحه 9
دهلران دمای 51 درجه را تجربه کرد 

و برق به طور مکرر قطع می شود
صفحه ۰

میزان مصرف درکرج مطابق 
شاخص های کشور رصد می شود 

مخابرات  و  تلفن  گاز،  برق،  آب،  مصرف  میزان 
و  رصد  کشوری  های  شاخص  سقف  با  مطابق 

بررسی خواهد شد. 
صفحه 1۰

سلطان سکه همان آقای »م« است؟ 
»م«  آقای  یاد  را  ما  سکه  سلطان  دستگیری 
انداخت که آذر ماه سال 9۶ در زمان حراج سکه 
در بانک کارگشایی، با یک کارت بانکی همه سکه 

ها را می خرید
صفحه 11

تامین و انتقال ارز در صندوق ضمانت 
صادرات ایران مجوز گرفت اقتصاد 

ایران 
مجوز  صدور  از  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
هدف  با  ارز  انتقال  و  تامین  برای  مرکزی  بانک 
گران  بیمه  اتکایی  بیمه  های  هزینه  پرداخت 

خارجی خبر داد.
صفحه 11

چه چیزی باعث اعتماد کارمند به 
می شود؟  رئیسش 

صفحه 12
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
به  نیز  مالی  تامین  بحث  استارت آپی  ادبیات  در 
وام  اعطای  ذیل،  دالیل  به  است.  شده  مدون  خوبی 
ادبیات  با  نه  پیام رسان ها،  از جمله  استارت آپ ها،  به 
اعطای وام و نه با روش های آزموده شده تامین مالی 
در اکوسیستم استارت آپی دنیا و حتی ایران همخوانی 
مهم  مشخصه  دو  از  دالیل،  توضیح  برای  ندارد. 
استارت آپ ها که عبارتند از ریسک باالی عدم موفقیت 

و نیز اولویت رشد بر سوددهی، استفاده شده است.
1. ریسک باالی عدم موفقیت

یکی از مهم ترین مشخصات وام این است که وام گیرنده 
مهم ترین  باشد.  معینی  سطح  در  ریسک  دارای  باید 
دغدغه وام دهنده این است که وام گیرنده تا بازپرداخت 
کامل اقساط سرپا بوده و در ضمن توانایی مالی کافی 
برای بازپرداخت اقساط را داشته باشد. البته ریسک نکول 
وام گیرندگان مختلف، مشابه نیست؛ اما این ریسک نباید 
از حد مشخصی بیشتر باشد؛ چون قرار نیست وام دهنده 
با پول دیگران قمار کند بنابراین از این منظر استارت آپ ها 
صالحیت کافی برای دریافت وام به معنای رایج را ندارند. 
استارت آپ ها،  خصوصیت های  مهم ترین  از  یکی  زیرا 
ریسک باالی عدم موفقیت آنهاست. عالوه بر دالیل مختلف 
شکست استارت آپ ها که گاه فقط مختص ایران هستند، 
مثال فیلترینگ سلیقه ای، باید اشاره شود که اکوسیستم 
استارت آپی، عرصه رقابت بی رحمانه ایده ها و عملکردها 
و در نهایت »بقای بهترین« است. به همین دلیل در هر 
حوزه استارت آپی معموال یک یا نهایت دو استارت آپ 
باقی می مانند؛ زیرا بعد از مدتی، همگان جذب استارت آپ 
پیشرو شده و دیگر ارائه دهندگان ایده و خدمات مشابه 
به تدریج از عرصه رقابت حذف می شوند؛ زیرا توان رقابت 
با نفر اول را ندارند. مثال در نمونه پیام رسان، دلیل اقبال 
عمومی به پیام رسان تلگرام این بود که تقریبا همه اشخاص 
و کانال های مورد نیاز کاربران در یک پیام رسان به سهولت 

قابل دسترسی بوده اند. همین نکته سبب وابستگی بیشتر 
کاربران فعلی به تلگرام و نیز جذب کاربران جدید می شد 
و البته راه را برای عرض اندام پیام رسان های جدید، به طور 
طبیعی، مسدود می کرد. بنابراین در مورد پیام رسان های 
داخلی هم قابل پیش بینی است که از این تعداد پیام رسان 
معرفی شده، در نهایت یکی می تواند مورد اقبال عمومی 
زیرا  هستند؛  شکست  به  محکوم  مابقی  و  شود  واقع 
یکسری  دریافت  برای  کاربران  داشت  انتظار  نمی توان 
دریافت  برای  و  پیام رسان  به یک  اطالعات  و  خدمات 
بخش دیگر خدمات و اطالعات به پیام رسان دیگر مراجعه 
کنند. ضمنا اگر هیچ پیام رسان داخلی نتواند با کیفیت 
پیام رسان خارجی خدمات خود را ارائه دهد، ممکن است 

همگی محکوم به شکست باشند.
2- تمایل به رشد حتی به قیمت زیاندهی

وام، وضعیت  اعطای  از مهم ترین شرایط  یکی دیگر 
مالی وام گیرنده است تا اطمینان حاصل شود که او 
قادر به بازگشت وام در آینده خواهد بود. از این منظر 
نیز عمده استارت آپ ها شرایط قابل قبولی ندارند. در 
حقیقت اولویت اصلی استارت آپ در مراحل اولیه و 
نه  از آن، رشد است  بعد  و  نیمه عمر خود  تا  حتی 
است  این  استارت آپ ها  تالش  تمام  زیرا  سودآوری؛ 
که قبل از ورود رقبای جدید، بتوانند تا جای ممکن 
رشد کرده و مخاطب و مشتری جذب کنند. هرچقدر 
به  آن  هزینه های  باشد،  بزرگ تر  استارت آپ  اندازه 
درآمدزایی  احتمال  و  بود  خواهد  کمتر  رقبا  نسبت 
باال در بازاری با انحصار طبیعی نیز بیشتر می شود. 
استارت آپ ها  هدف،  این  به  رسیدن  برای  بنابراین 
توجه  بدون  کردن  هزینه  به  نیاز  اولیه  مراحل  در 
اکثر  دلیل  همین  به  داشت.  خواهند  سوددهی  به 
استارت آپ ها، حتی آنها که در دوران بلوغ بوده و وارد 

بورس شده اند، تا سال ها زیانده باقی مانده اند.

البته طول دوره زیاندهی به مدل کسب وکار و نیز مدل 
درآمدی استارت آپ بستگی دارد. با توجه به اینکه مدل 
درآمدی پیام رسان های داخلی مشخص نیست، می توان 
انتظار داشت که زیاندهی آنها نیز حداقل بیش از حد 
به  معمول طول بکشد. در چنین حالتی، اعطای وام 
شرکتی زیانده که تا سال ها حتی قادر به درآمدزایی 
برای پوشش هزینه های جاری خود نیست، چه معنایی 

می تواند داشته باشد؟
به همین دو دلیل، راه حمایت مالی از استارت آپ ها، 
در  وام.  دریافت  نه  است  سرمایه گذار  جذب 
ایران،  جمله  از  کشورها،  استارت آپی  اکوسیستم 
موجودیت های سرمایه گذاری از جمله شتاب دهنده ها 
سرمایه گذاری  صندوق های   ،)Accelerator(
خطرپذیر )Venture Capital( و نیز سرمایه گذاران 
در  که  گرفته اند  )Angel Investor( شکل  فرشته 
مراحل مختلف چرخه عمر یک استارت آپ می توانند به 
تامین مالی آنها بپردازند. به این ترتیب، سرمایه گذاران 
در استارت آپ ها شریک و سهامدار می شوند به این امید 
که در صورت موفقیت استارت آپ ها، از پاداش احتمالی 
بنیان گذاران  حال  عین  در  شوند.  بهره مند  آن  آینده 
استارت آپ ها نیز می توانند مطمئن باشند که در صورت 

شکست، بدهکار نخواهند بود.
اکوسیستم استارت آپی ایران اگرچه با مشکالت زیادی 
مواجه است، اما یکی از بهترین فضاهای کسب و کار 
کشور را دارد از آن جهت که بیشتر براساس قواعد و 
قوانین درست سرمایه گذاری و اصول بازار اداره شده 
فضای  برخالف  ایران  استارت آپی  اکوسیستم  است. 
اکثر صنایع بزرگ ایران، عرصه عرض اندام نیروهای 
جوان و بلندپرواز با فرهنگ کاری نوآورانه است. در 
این اکوسیستم هر کس خالق تر بوده، هر کس قبل از 
دیگران وارد عمل شده، هر کس پیگیری و سختکوشی 

را  شبکه سازی  و  بازاریابی  اصول  کس  هر  داشته، 
بنابراین  می شود؛  موفق  کرده،  اجرا  و  آموخته  بهتر 
از  انتخابی  و  رانتی  حمایت  در  نادرست  رویکردهای 
خود  اصلی  مسیر  از  را  اکوسیستم  این  عرصه،  این 
بدل  رانت خوار  به  را  استارت آپی  و کارآفرینان  خارج 
خواهد کرد. از این جمله رانت خواران و انحصارجویان 
برخی صنایع کشور مشاهده کرد که  در  را می توان 
بیشترین حمایت و انحصار را از مجموعه حاکمیت از 
جمله دولت و بانک ها دریافت کرده اند، اما در نهایت 
به مشتریان خود تحویل  پایین  با کیفیت  محصولی 
داده و در عین حال نیز طلبکارانه از حکومت و جامعه، 
انتظار حمایت بیشتر دارند. اما مرزهای دیجیتال قابل 
ایرانی را به دریافت  بستن نیستند و نمی توان کاربر 
خدمات کم و ضعیف در عین تحمیل هزینه باال به 

جامعه مجبور کرد.
بنابراین پیشنهاد نگارنده این است که پیام رسان های 
داخلی و هر استارت آپ دیگری مانند آن، به جای وام، 
پیام رسان های  مورد  در  باشند.  سرمایه گذار  به دنبال 
داخلی مراجعه به افرادی مفید است که حامی ایده 
اهداف  با  ایرانی  کاربران  شخصی  اطالعات  حفظ 
میان  در  هستند.  ملی  امنیت  همچون  متعالی 
طرفداران این ایده نیز افراد ثروتمند کم نیستند که 
می توانند نقش سرمایه گذار را به عهده بگیرند. ضمنا 
حتی با روش های نوینی همچون تامین مالی جمعی 
جمعی  حمایت  می توان  نیز   )Crowd funding(
نیز جلب  را  ایده و عقیده  این کسب وکار،  طرفداران 
کرد. اگر از این دو منبع، تامین مالی به ارقام مورد 
بنیان گذاران  که  است  الزم  نیست،  قابل تامین  نیاز 
که  خود  کسب وکار  مورد  در  مذکور  استارت آپ های 
ناتوان از جذب سرمایه گذار است، تامل بیشتری کنند 

و منابع مالی کشور را در این راستا هدر ندهند.
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به منظور مدیریت مصرف برق؛

ساعت کار ادارات استان تهران به ۶ صبح تا 1۴ تغییرکرد

ساعت کار ادارات مستقر در استان تهران به استثناء مراکز خدمات رسان تا پایان تیرماه سال جاری از 
ساعت ۶ شروع و ساعت 1۴ پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، در بخشنامه استانداری تهران به کلیه 
دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری 

های استان آمده است:
براساس مصوبه هیئت وزیران موضوع مجوز تنظیم ساعت کار دستگاه های دولتی، ادارات، بانکها،شهرداری ها 
و سایر موسسات عمومی غیر دولتی با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و با توجه به ضرورت صرفه جویی و 
مدیریت مصرف برق بدینوسیله ساعت کار ادارات به استثناء مراکز خدمات رسان تا پایان تیرماه سال جاری از 

ساعت ۶ شروع و ساعت 1۴ پایان می یابد.
ضروری است مسئوالن محترم دستگاه های اجرایی، دولت، سازمان ها و نهادهای مستقر در استان تهران ضمن 
نظارت و تالش جدی در خصوص کاهش مصرف انرژی دستگاه مربوطه، سیستم های سرمایش خود را در دمای 

25 درجه سانتیگراد تنظیم و حداکثر تا ساعت 13.3۰ خاموش کنند.
ضمنا حسن انجام امور بر عهده باالترین مقام دستگاه و از طریق مبادی ذیربط کنترل و نظارت خواهد شد.

ادامه از صفحه1
مـگاوات مربـوط بـه وسـایل سرمایشـی اسـت که از 
ایـن میـزان ۴ هزار و 5۰۰ مـگاوات مربوط به ادارات 

دولتی اسـت. 
به  برق  میزان مصرف  روز دوشنبه  نیرو گفت:  وزیر 
5۶ هزار و ۶7۰ مگاوات رسید که اگر صرفه جویی 
ادارات دولتی تا حد هزار و 5۰۰ مگاوات نبود میزان 
حد  باالترین  به  پارسال  با  مقایسه  در  برق  مصرف 

خود می رسید.
وی به مصوبات اخیر دولت در زمینه کاهش ساعت 
کار ادارات در برخی استانها و خاموش کردن سیستم 
سرمایشی بعد از ساعت کار همچنین تشکیل گروه 
این مصوبه دولت  برای کنترل  برق  توزیع  هایی در 
اشاره کرد و افزود: در مصوبه دیگری دولت اعالم کرد 

افزایش  درصد  دولتی 2۰  های  برق   دستگاه  قیمت 
یابد و همه دستگاه های دولتی موظفند دستگاه های 

خود را نسبت به سال گذشته افزایش ندهند.
اردکانیان گفت: اجرای این مصوبه را از وزارت نیرو 
شروع کردیم و همه شرکت های تابعه آب و برق در 
سه ماهه تابستان نباید مصرفشان نسبت به پارسال 
در  تنبیهی  و  تشویقی  های  مکانیزم  و  یابد  افزایش 

این زمینه نیز در نظر گرفتیم.
های  خاموشی  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برق از قبل اعالم نمی شود افزود: خاموشی ها به دو 
صورت است یکی خاموشی برنامه ریزی شده است 
که بطور قطع امکان تامین برق وجود ندارد و فاصله 
زیادی بین تولید و مصرف در این زمینه وجود دارد 
اما برنامه ای برای اعالم خاموشی برنامه ریزی شده 
نداریم. وزیر نیرو اضافه کرد: برخی دیگر از خاموشی 
ها به دلیل مشکالت فنی است که اغلب با فرسودگی 
اتفاق  بینی دما  قابل پیش  افزایش غیر  و  تجهیزات 
می افتد که تالش می کنیم این گونه خاموشی ها را 
برای بخش خانگی اعمال کنیم تا  مکان هایی که نیاز 

ضروری به برق دارند گرفتار خاموشی نشوند.
های  برنامه  اجرای  با  امیدواریم  گفت:  اردکانیان 
مدیریت مصرف خاموشی های اخیر به حداقل برسد 
و تغییر ساعات اداری در میزان مصرف موثر باشد. وی 
افزود: دولت حدود یک هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های آب در شهرهای دارای تنش 
آبی در نظر گرفته که همه آنها در حال اجراست و 
این  استانهای مختلف همکاری الزم را برای اجرای 

طرح ها داشته باشند تا به نتیجه برسد.
مشترکان  همکاری  با  امیدواریم  گفت:  اردکانیان 
سختی  تابستان  خانگی  بخش  مشترکان  بخصوص 

نداشته باشیم.

https://www.mehrnews.com/news/4338543/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF#ref=tnews
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قائم مقام از ساختار وزارت نیرو حذف شد

3 انتصاب جدید در مجموعه 
وزارت نیرو نفت و انرژی

مجموعه  در  جدید  انتصاب  سه  دیروز  عصر 
انجام گرفت که  با حضور وزیر نیرو  وزارت نیرو 
در مهمترین تغییرات، قائم مقام از ساختار وزارت 

نیرو حذف شد.

انتصاب  سه  دیروز  عصر  اقتصاد،  فصل  گزارش  به 
اولین  در  داد.  رخ  نیرو  وزارت  مجموعه  در  جدید 
انتصاب، ستار محمودی قائم مقام باسابقه وزیر نیرو، 
صدور  با  وزارتخانه،  این  معاونین  شورای  جلسه  در 

حکمی به عنوان مشاور عالی وزیر منصوب شد.
طبق اعالم وزارت نیرو، اخیرا بر اساس قوانین جدید 
قائم مقام  پست  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان 
این  بر  که  شده  حذف  وزارتخانه ها  ساختار  از  وزیر 
عنوان  به  را  خود  قائم مقام  ادکانیان،  رضا  اساس، 

مشاور عالی این ورارتخانه منصوب کرد.
همچون  سوابقی  این  از  پیش  محمودی  ستار 
سرپرستی وزارت نیرو، قائم مقام وزیر نیرو، مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان تهران را عهده دار بوده است.
آب  پرکار  و  مهم  به شرکت  مربوط  انتصاب  دومین 
مهم  روزها مسئولیت  این  که  بود  تهران  فاضالب  و 
مدیریت شبکه آب استان تهران به خصوص کالنشهر 
به  که  سالی  در  پیک مصرف،  روزهای  در  را  تهران 
عنوان دومین سال کم آب نیم قرن اخیر لقب گرفته، 
دارد. محمد پرورش که سالها در سمت مدیرعاملی 
شرکت آب و فاضالب تهران فعالیت می کرد، عصر 
دیروز از این سمت برکنار شد و محمدرضا بختیاری 
جای  به  تهران،  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
وی منصوب شد. هنوز جایگزینی برای بختیاری در 

شرکت آب منطقه ای تهران مشخص نشده است.
سومین انتصاب به معرفی و تعیین یک مشاور جدید 
برای وزیر نیرو برمی گردد. با صدور حکمی، مولود 
شیوا که مشاور مدیرعامل ساتبا )سازمان انرژی های 
نو و بهره وری انرژی ایران( در امور بانوان و خانواده 
بود، به عنوان مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده 

منصوب شد.

گرما در رکورد 51درجه

 هشدار مصرف باالی برق به 
مردم با پیامک

گفت:  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
در  دما  افزایش  درجه  یک  هر  با  آمار  براساس 
کشور 15۰۰ مگاوات برق مصرف می شود. با توجه 
به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش 
دما طی هفته های آینده نیازمند همکاری مردم 

در مدیریت مصرف برق هستیم.
به گزارش فانوس، محمد رضا حقی فام با اشاره به 
کاهش بارندگی در سال جاری گفت: ۴5 هزار مگاوات 
از تولید برق از نیروگاه های آبی تامین می شود. او 
گفت: با توجه به اینکه آب پشت سد برای تامین آب 
قرار  استفاده  مورد  هم  مصارف شهری  و  کشاورزان 

می گیرد در این بخش محدودیت آبی داریم.
با  تابستان  ایام  در  کشور  هرساله  افزود:  فام  حقی 
درصد  االن 2  تا  و  است  روبرو  برق  افزایش مصرف 

افزایش پیک مصرف داشته ایم.
برق کشور  بودن سرانه مصرف  باال  درباره دالیل  او 
از جمله  توان  میانگین جهانی گفت: می  به  نسبت 
تجهیزات  مصرفی  راندمان  بودن  باال  به  دالیل  این 
باید  و  کرد  اشاره  صنعتی  کشورهای  به  نسبت  ما 

بپذیریم که بد مصرف هستیم.
او گفت: در بخش صنعتی و اداری با ابالغ بخشنامه 
ای نسبت به کاهش مصرف برق اقدام شد. ولی در 
مصارف خانگی از مردم تقاضا داریم در مصرف برق 

مدیریت کنند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با شاره به اینکه 
گفت:  است  سرمایشی  بار  مصرف  در  مصرف  عمده 

درخواست ما این است که از لوازم سرمایشی به طور 
مداوم بخصوص در فاصله زمانی 12 ظهر تا 17 بعد 

از ظهر کمتر استفاده کنند.
از قطع  به مردم  اطالع رسانی  با شیوه  رابطه  او در 
پس  که  است  این  کار  روال  گفت:  مناطق  در  برق 
از برآورد میزان مصرف یک منطقه، اگر شاهد ادامه 
مشترکین،  به  پیامک  طریق  از  باشیم  مصرفد  روند 

آنها را در جریان قرار می دهیم.
حقی فام با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی شرکت توزیع 
با همکاری  اگر  برق مردم است گفت:  تامین  توانیر 
مردم مدیریت مصرف رقم بخورد با قطعی برق مواجه 

نخواهیم بود.
از  هم  هواشناسی  سازمان  بینی  پیش  کل  مدیر 
شرایط پایداری هوا سخن گفت و افزود: هموطنان تا 

نیمه های مرداد منتظر کاهش گرما نباشند.
احد وظیفه با بیان اینکه این هفته گرمترین هوای 
سال را می گذرانیم گفت: دمای هوا در برخی نقاط 

کشور تا 51 درجه نیز رسیده است.
امروز 39 درجه اعالم کرد  او دمای هوای تهران را 
و افزود: روزهای آینده از امروز گرمتر نخواهد بود و 
بجز در ارتفاعات شمال کشور بارندگی های پراکنده 

ای نخواهیم داشت.
بخشنامه  از  تهران  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
دستگاه  کردن  خارج  مدار  از  مورد  در  دولت  هیات 
های اداری از ساعت 12 ظهر خبر داد و افزود: در 
ساعات پیک مصرف برق ادارات از سیستم های مولد 
فشار  کشور  برق  سیستم  به  تا  کنند  استفاده  برق 

کمتری وارد شود.
احمد تواهن گفت: ساعت شروع به کار ادارات تغییر 
خواهد کرد تا ساعت کار روزانه ادارات و دستگاه های 

اجرایی در هوای خنک تر آغاز و پایان یابد.

http://tnews.ir/news/13e4114292694.html#%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF-3
http://tnews.ir/news/3a31114365787.html#%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B5%DB%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C
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برق نوبت بندی شد؛ اجازه انتشار 
جداول هنوز صادر نشده

انتشار  اجازه  شد؛  نوبت بندی  برق  سرمایه  بازار 
جداول هنوز صادر نشده

مصرف برق در ساعات پیک از سقف ظرفیت عملی 
و  واردات  مگاوات   7۰۰ با  و  کرده  عبور  برق  تولید 
توزیع  و  نیروگاهی  بخش  ذخایر  تمامی  از  استفاده 
هزار   5۶ از  بیش  مصرف  به  پاسخگویی  امکان  هم 

مگاواتی میسر نشد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

آغاز  از  هفته  دو  به  نزدیک  گذشت  از  بعد  باالخره 
تابستان، برق در کشور نوبت بندی شد. دو روز پیش 
بود که معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم 
کرد که نوبت بندی و قطعی برنامه ریزی برق نداریم 
اما به نظر می رسد دولت چاره ای جز نوبت بندی 
درخواست  و  خواهش  چه  هر  که  چرا  است  ندیده 

کرد، مردم کمتر صرفه جویی کردند.
از  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  اخیر،  روزهای  در 
سقف ظرفیت عملی تولید برق عبور کرده و با 7۰۰ 
بخش  ذخایر  تمامی  از  استفاده  و  واردات  مگاوات 
نیروگاهی و توزیع هم امکان پاسخگویی به مصرف 
نهایت،  در  و  نشد  میسر  مگاواتی  هزار   5۶ از  بیش 
بخش دولتی اقدام به تهیه جداول نوبت بندی برق 

در اغلب نقاط کشور کرده است.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست  مجیدپور  رضا 
بر  گفت:  خصوص  این  در  شرقی  آذربایجان  استان 
برنامه خاموشی توسط  اساس ساعات پیک مصرف، 
در  ولی  شده  نوشته  آذربایجان  برق  توزیع  شرکت 
تقویم  می توانیم  فردا  از  انتشار،  مجوز  ابالغ  صورت 
آن  اساس  بر  مردم  تا  کنیم  منتشر  را  خاموشی 
برنامه ریزی کنند. پیش بینی ما این است که روند 

خاموشی ها حداقل تا پایان شهریور ادامه دارد.
توزیع  شرکت  بهره برداری  معاون  قدیمی  حسین 
نیروی برق اردبیل در این خصوص تصریح کرد: به 
روز  چند  خاموشی های  در  قبلی  اطالع  عدم  دلیل 
برنامه ریزی  اما  می کنیم  عذرخواهی  مردم  از  اخیر 
و  موقت  خاموشی های  تداوم  صورت  در  تا  کردیم 
از  قبل  قطعا  و  استان حتما  برق  در شبکه  مقطعی 
به اطالع رسانی زمان دقیق  خاموشی منطقه نسبت 

خاموشی ها اهتمام داشته باشیم. 
برق  شرکت  مدیرعامل  الرضایی  موسی  رسول 

کمبود  گفت:  خصوص  این  در  اصفهان  منطقه ای 
تولید برق در منطقه اصفهان بی تأثیر در پارامترهای 
به  متأسفانه  نیست،  اصفهان  منطقه  در  محدودیت 
دلیل عدم توان تولید در نیروگاه اصفهان رقم قابل 
توجهی را در این زمینه از دست می دهیم که سبب 
اوایل  و  مردادماه  اواخر  تا  گذشته  روز   2 شده طی 
شهریور با روند خاموشی روبه رو شویم. طبق برنامه 
برق  توزیع  تا  کردیم  مشخص  را  جداولی  ریزی ها 

مدیریت شود. 
ناصر اسکندری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
البرز از نوبت بندی برق با عنوان "خاموشی گردشی" 
برق  تهران  از  بیشتر  البرز  استان  گفت:  و  برد  نام 
مصرف می کند و در روز سه شنبه )هفته قبل( 15۰ 
مگاوات خاموشی گردشی وجود داشت و امیدواریم 

مردم  مصرف بهتری انجام دهند.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  مرادی مجد  علیمراد 
برنامه های  گفت:  خصوص  این  در  کرمانشاه  استان 
در  هفته  هر  چهارشنبه  تا  شنبه  از  برق  خاموشی 
تا 18  از ساعت 12 ظهر  بازه های زمانی دو ساعته 
عصر برای مشترکان کرمانشاهی اعمال می شود. در 
برنامه خاموشی های برق سعی شده مراکز حساس از 
سایر  و  بیمارستان ها  آب،  پمپاژ  ایستگاه های  جمله 
مراکز حساس که نیاز ویژه به برق دارند مورد توجه 
شهرهای  دیگر  در  تسنیم،  گزارش  به  گیرند.  قرار 
برخی  در  و  شده  تهیه  مشابه  جداولی  نیز  کشور 
شهرها نیز هکمچون تهران هنوز هیچ جدولی تهیه 
نشده و بر اساس افزایش فشار بار شبکه، تصمیم به 
قطع برق در منطقه تحت فشار مصرف زیاد گرفته 

می شود تا تجهیزات شبکه آسیب نبیند.
مردم باید توجه داشته باشند که تنها راه جلوگیری 

از قطعی برق، کاهش مصرف است.

ادامه روند پرمصرفی برق

اعمال خاموشی های جدید در 
بعد از ظهر امروز

در  به ضرورت صرفه جویی  نسبت  مردم  اغلب 
مصرف برق کم توجهی می کنند و این مسئله 
منتظر  باید  هم  امروز  بعدازظهر  شده،  موجب 

خاموشی های چندساعته برق باشیم.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
روز گذشته بیشترین مصرف لحظه ای برق در ساعت 
1۶ و 2 دقیقه و به میزان 5۶ هزار و 2۴۰ مگاوات 

به ثبت رسید.
این میزان مصرف، شبکه برق را همچنان در محدوده 
شاهد  هم  باز  گذشته  بعدازظهر  و  داشت  نگه  قرمز 
کشور  مختلف  نقاط  در  متعدد  های  خاموشی  بروز 
بودیم. مدت زمان خاموشی های روز گذشته از 15 
دقیقه تا ۴ ساعت در شهرهای مختلف کشور، متغیر 
برق  برای قطع نشدن  راهکار مهم و ساده  بود. 35 

در تابستان
صرفه  ضرورت  به  نسبت  مردم  اغلب  متأسفانه 
این  و  کنند  توجهی می  کم  برق  در مصرف  جویی 
مسئله موجب شده، بعدازظهر امروز هم باید منتظر 
خاموشی های چندساعته برق باشیم که بیشتر بین 

ساعات 12 تا 17 رخ می دهد.

http://econews.com/fa/content/1306241
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 جدول خاموشی های احتمالی 
در پنج استان منتشر می شود

اساس  بر  گفت:  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
برآوردهای صورت گرفته، شرکت توزیع برق پنج 
استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه 
خاموشی ها  احتمالی  جدول  انتشار  به  اقدام 
کرده اند و قرار است در استان هایی که پیش بینی 
می شود در برخی نقاط خاموشی داشته باشیم، 

این جداول منتشر شود.
به گزارش ایلنا، محمودرضا حقی فام با تاکید بر این 
مسئله که انتشار این جدول به معنای خاموشی های 
افزایش  با  کرد:  تصریح  نیست  شده،  برنامه ریزی 
درجه حرارت و مشکالتی که ممکن است در شبکه 
با  نقاط  برخی  در  که  دارد  احتمال  بیفتد،  اتفاق 
محدودیت هایی مواجه هستیم که در این بین کنترل 
از  مانع  می تواند  مشترکان  توسط  مصرف  مدیریت 

اعمال خاموشی شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قراری که در وزارت نیرو 
محدودیت  احتمال  با  که  مناطقی  در  گذاشته ایم، 
مشترکان  آگاهی  افزایش  منظور  به  هستند،  روبرو 

جداولی را برای اطالع رسانی منتشر کرده ایم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر این مسئله 
که این مسئله به هیچ عنوان به معنای خاموشی های 
برنامه ریزی شده نیست، عنوان کرد: هدف این است 
در  مدیریت مصرف  آگاهی مشترکان  افزایش  با  که 
ممکن  مثال  طور  به  و  یابد  افزایش  مذکور  منطقه 
با محدودیت مواجه  امروز در یک منطقه  اگر  است 
صورت  که  مدیریت هایی  با  دیگر  بعد  روز  هستیم، 

گرفته، شاهد محدودیت نباشیم.
حقی فام با اشاره به لزوم مدیریت مصرف در شرایط 
پیشه  را  مصرف  مدیریت  مردم  اگر  گفت:  فعلی 
مواجه  خاموشی  مشکالت  با  قطعا  کنند،  خود  کار 
توسعه  نیز  کار  این  انجام  از  هدف  شد.  نخواهیم 

کارهای مدیریتی در حوزه مصرف بوده است.
صورت  بینی های  پیش  اساس  بر  کرد:  اظهار  وی 
گرفته زمان احتمالی خاموشی ها در کل پیک 1۰ تا 
12 روز خواهد بود لذا جای نگرانی برای مشترکان 
وجود ندارد و امیدواریم که با رعایت مدیریت مصرف 

مشکالت فعلی نیز برطرف شود.

استاندار قم:

قطعی مکرر برق بدون اطالع 
قبلی هیچ منطقی ندارد/ حمایت 

از بخش خصوصی

برق  قطع  و  مکرر  خاموشی های  از  قم  استاندار 
بدون اعالم قبلی انتقاد کرد و گفت: خاموشی های 
ساعت های  و  ندارد  منطقی  هیچ  اطالع  بدون 

خاموشی باید در اختیار استان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی غروب 
با  خصوصی  بخش  گفت وگوی  جلسه  در  سه شنبه 
دولت که در ساختمان استانداری برگزار شد با اشاره 
به مشکالت و سختی های اقتصادی اظهار داشت: با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی، ورود و حمایت از 
این  مدیریت  برای  راهکار  بهترین  خصوصی  بخش 

شرایط است.
در  آب  زمینه  در  که  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
با  استانی  مصوبات  هماهنگی  بر  دارد  وجود  کشور 
تصمیم های کارگروه سازگاری با کم آبی تأکید کرد و 
افزود: مصوبات مربوط به آب تنها در صورتی قانونی 
با  است و اجرایی می شود که در کارگروه سازگاری 

کم آبی نیز تصویب شود.
زمینه  در  که  مشکالتی  از  همچنین  قم  استاندار 
اشتغال فارغ التحصیالن حوزه فناوری اطالعات وجود 
حاضر  حال  در  متأسفانه  گفت:   و  کرد  انتقاد  دارد، 
مشکالتی در خصوص اشتغال فارغ التحصیالن حوزه 
برای  باید  مسئوالن  و  دارد  وجود  اطالعات  فناوری 

این حل مشکالت اقدامات الزم را انجام دهند.

مباحث  شدن  مطرح  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
ادامه  استانداری  رسمی  جلسات  در  کارشناسی 
عوامل  مهم ترین  از  فرهنگ سازی  تردید  بدون  داد: 
متأسفانه  است؛  اطالعات  فناوری  در حوزه  موفقیت 
در حال حاضر مشکالت فرهنگی در این زمینه وجود 
دارد که موجب شده است این حوزه آن چنان که باید 

رشد نداشته باشد.
مدیران  از  برخی  متأسفانه  کرد:  صادقی خاطرنشان 
خود  دستگاه  منافع  تنها  اشتغال  زمینه  در  استانی 
توجهی  کالن  مسائل  به  و  می دهند  قرار  مدنظر  را 
ندارند. وی با بیان اینکه عدم ریسک پذیری مسئوالن 
موجب بحرانی تر شدن شرایط می شود افزود: در حال 
حاضر با توجه خروج آمریکا از برجام، شرایط کشور 
بدون  و  است  از گذشته شده  متفاوت تر  و  سخت تر 
حساس  شرایط  در  مسئوالن  ریسک پذیری  تردید 

فعلی تاثیرات مثبت زیادی خواهد داشت.
نیازهای  از  ریسک پذیری  اینکه  بابیان  قم  استاندار 
اصلی مدیران استانی در زمینه تولید و اقتصاد است، 
کردن  خارج  و  خصوصی  بخش  از  حمایت  گفت: 
تصدی گری دولت در حوزه تولید و اقتصاد تنها راه 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
وی ادامـه داد: آمریـکا تـالش می کنـد کـه بـا قطـع 
صـادرات نفت ایران، توان اقتصادی کشـور را ضعیف 
و بحرانـی کنـد و به نظـر می رسـد در وضعیت فعلی 
بیشـتری  حمایت هـای  خصوصـی  بخـش  از  بایـد 

گیرد. صـورت 
قطع  و  مکرر  خاموشی های  از  پایان  در  صادقی 
کرد:  اظهار  و  کرد  انتقاد  قبلی  اعالم  بدون  برق 
منطقی  هیچ  استان  در  اطالع  بدون  خاموشی های 
استان  اختیار  در  باید  خاموشی  ساعت های  و  ندارد 

قرار گیرد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/78a1114395969.html#%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4337933/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C#ref=tnews
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فارس از گالیه های مردم از قطع برق گزارش می دهد

کم مصرف ها به پای پرمصرف ها 
در خاموشی  ها می سوزند

خاموشی و قطع مکرر برق که گفته می شود به 
چند دلیل از جمله کمبود تولید است باعث شده 
تا روزانه مشترکانی که سالهاست به بدمصرفی 

عادت کرده دو ساعت بی برقی را تجربه کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم 
در  برق  خاموشی  اینکه  بر  مبنی  نیرو  وزارت  رسمی 
صرفه  مردم  چون  بود  خواهد  مهمان خانه ها  تابستان 
جویی نمی کنند، نشان داد امسال عالوه بر کمبود آب، 

مشترکان باید بی برقی را هم تحمل کنند.
تفاوتی که امسال با سال های گذشته دارد این است 
که  در سال های گذشته کمبود آب داشتیم اما امسال 
خاموشی نیز به این موضوع اضافه شد. ساخت نیروگاه 
تنها برای پاسخگویی به 2۰۰ ساعت مصرف برق در 
زمان پیک موضوعی بود که پارسال از زبان وزیر نیرو 
جاری شد و اردکانیان اعالم کرد که این برنامه هیچ 
توجیه اقتصادی ندارد و باید متوقف شود. با اعالم این 
برنامه هیچ مشترکی تصور نمی کرد که این فشار تنها بر 
دوش آنها خواهد بود. قطعی های مکرر برق در مناطق 
مختلف شهر تهران و در ساعات گرم روز باعث شده تا 
مشترکانی که سالهاست به بدمصرفی عادت کرده اند 
به شدت کالفه شوند. اگر چه مسووالن ارشد وزارت 
نیرو به طور تلویحی از اواخر سال گذشته اعالم کردند 
که کاهش بارش ها و عدم استفاده از ظرفیت کامل 
نیروگاه های برقابی از یک سو و عدم ساخت نیروگاه 
جدید به میزان 2 تا 3 هزار مگاوات کسری 5 تا ۶ هزار 
مگاواتی را در تابستان امسال در پی خواهد داشت اما 

موضوعی که وزارت نیرو به آن توجهی نداشت این بود 
که برای مردم که سالهاست به دلیل ارزانی و قیمت 
پایین انرژی به مصرف بی رویه برق بی اعتنا هستند و 
به آن عادت کرده اند سخت خواهد بود که یک باره این 

فشار را تحمل کنند.
اکثر مشترکان برق بر این باور هستند که دولت باید از 
ماه ها قبل که به خوبی می دانست کسری 5 تا ۶ هزار 
و  خود  اقدامات  گسترده  ها  خاموشی  یعنی  مگاواتی 
فرهنگ سازی برای کاهش مصرف برق را افزایش می داد 

تا در تابستان خاموشی برق مشترکان را غافلگیر نکند.
* وقتی دولت قیمت برق مصرفی پلکان های باالتر را 

افزایش نمی دهند نباید انتظار کاهش مصرف داشت
محمدیان یکی از مشترکان برق در خصوص ارزان نبودن 
انرژی و بی تفاوتی به کاهش مصرف گفت: ارزش یک 
چیز را درآمد مردم تعیین نمی کند. وقتی دولت نمی 
خواهد پلکان های باالتر را بیشتر افزایش بدهد و همه 
ی پلکان های مصرف را به یک چشم نگاه میکند نباید 

انتظار کاهش مصرف داشت. 
باید از ماهها قبل به این  وی افزود:به هر حال دولت 
موضوع توجه می کرد که کسری ۶ هزار مگاوات یعنی 
چه؟ پس باید اقدامات الزم برای آماده سازی مردم برای 

مواجه با خاموشی را انجام می داد.
* دولت از اعالم جدول خاموشی ها خجالت می کشد؟

اسـالمی یکـی دیگـر از مشـترکان با بیـان اینکه تصور 
مـی کنـم که بـه زودی دولت مجبـور به اعـالم جدول 
نوبت بندی شـود گفت:قطعا این خاموشـی های بدون 
برنامه و لحظه ای به ضرر مشـترکان اسـت و تصور می 
کنـم کـه دولت و یـا وزارت نیـرو از اعالم جـدول نوبت 

بنـدی خجالت می کشـند و یا می ترسـند.
وی افـزود: ایـن احتمـال دائمـا در حـال تقویت شـدن 
اسـت کـه روند قطعی بـرق در گوشـه و کنار کشـور و 

پایتخـت، بـاز هم ادامه یابـد که این موضـوع با افزایش 
دمای هوا در این روزها در ارتباط مسـتقیم بوده اسـت.  
بـه گفتـه وی انتظـار مـی رود کـه در صـورت مسـتمر 
بـودن چنیـن پدیـده ای، وزارت نیـرو بـا اعـالم جدول 
قطعـی روزانـه، مشـترکان را از قطعـی بـرق آگاه کند.

*ادارات دولتی پر مصرف تر از مردم عادی
سعیدی یکی از مشترکان با اشاره به قطع برق مناطق 
جنوبی کشور گفت:همین مانده که برق مناطق جنوب با 
دمای 5۰ درجه برق قطع شود. همین االن هم خاموشی 
در ساعت اوج مصرف تا نیم ساعت داریم که البته بعضی 
وقت ها اتفاق می افتد؛ ایرادش و مقصرش دولت و وزارت 
نیرو ست چراکه مردم را تشویق به سرمایه گذاری در این 
بخش نکرده است. وی افزود: زمستانها که به اداره های 
دولتی مراجعه می کنید از شدت گرما پنجره باز هستند. 
حال ببینید مصرف برق آنها تا چه حد در تابستان باال 
می رود چرا که یک نفر در یک سالن نشسته و 5۰۰ 
چراغ روشن کرده است. حال سوال این است که چرا 

مدام باید مردم جور ناکارآمدی مسووالن را بکشند؟
وی تاکید کرد: بزرگ ترین مصرف کننده و اسراف کننده 
شما به اصطالح مسووالن هستید و مشخص نیست چرا 

مدام به مردم هشدار میدهید.
*دولت تعرفه برق پرمصرف ها را بیشتر افزایش دهد تا 

مصرف برق کنترل شود
اعتمادی در خصوص خاموشی ها و انتقادی که به عدم 
اعالم برنامه نوبت بندی قطع برق از سوی دولت مطرح 
واحد  تعداد  است می گوید: دولت مشخص کند چه 
مسکونی پرمصرف وجود دارد و به آنها اخطار بدهد نه 
اینکه اعالم کند چون برق زیاد مصرف میشود پس باید 
تعرفه برق به یک میزان هم برای کم مصرف ها و هم 
پرمصرف ها به یک اندازه افزایش یابد. وی افزود: این 
وسط تقصیر واحدهای مسکونی که در روز 1۰۰ کیلو 

وات هم مصرف نمیکنند چیست این نشان می دهد 
که در بوجود آمدن این وضعیت و خاموشی ها عدالت 
وجود ندارد. وی ادامه داد: عدالت موقعی نهادینه میشود 
که مصرف کننده های پرمصرف را از کم مصرف ها جدا 
کنیم .بهترین راه نصب کنتور های هوشمند است که 
اجرا  در کشور  است  این طرح سالیان سال  متاسفانه 
نمی شود. منظورم کنتورهای دیجیتالی که وجود دارند 
نیست. کنتور هایی که مستقیما به اداره برق متصل 
هستند. بررسی ها نشان می دهد که پیک مصرف برق 
در روز دوشنبه )11 تیرماه( به میزان 5۶ هزار و 532 
مگاوات رسیده که این رقم در مقایسه با روز ماقبل از آن 
که 55 هزار و ۴32 مگاوات بود، افزایش یک هزار و 1۰۰ 

مگاواتی را در پی داشته است.
نزدیک به صفر بودن ذخیره نیروگاه ها و ثبت رکورد برای 
پیک مصرف برق در این شرایط هشداری برای رسیدن 
شبکه و نیروگاه های کشور به حداکثر توان قابل استفاده 
به خصوص  مردم  توجه  عدم  به  توجه  با  حال  است. 
پرمصرف ها در کاهش مصرف و افزایش دما تاسیسات 
شبکه برق دچار آسیب دیدگی شده و خاموشی ها تا 
پایان تابستان امسال مهمان خانواده های ایرانی خواهد 
بود چرا که  حدود 2۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور 
که کل مصرف ۴ کشور همسایه می باشد به سیستم های 
سرمایشی اختصاص یافته است. به نظر می رسد دولت 
و وزارت نیرو اگر می خواست برای کنترل هزینه هایی 
که هر سال برای ساخت 2 تا 3 هزار مگاوات هزینه می 
کرد اقدامی انجام دهد، بهتر بود به یکباره این برنامه را 
کنار نگذارد و سعی می کرد از عدد پایین تری این برنامه 
را آغاز کند. از طرف دیگر باید برنامه های بهتری برای 
کنترل مصرف و کاهش مصرف انرژی به خصوص در 
کنترل مصرف برق سیستم های سرمایشی که 2۰ هزار 

مگاوات برق را می بلعد اعمال می کرد.
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برنامه خاموشی های برق استان 

تیرماه  در 13  قزوین  برق  برنامه خاموشی های 
جاری از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان 

اعالم شد.
از  چهارشنبه  روز  شده  بندی  زمان  برنامه  براساس 
سوی روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قزوین 
که یک رونوشت از آن به ایرنا نمابر شده، خاموشی 

های امروز براساس جدول زیر است.
ناحیه شهری مهرگان، نیروی انتظامی، دادگستری و 
بخشی از شهرک مینودر قزوین از ساعت 11 تا 12 

و 3۰ دقیقه با قطعی برق روبرو هستند.
نرجه،  روستای  و  همدان  جاده  در  برق  قطع 
شیشه  تاکستان،  شهر  جنوب  و  نواب  خیابان 
های  خیابان  و  آگاهی  فارسیان،اداره  جاده  چی، 
مدرس،  بلوار  غربی،پادگان،  بوعلی،سعدی،فلسطین 
مالصدرا،  غرب  عدل،  و  بهشتی،فردوسی  کمربندی 
کوثر  سوم  و  دوم  اول،  های  فلکه  غربی،  نوروزیان 
و  فرمانداری  آزادی،  خیابان  معلم،  بلوار  قزوین،  در 
بخشداری شهرستان البرز، بیمارستان شفا، ضیاءآباد 
در  قمیک  و  آباد  دولت  قزوین،  جاده  نیکویه،  تا 
شهرستان تاکستان، از ساعت 12 تا 13 و 3۰ دقیقه 

صورت خواهد گرفت.
برق در بخش ارداق و روستاهای مسیر لیا تا نصرت 

آباد کوچک در بوئین زهرا، روستاهای قاقازان غربی 
و شرقی در شهرستان قزوین نیز از ساعت 12 و 3۰ 

تا 1۴ دقیقه قطع می شود.
همچنین مسیر بوئین زهرا به قزوین، شهرک صنعتی 
روستای  از  قدیم رشت  تاکستان، جاده  در  حیدریه 
آباد  خان  و  خونان  روستاهای  و  کوشک  تا  بکندی 
از ساعت 13 تا 1۴ و 3۰ دقیقه با قطعی برق روبرو 

خواهند شد.
شهرداری  اماکن،  اداره  آبیاری،  طرح  در  برق  قطع 
در  آباد  اسالم  روستای  و  یوزباشچای  مناطق،  های 
نیرج  و  اروان  روستاهایی  سمت  به  آبگرم  قزوین، 
روستاهای  و  حصار  تا  داخرجین  راهی  سه  منصور، 
آدار و قانقانلو در آوج، چاه های سازمان آب و خیابان 
منتظری در قزوین، شهر شال و کوره های آجرپزی، 
آباد  ابراهیم  محمدآباد،  روستای  آباد،  اهلل  های  چاه 
تاچسکین در بوئین زهرا از ساعت 13 و 3۰ تا 15 

صورت خواهد گرفت.
آبیک  مرادی،  و  حسام  بنزین  پمپ  بعثت،  شهرک 
باال و علیا و مسکن مهر 192 واحدی آبیک، مسیر 
مناطق  زهرا،  بوئین  تا چاه های کشاورزی  سگزآباد 
1، ۴ و 5 شهرک محمدیه، خیابان بهشتی و مرکز 
در  کارندچال  روستای  تا  دشت  الوند،رجایی  دیالیز 
مدرس  بلوار  و  عدل  فردوسی،  های  الموت،خیابان 
قزوین نیز از ساعت 1۴ تا 15 و 3۰ دقیقه با قطعی 

برق روبرو هستند.
برق منطقه ۶ محمدیه، جاده قدیم تهران، سه راهی 
تهران و هفت سنگان،  البرز، عوارضی  شهر صنعتی 
حصار  راهی  سه  قزوین،  در  شیداصفهان  و  اقبالیه 
در خروجی آبگرم و روستاهای اردالن و دشتک در 
شهر آوج، شهرک مالصدرا، بلوار غدیر، خیابان های 
سلمان و 12 فروردین شمالی و کابل البرز در الوند از 

ساعت 1۴ و 3۰ تا 1۶ قطع می شود.
ابتدای  تاکستان،  ضیاءآباد  آبیک،  صدوقی  خیابان 
روستای خروزان  لیا،  تا  زهرا  بوئین  به  قزوین  جاده 
بوئین زهرا، از ساعت 3۰/15 تا 17 و شهر رازمیان و 
روستاهای اطراف آن در رودبار الموت غربی، شرکت 
روستای  البرز،  اطالعات  و  دادگستری  پرس،  تولی 
اسفرورین به همراه فرمانداری و بخشداری تاکستان 
از ساعت 1۶ تا 17 و 3۰ دقیقه با قطعی برق روبرو 

هستند.
برق جاده اسفرورین به اک و سه راهی شامی شاپ 
در تاکستان، کوره های شال، روستای قشالق و چاه 
الموت  رودبار  بخش  زهرا،  بوئین  کشاورزی  های 
شرقی، مراکز تجاری و بانک های قزوین، جاده های 
زرگر و تازه آباد، باغ کوثر و بخشی از جاده قزوین-

پرستو،  و  الماس  رفاهی  خدمات  مجتمع  آبیک، 
نمایندگی ایران خودرو، مخازن آب و مرغداری های 
 18 تا  دقیقه   3۰ و   1۶ ساعت  از  محمدیه  شهرک 

قطع خواهد بود.
روستای زین آباد و کوره ملی در بوئین زهرا، امامزاده 
سلطان سید محمد )ع(، مخزن آب کوثر و چاه آب 
کشاورزی در قزوین، شهر خرمدشت به همراه شهر 
تاکستان،  در  آبگرم  مسیر  روستاهای  و  صنعتی 
روستای کوندج، جاده های هزار جلفا، کارخانه قند، 
عبدل آباد،خاکعلی، خاکشان، اسالم آباد، حسین آباد 
رضی و چاه های خطایان در آبیک، روستاهای باورس 
و قزقلعه در محمدیه، شرکت های کابل البرز، سایپا 
ساعت  از  البرز  شهرستان  های  ریسندگی  و  شیشه 

17و 3۰ دقیقه تا 19 با قطعی برق روبرو هستند.
بخش شال و ارداق از روستای سخص آباد تا کچله 
گرد در شهرستان بوئین زهرا نیز از ساعت 19 تا 2۰ 

و 3۰ دقیقه برق نخواهند داشت.

فرماندار تهران در گفتگو با ایسنا عنوان کرد

ادامه خاموشی ها در تهران 
درصورت عدم صرفه جویی 

شهروندان

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم کاهش 1۰ درصدی 
مصرف برق در تهران افزود: اگر شهروندان این 
ندهند  قرار  را در دستورکار  کاهش 1۰ درصدی 
ناگزیر خاموشی ها در تهران ادامه خواهد داشت.

عیسی فرهادی در گفت وگو با ایسنا، گفت: به هیچ 
عنوان دلمان نمی خواهد در این فصل شاهد قطعی 
برق باشیم؛ اما نیاز است شهروندان تهرانی تنها 1۰ 
درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند تا خاموشی 

نداشته باشیم.
صرفه  این  در  شهروندان  که  هنگامی  افزود:  وی 
جویی همکاری نمی کنند طبیعتا ناچار هستیم محله 
به محله قطعی برق را داشته باشیم تا مردادماه هم 

به اتمام برسد.
از همه شهروندان تهرانی  ادامه داد:  فرماندار تهران 
مدت  در  درصد   1۰ تنها  خانوار  هر  می کنم  تقاضا 
5۰ روز، صرفه جویی را مدنظر قرار دهند و به جای 
استفاده از 1۰ المپ از ۶ المپ استفاده کنند تا این 
پیک مصرف برق را در فصل گرم سال سپری کنیم. 
مشکل  تنها  و  ندارد  وجود  برق  برای  کلی  مشکل 
استفاده زیاد در پیک مصرف است 1۰ درصد مشکل 
داریم که با همکاری شهروندان قابل حل است؛ در 
در  محله ای  برق  قطع  به  ناگزیریم  صورت  این  غیر 

تهران همانند شرایط فعلی ادامه دهیم.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/6ba6114355066.html#%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85
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تداوم موج گرما در ایالم؛

دهلران دمای 51 درجه را تجربه 
کرد و برق به طور مکرر قطع 

می شود
 در حالی که گرما در استان ایالم به اوج خود رسیده 
و همچنان ادامه دارد، قطعی مکرر برق در مناطق 
مردم  برای  زیادی  مشکالت  باعث  استان  مختلف 

شده است.
خبرگزاری مهر-گروه استان ها: در حالی که 13 روز 
بی  گرمای  موج  گذرد،  می  تابستان   فصل  آغاز  از 
سابقه ایالم را فرا گرفته و همچنان دما رو به افزایش 

است.
مردم شهرستان دهلران دمای 51 درجه سانتی گراد 
اعالم مسئوالن هواشناسی  را تجربه کردند و طبق 

موج گرما همچنان در استان ادامه دارد.
در  دهلران  شهرستان  شهروندان  از  عباسی  علی 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دما هوای شهر 

دهلران این روز ها به اوج خودش رسیده است.

وی تصریح کرد:  قطعی برق در این هوای سوزناک 
مواجه  زیادی  مشکالت  با  را  شهرستان  مردم  واقعا 
این زمینه  راهکاری در  امیدواریم مسئوالن  و  کرده 

پیاده کنند.
بیماران  ویژه  به  و  پزشکان، شهروندان  توصیه  بنابر 
از تردد غیر ضروری حوالی  ، سالمندان و مسافران 
استان  گرمسیر  مناطق  در  غروب  اوایل  تا  ظهر 

خودداری کنند.
استان  هواشناسی  کل  مدیر  الملوکی  شیخ  یوسف 
موج  داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایالم 

گرما تا اوایل هفته آینده در استان فعال است.
ایالم  استان  نقطه  ترین  گرم  کرد:  تصریح  وی 
گراد،  سانتی  درجه   51 دمای  با  دهلران  شهرستان 
خنک ترین منطقه استان نیز شهرستان بدره با 2۴ 

درجه سانتی گراد بوده است.
و  آب  مصرف  افزایش  ایالم،  استان  در  دما  افزایش 
پی  در  را  ایالم  استان  مناطق  در  برق  مکرر  قطعی 

داشته است.
هادی شیرخانی مدیر عامل شرکت برق استان ایالم 
متاسفانه  مهر گفت:  به خبرنگار  ارتباط  این  در  هم 
در  برق  رویه مصرف  بی  افزایش  گرما شاهد  اوج  با 
استان بوده ایم به طوری که مصرف برق در استان از 

35۰ مگاوات فراتر رفته است.
وی گفت: شاهد افزایش 1۰ درصدی مصرف برق در 
استان طی چند روز بودیم و قطعا اگر خاموشی ها 

اعالم نمی شد با مشکالت بزرگتری موجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از برق مصرفی برای 
تقاضا  مردم  از  گفت:  است،  بوده  سرمایشی  وسایل 
داریم در ساعت اوج مصرف از دیگر وسایل غیر ضرور 

برق استفاده نکنند.
وی افزود: این روزها که با شدت گرفتن گرمای هوا، 

بین  توازن  خوردن  هم  به  و  مصرف  افزایش  شاهد 
جوابگوی  تولید  واقع  در  هستیم،  مصرف  و  تولید 
برق  مقطعی  قطع  شاهد  و  نیست  رویه  بی  مصرف 
داشت:  بیان  ایالم  برق  شرکت  عامل  مدیر  هستیم. 
خاموشی ها ناگزیر و بخاطر برابری میزان مصرف با 
حجم تولید است و در صورت عدم خاموشی، ممکن 

است منجر به از دست دادن کل برق کشور شویم.
وی عنوان کرد: اما در خصوص ادعای اعمال تفاوت 
و تبعیض در خاموشی استانها، الزم است بدانیم که 
خاموشی سراسری است و اتفاقا استان ایالم در بین 

استانهای همجوار کمترین سهم را داراست.
توزیع  شرکت  وجود  این  با  کرد:  عنوان  شیرخانی 
مردم  از  عذرخواهی  ضمن  ایالم  استان  برق  نیروی 
بابت مشکالت بوجود آمده، به اطالع می رساند که 
در حال حاضر تنها راهکار عدم قطعی برق همکاری 

مشترکان و مدیریت مصرف است.
فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست  مظاهری  افشین 
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  هم  ایالم  استان 
داشت: اگر مردم در بحث مصرف آب رعایت نکنند 
آب  قطع  شاهد  استان  شهرهای  از  برخی  در  قطعا 

خواهیم بود.
را  آب  بحث  در  جویی  صرفه  باید  مردم  گفت:  وی 
به  ماشین  و  ها  خیابان  شستن  از  و  بگیرند  جدی 

خصوص در این ایام خودداری کنند.
شستن  مشاهد  صورت  در  اینکه  اشاره  با  مظاهری 
ماشین قطعا برخورد خواهد شد، گفت: مردم استان 

1.5 برابر میانگین جهانی آب مصرف می کنند.
این روزها با باالرفتن دمای هوا نیاز مردم به مصرف 
مسئوالن  شرایط  این  با  است  شده  زیاد  برق  و  آب 
مصرف  الگوی  نکردن  رعایت  در صورت  گویند  می 

احتمال قطعی آب و برق دور از انتظار نیست.

میزان مصرف درکرج مطابق 
شاخص های کشور رصد می شود

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج گفت: 
مخابرات  و  تلفن  گاز،  برق،  آب،  مصرف  میزان 
و  رصد  کشوری  های  شاخص  سقف  با  مطابق 

بررسی خواهد شد.
سیروش شفقی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، 
افزود: براین اساس کمیته ویژه ارزیابی و نظارت بر 
تشکیل  کرج  شهرستان  در  ادارات  قبوض  عملکرد 

شده است.
جلسه  مصوبه  دنبال  به  کمیته  این  داد:  ادامه  وی 
اخیر هیات دولت در خصوص کاهش میزان منابع و 
مصارف حامل های انرژی در ادارات و سازمان های 
دولتی و تاکیدات استاندارالبرز دراین زمینه تشکیل 
شده و متشکل از بازرسان ویژه فرمانداری کرج است.

فرماندار کرج ضمن اشاره به تاکیدات رییس جمهوری 
با اسراف گران گفت: هدف  بر برخورد جدی  منبی 
البته  و  است  پیشگیری  طرح  این  اجرای  در  اصلی 
اگر در جریان پایش ها با عبور از حدود تعیین شده 
از  انرژی بیش  افزایش میزان مصارف حامل های  و 
مصارف قبل مواجه شویم با خاطیان برخورد جدی 

خواهد شد.

https://www.mehrnews.com/news/4337988/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF#ref=tnews
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/aa41114388309.html#%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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11 اخبار صنعت برق

سلطان سکه همان آقای »م« 
است؟

دسـتگیری سـلطان سـکه ما را یاد آقـای »م« 
انداخـت که آذر مـاه سـال 9۶ در زمـان حراج 
سـکه در بانک کارگشـایی، با یـک کارت بانکی 
همه سـکه هـا را می خرید؛ آیا سـلطان سـکه 

همـان آقای »م« اسـت؟
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـای خبرگـزاری تسـنیم، 

خبـر مهمـی کـه امـروز از سـوی فرمانـده نیـروی 
انتظامـی اعـالم شـد مربـوط به دسـتگیری سـلطان 

است. سـکه 
آقـای سـلطان فـردی اسـت کـه از چند مـاه قبل به 
نوچـه هـای خـود دسـتور داده بـود کـه تمام سـکه 
هـای نقـدی در بـازار را بخرند تـا او با احتکار سـکه 
هـا بتوانـد تعییـن کننـده قیمـت روز سـکه شـود و 

البتـه سـودهای میلیـاردی به جیـب بزند.
سـردار حسـین رحیمـی فرمانـده انتظامـی تهـران 
بـزرگ در جمع خبرنـگاران در همیـن ارتباط گفت: 
فـردی کـه معروف به سـلطان سـکه بود و سـال 9۶ 
حـدود 2 تن سـکه را از سـطح بازار جمـع کرده بود، 

دسـتگیر شد.
وی ادامـه داد: ایـن فـرد  58 سـاله کـه دو شـب 
پیـش در عملیـات پلیـس دسـتگیر شـد، به افـراد و 
نوچه هـای خـود دسـتور داده بـود در بـازار تهران به 
راه افتـاده و بـدون توجـه بـه قیمت روز سـکه، تمام 
سـکه های موجـود را بخرنـد تـا در روزهـای آینـده 
خـودش تعییـن کننـده نـرخ سـکه باشـد. فرمانـده 
انتظامـی تهـران بـزرگ گفـت: این فرد پیـش از این 
هـم بـه عنـوان دالل سـکه دسـتگیر شـده بـود. او 
بـا پسـرش در ایـن زمینـه همـکاری می کرده اسـت 
کـه در حـال حاضـر پسـرش بـا قیـد ضمانـت آزاد 
اسـت. شـخصی کـه سـرکرده معامـالت فردایـی در 
بـازار تهـران بـوده، به عنـوان نوچه این فـرد فعالیت 
سـلطان  دسـتگیری  خبـر  اعـالم  اسـت.  می کـرده 
سـکه مـا را یـاد یکـی از مشـتریان پای ثابـت حراج 
سـکه در بانـک کارگشـایی انداخـت؛ آذرمـاه سـال 
گذشـته خبرگـزاری تسـنیم در خبـری اعـالم کرده 
بـود کـه فـردی با نام »و-م« تمام سـکه هـای حراج 

را بانـک مرکـزی مـی خرد.

از سوی بانک مرکزی؛

تامین و انتقال ارز در صندوق 
ضمانت صادرات ایران مجوز 

گرفت اقتصاد ایران

مجوز  صدور  از  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
هدف  با  ارز  انتقال  و  تامین  برای  مرکزی  بانک 
گران  بیمه  اتکایی  بیمه  های  هزینه  پرداخت 

خارجی خبر داد.
به گزارش آریا بازار- صندوق ضمانت صادرات ایران 
از صدور مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
برای تامین و انتقال ارز با هدف پرداخت هزینه های 
بیمه اتکایی بیمه گران خارجی و همچنین خسارت 

بیمه نامه های صادرکنندگان خبر داد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( به عنوان تنها 
شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسیس شد 
و فعالیت خود را زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران 

آغاز کرد اما به دالیلی فعالیت آن متوقف شد.
به  تا  فعال شد  دوباره  در سال 1373  این صندوق 

بازیافت موقعیت تجاری خود که  صادرکنندگان در 
بود  شده  مختل  تحمیلی  سال جنگ  اثر هشت  در 
کمک کرده و زمینه افزایش درآمدهای غیرنفتی را 

فراهم آورد.
دولت  مالی  های  حمایت  پشتوانه  به  صندوق  این 
افزون بر پوشش خطرپذیری های سیاسی و تجاری 
صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین 
نیز کمک می  نیاز صادرکنندگان  مورد  مالی  منابع 
یکسان  ماه  فروردین  یکم  و  بیست  از  دولت  کند. 
سازی نرخ ارز را با اعالم قیمت هر دالر ۴2۰۰ تومان 
کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه 

های تخصیص ارز را اعالم کرد.
صادرات  ضمانت  صندوق  امروز  پیوند،  همین  در 
ایران خبر داد: اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک 
بخشنامه  صدور  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
ضمانت  صندوق  ارز  انتقال  و  تامین  کرد:  اعالم  ای 
صادرات ایران بابت پرداخت هزینه های بیمه اتکایی 
به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها 
و ضمانت نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و 
سیستم بانکی و سایر نیازهای ارزی با تایید باالترین 

مقام این صندوق مجاز است . 
و هشتم  بیست  را  یاد شده  بخشنامه  مرکزی  بانک 

خردادماه به صندوق ارسال کرده است.
ضمانت  صندوق  ارزی  نیازهای  تامین  در  تسهیل 
های  پوشش  گسترش  به  تواند  می  ایران  صادرات 

بیمه ای و ضمانت نامه ای کمک کند.
های  سیاست  بندهای  از  کاالها  صادرات  به  کمک 

اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابالغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقالب 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گرفت و امسال 

نیز )139۶( »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/13/1767906/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?ref=tnews
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12یادداشت مدیریتی

Mark Murphy :نویسنده
*تهیه شده در موسسه معنا

مـن در یکـی از مطالعاتـم بـه نـام »چگونـه باید در 
محیـط کار اعتمـاد ایجـاد کـرد؟« از بیـش از 7هزار 
اعتمـاد  رهبران شـان  بـه  چـرا  اینکـه  دربـاره  نفـر 
نظرسـنجی  ندارنـد  اعتمـاد  آنهـا  بـه  یـا  می کننـد 
کـردم  برخـورد  آن  بـا  کـه  چیـزی  اولیـن  کـردم. 
ایـن بـود کـه تقریبـا 3۴ درصـد وفـاداری کارکنـان 
در نتیجـه احسـاس اعتمـاد نسـبت بـه رئیس شـان 
ایجـاد می شـود. بنابرایـن پرواضح اسـت کـه اعتماد 
زیـادی  اهمیـت  رئیس شـان  بـه  نسـبت  کارکنـان 
دارد.امـا واقعـا چـه چیـزی باعـث می شـود کارمنـد 
بـه رئیـس اش اعتمـاد کنـد؟ مـا در تحقیقاتمـان به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مهم تریـن محرکـی کـه 
باعـث می شـود کارمنـد بـه رئیـس اش اعتمـاد کند 
ایـن اسـت کـه کارمنـدان هنـگام طرح مشکل شـان 
نحـو  بـه  رئیس شـان  می کننـد  احسـاس  چقـدر 

موثـری بـه آن پاسـخ می دهـد.
اما در این بین مشکلی وجود دارد. من اخیرا مطالعه 
بازخوردهای  گرفتن  نادیده  نام »خطرات  با  دیگری 
مختلف  رده های  از  مدیر  درباره 27۰۴8  کارکنان« 
این  از  حاصله  نتایج  از  یکی  دادم.  انجام  کارمند  و 
این  بر  افراد  از  33 درصد  تنها  که  بود  این  گزارش 
پاسخ  رئیس شان  با  مشکل  طرح  هنگام  که  باورند 
17 درصد  درحالی که  می کنند،  دریافت  سازنده 

سازنده ای  پاسخ  هیچ وقت  رئیس شان  دارند  عقیده 
که  را  کارمندانی  آن  اگر  حتی  نمی دهد.  آنها  به 
مکررا  یا  همیشه)23درصد(  رئیس شان  می گویند 
می دهند  سازنده  پاسخ  مشکالتشان  به  )22درصد( 
با هم ترکیب کنیم هنوز بیش از نیمی از کارمندان 
با  را  مشکل شان  وقتی  می کنند  حس  که  هستند 
سازنده  پاسخ  همیشه  می کنند  مطرح  رهبرانشان 
زیادی  اهمیت  مساله  این  نمی کنند.چرا  دریافت 
دارد؟ یک دلیل این است که اگر کسی بگوید هنگام 
دارد،  پاسخی سازنده  طرح مشکل رهبرش همیشه 
12 برابر احتمال بیشتری دارد که این شخص از آن 

سازمان با عنوان کارفرمایی بی نظیر یاد کند.
کارکنـان  وقتـی  می شـود  چطـور  بنابرایـن، 
مشکالتشـان را مطـرح می کننـد بـا سـرعت بـه آنها 

داد؟ سـازنده ای  پاسـخ 
کارمندان تان  که  کنید  کاری  باید  اینکه  اول 
این  برای  پس  کنند.  مطرح  شما  با  را  مشکالتشان 
کار دیگر نپرسید »اوضاع در چه حال است؟«. این 
پرسش به نظر بی ضرر می آید اما »اوضاع در چه حال 
است؟« واقعا پرسش نیست. زبان شناسان به آن بیان 
سخنوار )Phatic expression( یا کنش گفتاری 
است؛  زدن  گپ  مثل  می گویند؛   )Speech act(
دنبال  به  نیست  قرار  که  تشریفاتی  یک گفت وگوی 
اطالعات خاصی باشد یا اصال اطالعاتی در اختیار ما 
بگذارد. هدف پرسش به دست آوردن اطالعات است 

چه چیزی باعث اعتماد کارمند به رئیسش می شود؟
بیشتر آدم ها می پرسیم »اوضاع در چه  از  اما وقتی 
حال است؟« پاسخ استاندارد این است: »همه چیز رو 

به راه است.«
از  پرسش هایی  کنید  سعی  پرسید؟  چه  باید  پس 
سر  مشکلی  »اخیرا  بپرسید:  افرادتان  از  دست  این 
به رو هستید؟«  با چه موانعی رو  بوده؟«، »  راه   تان 
یا حتی » آیا اخیرا سر کار چیزی باعث کالفگی تان 
آوردن  دست  به  پرسش ها  این  همه  هدف  شده؟« 
اطالعات واقعی درباره  این است که کارمندان تان با 
چه مشکالتی مواجه هستند. واضح و مبرهن است 
که اگر کارمندان هنگام طرح مشکل، آنها را با شما 
در میان نگذارند شما نمی توانید پاسخ سازنده ای به 

آن بدهید.
بعدی   قدم  بشوید  مشکلی  وجود  متوجه  همین که 
سازنده  پاسخ  مشکالت  این  به  که  بود  خواهد  این 
بدهید. واضح است که دلتان نمی خواهد طوری پاسخ 
بدهید که انگار موضع دفاعی گرفته اید. شاید یکی از 
کارمندان تان به شما بگوید که »مهم ترین مانعی که 
دیرترین  همیشه  شما  که  است  این  مواجهم  آن  با 
زمان ممکن کار را به من محول می کنید. معنی این 
کار این است که من مجبور می شوم تمام آخر هفته 
را کار کنم به جای اینکه بتوانم در طول هفته کار را 

به سرانجام برسانم.«
اما  باشد  چیزی سخت  چنین  شنیدن  است  ممکن 
اگر واقعا می خواهید اعتماد ایجاد کنید باید به نحو 
سازنده ای پاسخ بدهید؛ یعنی هیچ نوع موضع دفاعی 
در کار نباشد. بنابراین به طرح مشکالِت کارمندان تان 
که  ممنونم  طور.  این  »که  دهید:  پاسخ  این گونه 
نبودم  متوجه  گذاشتید؛  میان  در  من  با  را  مشکل 
که دارم چنین کاری می کنم.« اگر بتوانید خودتان 
با عبارت  انتقاد کارمندان تان  را مجبور کنید که به 

گذاشتید«  میان  در  من  با  را  مشکل  که  »ممنون 
درستی  راه  در  گفت  می شود  آن وقت  دهید،  پاسخ 

برای دادن پاسخ سازنده قرار گرفته اید.
همچنین قدم نهایی برای ارائه  پاسخ سازنده شتاب 
برای »رفع« مشکل احتمالِی کارمندان تان نیست. در 
میان رهبران به هنگام خبردار شدن از وجود مشکل، 
گرایشی طبیعی برای رفع مشکالت وجود دارد. اگر 
کارمند وارد دفتر شود و بگوید: »بخش حسابداری 
نمی دهد«  قرار  من  اختیار  در  موقع  به  را  اطالعات 
واکنش بسیاری از رهبران این است که گوشی تلفن 
را بردارند، با بخش حسابداری تماس بگیرند و این طور 
مشکل را حل کنند. اما بیشتر وقت ها، هنگامی که 
کارمندان مشکالت شان را مطرح می کنند به دنبال 
به  را  آنها  که  نه کسی  هستند  تایید  و  شنوا  گوش 
کناری بکشد و اختیار حل  مشکل را در دست بگیرد. 
این حسی است که وقتی مدیری برای حل مشکل 
شتاب می کند به کارمند دست می دهد. سعی کنید 
به جای این کار از کارمندهایتان سوال هایی از این 
دست بپرسید: »من چگونه می توانم کمکتان کنم؟«، 
پیدا کرده اید؟«،  راه حل هایی دست  به چه  »تا حاال 
مشکل  این  حل  برای  راه  بهترین  می کنید  »فکر 

چیست؟«
بخشـی از پاسـخ سـازنده دادن این اسـت کـه وقتی 
کارمندتان با شـما مشـکلی را مطرح می کند بیشـتر 
مثـل یـک مربـی پاسـخ دهیـد و کمتـر مثـل یـک 
مدیـر. وقتـی از کارمندهای تـان سـوال می پرسـید 
اشـتراک گذاری  بـه  و  آموختـن  شـانس  آنهـا  بـه 
ایده هایشـان را می دهیـد. شـما بـا ایـن کار تاکیـد 
می کنیـد کـه بـه آنهـا اعتمـاد داریـد و رابطـه ای را 
بنـا می کنیـد کـه بیشـتر مثـل رابطه هم رده هاسـت 

تـا رابطـه رئیـس و مرئوس.
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