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دوره راهکارهای تامین مالی 1
تولیدکنندگان تجهیزات و 
پیمانکاران صنعت برق

 )با رویکرد به وضعیت مالی 
و نقدینگی صنعت برق( در 
تاریخ 4 مرداد 1397 توسط 
سندیکای برق ایران برگزار 
می شود.

دنیای اقتصاد/ دکتر فرخ قبادی
قیمت ۴2۰۰  با  را  دولت دالر  که  روزی  همان  از 
تومان تک نرخی کرد و تاکید ورزید که معامله 
با هر نرخی غیر از نرخ اعالم شده را غیرقانونی 
مواد  قاچاقچیان  همانند  متخلفین  با  و  می داند 
مخدر برخورد خواهد کرد و تمام نیازهای ارزی 
را با این نرخ پاسخ می دهد، آشنایان با سازوکار 
بازار، با توجه به محدودیت ذخایر ارزی و انتظارات 
شکل گرفته در بازار ارز، می دانستند )و هشدار 

دادند( که این سیاست عملی نیست.
کرد،  بروز  سیاست  این  اجرای  با  که  مشکالتی 
سرانجام  و  شد  فراهم  که  فسادی  زمینه های 
برای  که  شروطی  و  شرط  و  دولت  عقب نشینی 
پی در پی  نظرهای  تجدید  و  گذاشت  ارز  دریافت 
همچنان  که  آنها  شمول  گستره  و  گروه بندی ها  در 
از  همه  اکنون  که  است  ماجرایی  دارد،  ادامه  هم 
آن باخبرند و نیازی به تکرار ندارد. اما آنچه در دو 
ماه گذشته در بازار ارز رخ داد، می تواند درس های 
داشته  ما  اقتصادی  برای سیاست گذاران  آموزنده ای 
می توان  تحوالت  این  از  که  درسی  مهم ترین  باشد. 
گرفت، ناکارآمدی سیاست های »آزمون و خطایی« و 
خسارت هایی است که تصمیمات نسنجیده و اجرای 

سیاست ها بدون ارزیابی پیامدهای آنها، به اقتصاد
ادامه در صفحه 3

در نشست مشترک ساتبا و سندیکا صورت گرفت؛  عالج واقعه بعد از وقوع

 بررسی پیش نویس  ارزیابی شرکت های فعاِل حوزه انرژی های تجدیدپذیر
انرژی های  کمیته  نمایندگان  مشترک  جلسه 
توسعه  دفتر  مدیرکل  و  سندیکا  تجدیدپذیر 
سازمان  مشاوره  و  فني  هاي  حمایت  و  فناوري 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق، خرداد 
سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 

برگزار شد.
در  ساتبا  بودن  بر جدی  شعبانی کیا  جلسه  این  در 
های  شرکت  ارزیابی  و  بندی  رتبه  و  سامان دهی 
فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تاکید داشت 
و مشارکت تشکل های بخش خصوصی را در تحقق 
این موضوع مهم و کلیدی دانست. وی همچنین به 
خصوصی بودن نیروگاه های تجدیدپذیر و عدم امکان 
اجبار شرکت ها به تبعیت از لیست ها اشاره و بر لزوم 

تهیه یک لیست بلند پیشنهادی تاکید کرد. 
تا  تعامل  نحوه  خصوص  در  اعضا  جلسه  ادامه  در 
رسیدن به حصول نتیجه بحث و تبادل نظر کردند 
و مقرر شد در کوتاه مدت دستور العمل ها و پیش 
اشتراک  به  سندیکا  و  ساتبا  در  موجود  نویس های 
فرآیند  اولیه  پیش نویس  اساس  بر  تا  شود  گذاشته 

ارزیابی اولیه با حضور سندیکا آغاز شود.
همچنین مقرر شد با پیش بینی سازوکاری مشخص، 

فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت های فعال انجام 
شود تا یک بانک اطالعاتی جهت استفاده از فهرست 
بلند شرکت های تجدیدپذیر تهیه شود و سندیکا لیست 
شرکت های عضو را به عنوان اولین قدم اجرایی شدن این 

بند به ساتبا ارسال کند. 
از  بنا شد پس  در جلسه  اعضای حاضر  تصمیم  با   
ساتبا  از  نامه ای  ساتبا،  درون  هماهنگی های  انجام 
لیست  تهیه  موضوع  به  آن  در  و  ارسال  سندیکا  به 
بلند اشاره کنند تا سندیکا این فراخوان را از طریق 
ارتباطات موجود به تمامی شرکت های عضو و غیر عضو 

کمیته ارسال کند. 
در ادامه مقرر شد جلسه ای مشترک با سازمان برنامه 
نمایندگان کمیته  انتقال مباحث جلسه  برای  بودجه 
انرژی های تجدیدپذیر سندیکا و مدیرکل دفتر توسعه 
فناوري و حمایت هاي فني و مشاوره سازمان انرژی های 

تجدیدپذیر و بهره وری برق تشکیل شود. 
در پایان جلسه مستندات موجود در دو مجموعه ساتبا 
و سندیکا مبادله و مقرر شد پس از بررسی های اولیه، 
جلسه ای با حضور صاحب نظران و کارشناسان تشکیل 

شود.
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

  بررسی پیش نویس  ارزیابی 
انرژی های  شرکت های فعاِل حوزه 

تجدیدپذیر
انرژی های  کمیته  نمایندگان  مشترک  جلسه 
تجدیدپذیر سندیکا و مدیرکل دفتر توسعه فناوري 
و حمایت هاي فني و مشاوره سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری برق، خرداد سال جاری در 

محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
صفحه 1

بررسی طرح پیشنهادی اسپک در 
و  اتوماسیون  کمیته تخصصی  جلسه 

سندیکا مخابرات 
جلسه هیئت رئیسه کمیته تخصصی اتوماسیون 
و مخابرات سندیکای صنعت برق ایران، بیست و 
چهارم تیر سال جاری در محل سندیکا تشکیل 

شد. 
صفحه 3

ارزیابی و تشخیص  تالش کمیته 
صالحیت برای نهایی کردن 

ارزیابی شرکت ها شاخص های 
جلسه مشترک کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 
و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان سیم و کابل 
ششم تیرماه سال جاری در محل سندیکا تشکیل 

شد. 
صفحه ۴

انعکاس  ارزیابی شرکت ها و  مشکالت 

آنها به معاونت علمی و فن آوری 
جمهوری  ریاست 

جلسه کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق 
محل  در  جاری  سال  تیر  چهارم  و  بیست  ایران 

سندیکا برگزار شد.
صفحه ۴

احداث نیروگاه خورشیدی بر روی 
چاه نیمه ها برای کاهش تبخیر آب 

وزیر نیرو گفت: روند اجرای این پروژه در کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان در حال بررسی است 

صفحه 5
تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
نمایشگاه  و  کنفرانس  پنجمین  در 

خورشیدی انرژی  بین المللی 
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 3۰ مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
صفحه 5

ظرفیت نصب شده انرژی های نو 
کشور به 6۰2 مگاوات رسید

از تیرماه سال 88 تا پایان تیرماه سال 97 حدود 
دو میلیارد و 2۴۴ میلیون کیلووات ساعت برق از 

محل انرژي هاي نو تولید شده
صفحه 6

کاهش یک هزار و 37۰ مگاواتی 
مصرف برق 

و 2۴1  هزار  روز گذشته 5۴  در  برق  اوج مصرف 
مگاوات ثبت شد که این رقم نسبت به روز یکشنبه 

یک هزار و 37۰ مگاوات کاهش داشته است.
صفحه 6

نیروگاه های  حداکثری  مشارکت 
تجدیدپذیر در ساعت های پیک 

شبکه برای تولید برق 
در  تولید  حداکثر  با  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
را  باال  ظرفیتی  ضریب  شبکه،  پیک  ساعت های 
خود  به  سراسری  شبکه  های  نیروگاه  میان  در 

اختصاص داده اند.
صفحه 7

واحد گازي نیروگاه ۴6۰ مگاواتي 
غرب مازندران وارد مدار شد 

 واحد گازي نیروگاه سیکل ترکیبي ۴6۰ مگاواتي 
غرب مازندران در آئیني وارد مدار شد. 

صفحه 7
ضعف مدیریت یا کمبود برق؛ آدرس 

غلط برای دلیل خاموشی ندهید
 خرید زمان، آدرس غلط دادن و امید به گذار از 

نقطه اوج مصرف امسال و رها شدن از تبعات آن، 
راه چاره نیست.

صفحه 8
تاثیر  از جزئیات  استاندار تهران 

گذاری تغییر ساعت کار بر صرفه 

جویی برق صحبت کرد
صفحه 8

توجه ویژه به بخش خصوصی در 
سیاست گذاری های خارجی ضروری است 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ایران  اتاق  رئیسه  هیات  با  نشست  در  مجلس 
بررسی  به  خصوصی،  بخش  فعاالن  از  جمعی  و 
با  کشور  اقتصاد  روی  پیش  و  کنونی  وضعیت 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  جدید  دور  آغاز 

پرداختند.
صفحه 9

نحوه انجام ثبت سفارش  کاال تغییر یافت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس 
خصوص  در  را  مواردی  تجارت  توسعه  سازمان 
ثبت سفارش کاال برای جلوگیری از هر گونه سوء 

استفاده ابالغ کرد.
صفحه 1۰

 6۰درصد تحریم مبادالت ارزی ایران با پیمان 
پولی دوجانبه با 8 کشور حل می شود 

مبادالت تجاری ایران با 8 کشوری که در امضای 
اولویت  در  کشورمان  با  دوجانبه  پولی  پیمان 
مبادالت  ارزش  کل  6۰درصد  معادل  هستند، 

تجاری ایران است،
صفحه 1۰

بر  بزرگ  رفتارحمایتی مدیران  تاثیر 
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه1
کشور تحمیل می کند.

است  حکیمانه ای  سخن  وقوع،  از  قبل  واقعه  عالج 
که سیاست گذاران ما اغلب آن را نادیده می گیرند و 
در نتیجه از یک سوراخ بارها گزیده می شوند. گویی 
بگیرند  تصمیماتی  کرده اند  عادت  ما  سیاستمداران 
که اقتصاد کشور را در تنگنا قرار می دهد و پس از 
در  اغلب  و  می افتند  چاره  فکر  به  خسارت ها،  بروز 
که  می دهند  راهکارهایی  به  تن  استیصال،  وضعیت 
نتیجه آن هم خوردن چوب است و هم پیاز. تاوان 
را  نسنجیده  تصمیمات  از  ناشی  اصلی خسارت های 
در  ما  کشور  هم اکنون  می پردازند.  شهروندان  البته 
آستانه اتخاذ تصمیم درباره مشکلی است که حل و 
فصل مدبرانه آن، در حال حاضر، با کمترین هزینه 
امکان پذیر است؛ اما به نظر می رسد به روال معمول، 
به سمت اتخاذ تصمیم نسنجیده دیگری می رویم که 
چندی بعد، در شرایط استیصال و اضطرار و پس از 
تحمل خسارت های سنگین، ناگزیر از آن عقب نشینی 

خواهیم کرد.
پیش  شرایط  بحث،  مورد  مساله  روشن شدن  برای 
بررسی  را  موجود  گزینه های  و  کشور  اقتصاد  روی 
و  پوپولیست  رهبری  تحت  آمریکا،  دولت  می کنیم. 
علیه  را  تحریم ها  دارد شدیدترین  خودشیفته، قصد 
کشور ما اعمال کند. توافق نامه برجام را که شورای 
امنیت سازمان ملل نیز بر آن مهر تایید زده )قطعنامه 
خریداران  خوانده،  بی اعتبار  امنیت(  شورای   ۲۲31
نفت ما را تهدید به جریمه های سنگین می کند، برای 
جلوگیری از انتقال پول نفت به ایران نقشه کشیده 
و با تحریم های ثانویه، کشورهای دیگر را از معامله 
با ایران بر حذر می دارد و صراحتا از عزم خود برای 
می گوید.  سخن  کشورمان  اقتصاد  کردن  زمین گیر 

منافع  به دلیل  اروپایی، خواه  خوشبختانه کشورهای 
اقتصادی و امنیتی خود و خواه به علت باج خواهی 
و تحقیر آنها توسط ترامپ، همچنان به برجام پایبند 
مانده و تالش می کنند به نوعی همکاری با ایران را 
به  می توانند  نه  اروپایی  کشورهای  اما  دهند.  ادامه 
چه  که  بدهند  دستور  خود  خصوصی  شرکت های 
تصمیماتی بگیرند و نه می خواهند این شرکت ها بازار 
آمریکا را از دست بدهند  یا با جریمه های سنگین 

روبه رو شوند.
همکاری  راه  که  رسیده  تصمیم  این  به  اروپا  ظاهرا 
تا  را  ایران  با  خود  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
»قانون  از  استفاده  در  تالش  کند.  هموار  حدودی 
انسداد« که سال ها پیش برای حمایت از شرکت های 
اروپایی که با کوبا معامالتی داشتند، مطرح شده بود، 
استفاده از »بانک سرمایه گذاری اروپا« برای حمایت 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  سرمایه گذاری  از 
اروپایی در ایران، طرح ایجاد صندوقی برای کمک به 
شرکت های کوچک و متوسطی که به دلیل همکاری با 
ایران جریمه می شوند و ایجاد حساب مخصوص برای 
ایران در اروپا از جمله اقداماتی است  بانک مرکزی 
اقتصاد  شدن  زمین گیر  از  جلوگیری  برای  اروپا  که 
کشور ما )که به خروج ایران از برجام و فروپاشی این 

توافق منجر خواهد شد( مطرح کرده اند.
ممکن است هیچ کدام از این طرح ها عملی نشود؛ اما 
در صورت عملی شدن یکی از آنها، همکاری بانکی 
اروپایی  کوچک(  )هرچند  بانک های  با  ایران  میان 
هر  پیش شرط  اما  بود.  خواهد  گریز ناپذیر  ضرورتی 
ایران،  بانک های  با  اروپایی  بانک های  معامله  گونه 
یا  مالی«  اقدام  ویژه  »گروه  به  ما  کشور  پیوستن 
ایران )که  برجام،  توافق  از  پس  است1.   »FATF«
از  بود(   FATF سیاه  لیست  در  کره شمالی  با  همراه 

رسما  هنوز  که  آنجا  از  اما  آمد،  بیرون  سیاه  لیست 
به عضویت این گروه در نیامده بود، با انواع و اقسام 
کشوری  بود.  مواجه  پول  نقل و انتقال  در  مشکالت 
به  می تواند  نه  نیست،  مالی«  ویژه  »گروه  عضو  که 
باشد  امیدوار  خارجی  سرمایه گذاران  معنی دار  ورود 
خواهد  خارجی  بانک های  با  همکاری  به  قادر  نه  و 
نیز  آمریکا  تحریم های  اگر  حتی  حقیقت  در  بود. 
وضع نمی شد، همکاری بانک های ایرانی با بانک های 
خارجی همچنان با مشکل مواجه  بود و در هر حال 
وعده های اروپایی ها نیز، در صورت حل نشدن مساله 

FATF نمی تواند عملی شود.
تصمیم گیران  مخالفت  با  که  پرسید  می توان  حال 
چه  مالی«،  اقدام  ویژه  »گروه  به  پیوستن  در  ما 
نقل و انتقال  ممنوعیت  با  مقابله  برای  جایگزینی 
که  هست  یادمان  است؟  شده  گرفته  نظر  در  پول 
نفتی  پول  دریافت  در  ما حتی  از سال 13۹۴  قبل 
آیا  بودیم.  مواجه  متعدد  موانع  با  می فروختیم،  که 
متولیان امر اکنون راه هایی برای دور زدن این مشکل 
تحریم ها  تشدید  که  شرایطی  در  آیا  کرده اند؟  پیدا 
دست  اروپاییان  و  است  قطعی  عمال  آمریکا  توسط 
کم وعده نوعی همراهی و همکاری با ما را داده اند، 
نپذیرفتن مقررات »مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تاثیر  و  نیست  بی موردی  تحریمی  خود  تروریسم« 
مخرب تحریم ها را دوچندان نمی کند؟ آیا باید آنقدر 
تاثیر خود را بگذارند، فروش  تا تحریم ها  تعلل کرد 
نفت دشوار و دریافت پول آن دشوارتر شود و اقتصاد 
موضع  از  تا  کند  تحمل  را  فشاری کمرشکن  کشور 
ضعف و ناگزیر به »گروه ویژه اقدام مالی« بپیوندیم؟ 
از هم اکنون نمی توان پیش بینی کرد که تحریم  آیا 
و  آمریکا  تحریم های  کنار  در  بانکی،  جانبه  همه 

متحدانش، چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد؟

بررسی طرح پیشنهادی اسپک 
در جلسه کمیته تخصصی 

اتوماسیون و مخابرات سندیکا
جلسه هیئت رئیسه کمیته تخصصی اتوماسیون 
و مخابرات سندیکای صنعت برق ایران، بیست و 
چهارم تیر سال جاری در محل سندیکا تشکیل 

شد. 
در این جلسه نسخه نهایی آیین نامه یکپارچه سازان 
مورد بررسی هیات رئیسه کمیته قرار گرفت و مقرر 
شد نسخه ای از این آئین نامه به نمایندگان کمیته 
مهندسی مشاور جهت اعمال نظر ارائه شده و پس 
از اخذ نظرات آن ها، در اختیار هیأت مدیره سندیکا 
قرار بگیرد و نهایتا به دفتر فنی انتقال شرکت توانیر 

جهت ابالغ ارائه شود. 
در ادامه اعضا درباره طرح پیشنهادی اسپک به تبادل 
نظر پرداختند و مقرر شد رایزنی های مربوطه توسط 
دبیرخانه سندیکا جهت عقد قرارداد با امور حقوقی 
در صورت  و  شده  اعمال  توانیر  قراردادهای شرکت 
عدم حصول نتیجه، قرارداد مذکور با پژوهشگاه نیرو 

نهائی شود.
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تالش کمیته ارزیابی و تشخیص 
صالحیت برای نهایی کردن 

شاخص های ارزیابی شرکت ها 

تشخیص  و  ارزیابی  کمیته  مشترک  جلسه 
صالحیت و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان 
در محل  تیرماه سال جاری  کابل ششم  و  سیم 

سندیکا تشکیل شد. 
در ابتدای جلسه ریاست کمیته ارزیابی و تشخیص 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  خالصه ای  صالحیت 
بهتر  هرچه  برای  که  کرد  تاکید  و  ارائه  را  سندیکا 
تمامی  تجربیات  از  باید  ارزیابی  کردن  اجرایی 
سندیکا  از  خارج  انجمن های  و  سندیکا  کمیته های 

استفاده کرد.
در ادامه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان 
واگذاری  دلیل  مورد  در  را  ابهاماتی  کابل  و  سیم 

تعامل  نحوه  و  سندیکا  به  کابل  ارزیابی  مسئولیت 
سندیکا با انجمن کابل ارائه کردند. در پاسخ به این 
همه  همکاری  بر  کمیته  مشاور  و  رییس  ابهامات، 
جانبه و تعامالت فنی و مدیریتی در تمامی مراحل 
ارزیابی و تشخیص صالحیت تاکید کردند. رئیس و 
مشاور کمیته اظهار کردند که وجود مباحث عمومی 
و کلی در ارزیابی ها باعث می شود سندیکا به عنوان 
تشکلی فراگیر که در حال حاضر بصورت فدراسیون 
عمل می کند، بتواند با قدرت و پشتوانه بیشتری در 
تمامی حرفه ها و صنایع وابسته به صنعت برق وارد 
شده و ارزیابی را به نحو احسن انجام دهد. همچنین 
وجود مباحث فنی و تخصصی موجب اجتناب ناپذیر 
و  انجمن ها  با کمیته ها،  بودن همکاری همه جانبه 
تشکل های تخصصی دیگر می شود. در مورد تجهیز 
تخصصی  و  فنی  مالحظات  تمام  نیز  کابل  و  سیم 
بایستی با همکاری و کمک انجمن صنفی سازندگان 

سیم و کابل مدنظر قرار گیرد.
فرصت  از  کردند  تاکید  جلسه  اعضای  همچنین 
بوجود آمده به طور حداکثری استفاده شود و مقرر 
شد در جلسات آینده مستندات موجود در خصوص 
نهایی  مقدمات  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  ارزیابی 
فراهم  نهایی  العمل های  دستور  و  شاخص ها  شدن 
شود. با تصمیم اعضا مقرر شد دبیر کمیته ارزیابی 
از جلسه بعدی برای  از مستندات را قبل  نسخه ای 

انجمن ارسال کند. 
صاحب  و  خبرگان  حضور  با  آینده  جلسه  شد  بنا 
نظران فنی سندیکا و انجمن سیم و کابل در محل 
تعامل  نحوه  و  مشارکت  میزان  و  تشکیل  سندیکا 
که  شود  مشخص  دقیق  طور  به  سندیکا  و  انجمن 
برای این منظور مقرر شد دبیرخانه سندیکا اقدامات 

الزم را برای هماهنگی این جلسه بعمل آورد.  

توسط کمیته دانش بنیان  انجام شد؛ 

مشکالت ارزیابی شرکت ها و 
انعکاس آنها به معاونت علمی و 

فن آوری ریاست جمهوری 

جلسه کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق 

در محل  تیر سال جاری  و چهارم  بیست  ایران 
سندیکا برگزار شد.

در ابتـدای جلسـه دبیر کمیته دانش بنیان گزارشـی 
از اقدامات انجام شـده کمیته و جلسـات برگزار شده 
بـا معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری ارائه 
کـرد. همچنین توضیحات مرتبط در خصو جلسـه با 
مدیران شـرکت دانش بنیان کاال و سـازمان سـرمایه 
 گـذاری خارجـی توسـط دبیـر کمیتـه ارائـه شـد.

همچنیـن رئیـس کمیتـه توضیحاتـی درباره جلسـه 
مذکـور مطـرح و تاکیـد کـرد کـه بیشـتر مباحـث 
ایـن جلسـه مربـوط بـه جـدول ارزیابـی محصوالت 
دانـش بنیـان و سـطح بنـدی آنهـا بـود که بنا شـد 
ایـن جـدول ارزیابی از طرف سـندیکا مورد بررسـی 
شـود.  ارائـه  سـندیکا  پیشـنهادات  و  گیـرد  قـرار 
پیشـنهاد شـد سـندیکا بـه جـای معرفـی کارگـزار 
کنـد. معرفـی  معاونـت  بـه  را  نظـر  مـورد   ارزیـاب 

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع تاکیـد شـد کـه افراد 
متخصـص و بـی طرفـی بایـد مسـئولیت ارزیابـی را 
عهـده دار شـوند کـه در ایـن زمینـه بایـد بررسـی 
بیشـتری صـورت بگیـرد و ضوابطـی تعیـن شـود. 
اعضـا همچنیـن عنـوان کردنـد کـه بایـد بـه اعضاء 
اطـالع دهیـم کـه مشـکالت خـود دربـاره ارزیابـی 
را بـه سـندیکا اعـالم کننـد تـا بـه معاونـت علمـی 
شـود. منعکـس  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری   و 

مقـرر شـد از شـرکت های عضـو کمیتـه در خصوص 
مشـکالت ارزیابـی شـرکتهای دانش بنیان اسـتعالم 
معاونـت  بـه  مـوارد  از جمعبنـدی،   پـس  و  شـود 
علمـی و فـن آوری ریاسـت جمهوری ارسـال شـود. 
همچنیـن مقـرر شـد هماهنگـی جلسـه بـا آقـای 
دکتـر شـاه وردی معاونـت تجـاری سـازی صنـدوق 

نـوآوری و شـکوفایی در دسـتور کار قـرار گیـرد.
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 

بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 3۰ مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
ایـن رویـداد بـا هـدف تشـویق دسـت انـدرکاران و 
فعـاالن مراکـز علمـی بـه تولیـد فنـاوری، تقویـت 
بنیـه اقتصـاد درون زا و انتقـال تکنولـوژی در حـوزه 
انرژی هـای نـو برگـزار شـده و بـا عنایـت بـه حضور 
ایـن رویـداد و  شـرکت های داخلـی و خارجـی در 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـرای بازدیـد مدیران 
بیـن  سـطح  در  علمـی  مراکـز  فعـاالن  و  ارشـد 
المللـی، هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضـور 
شـرکت های عضـو در نمایشـگاه بعمـل آمـده اسـت 
. بـا رایزنـی هـای صـورت گرفته توسـط سـندیکای 
صنعـت برق، اعضـای محترم می توانند از تسـهیالت 

ویـژه بـه شـرح زیـر اسـتفاده کنند: 
سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  درصد   ۲0 اختصاص 

برای رزرو غرفه مستقل
مبلـغ قابـل پرداخـت برای اعضـای سـندیکا هر متر 
مربـع: 150 هـزار تومـان )به انضمـام ۹درصد ارزش 

افزوده(
در  می شـود  دعـوت  سـندیکا  محتـرم  اعضـای  از 
صـورت تمایـل بـه حضـور در نمایشـگاه، بـا تکمیل 
و ارسـال فـرم ذیـل بـه شـماره فکـس 66۹۴۴۹67 
مراتـب آمادگـی خـود را به سـندیکا اعـالم فرمایند. 
همچنیـن بـرای کسـب اطالعـات تکمیلی عـالوه بر 
www.مراجعـه بـه وبسـایت کنفرانـس بـه آدرس

solariran.ir ،تمـاس با سـتاد برگزاری نمایشـگاه 
)خانـم   0۲1-66۴88815 تلفـن  شـماره  بـه 
هاشـمیان( و یا امور نمایشـگاه های سـندیکا شـماره 
تلفـن 3-66570۹30 داخلـی 113 )خانـم باقرپور( 

بود.  مقـدور خواهـد 

اردکانیان در سفر به سیستان و بلوچستان عنوان کرد:

احداث نیروگاه خورشیدی بر 
روی چاه نیمه ها برای کاهش 

تبخیر آب
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح جامع آبرسانی 
این  به زابل، گفت: روند اجرای  از چابهار  پایدار 
استان  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه  در  پروژه 
در حال بررسی است و پس از ارزیابی نهایی در 
استان برای اجرا به هیئت دولت و کارگروه ملی 

سازگاری با کم آبی ارجاع خواهد شد.
)پاون(، نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه   به گزارش 

از  همزمان  بهره برداری  مراسم  در  اردکانیان  رضا 
بلوچستان  و  سیستان  برق  و  آب  صنعت  طرح های 
که در محل فرمانداری زابل برگزار شد طی سخنانی 
عنوان کرد: امروز با هدف بازدید از طرح های مختلف 
آب و برق و شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
چند طرح به سیستان و بلوچستان سفر کردم، این 
مردم  با  نزدیک  از  که  منطقه  این  به  دومین سفرم 
با کمک هم و  امیدواریم  و معتمدان دیدار می کنم 

مرزداران شریف استان مشکالت را حل کنیم.
وزیر نیرو گفت: حفظ حیات سیستان به وسیله وی 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوشبختانه 
زیربنایی  بزرگ  پروژه  هفت  سفر  این  جریان  در 
شبکه انتقال برق منطقه ای استان با اعتباری بالغ بر 
هزار و 570 میلیارد ریال در منطقه سیستان مورد 
بهره برداری قرار خواهد گرفت و نقش بسیار مهمی 
در بهبود شرایط برق و توسعه شبکه این استان در 

پی خواهد داشت.
وزیر نیرو بر لزوم کاهش تبخیر از مخازن چاه نیمه ها 
تاکید کرد و گفت: مجوز نصب پنل های خورشیدی 
بر روی چاه ها نیمه ها به منظور کاهش تبخیر منابع 
آبی این مخازن صادر شده و برای اجرای به بخش 
اکنون  این طرح هم  واگذاری شده است.  خصوصی 
ریزی  برنامه  براساس  است که  در مرحله مطالعاتی 
صورت گرفته مطالعات اجرای این پروژه نیز تا پایان 

سال به اتمام خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه طرح فاضالب زابل پیشرفت 56 
درصدی داشته است، تصریح کرد: برای تکمیل این 
پروژه اعتباری بالغ بر 76 میلیارد تومان نیاز است که 
می توانیم  اعتبار ساالنه این طرح را از محل ردیف 

متمرکز تا حدود سه برابر افزایش بدهیم.
 ایجاد مزرعه 50 مگاواتی بادی در میل نادر سیستان 
شهر  هفت  و  زابل  به  آبرسانی  برای  کرد:  بیان  وی 
از  گذاری  لوله  کیلومتر   160 به  نیاز  مسیر  ین  در 
چاه نیمه سوم داریم که 110 کیلومتر آن اجرا شده 
و اکنون قرارداد دیگری برای ۴6 کیلومتر دیگر در 
حال اجرا داریم که 3۴ میلیارد تومان ارزش آن است 
و در سر جمع 115 کیلومتر از این 160 کیلومتر کار 
شده و به جز هیرمند مابقی شبکه ها به میزان زیادی 

بهره مند هستند.
وزیر نیرو ادامه داد: از طرفی قراردادی هم به ارزش 
3۲ میلیارد تومان برای ایستگاه های پمپاژ داریم که 

آن نیز امیدواریم به انجام برسد.
انرژی های  حوزه  در  گفت:  پایان  در  اردکانیان 
تجدیدپذیر نیز مزرعه 50 مگاواتی بادی با واحدهای 
۲.5 مگاواتی در منطقه میل نادر توسط مپنا در نظر 
شده  تدوین  آن  کار  به  شروع  برنامه  و  شده  گرفته 

است.

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60790
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آخرین وضعیت انرژی های تجدیدپذیر تا پایان تیرماه؛

ظرفیت نصب شده انرژی های 
نو کشور به 6۰2 مگاوات رسید/ 

تولید 22۴۴ میلیون کیلووات 
ساعت برق از منابع تجدیدپذیر

از تیرماه سال 88 تا پایان تیرماه سال 97 حدود 
دو میلیارد و 2۴۴ میلیون کیلووات ساعت برق از 
محل انرژي هاي نو تولید شده که این میزان باعث 
لیتري مصرف آب در  صرفه جویي ۴9۴ میلیون 

کشور شده است.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
دو  تیرماه سال ۹7،  پایان  تا  تیرماه سال 1388  از 
منابع  از  ساعت  کیلووات  میلیون   ۲۴۴ و  میلیارد 
تولید  میزان  این  که  شده  تولید  انرژي  تجدیدپذیر 
برق از محل انرژي هاي تجدیدپذیر توانسته از انتشار 
گلخانه اي  گاز  تن  هزار   5۴8 و  میلیون  یک  حدود 

بکاهد.
همچنین این میزان تولید انرژي هاي نو باعث شده 
سوخت هاي  مصرف  از  مترمکعب  میلیون   637
فسیلي در کشور که جزو عوامل اصلي آالیندگي هوا 

در کشور است، کاسته شود.
صرفه جویی  باعث  نو  انرژي هاي  تولید  از  این حجم 
اخیر  سال هاي  در  آب  مصرف  لیتري  میلیون   ۴۹۴

شده است.
مگاوات   ۴7۲ اکنون  هم  گزارش،  این  اساس  بر 
احداث  حال  در  کشور  درون  تجدیدپذیر  نیروگاه 
نیز  نو کشور  انرژی های  است و ظرفیت نصب شده 
انرژی های  همچنین  است.  رسیده  مگاوات   60۲ به 
به  نفر  و 115  اشتغال ۴۴ هزار  تجدیدپذیر موجب 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
این بخش حکایت  در  ارقام موجود  و  اعداد  بررسی 
از آن دارد که در حال حاضر ۴5 درصد نیروگاه های 
نوع  از  درصد   35 بادی،  نوع  از  کشور  تجدیدپذیر 
دو  کوچک،  برقآبی  نوع  از  درصد   16 خورشیدی، 
درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع 

زیست توده است.

با مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین انجام شد؛

کاهش یک هزار و 37۰ مگاواتی مصرف برق/ اوج مصرف در محدوده 
5۴ هزار مگاوات

اوج مصرف برق در روز گذشته 5۴ هزار و 2۴1 مگاوات ثبت شد که این رقم نسبت به روز یکشنبه یک 
هزار و 37۰ مگاوات کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف 
برق در روز گذشته، دوشنبه )یکم مردادماه( به میزان 5۴ هزار و ۲۴1 مگاوات گزارش شد که در سال گذشته 

در همین زمان پیک مصرف 53 هزار و 57۹ مگاوات بوده است.
همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته سه هزار و 6۲7 مگاوات بوده که در مقایسه با روز یکشنبه که 

میزان آن سه هزار و 8۲1 مگاوات ثبت شده، مصرف برق این بخش قدری کاهش داشته است.
گفتنی است، مصرف برق در روز گذشته نسبت به روز یکشنبه، یک هزار و 375 مگاوات کاهش داشته است 
که می توان گفت با توجه به هوای گرم این ایام، مدیریت مصرف خوبی از سوی مشترکین انجام شده است و 
می طلبد همچنان این مدیریت ادامه یابد تا روزهای آتی را با خاموشی های حداقل و بدون بحران سپری کنیم.

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60925
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60915
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مشارکت حداکثری نیروگاه های تجدیدپذیر در ساعت های پیک 
شبکه برای تولید برق

نیروگاه های تجدیدپذیر با حداکثر تولید در ساعت های پیک شبکه، ضریب ظرفیتی باال را در میان نیروگاه 
های شبکه سراسری به خود اختصاص داده اند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، در شرایط سخت این روزهای صنعت برق، صنعتگران بخش 
نیروگاهی با حداکثر توان درصدد تامین توان شبکه هستند.

در این راستا نیروگاه های تجدیدپذیر با حداکثر تولید در ساعت های پیک شبکه، ضریب آمادگی باالیی را در 
میان نیروگاه های شبکه سراسری به خود اختصاص داده اند.

 به طور نمونه دریکی از ساعت های پیک امسال یعنی ساعت )16( روز 11 تیرماه که پیک بار شبکه برق سراسری 
به 56 گیگاوات رسید، تولید این نیروگاه ها مطابق جدول زیر بوده است:

بر این اساس، در ساعت پیک تابستان وقتی به علت گرمای هوا و کمبود آب نیروگاه های فسیلی دچار کاهش 
راندمان تولید می شوند، نیروگاه های تجدیدپذیر با حداکثر تولید در مدار قرار دارند.

به عنوان مثال، نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی برق و انرژی خورشیدی غدیر در جرقویه اصفهان نزدیک به 8 
مگاوات ساعت تولید در ساعت پیک داشته است و همچنین نیروگاه بادی مپنا در کهک نیز با توجه به  همزمانی 
و انطباق رژیم باد منطقه با منحنی بار مصرفی کشور، با ظرفیت حداکثری نزدیک به 88 درصد ضریب ظرفیت 

خود در مداربوده است.
گفتنی است، این ظرفیت ویژه، مختص اقلیم ایران بوده که باعث تطابق ساعت حداکثر تولید این نیروگاه ها 
در  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه  به  توجه خاص  بر  منطقی  و  فنی  دلیلی  و  است  کشور  مصرف  و حداکثر 

سیاست های آتی بخش برق است.

واحد گازي نیروگاه ۴6۰ مگاواتي غرب مازندران وارد مدار شد
به گزارش پایگاه خبري توانیر به نقل از روابط عمومي برق مازندران، واحد گازي نیروگاه سیکل ترکیبي 
۴6۰ مگاواتي غرب مازندران در آئیني با حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصي تولید نیروي برق حرارتي 

و جمعي از مسئوالن استاني روز یکشنبه سي و یکم تیرماه 97در نوشهر وارد مدار شد.

از محل  یورو  میلیون  بر ۲80  بالغ  اعتباري  بیني  با پیش  تیرماه سال 13۹5  از  نیروگاه  این  عملیات ساخت 
مشارکت بخش خصوصي و صندوق توسعه ملي در زمیني به مساحت کمتر از هشت هکتار در شهرستان نوشهر 
آغاز شد. واحد گازي این نیروگاه قابلیت تولید حدود 310 مگاوات و واحد بخار آن نیز حدود 150 مگاوات برق 
را دارد و بنا به اظهار نظر سرمایه گذار این طرح ملي ، واحد بخار آن نیزقرار است در سال آینده وارد مدار شود.

مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـي تولیـد نیـروي بـرق حرارتـي دراین آئیـن گفت: اگرچه سـنگ بناي سـاخت 
ایـن نیـروگاه مربـوط بـه دوره قبل از شـکل گیري دولـت یازدهم بوده ولي عملیات سـاخت آن از سـال 13۹5 

آغاز شـده است.
مهندس محسن طرزطلب افزود: امیدواریم با وارد شدن واحد گازي این نیروگاه در شبکه هاي سراسري شاهد 

رفع کمبود انرژي الکتریکي در منطقه گردشگرپذیرغرب مازندران باشیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصي تولید نیروي برق حرارتي کشور گفت: با همکاري بخش خصوصي حدود ۲0 

هزار مگاوات نیروگاه برق در کشور در حال احداث است.
مهندس طرزطلب افزود: براي هرهزار مگاوات تولید برق، حدود 600 میلیون یورو سرمایه گذاري پیش بیني 

شده است و تا پایان این دولت حدود 5 هزار مگاوات برق نیروگاهي وارد مدار مي شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان نیز گفت: رشد میزان پیک مصرف برق در کشور بیش از 

5 درصد است درحالي که در مازندران این عدد حدود 1۲ درصد است.
مهندس حسین افضلي، ورود میلیون ها مسافر و گردشگر را از علت هاي افزایش مصرف برق در استان مازندران 
انرژي  نیروگاه حدود 30 درصد کمبود  این  با وارد مدار شدن واحد گازي  امیدواري کرد که  ابراز  و  برشمرد 

الکتریکي در این منطقه رفع شود.

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60823
http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=86372
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ضعف مدیریت یا کمبود برق؛ 
آدرس غلط برای دلیل خاموشی 

ندهید
در  برق  کننده  تولید  شرکت های  سندیکای 
گزارشی از خاموشی ها و قطعی برق می نویسد که 
خرید زمان، آدرس غلط دادن و امید به گذار از 
نقطه اوج مصرف امسال و رها شدن از تبعات آن، 

راه چاره نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، سندیکای شرکت های 
تولید کننده برق در گزارشی از خاموشی ها و قطعی 
برق نوشت، در این روزهای گرم تابستانی و توام با 
خاموشی، بازار نقد و تحلیل دالیل بروز کمبود برق 
در رسانه های گروهی و فضای مجازی هم داغ است. 
بعضی از منظر اقتصادی، گروهی از منظر مدیریتی 
و  پدیده  این  به  اجتماعی  زاویه  از  هم  شماری  و 

زمینه های شکل گیری آن پرداخته و می پردازند.
مطالب  بررسی  و  نقد  قصد  نوشتار  دراین  هرچند 
مرتبط با قطع برق در رسانه ها را نداریم، با این وجود 
ناچاریم به بعضی از موضع گیری هایی که اخیراً در 
و  برق  کمبود  علت  مورد  در  رسانه ای کشور  فضای 
عدم توان ظرفیت های موجود کشور برای پاسخ گویی 
به نیاز مصرف آن مطرح شده است را توضیح دهیم.

معاهده  با  برق  تولید  در  دانستن محدودیت  مرتبط 
پاریس یکی از آن مواردی که چند روز پیش در یکی 
یافت. هرکس کمترین  انتشار  روزنامه های کشور  از 
اطالعی از برنامه ریزی های صنعت برق برای افزایش 
باال  های  برنامه  در  انرژی  موضوع  و  تولید  ظرفیت 
دستی، اعم از قانون برنامه ششم و بودجه سال ۹7 
را  ادعایی  چنین  بودن  اساس  بی  به  باشد،  داشته 
تاکنون  ایران  اینکه  بر  پیدا خواهدکرد. عالوه  یقین 

برای اجرای این معاهده به دلیل طی نشدن فرآیند 
قانونی آن تعهدی ندارد.

فضاسازی  از  خارج  بخواهیم  و  باشیم  بین  واقع  اگر 
ایجاد  دالیل  عمومی،  افکار  به  و جهت دهی خاص 
را  برق  انرژی  تولید  های  ظرفیت  کمبود  چالش 
موشکافی کنیم، باید به گذشته برگردیم و تصمیمات 
را  برق  انرژی  به  مربوط  های  گذاری  سیاست  و 
شرایط  آمدن  پدید  علل  به  بهتر  تا  کنیم  بازخوانی 

موجود در صنعت برق پی ببریم.
تصویب قانون تثبیت قیمت فروش حامل های انرژی 
در سال 1383 و به تبع آن محدود شدن منابع مالی 
تمام  قیمت  بین  منطقی  غیر  فاصله  برق،  صنعت 
شده تولید و تامین انرژی با نرخ تکلیفی فروش آن، 
نبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در جهت 
آن،  جانبی  تاسیسات  و  تولید  ظرفیت های  افزایش 
نگاه سیاست گذاران و قانون گذاران به مقوله تامین 
برق به عنوان یک خدمت و نه عرضه کاال با قواعد 
آن و پرهیز از واقعی کردن قیمت فروش آن با هدف 
برای  الزم  انگیزه  نبود  اجتماعی،  مالحظات  رعایت 
این  در  گذاری  سرمایه  برای  غیردولتی  های  بخش 
صنعت به دلیل ساز و کار ناکار آمد دراقتصاد انرژی 
بخش  شده  انباشته  مطالبات  دریافت  عدم  و  برق 
غیر  رشد  دولت،  از  صنعت  این  در  فعال  خصوصی 
در  رغبت  نبود  و  آن  ارزانی  تبع  به  تقاضا   منطقی 
اقتصادی  و  بهینه  مصرف  برای  کنندگان  مصرف 
آن، فرسودگی بخش عمده ای از تجهیزات شبکه و 
تاسیسات آن و فقدان منابع برای بهسازی و نوسازی 
آن، همچنین بروز پدیده خشکسالی و خروج بیش 
از 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید از نیروگاه های برق 
آبی از مدار، از جمله مواردی است که نتایج آن در 

تابستان امسال خود را نمایان ساخته است.

تردیدی نیست اگر چرخ این صنعت بر همین باشد 
و بخواهد بچرخد، درآینده نه چندان دور از حرکت 
خواهد ایستاد و این صنعت مادر که مسئولیت تامین 
انرژی الکتریکی را به عنوان یکی از اصلی ترین نیازها 
رفاه  گسترش  و  ها  سایربخش  توسعه  و  رشد  برای 

عمومی دارد، زمین گیرخواهد شد.
با این حال نباید مسوولیت وزارت نیرو را در تامین 
مضاعف  تالش  گرفت.  نادیده  پایدار  و  مطمئن  برق 
برای  گیر  تصمیم  نهادهای  ساختن  متقاعد  برای 
افزایش  صنعت،  این  حرکتی  مسیر  سازی  هموار 
به  تولید وتامین برق  بهره وری و کاهش هزینه های 
افزایی  هم   ، این صنعت  دولتی  بخش های  در  ویژه 
در  فعال  خصوصی  بخش  به  متوازن  نگاه  و  بیشتر 
به  آنها  مشکالت  حل  برای  کوشش  و  برق  صنعت 
عنوان عضوی از خانواده این صنعت در زمره وظایف 
و مسوولیت هایی است که وزات نیرو باید در جهت 

تحقق آنها اهتمام ورزد.
از آنجا که اجرا و آماده سازی طرح های صنعت برق 
بسیار  برداری  بهره  برای  تولید  بخش  در  ویژه  به 
از شرایط  باید  بنابراین  است،  بر  و سرمایه  بر  زمان 
تابستان امسال درس بگیریم و برای اینکه در آینده 
به مشکالتی به مراتب سخت تر و گسترده تر مواجه 
نشویم، از همین امروز با واقع بینی و بدور از عافیت 
 ، زمان  باشیم. خرید  اساسی  فکر چاره ای  به  طلبی 
آدرس غلط دادن و امید به گذار از پیک )نقطه اوج 
مصرف( امسال و رها شدن ازتبعات آن به طورموقت، 
آینده  در  و  روزمرگی  اسیر  را  ما  و  نیست  چاره  راه 
گرفتار خواهد کرد. از دستگاه ها و نهادهای تصمیم 
گیر تقاضا داریم دیدگاه های دلسوزان و خبرگان این 
صنعت را بشنوند و عمل کنند، چرا که فردا خیلی 

دیر است.

استاندار تهران از جزئیات تاثیر 
گذاری تغییر ساعت کار بر صرفه 

جویی برق صحبت کرد
استاندار تهران اعالم کرد 300 تا ۴00 مگاوات برق 
پس از اجرایی شدن طرح تغییر ساعات کار ادارات 
صرفه جویی شده است و تهران در رتبه دوم صرفه 

جویی قرار گرفته است.
 استاندار تهران از جزئیات  تاثیر گذاری تغییر ساعت 

کار بر صرفه جویی برق صحبت کرد
تهران  استاندار  "بااقتصاد"،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کار  ساعت  تغییر  اجرای طرح  زمان  از   : کرد  اعالم 
ادارات، تاکنون 300 تا ۴00 مگاوات برق در استان 
صرفه جویی شده است و تهران در رتبه دوم صرفه 

جویی برق در کشور قرار دارد.
طبق این طرح، ساعت شروع کار ادارات 6:30 صبح 
در  کاری  ساعت  پایان  خصوص  در  و  شده  تعیین 
با  ادارات روسا و مدیران کل دستگاه ها می توانند 
برای  هفته  در  کار  ساعت   ۴۴ میزان  کردن  لحاظ 
تعیین  را  ادارات  روزانه  کار  پایان  ساعت  کارکنان، 

کنند.

https://www.farsnews.com/news/13970430000958/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://tnews.ir/news/c64f115548656.html
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در اتاق ایران

توجه ویژه به بخش خصوصی 
در سیاست گذاری های خارجی 

ضروری است

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ایران  اتاق  رئیسه  هیات  با  نشست  در  مجلس 
بررسی  به  خصوصی،  بخش  فعاالن  از  جمعی  و 
با  کشور  اقتصاد  روی  پیش  و  کنونی  وضعیت 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  جدید  دور  آغاز 

پرداختند.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای 
و  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  با  نشست  در  مجلس 
جمعی از فعاالن بخش خصوصی، به بررسی وضعیت 
کنونی و پیش روی اقتصاد کشور با آغاز دور جدید 

تحریم های آمریکا علیه ایران پرداختند.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای 
و  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  با  نشست  در  مجلس 
جمعی از فعاالن بخش خصوصی، به بررسی وضعیت 
کنونی و پیش روی اقتصاد کشور با آغاز دور جدید 

تحریم های آمریکا علیه ایران پرداختند.
سخنانی  طی  ایران  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 
است  بار  نخستین  برای  این  گفت:  نشست  این  در 
شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  که 
باید  و  آمده اند  بخش خصوصی  پارلمان  به  اسالمی 

این حضور را به فال نیک گرفت.
گفت:  کشور  اقتصادی  وضعیت  به  اشاره  با  شافعی 
خاصی  شرایط  گذران  حال  در  ما  جامعه  و  اقتصاد 
ارکان  میان  همدلی  نیازمند  آن  از  عبور  و  است 
در  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  است.  کشور  مختلف 
تولید  تقویت  برای  راه  نقشه  تهیه  بر  شرایط کنونی 
بخش  است.  خصوصی  بخش  تویت  همچنین  و 
خصوصی ضعیف پاشنه آشیل اقتصاد ما خواهد بود.

شافعی خواستار همکاری نزدیک تر میان اتاق ایران 
مجلس  و  کشور  بخش خصوصی  نماینده  عنوان  به 
شورای اسالمی شد و گفت: همکاری این دو بخش 

می تواند به طور حتم به نفع اقتصاد کشور باشد.
با  نیز  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  کاشفی  کیوان 
اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: تجربه نشان 
می دهد که در شرایط امروز کشور، مسائل اقتصادی 
شود.  تبدیل  ملی  امنیت  آشیل  پاشنه  به  می تواند 
را  کشور  امروز  که  است  فساد  و  اقتصادی  بحران 

تهدید می کند.
نااطمینانی  نشست،  این  در  حاضر  اقتصادی  فعاالن 
حاکم در فضای اقتصادی کشور و عدم وجود اعتماد 
الزم به سیاست های اقتصادی دولت در میان فعاالن 
این  جدی  چالش های  از  یکی  را  خصوصی  بخش 
وجود  عدم  آن ها  گفته  به  دانستند.  کشور  روزهای 
ثبات در قوانین و همچنین بی برنامه بودن دولت در 
تا  شده  موجب  اقتصاد،  امروز  چالش های  با  مواجه 
خود  کسب وکار  آینده  برای  نتواند  خصوصی  بخش 

برنامه ریزی کند.
فعاالن بخش خصوصی خطاب به اعضای کمیسیون 
امنیت ملی حاضر در نشست، ضرورت اتخاذ تدابیر و 
مقررات متناسب با شرایط ویژه امروز کشور را مورد 
این  به  مجلس  توجه  خواستار  و  دادند  قرار  تاکید 

مسئله شدند.
با  ایران،  اتاق  بین الملل  معاون  کرباسی،  محمدرضا 
ارائه گزارشی به تشریح اقدامات اتاق ایران در طول 
با رویکرد توسعه مناسبات اقتصادی  سال های اخیر 
اول  شریک   30 اول،  قدم  در  همسایگان  با  کشور 
اقتصاد   30 نهایت  در  و  دوم  قدم  در  کشور  تجاری 

بزرگ جهان پرداخت.
 کرباسـی دو پیشـنهاد هم مطرح کرد. او با اشـاره به 
نامناسـب بودن زیرسـاخت ها برای توسـعه همکاری 
بـا کشـورهای همسـایه، پیشـنهاد داد مجلس توجه 
معـاون  باشـد.  داشـته  مسـئله  ایـن  بـه  ویـژه ای 

کـرد  پیشـنهاد  همچنیـن  ایـران  اتـاق  بین الملـل 
شـرایط قانونـی الزم بـرای امضـای توافق نامه هـای 
تجـارت آزاد و تجـارت ترجیحـی بـا دیگـر کشـورها 
فراهـم شـود تا فعـاالن بخـش خصوصـی بتوانند در 

جهـت تعامـل بـا جهـان گام بردارند.
محمدمهـدی بهکیـش، دبیـرکل کمیتـه ایرانی اتاق 
بازرگانـی بین الملـل نیـز از عـدم حضور فعـال ایران 
در جلسـات اتـاق بازرگانـی بین الملـل انتقـاد کرد و 
گفـت: حضـور مـا در ایـن جلسـات می توانـد بهبود 
روابـط کشـور بـا دنیا کمک کنـد. باید نـوع گفتمان 
مجامـع  به طورکلـی  و  کشـور  دیگـر  بـا  را  خـود 
بین المللـی تغییـر دهیـم. اگـر ایـن اتفـاق رخ دهد، 
تحریم هـای یک طرفـه نمی توانـد تـا ایـن حـد آثـار 

مخربـی برای کشـور داشـته باشـد.
امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه،  فالحت  حشمت اهلل 
مطلب  این  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
که طبق قانون باید در بخش سیاست گذاری خارجی 
توجه ویژه ای به بخش خصوصی داشته باشیم، گفت: 
با همین هدف در جمع فعاالن بخش خصوصی در 
در  باید  خصوصی  بخش  شده ایم.  حاضر  ایران  اتاق 
این دوره حساس وارد میدان شود، مطالبه گری کند 
آثار  با  از ظرفیت هایی که دارد در راستای مقابله  و 

تحریم استفاده کند.
وی همچنین رویکرد و اولویت اصلی این کمیسیون 
را بازسازی درونی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: 
برای اینکه نشست امروز به نتیجه برسد، نیمه مرداد 

جلسه پیگیری خواهیم داشت.
رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی همچنیـن گفت که 
در مـورد نکاتـی که مطرح شـد، به صـورت جداگانه 
گزارش هایـی تهیـه می شـود و مـورد بررسـی قـرار 

می گیـرد.

http://otaghiranonline.ir/news/14488
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»هزار راه نرفته« 
 6۰درصد تحریم مبادالت ارزی 

ایران با پیمان پولی دوجانبه با 8 
کشور حل می شود

مبادالت تجاری ایران با 8 کشوری که در امضای 
اولویت  در  کشورمان  با  دوجانبه  پولی  پیمان 
مبادالت  ارزش  کل  6۰درصد  معادل  هستند، 
این قرارداد  امضای  با  یعنی  ایران است،  تجاری 
حل  ما  ارزی  انتقاالت  تحریم  مشکل  6۰درصد 

می شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سوی  از  کشورمان  علیه  تحریم ها  تشدید  تهدید 
راهکارهای  به  مربوط  مباحث  دیگر  بار  یک  آمریکا 

بی اثر کردن این تهدیدات را داغ کرده است.
کشورهایی  با  دوجانبه  پولی  پیمان های  از  استفاده 
یکی  داریم  آنها  با  را  تجاری  مبادالت  بیشترین  که 
آن  روی  اقتصاددانان  اکثر  که  است  راهکارهایی  از 
یا  این قبیل پیمان ها به صورت دو  اتفاق نظر دارند. 
چند جانبه می تواند بین ایران و 8 کشوری که فعاًل 
در اولویت هستند منعقد شود و اقدام مؤثری برای 

بی نیاز شدن کشور به مبادله با دالر می شود.
پولی  پیمان های  انکارناپذیر  مزیت های  وجود  با 
به  مرکزی  بانک  تاکنون  اما  کشور،  برای  دوجانبه 
البته  است،  نداده  نشان  خوش  روی  راهکار  این 
تغییر  و  کابینه  ترمیم  با  دارد  وجود  امیدواری  این 
مرکزی  بانک  رویه  دولت  اقتصادی  تیم  تحوالت  و 

نسبت به این ماجرا تغییر کند.
در  می دهد  نشان  گمرک  آمار  بررسی  حال  هر  به 
سال ۹6،  8 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، 
امارات، تایوان، پاکستان و روسیه که در انعقاد پیمان 

مجموعاً  هستند،  اولویت  در  ایران  با  دوجانبه  پولی 
3۴ میلیارد دالر به ایران صادرات انجام داده اند، بر 
این اساس چین 13.۲ میلیارد دالر، هند ۲.۲، کره 
 10 عربی  متحده  امارات   ،3.۲ ترکیه   ،3.7 جنوبی 
پاکستان  دالر،  میلیون   53۴ تایوان  دالر،  میلیارد 
به  میلیون   7۴3 نیز  روسیه  و  دالر  میلیون   ۴00

کشورمان صادرات داشته اند.
میلیارد دالر  ایران حدود ۹  مقابل سال گذشته  در 
هند،  ۴.3  به  دالر  میلیارد   ۲.7 چین،  به  صادرات 
میلیارد دالر به کره جنوبی، ۴ میلیارد دالر به ترکیه، 
به  دالر  میلیون   537 امارات،  به  دالر  میلیارد   6.8
تایوان، ۹30 میلیون دالر به پاکستان و ۲۹3 میلیون 
دالر  میلیارد   ۲8.6 مجموع  در  و  روسیه  به  دالر 

صادرات داشته است.
صادرات(  و  )واردات  تجاری  مبادالت  مجموع 
کشورمان با 8 کشور مذکور 6۲.6 میلیارد دالر طی 

سال ۹6 بوده است.
از سوی دیگر حجم کل مبادالت کشور در 1۲ ماه 
 103 با  دالر  میلیارد   101.1 حدود  گذشته  سال 
کشور بوده است، در واقع مبادالت ایران و 8 کشور 
را  تجاری  مبادالت  کل  درصد   60 حدود  ذکرشده 
بسیار  فرصت  توجه  قابل  رقم  این  می شود.  شامل 
مناسبی است تا با استفاده از راهکار پیمان های دو 
یا چندجانبه بین ایران و کشورهای مذکور تهدیدات 

آمریکا در خصوص تحریم ها را به حداقل رساند.

طی نامه  وزارت صنعت؛

نحوه انجام ثبت سفارش  کاال 
تغییر یافت

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اعتبار-  عصر 

نامه ای به رییس سازمان توسعه تجارت مواردی 
را در خصوص ثبت سفارش کاال برای جلوگیری از 

هر گونه سوء استفاده ابالغ کرد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری »عصـر اعتبـار« بـه نقل 
ایـن  طبـق  تجـارت   و  معـدن  صنعـت،  وزارت  از 
ابالغیـه خدمـات الکترونیکـی ثبـت سـفارش دایمـا 
توسـط یـک کارشـناس فنی رصـد و هرگونـه حفره 
امنیتـی و امـکان تقلب و سوءاسـتفاده بایـد از میان 
بـرود .همچنیـن لیسـت اقـالم وارداتـی کـه قبـل از 
ممنوعیـت ورود دارای قبـض انبـار معتبـر گمرکـی 
بـوده انـد و یـا تامیـن ارز شـده باشـند بـا اسـتعالم 
از گمـرک در اختیـار سـازمانهای حمایـت و امـور 
مالیاتـی قرارگیـرد تـا مابـه التفـاوت قیمـت تمـام 
شـده و حاشـیه بـازار و مالیـات بـر درآمـد اتفاقـی 

محاسـبه شـود.
همچنیـن بر اسـاس ابالغیـه جدید شـریعتمداری و 
بـا توجـه بـه اعتـراض برخـی وارد کنندگانـی که با 
اسـتناد مدارک قبل از تاریـخ ممنوعیت ورود اقالم ، 
اقـدام بـه سـفارش گذاری غیر قابل فسـخ کـرده اند 
و یا کاالی خریداری شـده شـان در راه بوده اسـت ، 
بایـد ایـن اعتراضات در کمیسـیون مـاده 1۴ مطرح 
شـود و در صـورت صـدور جـواز ورود و ترخیـص ، 
لیسـت اقـالم وارداتـی مشـمول بنـد ۲ خواهـد بود. 
وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت همچنیـن دسـتور 
داد اطالعـات مربـوط بـه کلیـه کاالهـای وارداتی از 
ابتـدای سـال جـاری تـا زمـان ممنوعیـت از گمرک 
اسـتعالم شـود و جهت رسـیدگی در اختیار سازمان 
کننـدگان  تولیـد  و  کننـدگان  مصـرف  حمایـت 
قیمـت  از  بیـش  فـروش  در صـورت  تـا  قرارگیـرد 
قانونـی جهـت وصـول مالیـات بـر درآمـد اتفاقی به 

سـازمان امـور مالیاتـی اعالم شـود .

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1783979/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-60%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.asretebar.com/Home/News/161081?ref=tnews
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زمانی که بحران های شخصی بر زندگی حرفه ای اثر 
می گذارند چه باید کرد

تاثیر رفتارحمایتی مدیران 
بزرگ بر سالمت سازمان )قسمت دوم(

مترجم: رویا مرسلی
با شرایطی مواجه شده ایم  : همه ما   HBR :منبع
اتفاق استرس زا  با یک  که در یک مقطع زمانی 
یا بحران شخصی در زندگی مواجه شده ایم که 
حیات حرفه ای ما را مورد تهدید قرار می دهد. این 
اتفاق ممکن است مربوط به بیماری یکی از اعضای 
خانواده باشد، یا بیماری خود ما، یا قرار گرفتن در 
شرایط طالق. همه اینها حتی از نظر شخصی روی 
فرد اثر منفی می گذارند، بالطبع زندگی کاری نیز 
این  در  آیا  بود.  نخواهد  مستثنی  قاعده  این  از 
شرایط الزم است مساله را با مدیر یا همکارانتان 
در میان بگذارید؟ اگر به چیزی نیاز داشتید، مثل 
کمتر،  کاری  حجم  یا  انعطاف پذیر  کاری  ساعت 
چگونه باید آن را مطرح کنید؟ و اینکه در این 
شرایط آیا الزم است مرخصی بگیرید و از محیط 

کار دور باشید؟
نزد رئیستان بروید

ایده  بگذارید  ماوقع  جریان  در  را  رئیستان  اینکه 
هستید.  راحت  کار  این  با  اگر  البته  است؛  خوبی 
اگر رابطه نزدیکی با او دارید، مساله را مطرح کنید 
یا  کار  کاهش  نحوه  درباره  را  مختلف   ایده های  و 
پوشش مسوولیت هایتان بررسی کنید. به نظر کریمر 
اما در اغلب موارد بهترین کار این است که زمانی با 
مدیرتان صحبت کنید که »درباره نحوه رسیدگی به 
با  باشید.« یک طرح پیشنهادی  ایده داشته  مشکل 
رئیستان مطرح کنید که در آن مدت زمانی که قرار 
است حضور نداشته باشید یا کمتر کار کنید مشخص 

باشد. در ضمن مشخص کنید در نبود شما چه کسی 
قبال مساله  آیا  اینکه  و  کارهایتان رسیدگی کند  به 
با هم تیمی ها در میان گذاشته اید یا خیر. سپس  را 

نظرات رئیس خود را بشنوید.
کاری را انجام دهید که از نظر خودتان درست است

وضعیت  یک  مدیریت  برای  صحیحی  جواب  هیچ 
باشند  راحت تر  بعضی ها  شاید  ندارد.  وجود  بحرانی 
که سه  زمانی  نیز  کریمر  بیایند.  روز سرکار  هر  که 
کار  همین  شدند  فوت  خانواده اش  اعضای  از  تن 
را  مادربزرگش  و  مادر  و  پدر  او  که  زمانی  کرد.  را 
غرق  »من  می گوید  او  داد.  دست  از  ماه  طی شش 
برای من  کار کردن  و  بودم  در سونامی مرگ شده 
مانند  اغلب  بود. کار کردن  به منزله تسکین دردها 
می توانید  آن  در  که  است  فضایی  است،  پادزهر 
آنکه  جای  به  و  کنید  فراموش  را  پیرامون  حوادث 
می توانید  بیابید،  بی پناه  را  خود  حوادث  کوران  در 
با کار کردن مثل یک انسان بالغ عمل کنید.« برای 
کار  محل  در  نبودن  و  گرفتن  مرخصی  نیز  برخی 
باشد. کریمر می گوید: »اگر  بهتری  راه حل  می تواند 
احساس می کنید که قادر به انجام وظایف کاری خود 
نیستید، شاید بهتر باشد مدتی از کار کنار بروید تا 
خود را دوباره شارژ کنید. اگر آنقدر خودتان را غرق 
کنید که نتوانید غم و اندوه خود را احساس کنید، 
در این صورت شاید نتوانید به سرعت بهبود یابید.« 
در عین حال بعضی از شرکت ها قبول نمی کنند به 
این صورت  در  بدهند.  با حقوق  کارمندان مرخصی 
مساله مالی و موقعیت شغلی باید مدنظر قرار گیرد. 
با این حال، یک مرخصی کوتاه چند هفته ای ممکن 

است کافی باشد.
اصولی که باید به خاطر داشت

- مشخص کنید به چه نوع حمایتی نیاز دارید؟

- به همکارانتان بگویید چه اتفاقی افتاده است تا آنها 
درباره موقعیت شما دلسوزانه برخورد کنند.

روشن  درخواست های  خود  رئیس  و  همکاران  از   -
چگونه  که  بدانند  آنها  تا  باشید  داشته  مشخص  و 

می توانند به شما کمک کنند.
- تصور نکنید که باید همه چیز را مستقیما بگویید. 
می توانید از همکاران نزدیک خود بخواهید با دیگران 

موضوع شما را در میان بگذارند.
- جزئیات وضعیت خود را با دیگران در میان نگذارید، 
با همکاران تنها درباره جزئیاتی صحبت کنید که به 

آنها مربوط است.
- تصور نکنید که ادامه کار طی این دوران دردآور 
است؛ شاید گاهی اوقات رفتن به سرکار مایه تسلی 

باشد.
موردکاوی شماره 1

اطمینان دادن به همکاران و حفظ مرزها
وقتی کیشا بلیر، به عنوان یکی از موسسان پلت فرم 
منابع شغلی اسپایر در کانادا، 31 ساله بود، شوهرش 
به طور ناگهانی در اثر یک بیماری نادر درگذشت و 
تولد  از  تنها هشت هفته  که  افتاد  زمانی  اتفاق  این 
فرزند دومشان گذشته بود. او در آن زمان تیمی را 
مدیریت  کانادا  دولت  در  سیاست  تحلیلگر  شش  با 
این  به  همکارانش  و  رئیس  واکنش  اولین  می کرد. 
موضوع توجه و همدردی بود. او می گوید: »آنها طی 
زمان غم و اندوه من بسیار حمایتگر بودند.« هرچند 
همه انتظار داشتند او از مرخصی زایمان به سر کار 
اگر  می تواند  که  دادند  اطمینان  او  به  اما  برگردد، 
او  و  بماند  مرخصی  در  را  بیشتری  زمان  دارد  نیاز 
ماه در مرخصی  و 10  پذیرفت  را  پیشنهاد  این  نیز 
هنوز  موقعیت  بازگشت،  که  زمانی  اما  برد.  سر  به 
»می توانستم  می دهد  توضیح  او  بود.  چالش انگیز 

تاثیر  همکاران  روی  واقعا  من  سرگذشت  که  ببینم 
داشته است.« او ادامه می دهد: »در روز اول بازگشت 
بود؛ بعضی ها علنا در  من، فوران احساسات مشهود 
بعضی ها هم می پرسیدند  دفتر کار گریه می کردند، 
چگونه  شده اند،  روبه رو  مساله  این  با  چگونه  بچه ها 
مرگ  و  اتفاق  این  از  بعد  و  می کنم  آنها حمایت  از 
ناگهانی حال و روز من چگونه است.« اما پاسخ های 
»نمی خواستم  او می گوید:  بود.  فکر شده  قبل  از  او 
آنکه  برای  دارم،  نگه  بسته  کامال  را  گفت وگو  باب 
موقعیت  و  کنم  محدود  را  غیرضروری  صحبت های 
همکاران  به  کنم،  تیم حفظ  رهبر  به عنوان  را  خود 
گفتم اگر مایل هستند درباره این موضوعات صحبت 
کنند بهتر است این کار را خصوصی انجام دهند. با 
این کار می توانستم ارزیابی کنم هریک از کارمندان 
تا چه حد از این مساله متاثر شده است و پاسخ های 
خود را برای هریک مدیریت کنم.« همچنین او برای 
تمایل  او  همه روشن کرد که موضوعاتی هست که 
ندارد درباره آنها صحبت کند. ایجاد این مرزبندی ها 
به او کمک کرد تا نگذارد این گفت وگوها غم و اندوه 
او را تشدید کند. کیشا می گوید: »من به عنوان یک 

رهبر قوی و انعطاف پذیر شناخته شدم.«
موردکاوی شماره ۲

آنچه به آن نیاز دارید را درخواست کنید
روزی که جیزالدوالن یک پیشنهاد کاری از شرکت 
او اطالع داده شد که  به  اینستد دریافت کرد،  هوم 
پدرش فقط 6 تا 18 ماه دیگر زنده می ماند. با توجه 
به سیاست تعطیالت در آن شرکت و مسافت هشت 
ساعته او به خانه پدرش برای مالقات با او، جیزال فکر 

نمی کرد بتواند از عهده این کار برآید.
و  نمی شناخت  خوبی  به  را  مدیرش  هنوز  او 
بگذارد.  میان  در  او  با  را  موقعیت خود  نمی توانست 
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مازندران در مدار بی آبی

چشمه های آب ساری که زمانی تامین کننده بخشی از منابع آبی زمین ها زراعی و باغ های مرکبات بود، این روزها رو 
به نابودی هستند. در گذشته بسیاری از مردم، روزهای گرم تابستانی را در کنار این چشمه ها میگذرانند. اما امروزه 
برداشت بیش از حد آب های زیر زمینی و استفاده بی رویه صنایع منطقه و همچنین تبخیر آب های سطح زمین 

به علت گرمای زیاد هوا و عدم توجه به مسائل محیط زیستی به مرور زمان باعث خشکی این چشمه ها شده اند.
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	جلسه مشترک نمایندگان کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سندیکا و مدیرکل دفتر توسعه فناوري و حمايت هاي فني و مشاوره سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق، خرداد سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
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	جلسه کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران بیست و چهارم تیر سال جاری در محل سندیکا برگزار شد.

	احداث نیروگاه خورشیدی بر روی چاه نیمهها برای کاهش تبخیر آب
	وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح جامع آبرسانی پایدار از چابهار به زابل، گفت: روند اجرای این پروژه در کارگروه سازگاری با کم آبی استان در حال بررسی است و پس از ارزیابی نهایی در استان برای اجرا به هیئت دولت و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارجاع خواهد شد.
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	واحد گازي نيروگاه 460 مگاواتي غرب مازندران وارد مدار شد
	به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق مازندران، واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي 460 مگاواتي غرب مازندران در آئيني با حضور مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و جمعي از مسئولان استاني روز يكشنبه سي و يكم تيرماه 97در نوشهر وارد مدار
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	استاندار تهران از جزئیات تاثیر گذاری تغییر ساعت کار بر صرفه جویی برق صحبت کرد
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	اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی، به بررسی وضعیت کنونی و پیش روی اقتصاد کشور با آغاز دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران پرداختند.
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