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مشکالت سیاست جدید ارزی

دنیای اقتصاد/ دکتر فرخ قبادی
چند روز قبل سخنگوی دولت اعالم کرد که از اول 
سال  همین  تا ششم خرداد  سال جاری  فروردین ماه 
برای واردات بیش از ۱۸۲ هزار قلم کاال ثبت سفارش 
صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیارد دالر 
ابتدای  از  که  بود  شده  گفته  پیش تر  است.  رسیده 
سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد 
در  بنابراین  است.  گرفته  صورت  ثبت سفارش  دالر 
میلیارد دالر  تاریخ، ۱۰  دو  این  بین  روزه  دوره ۱۱ 
برای  ثبت سفارش  دالر(  میلیون  روزی ۹۰۹  )یعنی 
واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی 

می توان گرفت؟
**مشکالت سیاست جدید ارزی**

کامال روشن است که رفتار وارد کنندگان در این ۱۱ 
ثبت سفارش  بود  قرار  اگر  است.  بوده  غیرعادی  روز 
وارد کنندگان  سال  پایان  تا  یابد،  ادامه  روند  این  با 
برای واردات بیش از ۲۵۰ میلیارد دالر ثبت سفارش 
از  نشان  وارد کنندگان  روزه  یازده  رفتار  می کردند! 
نوعی شتابزدگی دارد، تعجیل در استفاده از فرصتی 

مغتنم که از دیدگاه آنها نمی توانست پایدار باشد.
ثبت سفارش برای واردات البته به معنای دریافت ارز 
نیست. با توجه به صف طوالنی متقاضیان ارز که در 

صورت تداوم سیاست جدید، در آینده طوالنی تر 
ادامه در صفحه 3

جناب آقای دکتر صالحی
معاون محترم نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری

بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 
معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری تبریک عرض 

نموده و برای آن مقام محترم آرزوی موفقیت روزافزون دارد. 

وزیر نیرو راه حل و کلید حل مشکل آب شرب 
و برق را در دست مردم دانست و افزود: اگر از 
همین امروز به طور جدی مسئله اصالح مصرف و 
دور شدن از بدمصرفی در دستور کار قرار بگیرد 
مطمئنا در این دو بخش مهم، تابستان امسال را 

بدون مشکل سپری خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، رضا 
دولت  هفته هیئت  این  در حاشیه جلسه  اردکانیان 
کاهش  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با 
بی سابقه بارش ها در نیمه دوم سال گذشته، عنوان 
کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته حجم بارش های 
بارش کشور تا پایان اسفندماه سال گذشته تنها به 
۱۰۰ میلیمتر رسیده بود، ولی خوشبختانه در فصل 
مالحظه ای  قابل  مقدار  به  بارش ها  افت  امسال  بهار 

جبران شده است.
سال  مناسب  بارندگی های  به رغم  داد:  ادامه  وی 
به طور متوسط  اردیبهشت ماه، ولی  به ویژه در   ۹7
به سال قبل  بارش ها نسبت  با کاهش ۲7 درصدی 
همچون  استان های  در  که  هستیم  مواجه  گذشته 

 وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت: 
 

پنج هزار مگاوات کاهش تولید برق داریم

و  کرمان  بوشهر،  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
فارس در مقایسه با سال گذشته کاهشی بیش از 7۵ 

درصدی نزوالت جوی را تجربه می کنند.
وزیر نیرو تصریح کرد: البته در این بین استان های 
شمال غرب و غربی کشور شرایط به مراتب بهتری 
را نسبت به سال گذشته دارا هستند و بیش از ۲۰ 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش بارش دارند.

اردکانیـان در بخش دیگری از سـخنان خـود یادآور 
شـد: افـت بارش هـای سـال گذشـته و بـه طبـع آن 
کاهـش تولیـد نیروگاه هـای بـرق آبـی موجب شـده 
امسـال حـدود پنـج هـزار مـگاوات نسـبت  تـا در 
بـه مصرفـی کـه در تابسـتان پیش بینـی کرده ایـم 

کاهـش تولیـد برق داشـته باشـیم.
ادامه در صفحه 4
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

پنج هزار مگاوات کاهش تولید برق داریم 
وزیر نیرو راه حل و کلید حل مشکل آب شرب و 

برق را در دست مردم دانست 
صفحه 1

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری 
معاونت علمی منصوب شد 

رئیس   فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
جمهوری طی حکمی پیمان صالحی را به سمت 
»معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری« معاونت 

علمی و فناوری منصوب کرد. 
صفحه 4

تشریح و بررسی مشکالت سازندگان 
انتقال  دکل های 

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان 
نیرو بیست و یکم خرداد سال  انتقال  دکل های 

جاری تشکیل شد. 
صفحه 4

رویای انرژی پاک، عنوان روزنامه 
شمالی خراسان  اتفاقیه 

صفحه 5
بازدید مدیرعامل توزیع برق 

از نخستین مرکز کنترل  خوزستان، 
انرژی برق کشور در اهواز 

شرکت توزیع نیروی برق اهواز نخستین سیستم 
پایش انرژی به صورت هوشمند را در کشور راه 

اندازی کرده است.
صفحه 6

ایمن سازی  استاندار تهران خواستار 
25 هزار انشعاب برق ناایمن در بازار 

تهران شد 
صفحه 7

تمام روستاهای باالی 1۰ خانوار 
برق دار می شوند  اردبیل 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
تاکید کرد که با تکمیل طرح های در دست اجرا، 
امسال تمام روستاهای زیر 1۰ خانوار این استان 

برق دار می شوند.
صفحه 7

سقوط 2 پایه برق در اهواز/ قطع برق 
منازل  برخی 

اهوازـ  مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز 
از برخورد یک بیل مکانیکی با دو پایه برق در این 
شهر خبر داد و گفت: برق تعدادی از منازل نیز قطع 

شده است.
صفحه 7

ساعت کار ادارات سیستان و 
کرد  تغییر  بلوچستان 

بر اساس تصمیم گیری های انجام شده ساعت کار 
دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان تغییر 

کرد و از فردا با برنامه جدید اجرایی می شود. 
صفحه 8

برنامه ریزی کاهش ۹4مگاواتی 
برق توسط مشترکین دیماندی  مصرف 

آذربایجان غربی در سال جاری 

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی از برنامه ریزی برای کاهش ۹4.1 مگاواتی 

مصرف برق خبرداد.
صفحه 8

توزیع برق در مدار سوم کابل فیروزي – 
آذربایجان 

به منظور نوسازي و افزایش ظرفیت شبکه فوق 
خیابان  حوالي  در  واقع  تهران   2 منطقه  توزیع 
_خیابان بهبودي و آزادي، مدار سوم  ستارخان 

کابل فیروزي _آذربایجان برق دار شد
صفحه ۹

تولید 25 برنامه رادیویی و تلویزیونی 
جهت ترویج فرهنگ مدیریت مصرف 

برق در آذربایجان غربی 
صفحه ۹

اختصاص 2۰۰ پنل خورشیدی به 
استان  عشایر 

2۰۰ دستگاه پنل خورشیدی برای نصب در مناطق 
عشایری کهگیلویه وبویراحمداختصاص یافته است.

صفحه ۹
معافیت 13۰۹ خانوار تحت حمایت از 

انشعاب  هزینه  پرداخت 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار   141 و  هزار 

استان یزد در منازل استیجاری سکونت دارند 
صفحه 1۰

حدود 81 مگاوات برق در آذربایجان 
غربی صرفه جویی شد 

8۰.6 مگاوات برق طی یک سال گذشته در این 
خصوص  این  در  که  شده  جویی  صرفه  استان 

همکاری خوبی از سوی مردم شاهد بوده ایم.
صفحه 1۰

»تامین مالی« شرکت های توزیع برق 
در بازار »عمده فروشی«  

بازار »عمده فروشی برق« بورس انرژی طی امروز 
ارزشی به میزان چهار میلیون و 32 هزار تومان 

داشت. 
صفحه 11

با ترافیک ثبت سفارشات و واردات 
رو به رو شده ایم  

خود ما در صنعت برق مواد اولیه کلیدی داریم 
که وارداتی هستند و خیلی از تامین کننده های 

خارجی اعالم کرده اند.
صفحه 12

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز هر 
صفحه 12

چالشی به نام جذب و حفظ 
انسانی  سرمایه های 

این روزها به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تغییر رفتار 
مشتریان، بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان به 

رویکرد مشتری محوری روی آورده اند.
صفحه 13
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ادامه از صفحه ۱
ثبت سفارش  کنندگان  از  بسیاری  شد،  خواهد  هم 
دستشان به ارز 4۲۰۰ تومانی نخواهد رسید. با این 
همه هجوم بی سابقه برای واردات، پیام هایی دارد که 
بی توجهی به آنها خسارت سنگینی بر اقتصاد کشور 
تحمیل خواهد کرد. در این رابطه به چند نکته اشاره 

می کنیم.
۱- ظاهرا وارد کنندگان قیمت دالر 4۲۰۰ تومانی را 
بتوانند  اگر  آنها می دانند که  تلقی می کنند۲.  ارزان 
به  کنند،  وارد  را  کاالهایی  تومانی   4۲۰۰ دالر  با 
سهولت قادرند آن کاالها را بر پایه نرخ دالر »آزاد« 
کالنی  سود  و  بفروشند  آن(  به  نزدیک  رقمی  )یا 
به  توجه  با  و  حال  همین  در  سازند.  خود  نصیب 
شرایط سیاسی و تاثیر آن بر ذخایر ارزی کشور، آنها 
به درستی پیش بینی می کنند که این نرخ »یارانه ای« 
دالر پایدار نخواهد بود و چنانچه هم اکنون در صف 
دریافت ارز قرار نگیرند، چه بسا این فرصت طالیی 
را از دست بدهند. هجوم ناگهانی برای واردات، چه 
توضیحی غیر از آنچه گفته شد می تواند داشته باشد؟

ثبت سفارش  برای  هجوم  از  می تواند  نیز  دولت   -۲
درس هایی بگیرد. از آنجا که در حال حاضر واردات 
صورت  تومانی   4۲۰۰ ارز  با  می تواند  کاالها  همه 
گیرد و غیر  از چند قلم کاالی اساسی که ارز 3۸۰۰ 
اولویت بندی  گونه  هیچ  می کنند،  دریافت  تومانی 
دولت  نگرفته،  صورت  دیگر  کاالهای  واردات  برای 
اجرا  به  را  خطرناکی  بالقوه  سیاست  که  بداند  باید 
با  آشنایی  اندک  که  کارشناسی  هر  است.  گذاشته 
پاسخگویی  که  می داند  باشد،  داشته  کشور  اقتصاد 

به تقاضای همه وارد کنندگان همه کاالها وخدمات 
با ارز 4۲۰۰ تومانی، قابل دوام نیست و فقط ذخایر 

ارزشمند ارزی را تحلیل می برد.
وارد  برای  »ارزپاشی«  که  است  این  مهم تر  مساله 
آشکارا  که  قیمتی  به  هم  آن  کاالها،  همه  کردن 
یارانه ای در خود دارد، بر چه منطقی استوار است؟ 
این سیاست با شعار »حمایت از کاالی ایرانی« چه 
دارند  تصمیم  گفته اند  دولتی ها  البته  دارد؟  قرابتی 
با افزایش تعرفه های گمرکی، رقابت پذیری تولیدات 
افزایش  که  می دانیم  اما  دهند؛  افزایش  را  داخلی 
افزایش  را  قاچاق  سود  حاشیه  تعرفه ها،  معنی دار 
می دهد و مبارزه با واردات غیرقانونی را دشوارتر از 
که  است  این  واقعیت  اینها،  عالوه بر  می سازد.  قبل 
سیاست جدید ارزی برخی مشکالت، به ویژه در حوزه 

تولید را نادیده گرفته است.
3- فرض کنید یک بنگاه صنعتی کوچک برای تعمیر 
یا نوسازی ماشین آالتش به چند قلم کاال نیاز دارد 
که ارزش آنها جمعا ۲۰ هزار دالر است. این صنعتگر 
باید برای واردات کاالهای مورد نیاز خود وارد صف 
طوالنی »ثبت سفارش کرده ها« شود و به انتظار نوبت 
این  که  می کند  حکم  اقتصادی  منطق  بماند.  خود 
تولیدکننده قید دالر یارانه ای را بزند و ۲۰ هزار دالر 
بازار آزاد تهیه و کاالهای مورد نیازش را وارد  از  را 
برساند؛  به حداقل  را  تولید خود  توقف  کند و دوره 
او بسته شده  به روی  راه  این  اما در شرایط کنونی 
و چاره ای جز انتظار کشیدن برای مدتی نامعلوم در 

صف ندارد.
بود. چنانکه معاون  انتظار کوتاه نخواهد  این  مسلما 
مرکز پژوهش های مجلس گفته است، »در این قبیل 
موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می گیرد که به 
مرکز قدرت نزدیک تر هستند.« و البته می دانیم که 

امثال صنعتگر مورد بحث ما به مرکز قدرت نزدیک 
نیستند. اما شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی، به 
برکت نزدیکی به مراکز قدرت )و گماردن چند نفر 
در صف انتظار به منظور »محکم کاری«(، بسیار زودتر 
یارانه ای  ارز  به  دستشان  ما،  مستاصل  صنعتگر  از 
می رسد و هر کاالیی، هرچند غیرضروری و تجملی، 
را وارد می کنند. این روش تخصیص منابع، آشکارا با 
با عقل سلیم، در  اقتصاد کشور و حتی  اولویت های 

تناقض است.
در  احتماال،  و  است  محدود  کشور  ارزی  منابع   -4
منطقی تر  آیا  شد.  خواهد  هم  محدودتر  آینده 
با این سیاست  نیست که اجازه ندهیم ذخایر ارزی 
غیر عقالئی به تاراج رود؟ آیا معقول تر نیست که این 
ذخایر ارزشمند در وهله اول برای واردات کاالهایی 
مولد  و خدمات  کشاورزی  که صنعت،  مصرف شود 
پیش  از  سوال  این  پاسخ  نیازمندند؟  آنها  به  کشور 
معلوم است. اما چه می توان کرد که رانت خواران آب 
ارز  تخصیص  کنونی  شیوه  و  می پسندند  را  گل آلود 
بحث  مورد  به شدت گل آلود می کند. مساله  را  آب 
قدرت«  »مراکز  آنکه  شرط  به  دارد؛  آسانی  راه حل 
در اجرای آن سنگ اندازی نکنند. چند پیشنهاد در 

زیر می آید.
الف- کاالهای اساسی )دارو، گندم، سویا، ذرت، برنج، 
و...( با ارز 3۸۰۰ تومانی وارد شوند و فرآیند توزیع 
نهادهای  مبادا  تا  گیرد  دقیق صورت  نظارت  با  آنها 
متولی توزیع، همان بالیی را بر سر مصرف کنندگان 
سر  بر  گذشته  ماه  چند  در  که  بیاورند  کاالها  این 

تولید کنندگان مرغ آمد.
نیاز بخش های  اولویت بندی شوند.  ب- سایر کاالها 
در  مربوطه(  خدمات  و  کشاورزی  )صنعت،  تولیدی 
اولویت قرار گیرند و مواد اولیه و بخشی از کاالهای 

و  مطلوب  کیفیت  )با  آنها  داخلی  مشابه  که  واسطه 
با  به ویژه ماشین آالت  و  ندارد  قیمت معقول( وجود 

فناوری روز، ارز 4۲۰۰ تومانی دریافت کنند.
در  نه  و  هستند  »اساسی«  نه  که  کاالها،  سایر  ج- 
تولید نقش مستقیم دارند، مشمول ارز 4۲۰۰ تومانی 
نشوند. آنها می توانند ارز مورد نیاز خود را از »بازار 
آزاد« تهیه کنند. این تدبیر، هم صف متقاضیان ارز 
را  خواری  رانت  هم  و  می کند  کوتاه تر  را  یارانه ای 
با  که  کاالهایی  شاهدیم  هم اکنون  می دهد.  کاهش 
ارز ترجیحی وارد شده اند، به »قیمت بازار« فروخته 
نصیب  را  مالحظه ای  قابل  ارزی  رانت  و  می شوند 

وارد کنندگان می کنند.
د- خرید ارز آزاد مستلزم وجود بازاری شفاف برای 
ارز  فروش  و  خرید  حاضر  حال  در  است.  ارز  این 
غیرقانونی است؛ هرچند که مخفیانه و به شیوه های 
را  )ثانویه(  آزاد  بازار  باید  می گیرد.  صورت  مختلف 
از  ناگزیر  را  ارز  متقاضیان  و  شناخت  رسمیت  به 
نیست،  کم  آزاد  ارز  برای  تقاضا  نکرد.  قانون شکنی 
امثال همان صنعت گری که  یا  برای مسافران،  مثال 
ترجیحی،  ارز  اول صف  به  برای رسیدن  انتظارشان 
خسارتی به مراتب سنگین تر از خرید ارز آزاد به آنها 
دیدگاه  از  که  می دانیم  هم  را  این  می کند.  تحمیل 
وارد کنندگان »ارز 4۲۰۰ تومانی بگیر و نگیر دارد، 
نمی توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در 
که  نیست  معلوم  و  تومانی هستیم  ارز 4۲۰۰  صف 
از  بخشی  کرد3.«  دریافت خواهیم  را  آن  زمان  چه 
این جماعت نیز در حال حاضر چاره ای جز رجوع به 
بازار غیرقانونی ارز آزاد ندارند. به رسمیت شناختن 
بازار آزاد ارز این مشکالت را برطرف می سازد؛ ضمن 
آنکه قانونی شدن بازار ثانویه ارز، قیمت ارز آزاد را 

تنزل خواهد داد.
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در جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان 
دکل های انتقال نیرو صورت گرفت؛ 

تشریح و بررسی مشکالت 
سازندگان دکل های انتقال نیرو

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان 
نیرو بیست و یکم خرداد سال  انتقال  دکل های 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  محل  در  جاری 

تشکیل شد. 
در ابتدای جلسه، رئیس کمیته توضیحات مبسوطی 
درباره وضعیت نامطلوب دکل سازان ارائه کرده و هر 
یک از اعضا به تشریح مشکالت موجود در امور جاری 

سازندگان دکل های انتقال نیرو پرداختند.
نرخ  تعدیل  تبدیل  قابل  فرمول  درباره  نظر  تبادل 
جبران  جاری،  قراردادهای  برای   ۱3۹۱ سال  از  ارز 
راکد  قراردادهای  خاتمه  فلزات،  قیمت  واقعی 
خسارت  جبرات  و  مطالبات  پرداخت  متوقف،  یا 
دیرکرد پرداخت ها و استفاده از قرارداد تیپ از دیگر 
محورهای این جلسه بود که بنا شد با تهیه نامه ای 
جهت  سندیکا  مدیره  هیات  با  الزم  هماهنگی های 

اقدام در موارد فوق الذکر انجام شود. 
در پایان جلسه درباره امکان خرید و توزیع نبشی های 
و  ارزیابی  وارداتی،  نبشی های  بخصوص  نیاز  مورد 
تشخیص صالحیت سازندگان دکل های انتقال نیرو و 
قیمت پایه برای دکل های انتقال نیرو در سال جاری 

بررسی و تبادل نظر شد. 

معاون نوآوری و تجاری سازی 
فناوری معاونت علمی منصوب 

شد

رئیس   فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
جمهوری طی حکمی پیمان صالحی را به سمت 
»معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری« معاونت 

علمی و فناوری منصوب کرد. 
در متن حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و شایستگی های علمی و عملی، 
معاون  عنوان  به  را  جنابعالی  حکم،  این  موجب  به 

نوآوری و تجاری سازی فناوری منصوب می نمایم.
پیگیری مجدانه وظایف و امور محوله به ویژه تالش 
است.  انتظار  مورد  نوآوری  بوم  زیست  توسعه  برای 
استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری و مراکز 
نوآوری و شرکت های دانش بنیان و همچنین تعامل 
رسوخ  برای  و صنعتی  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های  با 

فناوری در اقتصاد ملی مورد تاکید است.
را  جنابعالی  توفیقات  دوام  متعال  خداوند  درگاه  از 
انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه  منویات  از  پیروی  در 
اسالمی همراستا با سیاست ها و راهبردهای معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت دوازدهم 

مسالت می نمایم.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  بدین وسیله  همچنین 
اندیشمند فرزانه جناب آقای دکتر محمود شیخ زین 
ارزنده  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  با  و  الدین 
از  کرده  سفر  عزیز  آن  برای  را  درجات  علو  ایشان، 

درگاه الهی مسالت می نمایم.

ادامه از صفحه ۱
را  برق  و  و کلید حل مشکل آب شرب  راه حل  وی 
امروز  از همین  اگر  افزود:  در دست مردم دانست و 
از  به طور جدی مسئله اصالح مصرف و دور شدن 
بدمصرفی در دستور کار قرار بگیرد، مطمئنا در این 
دو بخش مهم تابستان امسال را بدون مشکل سپری 
با  خواهیم کرد. تمام تالش ما این است که امسال 
کمک مردم بتوانیم شرایط قابل قبولی در بخش آب 

شرب و برق داشته باشیم.
وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تصفیه 
بازیافت آب نه در شرایط کم آبی  نیز گفت:  پساب 
بلکه در همه شرایط یک منبع آبی محسوب می شود 

و در ادبیات مدیریت آب کمتر لغت فاضالب را پیدا 
می کنیم و از آن به عنوان یک آبی به رنگ متفاوت 

یاد می شود.
رنگ  شرب،   آب  برای  آبی  رنگ  افزود:  اردکانیان 
سبز برای آب کشاورزی و آب خاکستری که همان 
یه  تصف باید  که  است  آبی  است  پساب  یا  فاضالب 
به گونه ای که  شود و در چرخه مصرف قرار بگیرد 
در برخی کشورها چندین بار این آب تصفیه می شود 
و ما نیز دانش و فناوری این کار را داریم اما مشکل 
منابع مالی وجود دارد که سعی می کنیم از فرصت ها 

استفاده کنیم.
وی گفت: بالغ بر سه میلیارد متر مکعب پساب در 
کشور وجود دارد که جمع آوری و تصفیه نمی شود 
که باید این میزان منبع آبی بعد از تصفیه در چرخه 
کشاورزی  بخش  در  تمهیداتی  با  و  صنعت  مصرف 

استفاده شود.
وزیر نیرو افزود: استان های حساسی مانند خوزستان 
وارد  مترمکعب پساب خام  میلیون  به 4۵۰  نزدیک 
پهنه های آبی آن می شود که این موضوع فقط مربوط 
به وزارت نیرو نیست؛ باید به یک مطالبه اجتماعی 
تبدیل شود و نسبت به آلوده نکردن آب شرب تصفیه 
به  تبدیل  تا  باشیم  داشته  خانگی حساسیت  پساب 

برنامه شود و در اولویت قرار گیرد.
اردکانیان درباره شایعه انتقال آب به خارج از کشور 
برای  برنامه ای  اعالم می کنم هیچ  نیز گفت: رسماً 
این  و  نداریم  از مرزهای کشور  به خارج  انتقال آب 
مالحظات  که  شود  می  مطرح  گاهی  از  هر  بحث 
جامعی ندارد اگر مالحظات جامع و همه جنبه های 
آن را در نظر بگیریم مانند تصمیمی که در اوایل دهه 
۸۰ گرفته و بعد منتفی شد االن هم به طور کلی این 

موضوع منتفی است.



شماره  2199       23 خرداد 1397

5 اخبار صنعت برق

رویای انرژی پاک، عنوان 
روزنامه اتفاقیه خراسان شمالی

روزنامه اتفاقیه خراسـان شمالی روز چهارشنبه 
در شـماره 1۹3۹ خـود در گزارشـی بـا عنوان' 
رویـای انـرژی پـاک' به بررسـی ظرفیـت های 
تولیـد بـرق خورشـیدی به شـیوه خانگـی در 

اسـتان پرداخته اسـت.

به گزارش ایرنا در این گزارش می خوانیم:
خانوار،  هر  برای  ساالنه  خورشیدی  های  پنل 
درآمدزایی میلیونی دارند.یک بار هزینه کنید، عمری 
برق  تولید  معرفی  خالصه  این  کنید؛  کسب  درآمد 

خورشیدی البته به شیوه خانگی است.
بی  تمام نشدنی،  پاک،  منبعی  خورشید،  انرژی 
سروصدا و بدون خطر و البته فاقد آلودگی است که با 
کمی آینده نگری، کسی نمی تواند بی خیال آن شود، 
تولید می کند ۱۰  برقی که  بداند هرقدر  به ویژه که 
برابر نرخی که به برق مصرفی اش می پردازد، درآمد 

به دست می آورد.
به گزارش پایگاه خبری اتفاقیه ، در حال حاضر بخش 
با سوخت های فسیلی و  تولید برق در کشور  عمده 
در نیروگاه های حرارتی تولید می شود ،تولید برق به 
شیوه سنتی هم منابع گران فسیلی و حتی آبی را 
تلفاتی  توزیع  و  انتقال  تلف می کند و هم در مسیر 
بیش از ۲۰ درصدی دارد، به این زیان نجومی باید 

آلودگی های زیست محیطی را هم اضافه کرد.
همه این واقعیت ها کشورهای پیشرفته را به استفاده 

از انرژی های نو و تجدید پذیر ترغیب کرده است.
در ایران نیز طی سال های اخیر تصمیم جدی برای 
استفاده از این منبع انرژی گرفته و اعالم شد چراکه 
ظرفیت  آفتابی  روز   3۰۰ از  بیش  ساالنه  میانگین 
ایجاد  کشور  در  خورشیدی  برق  تولید  برای  باالیی 

می کند.
سوخت  و  دارد  احتیاج  آب  به  نه  که  برقی  تولید 
باالی  هزینه های  و  دارد  آالیندگی  نه  و  فسیلی 
نصب، قطعاً برای کشور خشک و نیمه خشک ایران از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
به صورت  خورشیدی  نیروگاه های  آن که  ضمن 
دارند  استقرار  امکان  ناحیه ای  و  کوچک  شبکه های 

تلفات  و  هزینه  مصرف  محل  به  نزدیکی  علت  به  و 
شبکه های انتقال و توزیع سنتی را ندارند.

خورشیدی  صفحات  نصب  باالی  قیمت  بااین حال 
همین طور  آن،  نگهداری  نحوه  با  نبودن  آشنا  و 
شدن  روشن  موانع  از  سراسری  برق  ارزان  قیمت 
برق خورشیدی است. دولت، اما برای فائق آمدن بر 
این موانع تسهیالت ویژه ای برای نصب نیروگاه های 
خورشیدی در خانه ها در نظر گرفت، سه سال پیش 
که نخستین بار از تولید برق خورشیدی بر بام منازل 
هزینه  از  نیمی  پرداخت  از  آمد  میان  به  صحبت 
آن  نصب  و  کوچک  نیروگاه های  این گونه  تجهیزات 
این  برای  امروز دولت مشوق های خوبی  و  داد  خبر 

امر در نظر گرفته است.
این روز ها نصب این نیروگاه های کوچک بر فراز بام 
منازل مسکونی ما توجیه پذیرتر از هر زمان دیگری 
که  پذیری  تجدید  انرژی های  تولید  منابع  است، 
توزیع،  و  انتقال  و قطعی شبکه  اوج مصرف  ایام  در 
چون  حوادثی،  احتمالی  وقوع  زمان  در  همین طور 

سیل و زلزله بیشتر آثارش نمایان می شود.
نیروگاهی  منزل،  پشت بام  روی  طرح  این  اجرای  با 
و  تولید  با  می تواند  خانوار  هر  که  می شود  احداث 
تا   7۰۰ حداقل  ماهانه  نیرو،  وزارت  به  برق  فروش 

۸۰۰ هزار تومان درآمد به دست  آورد.
استان خراسان شمالی نیز به دلیل شرایط خاص آب 
مستعد  استان های  از  یکی  زیاد  وسعت  و  هوایی  و 

کشور برای استقرار سامانه های خورشیدی است.
روز   3۶۵ از  شمالی  خراسان  در  مربوطه  مسئوالن 
نیم  و   ۸ روزانه  متوسط  و  آفتابی  روز   33۰ سال، 
ساعت آفتابی در طول روز وجود دارد و شدت تابش 
نور خورشید در این استان بسیار زیاد است که این 
ظرفیت ها نشان می دهد به کارگیری از انرژی پاک و 

تولید برق خورشیدی در استان باید موردتوجه باشد، 
اما این در حالی است که اکثر افراد در استان از این 

امر اطالعات چندانی ندارند.
اجرای طرح پنل خورشیدی باهدف کمک به معیشت 

خانوارهای کم توان
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اعالم اینکه 
خانگی  خورشیدی  نیروگاه  احداث  پایلوت  طرح 
خانوارهای تحت حمایت این نهاد طی سال گذشته 
کمک  باهدف  طرح  این  می گوید:  است،  شده  آغاز 
ایجاد  سبب  و  اجرا  کم توان  خانوارهای  معیشت  به 
اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان می شود.

اهرابی تصریح می کند: طرح پنل خورشیدی منازل 
به  استان  این  امداد  کمیته  مددجویان  از  تعدادی 
یک  طرح  این  طبق  که  است  رسیده  بهره برداری 
هزار خانوار مددجوی این استان از مزایای پنل های 

خورشیدی خانگی بهره مند می شوند.
طرح  این  اجرای  مطالعاتی  فاز  اینکه  بیان  با  وی 
آغازشده  اسفراین  شهرستان  از  پایلوت  به صورت 
است، درباره نحوه تأمین اعتبارات این طرح نیز عنوان 
خورشیدی  های  پنل  این  راه اندازی  برای  می کند: 
از محل  برای هر خانوار مددجو، ۲۶ میلیون تومان 
کمیته  داخلی  منابع  و  بانک ها  قرض الحسنه  منابع 

امداد خراسان شمالی هزینه می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان اینکه 
مطابق تعرفه وزارت نیرو، این پنل های خورشیدی 
برای هر خانوار ساالنه هفت میلیون تومان درآمدزایی 
دارد، می افزاید: بخشی از این مبلغ صرف بازپرداخت 
تسهیالت و مابقی به عنوان درآمد به این خانواده ها 

تعلق می گیرد.
مهاجرت  از  جلوگیری  می دارد:  اظهار   اهرابی 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
از کمک معیشت  بهره مندی  و  به شهرها  روستاییان 
پایدار و مستمر تا ۲۰ سال آینده ازجمله مزایای این 

طرح است.
برق  توزیع  شرکت  پذیر  تجدید  انرژی های  مجری 
خراسان شمالی با اشاره به مزایای فراوان تولید برق 
از انرژی های تجدید پذیر، می گوید: محصول برق با 
روش های بادی و خورشیدی بسیار ارزان تر از دیگر 
منابع تولید می شود و در حال حاضر تلفات تولید و 
است  از ۲۰ درصد  بیش  تولید  از محل  برق  انتقال 
یا  و  پنل های خورشیدی  توسط  برق  تولید  در  که 
به صورت  تلفات  مصرف  محل  تا  بادی  توربین های 

چشمگیری کاهش می یابد.
حسین پور در ادامه با تصریح بر این مطلب که برای 
وزارت نیرو، توسعه و احداث نیروگاه های خورشیدی 
و بادی برای تولید برق در کشور بسیار حائز اهمیت 
است، عنوان کرد: در همین راستا، مصوب شده است 
که در برنامه ششم توسعه پنج هزار مگاوات برق از 
محل انرژی های خورشیدی و بادی در کشور تولید 
خورشید  تابش  مدت  میانگین  می افزاید:  وی  شود. 
از 3۶۵ روز سال 33۰ روز آفتابی است و تابش نور 
خورشید در شبانه روز ۸.4 ساعت است و همچنین 
فصلی،  بارش های  معتدل،  هوای  وجود  از  استان 
همچنین  برق  انتقال  شبکه  خطوط  زیرساخت های 
فوق  پست های  کنار  در  ارزان  و  مسطح  زمین های 
توزیع برق برخوردار است که این شرایط مساعد بستر 
توجه به ایجاد و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی و 

بادی در استان را فراهم کرده است.
وی تصریح می کند: تاکنون در استان استقبال بسیار 
پشت بام ها  در  خورشیدی  مولدهای  نصب  از  خوبی 
به منظور تولید برق شده است.مدیر انرژی های تجدید 

پذیر شرکت توزیع برق خراسان شمالی می افزاید: هر 
متری   3۰ فضای  یک  در  می تواند  خانگی  مشترک 
در پشت بام خود یک مولد خورشیدی پنج کیلوواتی 
نصب کند که شرکت برق نیز به مدت ۲۰ سال برق 
تولیدی آنان را به صورت تضمینی خریداری خواهد 
برای  نیرو  وزارت  به دستورالعمل  اشاره  با  کرد. وی 
دستگاه های اجرایی مبنی بر اینکه این دستگاه ها تا 
پایان نیمه نخست سال جاری باید حداقل ۲۰ درصد 
تجدید  انرژی های  محل  از  را  خود  مصرفی  برق  از 
پذیر تأمین کنند، اظهار کرد: به همین منظور تعداد 
زیادی از ادارات استان این اقدام را انجام داده اند و 
آماده سازی شرایط  نیز در حال  استان  ادارات  دیگر 
برای تأمین ۲۰ درصد از برق موردنیاز خود از محل 

نصب مولدهای خورشیدی هستند.
وی افزود: درصورتی که ادارات استان این دستورالعمل 
را اجرایی نکنند، از نیمه دوم سال جاری هر کیلووات 
برق مرتبط با آن ۲۰ درصد برق مصرفی مورد تأکید 

وزارت نیرو، به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.
برای  همچنین  می کند:  خاطرنشان  پور  حسین 
نقاط  در  دره  پس  روستای  در  خانگی  مشترکان 
مرزی مانه و سملقان خراسان شمالی راه اندازی 3۱ 
کیلووات مولد خورشیدی بر روی پشت بام یا محوطه 
آن ها  از  تعدادی  که  است  آغازشده  آنان  حیاط های 
نصب شده و مابقی نیز تا دو هفته آینده به طور صد 

درصد نصب خواهد شد. 
وی با اشاره به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
با  که  تفاهم نامه ای  عقد  طی  می دهد:  ادامه  استان 
شد  مقرر  شد،  انجام  استان  امداد  کمیته  کل  اداره 
هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان بتوانند 
مولدهای خورشیدی پنج کیلووات را خریداری و بر 
پشت بام و یا محوطه حیاط منازل خود نصب کنند 

برق  تضمینی  به صورت  نیز  نیرو  وزارت  البته  که 
تولیدی آنان را خریداری خواهد کرد.

مددجوی  خانواده  دو  برای  تاکنون  می گوید:  وی 
پشت بام  بر  خورشیدی  مولد  استان  امداد  کمیته 
نصب شده و این خانواده ها دو ماه است که ماهیانه از 

آن ها خرید تضمینی انجام شده است.
برق  توزیع  شرکت  پذیر  تجدید  انرژی های  مدیر 
خراسان شمالی می افزاید: تالش بر این است که تا 
پایان سال جاری برای یک هزار خانوار این مولدها 
نصب شود که هزینه صفر تا صد این طرح برای هر 

خانوار حدود ۲۰ تا ۲۸ میلیون تومان است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی تفاهم نامه منعقدشـده 
بـا اداره کل بهزیسـتی اسـتان، مقـرر شـده اسـت تا 
هـزار خانـواده مددجـوی بهزیسـتی نیـز بتوانند این 
مولدهـای پنـج کیلـووات را در منـازل خـود نصـب 
کننـد، می گویـد: خریـد تضمینـی بـرق از خانوارهـا 
هرسـاله افزایـش خواهد داشـت و نیـز درصورتی که 
مشـترکان از کاالهـا و تجهیـزات داخلـی اسـتفاده 
خریـد  قیمـت  بـر  درصـد   3۰ حداکثـر  تـا  کننـد 
وی  می یابـد.  افزایـش  خانوارهـا  از  بـرق  تضمینـی 
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر پیگیری هـا بـرای 
احـداث نیروگاه هـای خورشـیدی بـزرگ در اسـتان 
توسـط سـرمایه گذاران خارجـی و داخلی در دسـت 
بـا  مذاکـرات  هم اکنـون  می افزایـد:  اسـت،  اقـدام 
نیـروگاه  راه انـدازی  بـرای  خارجـی  سـرمایه گذاران 
اسـفراین  جاجـرم،  ازجملـه  مختلـف  مناطـق  در 
و شـیروان، چمـن بیـد در حـال انجـام اسـت کـه 
درمجمـوع 3۰۲ مـگاوات بـه تعـداد ۲3 نیـروگاه بـا 
مشـارکت سـرمایه گذاری خارجـی و داخلـی انجـام 
می شـود کـه تاکنـون تعـداد زیـادی واگذارشـده و 

برخـی در مرحلـه جـذب سـرمایه گذار هسـتند.

بازدید مدیرعامل توزیع برق 
خوزستان، از نخستین مرکز 

کنترل انرژی برق کشور در اهواز
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 
را  افتخار  این  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
دارد که نخستین سیستم پایش انرژی به صورت 

هوشمند را در کشور راه اندازی کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حسن کریمی 
در این بازدید با اشاره به اهداف و روند شکل گیری 
اهواز،  برق  نیروی  توزیع  برق، شرکت   ECC مرکز 
نقش  و  برق  شبکه  پایداری  حفظ  اهمیت  گفت: 
ما  اهواز  مردم  زندگی  در  مهم  عنصر  این  حیاتی 
انرژی،  پایش  مرکز  اندازی  راه  با  تا  داشت  برآن  را 
را  هوشمند  کنتور  دارای  مشترکین  تمام  مصرف 
از  انحراف  هرگونه  و  مانیتورینگ  آنالین  صورت  به 

مصرف شناسائی شود.
اهواز  برق  نیروی  توزیع  افزود: شرکت  ادامه  وی در 
این افتخار را دارد که نخستین سیستم پایش انرژی 
به صورت هوشمند را در کشور راه اندازی کرده است 
که قابلیت کنترل پیک بار، مدیریت هوشمند مصرف 
صورت  به  پیامکی  اخطار  و  تلفات  پایش  انرژی، 

هوشمند را دارد.
الزم به ذکر است در این بازدید که امروز چهارشنبه 
مدیرعامل  غضنفری  شد  برگزار   ۹7 خرداد   ۲3
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان و جمعی 
از معاونین و مدیران این شرکت حضور داشتند واز 
این  از  استفاده  از  بعد  و  قبل  انرژی  پایش  نزدیک 

سیستم را مشاهده نمودند.



شماره  2199       23 خرداد 1397

7 اخبار صنعت برق

استاندار تهران خواستار ایمن 
سازی 25 هزار انشعاب برق 

ناایمن در بازار تهران شد

استاندار تهران گفت: تأمین و حفظ ایمنی مردم به 
عهده ما است و یکی از اقدامات مهم تأمین امنیت 
در بازار تهران، ضرورت ایمن سازی شبکه برق آن 

است.
با  نشستی  گذشته  سال  اسفندماه  ایسنا،  گزارش  به 
بازار  رفع مشکالت  منظور  به  تهران  استاندار  حضور 
بزرگ تهران به ویژه در خصوص رفع مشکالت برق 
واحدها برگزار شد.در جلسه سال گذشته فرصتی سه 
ماهه به شرکت توزیع برق تهران داده شد تا از طریق 
هزار   ۲۵ برق  شبکه  مشکالت  مشترکان،  به  اخطار 

واحد مرتفع شود.
جلسه پیگیری مصوبات اتخاذ شده برای رسیدگی به 
مشکالت و افزایش ایمنی بازار به ریاست محمدحسین 
مقیمی استاندار تهران و با حضور جمعی از مدیران 

شهرداری  استان،مسئوالن  اجرایی  های  دستگاه 
منطقه و شورای شهر و نماینده اصناف برگزارشد.

حادثه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  تهران  استاندار 
ساختمان پالسکو گفت: عدم رعایت نکات ایمنی در 
ساختمان پالسکو را شاهد بودیم و با این تجربه باید 
بازار تهران را  ایمنی در  نا  از  مقابل تهدیدات ناشی 
گرفت. مقیمی افزود:مسئولیت حفظ ایمنی مردم به 
عهده ما است و بازار تهران پر از اجناس اشتعال زا 
است و باید ایمنی کامل در انشعاب برق بازار برقرار 
ایمن  تهران  بازار  در  مهم  اقدامات  از  یکی  و  شود 

سازی شبکه برق آن است.
در  تهران  برق  توزیع  شرکت  جلسه  این  ادامه  در 
بازار  در  برق  انشعاب  هزار   ۵۱ کرد:  اعالم  گزارشی 
بزرگ تهران وجود دارد که ۲۵ هزار انشعاب فرسوده 
انشعاب در  این تعداد ۶7۵۰  از  ایمن است که  نا  و 

شرایط اضطرار فرسودگی هستند.
این  ادامه  در  تهران  برق  توزیع  شرکت  نماینده 
گزارش افزود: هزینه اصالح شبکه برق هر مشترک 
در بازار تهران با تجمیع کنتورهای، برق مبلغ ۱.۵ تا 
دو میلیون تومان است و نیاز به همراهی کسبه بازار 

برای تأمین ایمنی انشعابات است.
تهران مصوب شد  استاندار  با دستور  این جلسه  در 
در کارگروهی متشکل از نماینده اوقاف وامور خیریه، 
برق  شرکت  و  اصناف  اتاق  شهرداری،  دادستانی، 
تهران راهکاری برای ایمن سازی ۶7۵۰ انشعاب که 
در شرایط اضطرار و فرسودگی هستند تا پایان سال 

مشخص شود.
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
نصب  درخصوص  همچنین  جلسه  این  در  تهران، 
تجاری  واحدهای  در  حریق  اطفاء  و  اعالم  سیستم 

بازار تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز خبر داد:

سقوط 2 پایه برق در اهواز/ قطع 
برق برخی منازل

برق  توزیع  عمومی شرکت  روابط  مدیر  ـ  اهواز 
اهواز از برخورد یک بیل مکانیکی با دو پایه برق 
در این شهر خبر داد و گفت: برق تعدادی از منازل 

نیز قطع شده است.
علیرضا شکرخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
مکانیکی  بیل  برخورد یک  اثر  بر  قبل  دقایقی  کرد: 
اهواز  مناطق  از  یکی  در  مداره  دو  خط  پایه  دو  با 
که تغذیه کننده برق منازل دو هزار واحدی نفت و 
3۰۰ دستگاه و فوالد هست، منجر به سقوط هر دو 

پایه شد.
های  پایه  جانمایی  بودن  بر  زمان  به  اشاره  با  وی 
برق جدید افزود: برای اینکه مردم در کمترین زمان 
ممکن شاهد قطعی برق باشند، گروه ها وارد عمل 

شده و در حال انتقال برق هستند.
تأکید  اهواز  برق  توزیع  روابط عمومی شرکت  مدیر 
کرد: ضرورت دارد که جریان برق منطقه کوی بعثت 
قطع  انتقالی  عملیات  این  انجام  برای  آیت  خیابان 

شود.
شکرخدایی بیان کرد: نیروهای عملیاتی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا با توجه به گرمای بیش 
از حد هوا در کمترین زمان ممکن مردم منطقه را 

برق دار کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حاکی از این است 

که بیل مکانیکی متعلق به شهرداری است.

مدیرعامل شرکت نیروی برق اردبیل:

تمام روستاهای باالی 1۰ خانوار 
اردبیل برق دار می شوند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
تاکید کرد که با تکمیل طرح های در دست اجرا، 
امسال تمام روستاهای زیر 1۰ خانوار این استان 

برق دار می شوند.
شنبه  سه  شامگاه  محمدی  حسن  مهر،  گزارش  به 
در جلسه هماهنگی برق رسانی به روستاهای استان 
افزود: هم اکنون طرح برق رسانی به هشت روستای 
زیر ۱۰ خانوار استان اجرا می شود که این طرح ها 

تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
به گفته وی اعتبار برق رسانی به این روستاها بالغ 
بر ۱۰ میلیارد ریال می باشد که از محل اعتبارات 

داخلی و طرح تملک دارایی تامین شده است.
اجرای  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
را  خانوار   ۱۰ زیر  روستاهای  به  رسانی  برق  طرح 
اقتصاد  راستای  در  را  برق  فاقد  روستاهای  سایر  و 
عدالت  توسعه  و  امکانات  عادالنه  توزیع  مقاومتی، 

برشمرد.
با بیان اینکه هم اکنون هزار و 7۰3 روستا در  وی 
استان اردبیل از نعمت برق پایدار برخوردار هستند، 
تصریح کرد: در سال های اخیر برق رسانی به روستاها 

با رشد قابل توجه همراه بوده است.
محمدی وضعیت این استان را در بحث برق رسانی 
به روستاها مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: تأمین 
برق و توسعه خدمات برای تمامی ساکنان روستایی 

و شهری از جمله اهداف این شرکت است.
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برنامه ریزی کاهش ۹4مگاواتی 
مصرف برق توسط مشترکین 
دیماندی آذربایجان غربی در 

سال جاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی از برنامه ریزی برای کاهش ۹4.1 مگاواتی 
مصرف برق توسط مشترکین دیماندی برق استان 

در سال جاری خبرداد.
به گزارش خبرآنالین آذربایجان غربی، اکبر حسن بکلو 
مصرف  مگاواتی   ۹4.۱ کاهش  برای  برنامه ریزی  از 
سالجاری  در  برق  دیماندی  مشترکین  توسط  برق 

خبر داد .
وی افزود : تعداد ۹ هزار و 7۲۵ مشترک دیماندی در 

استان وجود دارد که انتظار می رود ۹4.۱ مگاوات از 
میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند.

بیان  با  استان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
اینکه کاهش میزان برق مصرفی مشترکین دیماندی 
مدیریت  راستای  در  شرکت  این  اصلی  اهداف  جزء 
آن  دیماندی  مشترکین  گفت:  است  برق  مصرف 
دسته از متقاضیانی هستند که برق درخواستی آن ها 
3۰کیلووات و بیشتر بوده و اکثرا" شامل متقاضیان 

صنعتی، تجاری و کشاورزی می شود.
مشترک  و37۰  ۱هزار  تعداد  داد:  ادامه  بکلو  حسن 
که  داریم  استان  در  بیشتر  و  صنعتی ۱۰۰کیلووات 
که  باشند  می  ۱7۵مگاواتی  مصرفی  دیماند  دارای 
سهمیه تعیین شده برای کاهش مصرف آن ها ۲۸ 

مگاوات است.
به  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
اشاره  دیماندی  کشاورزی-  بخش  مشترکین  میزان 
هزار  با۶  دیماندی  کشاورزی-  بخش  وگفت:  کرد 
و۱۰7مشترک با دیماند مصرفی ۱7۲ مگاواتی است 
وسهمیه در نظر گرفته شده برای کاهش مصرف آن 

ها ۵4 مگاوات است.
و4۱۵مشترک  ۱هزار  برای  اینکه  بیان  با  ایشان 
کاهش مصرف  استان، سهمیه  اداری-تجاری  بخش 
۲ مگاواتی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: 
بخش تجاری- دیماندی استان نیز با 7۰۵ مشترک، 
۱3 مگاوات مصرف دارند که سهمیه کاهش مصرف 

این مشترکین نیز 4مگاوات اعالم شده است.
وی اضافه کرد: در سطح استان تعداد ۱۱3 مشترک 
CNG وجود دارد که دیماند مصرفی ۱۶ مگاواتی 
کاهش  برای  شده  گرفته  نظر  در  وسهمیه  دارند 

مصرف آن ها دو مگاوات است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

تصریح کرد : در راستای برنامه های پاسخگویی بار 
در سال گذشته تعداد ۲۹۹۵ تفاهم نامه با مشترکین 
بخش های مختلف منعقد شده بودکه از این تعداد 
3۹4 تفاهم نامه منجر به عملکرد)پاداش( شده بود 
که در مجموع ۸۰.۶ مگاوات کاهش دیماند مصرفی 

به دنبال داشت .
حسن بکلو اظهار داشت: برنامه پاسخ گویی بار یکی 
انرژی  مصرف  مدیریت  های  روش  ترین  عمده  از 
الکتریکی است که برای بازارهای برق طراحی شده 
وبه وسیله آن می توان میزان مصرف برق را کنترل 
از طریق جلب مشارکت مشترکین  این کار  نمود و 
اوج  ساعات  در  همکاري  هاي  نامه  تفاهم  انعقاد  و 

مصرف برق انجام مي شود.
وی اظهارکرد: از این تعداد تفاهم نامه هاي منعقد شده 
جهت پاسخ گویی بار، ۸۶ مورد مربوط به جابه جایی 
کاهش  به  مربوط  مورد   3۰۰ جمعه،  روز  تعطیالت 
کاهش۲4ساعته  به  مربوط  بارصنعتی، ۱۹مورد  اوج 
مورد  ان جی، ۸۱  اداری و سی  صنعتی، ۱۱۰مورد 
تجاری، ۸ مورد مولدهای خود تامین و۲هزار و3۲۸ 
مورد مربوط به تفاهم نامه بخش کشاورزی است که 
این همکاري در سال گذشته منجر به کاهش۸۰.۶ 

مگاواتی مصرف برق شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
 ۹۹۰ گذشته  سال  در  شرکت  بار  پیک   : داد  ادامه 
مشترکین  همراهی  و  همکاری  با  که  بود  مگاوات 
های  طرح  در  تجاری  و  اداری  کشاورزی،  صنعتی، 
بهینه  مصرف  و  مدیریت  با  و  سایی  پیک  تشویقی 
سال  تابستان  در  خانگی،  مشترکین  سوی  از  برق 
گذشته از بابت کمبود تولید، خاموشی نداشتیم که 
تابستان  برق  پیک  از  مردم،  همکاری  با  امیدواریم 

سال جاری نیز به خوبی گذر نماییم .

ساعت کار ادارات سیستان و 
بلوچستان تغییر کرد

بر اساس تصمیم گیری های انجام شده ساعت کار 
دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان تغییر 

کرد و از فردا با برنامه جدید اجرایی می شود.
از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
ابالغیه  اساس  بر  بلوچستان،  و  سیستان  استانداری 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
استانداری، مصوبه هیات دولت و تصمیمات اخذ شده 
ضرورت  هدف  با  استان،  تامین  شورای  نشست  در 
صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، ساعت کار اداری 
 ۲3 چهارشنبه  روز  از  استان  اجرایی  های  دستگاه 

خرداد ۱3۹7 تا اطالع ثانوی با تغییر همراه است.
بر اساس این گزارش، کارکنان دستگاه های اجرایی 
تا ۱3  از ساعت ۶  تا چهارشنبه  باید روزهای شنبه 
حضور  با   ۱۲ تا   ۶ ساعت  از  پنجشنبه  روزهای  و 
انجام  و  به مردم  به خدمات رسانی  ادارات خود  در 

وظایف محوله بپردازند.
کار  ساعات  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
شهرداری ها، بیمارستان ها، بانک ها، مراکز درمانی، 
تغییری  و شرکت های خدمات رسان  امداد رسانی 

نخواهد کرد.
همچنین در این گزارش آمده است: تعیین ساعات 
سیاست  شورای  تصمیمات  اساس  بر  ها  بانک  کار 
گذاری بانک ها و تعیین ساعات کار دانشگاه ها بر 

اساس تصمیمات هیات امنای دانشگاه هاست.
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توزیع برق در مدار سوم کابل 
فیروزي – آذربایجان

برق  توزیع  فوق  خطوط  طرح  مجري  سرپرست 
منطقه اي تهران اعالم کرد: به منظور نوسازي و 
افزایش ظرفیت شبکه فوق توزیع منطقه 2 تهران 
واقع در حوالي خیابان ستارخان _خیابان بهبودي 
و آزادي، مدار سوم کابل فیروزي _آذربایجان برق 

دار شد.
برق  توزیع  فوق  خطوط  طرح  مجري  سرپرست 
و  نوسازي  منظور  به  کرد:  اعالم  تهران  منطقه اي 
تهران   ۲ منطقه  توزیع  فوق  شبکه  ظرفیت  افزایش 
واقع در حوالي خیابان ستارخان _خیابان بهبودي و 
آزادي، مدار سوم کابل فیروزي _ آذربایجان برق دار 
شد. به گزارش نماینده خبري مجري طرح خطوط 
فوق توزیع؛ امیر سعید بردبار سرپرست این مجري 
ظرفیت  افزایش  و  نوسازي  منظور  به  کرد:  اعالم 
شبکه فوق توزیع، افزایش قابلیت اطمینان در بهره 
توزیع  شبکه  مانور  قدرت  افزایش  و  شبکه  برداري 
منطقه ۲ تهران، واقع در حوالي خیابان ستارخان _ 
خیابان بهبودي و آزادي، مدار سوم کابل فیروزي _ 

آذربایجان برق دار شد
بنابراین گزارش؛ دو مدار از 3 مدار کابل کشي یاد 
شده در اوایل سال جاري برق دار شده بود و مدار 
پست  در  مربوط  ترانس  سرویس  از  پس  نیز  سوم 
آذربایجان با اعتباري بالغ بر ۱3۰ میلیارد ریال برق 

دار و آماده بهره برداري شد.
این گزارش مي افزاید؛ در ادامه ي این طرح، تعویض 
کابل هاي روغني شهید فیروزي _ آذربایجان با کابل 

خشک در دستور کار قرار گرفته است.
 

تولید 25 برنامه رادیویی 
و تلویزیونی جهت ترویج 

فرهنگ مدیریت مصرف برق در 
آذربایجان غربی

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  دفتر  مدیر 
برق آذربایجان غربی از تولید 25 برنامه رادیویی 
و تلویزیونی جهت ترویج فرهنگ مدیریت مصرف 

برق در آذربایجان غربی خبر داد
نمدی   صالح  داود  غربی،  آذربایجان  برنا  گزارش  به 
گفت : با توجه به کاهش نزوالت جوی، شرایط تولید 
گذشته  سالهای  از  متفاوت  امسال  تابستان  در  برق 
است و اگر درست مصرف نکنیم، خاموشی اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.
برق  نیروی  توزیع  مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
آذربایجان غربی با اعالم اینکه بر اساس پیش بینی 
های انجام شده در تابستان امسال، کشور با کمبود 
حدود ۶ هزار مگاوات برق مواجه می شود، افزود : در 
این شرایط همکاری کلیه مشترکین برق جهت گذر 

از پیک برق تابستان ضرورت دارد.
وی از جمله برنامه های این شرکت در جهت نیل به 
اهداف تعیین شده به انعقاد تفاهم نامه تولید و پخش 
تعداد ۲۵ برنامه رادیویی و تلویزیونی با همکاری صدا 

وسیمای مرکز آذربایجان غربی اشاره نمود.
صالح نمدی تصریح کرد : این اقدام با هدف اشاعه 
انجام  حال  در  استان  در  مصرف  مدیریت  فرهنگ 
برنامه   ۱۰ تعداد  نامه  تفاهم  این  براساس  که  است 
 3۰ رادیویی  برنامه  و۱۵  ای  دقیقه   ۱۵ تلویزیونی 
دقیقه ای تحت عناوین » برق و زندگی« و »ایشیقالر 

سونمسین« تولید و پخش خواهد شد.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت ادامه داد: همچنین 
به منظور پخش برنامه های تولیدی به زبان کردی، 
تفاهم نامه ای نیز با صدا و سیمای مرکز مهاباد جهت 
بازپخش برنامه های تولیدی مرکز استان منعقد شده 

است.

کهگیلویه و بویراحمد؛

اختصاص 2۰۰ پنل خورشیدی به 
عشایر استان

2۰۰ دستگاه پنل خورشیدی برای نصب در مناطق 
یافته  وبویراحمداختصاص  کهگیلویه  عشایری 

است.
مرکزکهگیلویه  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
عشایر  امور  مدیرکل  عمرانی  معاون  وبویراحمد، 
استاناختصاص ۲۰۰ پنل خورشیدی به عشایر استان 
با ۸۰۰ میلیون ریال  گفت:این پنل های خورشیدی 
و  گرمسیری  مناطق  در  خریداری  از  پس  اعتبار 

سردسیری استان نصب می شوند.
خورشیدی  پنل  دستگاه  هر  افزود:  آزادی  بهمن 
قابلیت تامین انرژی وسایلی مانند تلویزیون، یخچال 

و پنج المپ را دارد.
شده  انجام  ریزی  برنامه  براساس  کرد:  اضافه  وی 
جنگلی  درختان  چوب  از  استفاده  کاهش  هدف  با 
خورشیدی  پنل  دستگاه  هزار  عشایر،۶  حال  رفاه  و 
برای تولید برق تا پایان برنامه ششم توسعه واگذار 
استان  امور عشایر  معاون عمرانی مدیرکل  می شود. 
سوخت  جای  به  نو  انرژی های  از  استفاده  گفت: 
فسیلی درمناطق سخت گذر و دور دست گام مهمی 

در حفاظت از منابع طبیعی و آسایش مردم است.
و  حمام  دستگاه   ۵۰۰ حدود  تاکنون  افزود:  آزادی 

پنل خورشیدی به عشایر استان واگذار شده است.
بیش از ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار عشایری با جمعیتی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  نفر  هزار   7۰ بر  افزون 

زندگی می کنند.
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معافیت 13۰۹ خانوار تحت 
حمایت از پرداخت هزینه 

انشعاب
امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار   141 و  هزار 
دارند  سکونت  استیجاری  منازل  در  یزد  استان 
این  در  الزم  اعتبار  اختصاص  عدم  علت  به  که 
بخش، پرداخت کمک اجاره مسکن به تمامی آنان 

امکان پذیر نیست.
حمایت  معاون  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به   
بابیان  یزد  استان  امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و 
نوبت  در  حمایت  تحت  مستأجر  خانوار   4۵۰ اینکه 
هزار  دارند، گفت:  قرار  اجاره مسکن  دریافت کمک 

و ۱4۱ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد 
در منازل استیجاری سکونت دارند که به علت عدم 
اختصاص اعتبار الزم در این بخش، پرداخت کمک 

اجاره مسکن به تمامی آنان امکان پذیر نیست.
محمدحسین جمال پور با اشاره به اهمیت حمایت 
خیران برای رفع مشکل مسکن نیازمندان بیان کرد: 
برای  الزم  برنامه ریزی   ۹7 سال  در  امداد  کمیته 
پرداخت کمک اجاره مسکن مددجویان با مشارکت 
و همراهی مردم خیر و نیکوکار استان را موردتوجه 
مسکن  اجاره  پرداخت  سرانه  است،  داده  قرار  ویژه 
برای هر خانوار تحت حمایت بین 7۰ تا ۱۰۰ هزار 

تومان به صورت بالعوض و ماهیانه است.
تحت  خانوار   3۰۹ و  هزار  اینکه  بابیان  پور  جمال 
انشعاب  هزینه  پرداخت  از  در سال گذشته  حمایت 
به  مربوط  معافیت  درصد  افزود:۶۶  شدند،  معاف 
پنج  آب،  درصد   ۱۱ برق،  درصد   ۱3 گاز،  انشعاب 
درصد عوارض شهرداری، چهار درصد گواهی پروانه 
فاضالب  انشعاب  هزینه  درصد  یک  و  ساختمانی 
بوده است. وی با اشاره به توجه این نهاد به مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته بیان کرد: ۵۵/۵ درصد از 
خانوار تحت حمایت مشمول معافیت پرداخت هزینه 
انشعاب در مناطق روستایی و 44/۵ درصد در شهر 

سکونت دارند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
یزد یادآور شد: بیش از ۲۱ هزار خانوار تحت حمایت 
با جمعیت 3۸ هزار نفر از خدمات حمایتی این نهاد 
هزار   ۱4 که  است  حالی  در  این  می کند  استفاده 
به عنوان مددجویان  نفر  هزار  با جمعیت ۲۲  خانوار 
معیشت بگیر و هفت هزار خانوار به تعداد ۱۶ هزار 
خدمتی  چند  خدمات  از  بهره مند  مددجویان  نفر 

هستند.

حدود 81 مگاوات برق در 
آذربایجان غربی صرفه جویی 

شد
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
سال  یک  طی  برق  مگاوات   8۰.6 گفت:  غربی 
گذشته در این استان صرفه جویی شده که در 
این خصوص همکاری خوبی از سوی مردم شاهد 

بوده ایم.

اکبر حسن بگلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
در این مدت ۲ هزار و ۹۹۵ تفاهم نامه با مشترکان 
بخش های مختلف در استان به امضا رسیده که این 

امر موجب کاهش مصرف برق در بخش های صنعتی، 
اداری، تجاری و کشاورزی شده است.

وی بیان کرد: 3۹4 مشترک برق طی سال گذشته 
تجاری  اداری،  کشاورزی،  صنعتی،  های  بخش  در 
بار  پیک  کاهش  در طرح  تامین  های خود  دیزل  و 
تابستان مشارکت و بیش از ۱3 میلیارد ریال پاداش 

دریافت کردند.
وی اضافه کرد: استفاده از لوازم اندازه گیری مناسب 
مودم  همراه  به  دیجیتالی  هوشمند  کنتور  جمله  از 
از  برخورداری  برای  مهم  و  اصلی  دیتاالگر شرط  یا 

پاداش و تخفیف طرح های مدیریت بار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
ادامه داد: پیش بینی می شود این مشترکان در سال 
را  برق مصرفی خود  میزان  از  مگاوات  جاری ۹4.۱ 

کاهش دهند.
میزان  با  مشترک   37۰ و  یکهزار  کرد:  اضافه  وی 
و  هزار   ۶ صنعت،  بخش  در  مگاواتی   ۱7۵ مصرف 
در  مگاواتی   ۱7۲ مصرف  میزان  با  مشترک   ۱۰7
بخش کشاورزی و مابقی نیز با مصرف ۱3 مگاواتی 

در بخش تجاری فعالیت می کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
افزود: همچنین ۱۱3 مشترک CNG در آذربایجان 

غربی وجود دارد که مصرف آنها ۱۶ مگاوات است.
به گزارش ایرنا ساالنه یکهزار و ۲۵۰ مگاوات برق در 
آذربایجان غربی تولید شده و حدود یکهزار مگاوات 

آن مصرف می شود. 
۹۹ درصد جمعیت سه میلیون و ۲۶۵ هزار نفری این 
استان از نعمت برق برخوردار هستند؛ یک میلیون و 
۱7۹ هزار و ۶۹ مشترک برق در استان وجود دارد 
که از این تعداد 3۱۶ هزار و 4۸۵ مشترک روستایی 

و ۸۶۲ هزار و ۵۸4 مشترک شهری هستند.
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11 اخبار صنعت برق

امروز در بورس انرژی انجام شد؛

»تامین مالی« شرکت های توزیع 
برق در بازار »عمده فروشی«

 
بازار »عمده فروشی برق« بورس انرژی طی امروز 
ارزشی به میزان چهار میلیون و 32 هزار تومان 
جدید  مالی  منابع  امروز  است،  گفتنی  داشت. 

وجه شرکت های  تامین  و  معامالت  انجام  جهت 
توزیع نیروی برق در بازار »عمده فروشی برق« 

بورس انرژی واریز شد.

انرژی  بورس  معامالت  جریان  در  آنالین؛  اقتصاد 
»تابلوی  در   ،)۹7 ماه  خرداد   ۲۲ شنبه  )سه  ایران 
میلیون   ۹ ایران،  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار  برق« 
قرار  برق مورد معامله  و ۶7۲ هزار کیلووات ساعت 
گرفت که ارزش آن بالغ بر 4۵7 میلیون و 4۰۰ هزار 
انرژی  بورس  برق«  بازار »عمده فروشی  تومان شد. 
معادل  قرارداد  معامله 4،۸۰۰  شاهد  امروز  نیز طی 
۱۱۵،۲۰۰ کیلووات ساعت به ارزش چهار  میلیون و 
3۲ هزار تومان بود. شایان ذکر است در روز جاری، 
نمادهای بارپایه روزانه خردادماه با قیمت 3۵ تومان 

بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت. 
منابع  واریز  به  میتوان  امروز  اهمیت  حائز  نکات  از 
وجه  تامین  و  معامالت  انجام  جهت  جدید  مالی 
شرکت های توزیع نیروی برق در بازار عمده فروشی 

برق بورس انرژی ایران  اشاره کرد.
گفتنی است، در آغاز جلسه معامالتی امروز، نمادهای 
بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم 
یافتند.  گشایش  جاری  سال  تیر   ۲۱ روزانه  باری 
روزانه،  پایه  بار  روزانه،  پیک  بار  نمادهای  همچنین 
میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۶ خرداد و بار 
پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و 
کم باری هفتگی ۲۶ خرداد در پایان جلسه معامالتی 

امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.
همچنین )چهارشنبه ۲3 خرداد( عرضه نیروگاه های 
»دماوند« و »پرند مپنا« در تابلوی برق بازار فیزیکی 
فصلی  و  ماه  تیر  پایه  بار  برای  ایران  انرژی  بورس 

تابستان ۹7 انجام خواهد پذیرفت.
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12اخبار اقتصادی

با ترافیک ثبت سفارشات و 
واردات رو به رو شده ایم   

خود ما در صنعت برق مواد اولیه کلیدی داریم 
که وارداتی هستند و خیلی از تامین کننده های 
خارجی اعالم کرده اند که تا قبل از زمان شروع 
تحریم ها هر چه سفارش صورت گیرد را می توانند 
پاسخگو باشند و بعد از آن اصال نمی دانند که چه 

اتفاقی می افتد.
اتاق تهران می گوید نگرانی  عضو هیات نمایندگان 
از شروع تحریم های آمریکا و اعمال محدودیت ها از 

یک سوء و سفارشات کاذب و سود جویانه از طرف 
دیگر باعث ایجاد ترافیک در ثبت سفارشات و واردات 
کاال به داخل کشور شده است. علیرضا کالهی می 
گوید:» آمارها نشان می دهد که با سیل ثبت سفارش 
ها رو به رو شده ایم و تقاضا واردات در حال انفجار 
است. البته بخشی از آن کاذب هست و سود جویی 
محسوب می شود زیرا افراد به دنبال آن هستند که 
کاالها را با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد کنند و با قیمت 
اما مشکل دیگر که  بازار بفروش برسانند  بیشتر در 
باعث افزایش ثبت سفارش ها شده است؛ نگرانی از 
شروع تحریم ها و اعمال محدودیت ها است که باعث 
شده ثبت سفارش ها بیشتر شود و همین موضوع به 
اولیه  خصوص در حوزه کاالهای استراتژیک و مواد 
ها  تحریم  از  بعد  است  ممکن  که  اصلی  و  صنعتی 

وارداتشان سخت شود، بیشتر دیده می شود.«
او در ادامـه مـی گویـد:» خـود مـا در صنعـت بـرق 
مـواد اولیـه کلیـدی داریـم کـه وارداتـی هسـتند و 
خیلـی از تامیـن کننـده هـای خارجـی اعـالم کرده 
انـد کـه تـا قبـل از زمـان شـروع تحریم هـا هر چه 
سـفارش صورت گیرد را می توانند پاسـخگو باشـند 
و بعـد از آن اصـال نمـی داننـد کـه چـه اتفاقـی می 
افتـد. بـرای همیـن مـا در شـرکت خودمـان مـواد 
اولیـه کلیـدی وارداتـی را کـه قبـال بـرای 3،4 مـاه 
معمـوال مـی خریدیـم حاال بـرای ۲ سـال خریداری 
مـی کنیـم.« بـه گفته او انبـوه تقاضا باعث شـده که 

سـیکل واردات بـه شـدت محدود و سـخت شـود.
دولت  ارزی  های  سیاست  درباره  ادامه  در  کالهی 
کاالها  بهاء  که  است  این  اصلی  مسئله  گوید:»  می 
مشخص نیست، تامین مواد اولیه خیلی دشوار شده 
و  کاال  بورس  در  جدی  های  تالطم  شاهد  و  است 
بازارها هسیتم. عمال اتفاقی که افتاده این است که 

متوسط بهاء قیمت تمام شده مواد اولیه صنایع االن 
به دالری ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان رسیده است و این 
قیمت  با  کاال  واردات  امکان  که  است  شرایطی  در 
4۲۰۰ تومان هم وجود دارد و فکر می کنم این عدم 
تعادل و توازن و اختالف پتانسیلی که دولت با تعیین 
یک نرخ غیر واقعی برای دالر و ارزهای دیگر گذاشته 

خود را در بازارها نشان می دهد.«
کالهی همچنین در پاسخ به این سوال که ایران در 
جذب سرمایه گذاران خارچی چقدر موفق بوده است 
افتاد، می گوید:»  اتفاقی خواهد  با تحریم ها چه  و 
سرمایه گذاران خارجی را ما در دو مرحله فراری داده 
ایم، در یک مرحله خودمان این کار را انجام دادیم و 
در مرحله بعد هم تحریم ها مانع شدند. اما نکته مهم 
از  نتوانستیم  این است که دوره برجام و پساتحریم 
ظرفیت ورد سرمایه های خارجی و سرمایه گذاران 
قانون  بی  فکر که کشور  این  القاء کردن  با  خارجی 
اختالف های جناحی  کنیم.  استفاده  است،  ثبات  و 
در  برد  بین  از  را  بود  شده  ایجاد  که  مثبتی  فضای 
کرده  خارجی  گذار  سرمایه  ما جذب  اگر  که  حالی 
موضوع  این  االن  بود  موفق  زمینه  این  در  و  بودیم 
های  عهد شکنی  از  جلوگیری  برای  مانعی  به  خود 
آمریکا بدل می شد و قدرت ایران را در سطح بین 

المللی به نمایش می داد.«
این عضو هایت نمیاندگان اتاق تهران می گوید:»شما 
وقتی در جذب سرمایه گذاران داخلی موفق نبوده اید 
را جذب  چطور می خواهید سرمایه گذاران خارجی 
در  را  کار  و  کسب  فضای  و  شرایط  باید  ما  کنید، 
کشورمان سامان دهی کنیم. در حال حاضر مشکالت 
ارزی یک ناپایداری و عدم اطمینان جدی ایجاد کرده 
و خود به مانعی اصلی برای جذب سرمایه گذاران بدل 

شده است.«

قیمت طال، دالر،  سکه و ارز 
امروز 23/۰3/۹7

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 587 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 216هزار تومان 

فروخته می شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و ۵۸7 
دو  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و 437 هزار تومان معامله می شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت 
بود به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
ربع سکه  تومان،  هزار    ۲۵۰ و  میلیون  یک  آزادی 
7۱4 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 4۰3 هزار 

تومان فروخته می شد.
تومان  هزار   ۲۱۶ امروز  نیز  ۱۸عیار  طالی  گرم  هر 
طال  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزشگذاری 
معامله  دالر   ۱۲۹4.۲ قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
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13یادداشت مدیریتی

چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های انسانی)قسمت پایانی(

مترجم: مریم مرادخانی
 gethppy.com :منبع

تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت  به دلیل  روزها  این 
رفتار مشتریان، بسیاری از سازمان ها در سراسر 
جهان به رویکرد مشتری محوری روی آورده اند. 
ایجاد  را در ذهن  این سوال  تغییر رویکرد،  این 
می کند که آیا نباید به کارکنان نیز به همین اندازه 

و  مشتری  تجربه  میان  که  چرا  دهیم؟  اهمیت 
تجربه کارکنان پیوندی ذاتی وجود دارد.

وجود  نظریه  این  تایید  در  متعددی  کمی  شواهد 
سود  کارکنان،  مشارکت  برنامه های  مثال،  دارد. 
کارمند،  هر  مشارکت  ازای  به  را  سازمان  ساالنه 
حدود ۲4۰۰ دالر افزایش می دهند )بنیاد تحقیقات 
مشارکت  میان  هماهنگی  ایجاد  برای  کار(.  نیروی 

انسانی  منابع  مدیران  اهداف کسب وکار،  و  کارکنان 
می توانند یک تجربه کامل و یکپارچه برای کارمندان 
بیافرینند که روند همکاری آنها با شرکت را از اولین 
استعفا  از  پس  حتی  و  روز  آخرین  تا  همکاری  روز 
دنبال کنند. هرگونه تعاملی میان کارمند و برند شما 
می تواند باعث موفقیت یا شکست استراتژی تان شود.

خلق یک تجربه یکپارچه**
است  تعامالتی  تمامی  مجموعه  کارمند،  تجربه 
می گیرد.  صورت  کارمند  و  شما  شرکت  میان  که 
از  یکی  در  که  پستی  دیدن  با  می تواند  تجربه  این 
ایمیلی  دیدن  با  یا  گذاشته اید  اجتماعی  شبکه های 
که به او فرستادید آغاز شود. روزی که کارمند شما 

را ترک می کند، این تجربه پایان می یابد.
احساسات، افراد، فرآیندها و اشیای متعددی در این 
تجربه دخیل هستند که می توانند کارمند را جذب، 
را  او  برعکس،  یا  کنند  تشویق  به همکاری  و  حفظ 

منزوی و بی انگیزه کنند.
»تفکر  اصول  از  می توانند  انسانی  منابع  کارشناسان 
طراحی« درس های زیادی بگیرند. این جریان که یک 
دهه پیش آغاز شد، انقالبی در فرآیندهای کسب وکار 
ایجاد کرد که هنوز ادامه دارد. آنها طرفدار نوآوری 
»انسان محور« بودند. »تیم براون« و »راجر مارتین«، 
این  در  که  کتاب هایی  پرفروش ترین  نویسندگان 
می کنند  بررسی  را  موضوع  این  نوشته شده،  زمینه 
که چگونه با استفاده از تفکر طراحی می توانیم تجربه 

کارکنان را بهبود ببخشیم.
انسانی  منابع  فرآیندهای  به  منتقدانه  نگاهی  با  اگر 
واقعا  فرآیندها  از  تا  چند  نظرتان  به  کنید،  نگاه 
چگونه  کارآمدند؟  فرآیندها  کدام  هستند؟  ضروری 

تجربه کارکنان را شکل می دهند؟
تفکر طراحی کمک می کند تنها فرآیندهای مرتبط و 
کارآمد را نگه دارید و با سازماندهی و هماهنگی میان 
آنها، تجربه بی دردسری برای کارکنان خلق کنید که 
ارزش بخشد. چه  به سازمان  به کارکنان و هم  هم 
می شود اگر تفکر طراحی را در تک تک مراحل سفر 

کارمند به کار ببریم؟
قدم اول: قهرمان خود را مجسم کنید.قهرمان شما، 
ویژگی های  ترسیم  شماست.  ایده آل  کارمند  همان 
چه  جذب  دنبال  به  که  بدانید  تا  می کند  کمک  او 
دارد.  احساسی  و  تفکر  او چه طرز  و  کسی هستید 
به این ترتیب می دانید کجا دنبالش بگردید، چطور 
با او صحبت کنید، چه چیزی به او پیشنهاد کنید و 

چگونه با او ارتباط برقرار کنید.
کنید.  تعریف  را  او  خواسته های  و  نیازها  دوم:  قدم 
درباره نیازها و اهداف او تحقیق کنید. درست مثل 
تحقیقاتی که درباره مشتریان انجام می دهید. به عمق 
زندگی او بروید. ببینید چه چیزهایی به او احساس 
ارزشمند بودن می دهد، چه چیزهایی او را به چالش 
می کشد، چه ترس ها و اشتیاق هایی دارد، برای غلبه 
بر ترس هایش چه می کند و برای تصمیم گیری از چه 

کسی کمک می خواهد.
درباره  که  ایده ای  هر  کنید.  ایده پردازی  سوم:  قدم 
یادداشت  رسیده  ذهنتان  به  کارمند  سفر  مراحل 

کنید. راه حل های خالقانه ارائه دهید.
قدم چهارم: ایده ها را با دیگران در میان بگذارید تا 

درباره کارآمدی آنها نظر بدهند.
آزمایش  را  کنید.ایده های خود  آزمایش  پنجم:  قدم 

کنید و از کارکنان فعلی، بازخورد دریافت کنید.
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صنایع دستی فعالیت فرهنگی شناخته شده ای در سراسر جهان و به عنوان مهارتی برای پیشرفت 
در بخش اقتصادی محسوب شده است. زنان زیادی در این زمینه فعالیت می کنند اما پیشرفتی 
که در این زمینه صورت می گیرد، قابل توجه نیست و تاثیر آن نیز بر اقتصاد کشورها کم است، 
چون این افراد محل مناسب یا زیرساخت مطلوبی برای بازاریابی صنایع دستی خانگی ندارند. زنان 
بسیاری نیز در ایران با فعالیت در حوزه صنایع دستی در خانه هایشان هنرهای سنتی را حفظ کرده 
و از این طریق منبع درآمد دارند. زنان منطقه کویری ایران نیز با تولید پته دوزی، گلیم و قالی بافی 
که از صنایع دستی مطرح استان کرمان است به حفظ این هنرهای سنتی کمک می کنند. سال 
گذشته گلیم شیریکی پیچ سیرجان استان کرمان در شورای جهانی صنایع دستی ثبت شد. این 

هنر به واسطه فعالیت زنان منطقه سیرجان و روستای دارستان ثبت جهانی شد. 
میترا معین زاده از روی عالقه، پته ها را جمع آوری کرده و بعد از 3۵ سال موزه پته کرمان را 

تاسیس کرده است. در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ پته در این موزه وجود دارد.

هنری که زنان کرمان زنده نگه داشته اند


