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اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت:

گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه 
آقای روحانی شما چرا؟

رضا خسروشاهی/ دنیای اقتصاد
تاریخ ۲۲  در  رئیس جمهور  از سخنان  ۱- قسمتی 
بیان  نحوه  به  مربوط  تهران،  دانشگاه  در  ماه  مهر 
انتقادات نسبت به عملکرد دولت و ارائه راهکارهای 
سخنان،  این  در  است.  آن  بهبود  برای  اقتصادی 
آن  خواستار  استدالل،  چند  بیان  با  رئیس جمهور 
شده اند که نقدها به صورت خصوصی و مثال  با ارسال 
نامه به ایشان انجام شود و از طرح برخی مباحث در 

فضای عمومی پرهیز شود.
عالوه بر این، نقد بیش از حد را همچون نمک زیادی 
اظهار  ایشان  همچنین،  دانسته اند.  مضر  غذا  در 
توجه  بدون  دولت،  به  توصیه ها  برخی  که  کرده اند 
به شرایط خاص کشور انجام می شود و درخصوص 
نتوانسته اند  که  گفته اند  نیز  اقتصاددانان  نامه های 
این  در  ببرند.  آنها  از  برخی  از  چندانی  استفاده 
تامل  سخنان  این  در  تا  می شود  تالش  یادداشت، 

بیشتری شود.
بارها  تلخ،  تجربه های  ما،  کشور  در  متاسفانه   -۲
که  نادرستی  تصمیمات  می شوند.  تکرار  بارها  و 
است،  شده  آزموده  این  از  پیش  آنها  بودن  اشتباه 
همین  آن،  نمونه  می شوند.  آزموده  مکررا  و  مکررا 
سپس  و  متمادی  سال های  برای  ارز  نرخ  سرکوب 
غیر اقتصادی  ابزارهای  با  آن  کنترل  در  سعی 

2  گره نوسانات ارز بر احداث نیروگاه
3  مهلت یک هفته ای قطع برق به جای ۴۸ ساعت

و  روسیه  ایران،  برق  تبادل  برای  رایزنی 
3  آذربایجان

خارج  مدار  از  اصفهان  برق آبی  نیروگاه  تنها 
۴  شد

سومین  و  سی  جانبی  نمایشگاه  فراخوان 
۴  کنفرانس بین المللی برق

حرارتی  نیروگاه  مگاوات   223 و  هزار  پنج 
5  جدید به مدار تولید می آید

ظرفیت  افزایش  برای  برنامه ای  نیرو  وزارت 
5  نیروگاه های برق آبی ندارد

آینده  به  نسبت  اقتصادی  فعاالن  درصد   ۷۰
6  خوش بین نیستند

اقتصادی  روابط  پیشتاز  باید  خصوصی  بخش 
6  باشد

۷  تراز تجاری کشور مثبت 9۴۰ میلیون دالر شد
بورس  در  برق  کاالی  کیلووات   1۸۰۰۰ معامله 

۷  انرژی
به  عالی  خدمات  ارائه  برای  راهکارهایی 

۸  )مشتریان)قسمت اول
9  برداشت سنتی برنج در الموت
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گره نوسانات ارز بر احداث 
نیروگاه 

اردکانیان به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت
در خصوص گره ای که بر کار احداث نیروگاه ها 
از نوسانات ارزی ایجاد شده، وزیر نیرو نامه ای به 

رئیس کل بانک مرکزی نوشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق 
اذعان مسئوالن صنعت برق کشور، برای ساخت یک 
دالر  میلیارد  یک  به  نیاز  مگاواتی   ۱000 نیروگاه 
سرمایه گذاری است. این رقم تا یک سال پیش برابر 
با حدود 3000 تا 4000 میلیارد تومان بود، اما اکنون 
با افزایش نرخ ارز، در حال حاضر این رقم برابر با بیش 

از ۱0 هزار میلیارد تومان است.
تجهیزات  از  توجهی  قابل  بخش  امروزه  اگرچه 
نیروگاهی در داخل کشور تولید شده و توان صد در 
صدی طراحی و مهندسی و اجرای عملیات ساخت 
اما  شده  سازی  بومی  کشور  داخل  در  نیروگاه  یک 
این بخش  از هزینه های  قابل توجهی  هنوز بخش 
از  متأثر  آن(،  تجهیزات  تأمین  و  نیروگاه  )ساخت 

نوسانات نرخ ارز است.
از  نیروگاه ها  بر کار احداث  در خصوص گرهی که 
نوسانات ارزی ایجاد شده، وزیر نیرو نامه ای به رئیس 

کل بانک مرکزی نوشت.

ارز  سهمیه بندی  امنیتی(،  و  پلیسی  )روش های 
پیمان  و  تعهد  اخذ  صادرات،  محدودیت  دولتی، 
تجربه  این  باید  بار  چند  است.  آن  نظایر  و  ارزی 
در  شود؟   روشن  آن  بودن  نادرست  تا  شود  انجام 
سخنان بزرگان آمده است که »عاقل از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمی شود.« اما چرا در ایران، دولت های 
متعدد،  این اشتباه را تکرار می کنند. راز آن را باید 
درس های  به  تاریخی  تجربیات  نشدن  تبدیل  در 
را  تاریخی  تجربه  وقتی  کرد.  جست وجو  عمومی 
و  در می یابند  اقتصادی  فعاالن  و  دولتمردان  صرفا 
آن را احساس می کنند، این امکان وجود دارد که 
اثر  البته مردم عادی نیز  تجربه، مکررا تکرار شود. 
سیاست ها را به شکل تورم، فشار اقتصادی، کمبود 
بسیاری  اما  می کنند؛  احساس  آن  نظایر  و  کاالها 
وضعیت  این  که  نمی دهند  تشخیص  دقیقا  آنها  از 
سیاست های  کدام  نتیجه  اقتصادی  نامطلوب 
گذشته،  سال های  در  اگر  شاید  است.  نادرست 
زمانی که سیاست های ارزی نادرست اتخاذ می شد، 
فهم  قابل  و  زبان ساده  به  و  بارها  و  بارها  رسانه ها 
را گفته  این سیاست ها  آثار سوء  مردم،  برای همه 

و نوشته بودند، دیگر هیچ سیاستمداری راه رفته را 
دوباره طی نمی کرد و آزموده را بار دیگر نمی آزمود.

3- به نظر می  رسد رئیس جمهور محترم به این نکته 
توجه ندارد که نقد دولت، فقط برای امروز و برای این 
دولت نیست. دولت باید شفاف و در فضای عمومی 
و در منظر دید همگان نقد شود تا این نقد، درسی 
بعد،  سکان  و دهه های  آنان که سال ها  برای  باشد 
خواهند  دست  در  را  کشور  این  اقتصاد  و  سیاست 
گرفت. مخاطب نقدهایی که در فضای عمومی بیان 
می شود، همانقدر که آقای روحانی و کابینه ایشان 
امروز  است که  دانشجویی  و  آموز  دانش  آن  است، 
روزنامه ها را می خواند، اخبار و تحلیل های رسانه ها 
را دنبال می کند و فردا و فرداهای دگر، وزیر، مدیر، 
در  باید  او  شد.  خواهد  کشور  این  رئیس جمهور  یا 
همین حال که عملکرد دولت را می بیند، نقدهای 
وارد بر آن را هم ببیند تا در آینده به رئیس جمهور 
بهتری تبدیل شود و کشور را به کشور بهتری مبدل 
و  حال  دولتمردان  فقط  نقدها،  این  مخاطب  کند. 
آینده نیستند، عموم مردم نیز هستند که با خواندن 
نقدها و آشنا شدن با آنها باید بیاموزند که از دولت 
حتی  نکند.  تکرار  را  نادرست  تجربه های  بخواهند 
اعضای خانواده دولتمردان و سیاستمداران، مخاطب 
نقدهایی که در رسانه ها منتشر می شوند، هستند تا 
و  آسوده  و  فارغ  که  نکنند  احساس  سیاستمداران 
رها از فشار افکار عمومی می توانند هر تصمیمی را 

که صالح می دانند، اتخاذ کنند.
تامل بیشتری  باید در مورد آن  4- نکته دیگر که 
و  با سایر کشورها  ایران  تفاوت های  بر  تاکید  کرد، 
قابل اعمال نبودن برخی توصیه ها در ایران است. در 
این نکته که هر کشوری با کشور دیگر تفاوت های 
خاص خود را دارد و هیچ دو کشوری را نمی توان 
تردیدی  باشند،  یکدیگر  مانند  عینا  که  کرد  پیدا 

نیست. در اینکه برای همه مسائل، نمی توان نسخه 
واحدی فارغ از ویژگی های آن مساله تجویز کرد هم 
شکی وجود ندارد؛ اما با وجود همه اینها، مشترکات 
و قدر متقن هایی نیز وجود دارد که با توجه به آنها 
می توان راه  حل هایی را ارائه کرد. می توان از همان 
تشبیهی که ایشان ذکر کرده اند – تشبیه جامعه به 
بدن انسان – استفاده کرد و گفت درست است که 
است  متفاوت  دیگر  انسان  بدن  با  انسانی  هر  بدن 
اما دوای طاعون و وبا در همه جوامع، یکی است. 
اقتصاددانان بارها گفته اند که برخی  از بیماری هایی 
باال،  تورم  نظیر  است،  درگیر  آن  با  ما  اقتصاد  که 
هستند  وبا  و  طاعون  مثل  بیماری هایی  زمره  در 
که برای آنها داروی مشخص وجود دارد و به هیچ 
از  امروز، کسی  دنیای  در  که  نیست  پذیرفته  وجه 
و  سرسختی  همه  این  پس  بمیرد.  بیماری ها  این 
نپذیرفتن  و  و سایر کشورها  ایران  تفاوت  بر  اصرار 
برای  هستند،  بشر  تجربه  حاصل  که  حل هایی  راه 

چیست؟
از هر زمان  امروز بیش  ۵- به نظر می رسد، دولت 
دیگر محتاج نقد و دریافت نظرات کارشناسی است 
امور،  اصالح  به منظور  صحیح  برنامه ریزی  برای  و 
گام نخست شناخت سیاست های اشتباه و متوقف 
آثار  نادرست، عالوه بر  آنهاست. سیاست های  کردن 
عرصه  می گذارند،  جای  بر  فی نفسه  که  نامطلوبی 
نیز  صحیح  اقدامات  و  سیاست ها  بخشی  اثر  بر  را 
تحلیل  را  جامعه  و  دولت  توان  و  می کنند  تنگ 
می برند. نگاهی کوتاه به سیاست های اخیر یک ساله 
بر  دولت  اصرار  نبود  اگر  که  می دهد  نشان  دولت 
برخی تصمیمات آشکارا نادرست، امروز بسیاری از 
فرصت ها و مزیت های اقتصاد ایران از دست نرفته 
بود و حال مردم، بسیار بهتر از چیزی بود که اکنون 

هست.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/24/1854268/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA


3

صنعت برق _ اخبار شماره    2283 24 مهر 1397

واکنش شرکت توزیع برق تهران ؛

مهلت یک هفته ای قطع برق به 
جای ۴۸ ساعت

شرکت توزیع برق تهران در واکنش به گزارشی 
در سایت خبرگزاری صداوسیما مهلت قطع برق 
مشترکان بدهکار را از ۴۸ ساعت به یک هفته 

تمدید کرد.
قطعی یک هفته ای برق به جای 4۸ ساعتبه گزارش 
خبرگزاری صداوسیما ،در پی گزارشی که در سایت 
"رویه ای مشکل ساز  با عنوان  خبرگزاری صداوسیما 
برای مردم؛قطع برق پس از اخطاری 4۸ ساعته" در روز 
۲3 مهر ماه منتشر شد ،شرکت توزیع برق تهران اعالم 
کرد قطع برق مشترکان بدهکار از 4۸ ساعت به یک 
هفته تمدید می شود. در متن جوابیه شرکت توزیع برق 
تهران آمده مدت مهلت پرداخت در متن اطالعیه قطع 
برق به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران، پس از انجام 
اصالحات الزم با توجه به پیگیری های انجام شده قبلی 
در سیستم نرم افزاری از تاریخ۲3 مهر ماه عنوان "4۸ 
ساعت" به مدت "یک هفته" اصالح و از این تاریخ به 
بعد مدت مهلت پرداخت مشترکان بدهکار به یک هفته 

تبدیل شده است.
**متن جوابیه شرکت توزیع برق تهران 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پاسخ به خبر 
مورخ  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  سایت  در  شده  درج 
بیست و سوم مهرماه سال 97 باستحضار می رساند؛ این 
شرکت با داشتن حدود چهار و نیم میلیون مشترک، 
بزرگترین شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور می 
باشدکه ضمن رعایت حقوق شهروندان محترم اظهار 
می دارد تمام ارکان صنعت برق و شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ همواره پیگیر حقوق شهروندان عزیز و 
رعایت چهارچوب های قانونی و آئین نامه ای می باشند.

چنانچه  برق  های  تعرفه  تکمیلی  نامه  آئین  مطابق 
مشترکان در مهلت مقرر صورتحساب خود را پرداخت 
ننمایند مشمول اخطار قطع برق می گردند و مطابق 
جدول هزینه های آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق 
برای هر دوره هزینه چاپ و توزیع اطالعیه قطع برق 
براساس بخشنامه دریافتی از وزارت نیرو با احتساب 

عوارض ومالیات مبلغ 43600 ریال می باشد.
در خصوص مطالب عنوان شده یادآور می شود؛ اطالعیه 
قطع انشعاب برق مشترکان بدهکار مطابق بخشنامه 
دریافتی از معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر صرفا 
جهت اشتراک های بدهکارکه در تاریخ مهلت تعیین 
شده در صورتحساب ، بدهی را پرداخت ننموده اند با 

مبالغ بدهی بیش از ۵00 هزار ریال صادر می شود.
الزم به ذکر است؛ مدت مهلت پرداخت در متن اطالعیه 
قطع برق به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران، پس 
از انجام اصالحات الزم با توجه به پیگیری های انجام 
شده قبلی در سیستم نرم افزاری از تاریخ ۲3 / 07 / 97 
عنوان " 4۸ ساعت" به مدت "یک هفته" اصالح و از 
این تاریخ به بعد مدت مهلت پرداخت مشترکان بدهکار 

به یک هفته تبدیل شده است.
خاطر نشان می شود،وصول بهای انرژی برق به منظور 
تامین هزینه های صنعت برق در مراحل مختلف امری 
با  اجتناب ناپذیر است و در حال حاضر این شرکت 
بهایی بسیار پایین تر از بهای تمام شده اقدام به فروش 
این انرژی بی دلیل به مشترکان محترم در تهران می 

نماید.
همچنین مامورین و پیمانکاران این شرکت تنها با ارائه 
اخطار کتبی و مواجه حضوری با مشترک یا نماینده وی 
یا مسئول ساختمان اقدام به تسلیم اخطاریه برق نموده 
و با اجازه ورود جهت قطع برق به علت بدهی اقدام و 
به هیچ عنوان بدون اطالع مشترک یا نماینده ساکنین، 

قطعی برق توسط این شرکت انجام نمی شود.

رایزنی برای تبادل برق ایران، 
روسیه و آذربایجان

گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اتصال  سه جانبه  کارگروه  نشست  نخستین 
سیستم های انرژی ایران، روسیه و آذربایجان به 
منظور پیشبرد امکان تبادل برق میان سه کشور 
از سال  برق  امکان صادرات  و  برگزار  یاد شده 

آینده میالدی مورد بررسی قرار گرفت.
رایزنی برای تبادل برق ایران، روسیه و آذربایجانبه 
گزارش خبرگزاری صداو سیما ،همایون حائری در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، 
برگزاری نخستین نشست کارگروه سه  به  اشاره  با 
و  روسیه  ایران،  انرژی  سیستم های  اتصال  جانبه 
گفت:  روسیه،  انرژی  وزارت  میزبانی  به  آذربایجان 
معاون  حضور  با  جاری  هفته  طی  جلسه  این 
انرژی  وزیر  معاون  روسیه،  فدراسیون  انرژی  وزیر 
اسالمی  نیروی جمهوری  وزیر  معاون  و  آذربایجان 

ایران برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه پیش نویس موافقت نامه 

و  فنی  سنجی  امکان  تحقیقات  مشترک  اجرای 
ایران،  برق  انرژی  سیستم های  اتصال  اقتصادی 

آذربایجان و روسیه مورد تبادل نظر قرار گرفت.
امکان  نشست  این  در  اینکه  به  اشاره  با  حائری 
صادرات برق روسیه به منطقه تعیین شده از سیستم 
انرژی ایران از ماه مارس ۲0۱9 مورد بررسی قرار 
گرفت، عنوان کرد: در این جلسه مسئوالن روسی و 
آذربایجان پیشنهاد طرف ایرانی را در مورد احجام 
مورد نظر برای تبادل انرژی در رژیم سنکرون بین 
ایران و آذربایجان را که باید حداقل 600 مگاوات 

باشد، دریافت کردند.
معاون وزیر نیرو گفت: بر اساس زمان بندی صورت 
گرفته پیش بینی شده است تا صادرات انرژی برق 
از روسیه به ایران در بازه زمانی تابستان، صادرات 
انرژی برق از ایران به روسیه در بازه زمانی و پاییز 
و همچنین تبادل انرژی برق در بازه زمانی زمستان 
بین  توافقات  و  جانبه  مذاکرات سه  نتایج  به  بسته 

مراکز دیسپاچینگ سه کشور صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این نشست معاونان وزارتخانه های 
انرژی و نیروی ایران، روسیه و آذربایجان مفاد کلی 
اقتصادی  و  فنی  سنجی  امکان  اصلی  جنبه های  و 
آذربایجان  ایران،  برق  انرژی  سیستم های  اتصال 
بررسی  شامل  فنی  و  مالی  مسائل  روسیه،  و 
و  سنکرون  رژیم های  در  برق  انرژی  تبادل  امکان 
و  وظایف  تقسیم  مشاورین،  جذب  غیرسنکرون، 
آماده سازی نقشه راه را بررسی کرده و وظیفه انجام 
مذاکرات با هدف آماده سازی امضای موافقت نامه 

طی یک ماه را به شرکت های خود محول کردند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان عنوان 
کرد: همچنین در این نشست توافق شد تا نشست 
بعدی کارگروه سه جانبه آذرماه سال جاری در شهر 

تهران برگزار خواهد شد.
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فراخوان نمایشگاه جانبی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق 
به گزارش  سندیکای صنعت برق ایران، سی  و  سومین کنفرانس بین  المللی برق طبق روال هرساله 
طی روزهای 3۰ مهر الی 2 آبان ماه توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو و با همکاری نهاد های علمی 

و پژوهشی داخلی و بین  المللی در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار خواهد شد.
چالش های  و  کشور  اقتصادی  نامناسب  شرایط  به  نسبت  کامل  آگاهی  وجود  با  برق  صنعت  سندیکای 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به منظور ارائه خدمات به 
آن دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین  المللی صنعت برق را در بهبود شرایط بنگاه  
های خود اثربخش می  دانند و برای حضور در آن برنامه  ریزی کرده  اند، مسئولیت برگزاری این نمایشگاه 
را عهده  دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت  های عضو سندیکا در نمایشگاه جانبی سی  

و سومین کنفرانس بین  المللی برق را به عمل آورده است.
اعضای سندیکای صنعت برق از ۱0 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

از اعضای محترم سندیکا دعوت می گردد در صورت عالقمندی به حضور در نمایشگاه فرم ذیل را تکمیل و 
به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-0۲۱ فکس و یا به آدرس ایمیل info@ieis.ir ارسال  و برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-66۵70930 داخلی ۱۱3 یا شماره همراه 09۱90۱۱0۱۲۸ )خانم 

باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید. 

با بحرانی تر شدن ذخیره سد زاینده رود؛

تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به دنبال تداوم وضعیت کم بارشی در 

حوضه آبریز زاینده رود، تنها نیروگاه پشتیبانی برق آبی اصفهان از مدار خارج شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، محمود چیتیان با اشاره به اینکه ۱3 سال است 
با شرایط خشکسالی در فالت مرکزی مواجه هستیم، اظهار کرد: این وضعیت به مرور در میزان تولید برق 
در نیروگاه برق آبی تأثیر گذاشته و سبب کاهش تولید طی این سال ها شده و روز شنبه بیست و یکم مهرماه 

تنها نیروگاه برق آبی اصفهان به طور کامل از مدار خارج شد.
وی با بیان اینکه تنها نیروگاه برق آبی استان اصفهان بیشتر حکم نیروگاه پشتیبانی را داشت، تأکید کرد: 
در حال حاضر سهم تولید برق از این نیروگاه تقریباً به حدود 60 هزار مگاوات ساعت در سال می رسد، البته 

ظرفیت نامی تولید برق این نیروگاه ۲۵0 هزار مگاوات ساعت در سال است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود تصریح کرد: اهمیت نیروگاه های برق آبی در مواقع قطع برق سراسری دوچندان 

است، چراکه عالوه بر سرعت در مدار قرار گرفتن می تواند نقش پشتیبان سایر نیروگاه ها را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۵ سال اخیر تاکنون برق شبکه سراسری با مشکل مواجه نشده و همواره در 
وضعیت ثابتی به سر می بریم، افزود: وزارت نیرو در راستای تعهدات خود همواره در مباحث برق پیشرو بوده 

و در تابستان امسال با توجه به تمام چالش های موجود توانست وظیفه خود را انجام دهد.
چیتیان گفت: با توجه به کاهش تراز آب دریاچه سد زاینده رود و خارج شدن نیروگاه از مدار به منظور تأمین 

آب موردنیاز مجبور به خروج آب از دریچه های تحتانی سد هستیم.

http://www.ieis.ir/UserImage/ABC.pdf
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پنج هزار و 223 مگاوات 
نیروگاه حرارتی جدید به مدار 

تولید می آید
کرده  ریزی  برنامه  نیرو  وزارت  ایرنا-  تهران- 
آینده،  تابستان سال  از فصل  قبل  تا  که  است 
2۷ واحد نیروگاه حرارتی راه اندازی و 23 واحد 
نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا کند تا به این ترتیب، 
ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور 

پنج هزار و 223 مگاوات افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، بر اساس بررسی های بعمل آمده 
و با در نظر گرفتن ظرفیت تولید موجود در ابتدای 
مردادماه امسال، حدود هشت هزار مگاوات کمبود 
قدرت قابل اتکا برای تامین اوج بار سال 9۸ وجود 
هزار  هشت  این  جبران  برای  نیرو  وزارت  دارد. 
مگاوات کمبود برنامه هایی را هم در بخش عرضه 
و هم تقاضا مورد توجه قرار داده است که با نگاهی 
بیشترین  ها، همچنان  برنامه  این  ارقام  و  اعداد  به 
بار با راه اندازی ۲7 واحد جدید و ارتقای ۲3 واحد 

نیرگاهی، بر دوش نیروگاه های حرارتی است.
واحدهای  شامل  جدید  نیروگاهی  واحد   ۲7 این 
پرند،  نیروگاه های ماکو، کاسپین،  بخاری و گازی 
غرب  شیروان،  داالهو،  کاشان،  زاهدان،  هرمز، 
ال.ان.جی،  ایران  سبالن،  عسلویه،  جهرم،  کارون، 
خرم  و  هنگام  قشم،  گهر،  گل  فردوسی،  هریس، 
آباد است که به ترتیب تا خردادماه سال آینده راه 

اندازی خواهد شد.
و  پرند  مانند  نیروگاهی  واحدهای  این  از  بخشی 
کاسپین از تابستان امسال به مدار آمده و نیروگاه 
های دیگر نیز قرار است به نوبت تا خرداد 9۸ وارد 

مدار بهره برداری شود.
اوج  زمان  تا  است  قرار  که  واحدی   ۲7 بر  عالوه 
افزایش  طرح  شود،  اندازی  راه  آینده  سال  مصرف 
توان عملیاتی ۱9 واحد نیروگاهی در نیروگاه های 
با  قرار گرفته است؛  سیکل ترکیبی در دستور کار 
تولید  ظرفیت  به  مگاوات   ۲۸۱ طرح،  این  اجرای 

نیروگاه های حرارتی کشور اضافه خواهد شد.
در کنار این طرح، پروژه رفع محدودیت های تولید 
نیروگاه های حرارتی نیز در چهار واحد نیروگاهی 
اجرایی خواهد شد که این طرح نیز ۲۲0 مگاوات 

به ظرفیت عملیاتی نیروگاه های کشور می افزاید.

سخنگوی صنعت برق:

وزارت نیرو برنامه ای برای 
افزایش ظرفیت نیروگاه های 

برق آبی ندارد
این که  به  با توجه  سخنگوی صنعت برق گفت: 
نمی توانیم  شده،  آغاز  به تازگی  بارندگی ها 
وضعیت  بهبود  به  نسبت  بینانه ای  خوش  دید 

خاموشی ها در پی توسعه نیروگاه های برق آبی 
داشته باشیم و به  همین دلیل تمام برنامه های 

خود را بر پایه خشکسالی قرار داده ایم.
بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  حقی فام  محمودرضا 
این که برای تاثیر بارندگی ها در میزان بهره برداری 
از نیروگاه های برق آبی باید منتظر زمستان و پایان 
سال باشیم، اظهار کرد: اگر میزان ذخیره سدهای 
این ظرفیت  از  یابد، قطعا می توانیم  افزایش  کشور 

استفاده بیش تری داشته باشیم.
وی ادامه داد: سیاست وزارت نیرو در شرایط فعلی 
نادیده گرفتن  و  بر خشکسالی  را  بنا  این است که 
در  را  برنامه ها  داریم  قصد  چراکه  بگذارد،  بارش ها 
حالت بدبینانه اجرا کنیم و در حال حاضر هیچ دید 

خوشبینانه ای نسبت به شرایط فعلی نداریم.
حال  در  این که  به  تاکید  با  برق  سخنگوی صنعت 
ظرفیت  افزایش  برای  برنامه ای  نیرو  وزارت  حاضر 
نیروگاه های برق آبی ندارد، ابراز کرد: در زمان پیک 
)اوج مصرف( تنها توانستیم 4000 تا 4۵00 مگاوات 

در روز از نیروگاه های برق آبی توان بگیریم.
به گفته  حقی فام پیش بینی برای پیک سال آینده 
نیز این است که در آن زمان بتوانیم به همین میزان 
از ظرفیت نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم اما اگر 
بارش ها خوب باشد و میزان ذخیره آب پشت سدها 
افزایش یابد، قطعا می توانیم این پتانسیل را افزایش 
با  کشور  امسال  تابستان  ایسنا،  گزارش  به  دهیم. 
خاموشی های پی درپی مواجه بود که علت این مساله 
نیز کم آبی و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی اعالم 
می شد. اکنون نیز پس از پایان پیک مشخص شد 
که میزان تولید برق نیروگاه های برق آبی  نسبت به 
سال قبل 36 درصد کاهش داشته و همین موضوع 
تدابیر  آینده  برای سال  نیز موجب شده که دولت 

جدی تری را لحاظ کند.

http://www.irna.ir/fa/News/83067424
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روحانی: 

بخش خصوصی باید پیشتاز 
روابط اقتصادی باشد

تهران- ایرنا- رئیس  جمهوری، سفیران جمهوری 
نمایندگان  را  کشورها  دیگر  در  ایران  اسالمی 
و  دانست  ایران  متعالی  فرهنگ  و  تاریخ  ملت، 
برای توسعه، تقویت و  به تالش فراوان  را  آنان 
و  اقتصادی، تجاری  تحکیم مناسبات سیاسی، 
فرهنگی کشورمان در عرصه بین المللی توصیه 

کرد.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطـالع رسـانی ریاسـت 
جمهوری، حجت االسـالم والمسـلمین دکتر حسـن 
روحانـی روز سه شـنبه در دیـدار سـفیران جدیـد 
جمهـوری اسـالمی ایـران در اسـپانیا، سـیرالئون، 
کویـت، رومانی و بنگالدش، افـزود: امروز بدخواهان 
ملـت ایـران از هیـچ توطئـه و اقـدام ضـد انسـانی 
بـرای ضربـه زدن بـه انقـالب و اعمـال فشـار علیـه 

مـردم دریـغ نمـی کنند. 
وی بیـان کـرد: در ایـن شـرایط سـفیران ایـران در 
کشـورهای خارجـی وظیفه دارند، تـالش و جدیتی 
مضاعـف بـرای توسـعه روابط و همکاری هـای ایران 
بـا دیگـر کشـورها در بخـش هـای مختلف داشـته 
روابـط  پیشـتاز  بایـد  بخـش خصوصـی  و  باشـند 

باشـد. اقتصادی 
توجـه  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  جمهـوری  رئیـس 
و  مناسـبات  گسـترش  و  توسـعه  اولویـت  بـه 
همکاری های اقتصادی و تجاری از سـوی سـفیران، 

اظهـار داشـت: برنامـه ریـزی سـفیران بـرای جذب 
سـرمایه گـذاری خارجـی و تقویـت همـکاری های 
مشـترک شـرکت ها و بنگاه هـای بخـش خصوصـی 
محـل  کشـورهای  هـای  شـرکت  بـا  کشـورمان 

مأموریتشـان، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
روحانـی بـا اشـاره بـه اینکه امـروز آمریکا بواسـطه 
خـروج غیرقانونـی از برجـام، در صحنـه جهانـی و 
بجـز  آنـان  اقـدام  ایـن  و  شـده  منـزوی  حقوقـی 
چنـد کشـور معـدود از سـوی هیـچ کشـوری مورد 
بایـد  نگرفتـه اسـت، عنـوان کـرد:  قـرار  حمایـت 
بـا توسـعه همـکاری هـا و روابـط ایـران بـا دیگـر 
کشـورهای خارجـی تهدیـد و فشـار دولـت آمریکا 
علیـه ملـت ایـران را بـه فرصتـی بـرای توسـعه و 

پیشـرفت روزافـزون تبدیـل کنیـم.
جمهـوری  سـفیران  همچنیـن  جمهـوری  رئیـس 
اسـالمی ایـران را بـه برقـراری ارتباطـی نزدیـک با 
ایرانیـان مقیـم خـارج توصیـه کـرد و یـادآور شـد: 
از  خـارج  ایرانیـان  بـرای  بایـد  ایـران  سـفارتخانه 
کشـور محلـی سرشـار از آرامش و امید، و پشـتوانه 

اطمینـان بخـش آنـان باشـد.
»حسـن قشـقاوی« سـفیر جمهوری اسـالمی ایران 
در اسـپانیا، »اکبـر خسـروی نژاد« سـفیر جمهوری 
اسـالمی ایران در سـیرالئون، »محمد ایرانی« سفیر 
جمهـوری اسـالمی ایـران در کویـت، »محمدرضـا 
نفـر« سـفیر جمهوری اسـالمی ایـران در بنگالدش 
و »مرتضـی ابوطالبـی« سـفیر جمهـوری اسـالمی 
ایـران در رومانـی نیـز در ایـن دیـدار ضمـن ارائـه 
گزارشـی از وضعیـت روابـط ایـران بـا کشـورهای 
مختلـف  هـای  زمینـه  در  خـود  ماموریـت  محـل 
بـر تـالش و جدیـت در راسـتای توسـعه مناسـبات 
اقتصـادی و همـکاری هـای همـه جانبـه ایـران بـا 

دیگـر کشـورها تاکیـد کردند.

نائب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

۷۰ درصد فعاالن اقتصادی 
نسبت به آینده خوش بین 

نیستند
مسعود خوانساری، نائب رئیس اتاق ایران می گوید بر 
اساس نظرسنجی انجام شده میان فعاالن اقتصادی 

70 درصد آنها نسبت به آینده اقتصاد
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به نظرسنجی انجام 
شده میان فعاالن اقتصادی گفت: تحریم ها موقعیت 
خوبی است که بتوانیم خود را از اتکا به درآمدهای 
نفتی نجات داده و با شناخت دقیق از پتانسیل های 
داخلی تصمیم گیری کنیم؛ این در حالی است که 
در دهه ۸0 همین موقعیت برای کشور ترکیه رخ 
افزایش  به شدت  کشور  این  صادرات  بنابراین  داد، 

یافت و اکنون نیز نباید نگران قیمت ارز باشیم.
مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان 
پیش  مشکالت  اینکه  به جای  افزود:  تهران  اتاق 
روی صادرات را برداریم، با توجه به مسائل داخلی 
ارز،  نرخ  افزایش  که  است  این  بر  تصورمان  که 
مشکل  دچار  را  صادرات  بود،  خواهد  مشکل آفرین 
واردات  دالر  میلیارد   ۵70 اساس  این  بر  کرده ایم، 

 ۱۸ تنها  ایران  که  است  ایران  همسایه  کشورهای 
درحالی که  می کند،  تأمین  را  آن  دالر  میلیارد 
ارقام  این  از  باالتر  بسیار  ایران  صادراتی  پتانسیل 
درصد   70 هم اکنون  خوانساری،  گفته  به  است. 
فعاالن اقتصادی نسبت به آینده خوش بین نیستند 

که این باید با تزریق امید، برطرف شود.
سایر  به  ایران  از  سوخت  قاچاق  به  اشاره  با  وی 
ایران  در  سوخت  قیمت  گفت:  دنیا  کشورهای 
بر  که  است  همسایه  کشورهای  از  پایین تر  بسیار 
این اساس تنها کشوری که کمتر از ایران سوخت 
خود را عرضه می کند، ونزوئال است. از سوی دیگر 
انجام  اگر تصمیم گیری در حوزه بنزین را سریع تر 
دهیم، سوخت قاچاق نمی شود. این در حالی است 
افراد  به  را  سوخت  که  است  این  ما  پیشنهاد  که 
بدهیم نه به خودرو؛ چراکه دهک اول ۱.۱ از یارانه 
استفاده  بنزین  یارانه  از  بنزین و دهک دهم ۲۵.6 

می کند، پس بهتر است به مردم بدهیم.
رئیس اتاق تهران گفت: از این بابت ۲0 میلیون لیتر 
معادل 4 میلیارد دالر حاصل خواهد شد که نتیجه 
کرد  به کشورهای هم جوار صادر خواهیم  صادرات 
ریالی خواهد  ارزش  نیز  تومان  میلیارد  هزار  و 30 

داشت که بدهی های دولت را نیز پوشش می دهد.

http://www.irna.ir/fa/News/83068072
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معاون وزیر صنعت:

تراز تجاری کشور مثبت 9۴۰ 
میلیون دالر شد

تهران-ایرنا- معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد: تراز تجاری کشور در حالی 
طی نیمه نخست امسال به مثبت 9۴۰ میلیون 
دالر رسید که در مدت مشابه پارسال منفی ۴.5 

میلیارد دالر سال بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجتبی خسروتاج 
روز سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت روز 
نخست  ماه   6 در  افزود:  شد،  برگزار  صادرات  ملی 
امسال بیش از ۲3 میلیارد دالر کاال صادر شد که 
که  پارسال  مشابه  زمانی  دوره  به  نسبت  رقم  این 
افزایش  درصد   ۱3 حدود  بود،  دالر  میلیارد   ۲0.4

داشت.
داشت:  اظهار  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
در 6 ماه نخست امسال ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون 
دالر کاال نیز وارد کشور شد که در مقایسه با پارسال 
میلیارد دالر کاهش  بود، سه  میلیارد دالر  که ۲۵ 

داشته است.
وی افزود: با توجه به این افزایش صادرات و کاهش 
دالر  میلیارد   4.۵ منفی  از  ما  تجاری  تراز  واردات، 

در نیمه نخست سال گذشته به 940 میلیون دالر 
مثبت رسیده است.

خسروتاج عراق را یکی از مهمترین بازارهای صادر 
امسال  نخست  ماهه   6 در  گفت:  و  کرد  ذکر  آتی 
به  و  یافت  افزایش  به عراق 4۵ درصد  ما  صادرات 
4.۵ میلیارد دالر رسید و پیش بینی می شود تا پایان 

سال این عدد به 9 میلیارد دالر برسد.
** عرضه 6.7 میلیارد دالر به سامانه نیما

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تعهدات ارزی 
ارز  باید  صادرکنندگان  آن  اساس  بر  که  صادرات 
حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، گفت: 
از ۲۲فروردین ماه تا امروز ۵.9 میلیارد یورو معادل 
6.7 ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما 
عرضه شده است که 4.9 میلیارد یورو از این رقم به 

وارد کنندگان گروه دوم کاالیی عرضه شده است.
خسروتاج اضافه کرد: در بازگشت ارزهای صادراتی 
در بعضی از زمینه ها مانند پتروشیمی ها کوتاهی های 
اتفاق افتاده و صادرکنندگان پا به پای دولت نیامده 

اند.
خسروتاج گفت: در مصوبات قبلی یعنی قبل از تعهد 
ارزی، تمرکز بیشتر روی صنایع بزرگ مثل فوالد و 
پتروشیمی ها بود و با محاسباتی که ما انجام داده 
و 400  پتروشیمی ها  دالر  میلیارد   ۱.۱ ماهانه  ایم 
میلیون دالر فوالد، فلزات رنگین و اقالم معدنی باید 

به کشور برگرداند.
وی اظهار داشت: بنابراین، ماهانه ۱.۱ میلیارد دالر 
باید وارد کشور می شد و در مجموع هفت میلیارد 
دالر به سامانه نیما تحویل داده می شد اما این رقم 

اکنون به 6.7 میلیارد دالر رسیده است.
صادراتی  ارزهای  از  بخشی  البته  کرد:  اضافه  وی 

برای تامین نیاز واردات هزینه شده است.
معاون صادراتی وزیر صنعت در مورد زمان بازگشت 

اکنون  هم  گفت:  نیز  صادرات  از  حاصل  ارزهای 
صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات 
را ظرف سه ماه به کشور بازگردانند اما برای فرش 

این زمان به 9 ماه افزایش پیدا کرده است.
اقتصادی  فعاالن  برخی  نظر  اظهار  مورد  در  وی 
مبنی بر اینکه تعهد ارزی، میزان صادرات به عراق 
اساس  بر  گفت:  می دهد،  کاهش  را  افغانستان  و 
مذاکراتی که با صرافی های این دو کشور داشته ایم، 
و  خود  ملی  ارز  تبدیل  برای  منعی  معتقدند  آنها 

انتقال به برخی کشورها مانند امارات وجود ندارد.
خسروتاج می گوید: عالوه بر این، راه های دیگری 
هم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد؛ 
صادرکنندگان می توانند پروانه صادراتی خود را به 
از محل  اینکه خودشان  یا  واگذار کنند  واردکننده 
را  نیازهای کشور  از  بخشی  از صادرات  ارز حاصل 

تامین کنند.
 ۱۲.۵ حدود  امسال  اینکه  بر  تاکید  با  خسروتاج 
میلیون دالر به افغانستان و عراق صادرات خواهیم 
داشت، گفت: ارز حاصل از صادرات به این کشورها 

هم باید به تأمین نیازهای ارزی کشور کمک کند.
**رقابت ۵09 شرکت در روز ملی صادرات

در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  صادراتی  معاون 
بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری بزرگداشت 
روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: امسال بیست 
و دومین همایش روز ملی صادرات ۲9 مهر ماه در 
سالن همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: برای 
شرکت   300 امسال  صادرات  ملی  روز  در  شرکت 
بخش  در  شرکت  معدن،۱۵3  و  صنعت  بخش  در 
کشاورزی و صنایع تبدیلی ، 43 شرکت در بخش 
خدمات و ۱4 شرکت در بخش بازرگانی مشارکت 
کرده اند و متقاضی شرکت در این رقابت شده اند.

معامله 1۸۰۰۰ کیلووات کاالی 
برق در بورس انرژی

 1۸۰۰۰ معامله  شده،  اعالم  برنامه  اساس  بر 
برق  تابلوی  در  جاری  روز  برق  کاالی  کیلووات 

بازار فیزیکی بورس انرژی نهایی می شود.
در  انرژی،  بورس  گذشته  روز  معامالت  جریان  در 
تابلوی برق بازار فیزیکی، کاالی برق نیروگاه طوس 
با دوره هفتگی مهرماه عرضه شد و مقدار ۱۸ هزار 
کیلو وات آن با ارزش بیش از یک میلیارد و 300 

میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
گذشته  روز  دیگر،  سویی  تجارت نیوز،از  گزارش  به 
 ۱000 معامله  شاهد  نیز  انرژی  بورس  برق  بازار 
ارزش  به  ساعت  کیلووات   ۲4.000 معادل  قرارداد 
۱0 میلیون و ۸0 هزار ریال بود و نماد بار پایه روزانه 
مهر ماه با قیمت 4۲0 ریال بر کیلووات ساعت مورد 

معامله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش در آغاز جلسه معامالتی روز 
گذشته نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان 
 97 ماه  آبان   ۲3 روزانه  باری  کم  و  روزانه  باری 
گشایش و نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲7 مهرماه 97 
فرآیند تحویل  و  پایان جلسه معامالتی متوقف  در 

آن ها آغاز شد.

http://www.irna.ir/fa/News/83067796
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یادداشت

راهکارهایی برای ارائه خدمات عالی به مشتریان)قسمت اول(

پس  خدمات  تیم های  بااستعدادترین  مدیریت 
باشد.  دشوار  است  ممکن  گاهی  هم  فروش  از 
هر چند ما نمی توانیم این مشکالت را کم کنیم، 
و  راهکارها  درس ها،  برخی  که  داریم  امید  اما 
تفکرات ما بتوانند در مدیریت بهتر تیم شما و 
کمک  مشتریانتان  به  فوق العاده  خدمات  ارائه 

کنند.
راهکارهایی برای ارائه خدمات عالی به مشتریان

ارائه خدمات خوب به مشتریان )چه بخشی از وظایف 
افرادی  به  بستگی  آن(  تمام  چه  و  باشد  شرکت 
شرکتی  هر  می کنند.  کار  شرکت  آن  در  که  دارد 
شیوه  و  می شود  مواجه  بدی  و  خوب  روزهای  با 
مواجهه با این شرایط، تعیین کننده کیفیت خدماتی 
و  خوب  روزهای  در  می دهید.  ارائه  شما  که  است 
آرام، همه کارکنان در کمال آرامش و در کنار هم، 
روزهای  در  می کنند.  تامین  را  مشتریان  نیازهای 
سخت نیز با تمام مشکالت، کارکنان می جنگند و 
هم  باز  می کنند،  تحمل  که  سختی هایی  وجود  با 
بسیاری  در  می کنند.  تامین  را  مشتریان  نیازهای 
از مواقع، مشتریان متوجه نخواهند شد که شما و 
تیمتان چه روزی را پشت سر گذاشته اید، اما باز هم 
اثری که این روزها بر روح و روان شما می گذارند، 
تعیین کننده این است که تا چه زمانی می توانید با 

قدرت کار کنید.
و  کارآترین  بهترین،  است  ممکن  شما 
مشتری مدارترین فرآیندهای جهان را داشته باشید 
اما این فرآیندها در صورتی که تیم شما برانگیخته 
نباشد، شاد و راضی نباشد یا کار تیمی انجام ندهد، 
از هم خواهد پاشید. کارکنان شاد و راضی، مشتریان 

شاد برای شما به ارمغان خواهند آورد.
در این مقاله توصیه هایی داریم که با استفاده از آنها 
می توانید روحیه کارکنان خود را در حالت ایده آل 
نگه دارید. در بیشتر موارد، خدمات مشتریان، مانند 
سنگ نمای نشان تجاری تان است. مشتریان بیش 
از هر چیز، با افراد شاغل در این بخش ارتباط دارند. 
به همین دلیل نیاز است که سوپراستارها را در این 
بخش استخدام کنید. اما از هر مدیر استخدامی که 
آسان تر  کردن،  صحبت  می گوید  شما  به  بپرسید، 
کیفیت  بهبود  با  فعال  پس  است.  کردن  عمل  از 

کارکنان کنونی خود شروع کنید.
با پاداش و قدردانی، انگیزش دهید

است.  شاد  مشتریان  داشتن  رمز  شاد،  کارکنان 

راه های زیادی برای اطمینان از نگرش موفق و مثبت 
کارکنانتان وجود دارد. استفاده از پاداش و قدردانی، 
و  فرهنگ  فردی،  است. هر  راه ها  این  از  یکی  تنها 
شخصیت خاصی دارد و باید به شیوه مناسب با او 
رفتار کرد. مطمئن شوید که برنامه پاداش و قدردانی 
از کارکنانتان، عالوه بر آنکه منطبق با شخصیت هر 
کدام از آنها است، ایجاد کننده محیط و هنجارهایی 
است که می خواهید داشته باشید. پاداش می تواند 
روحیه و رضایت شغلی را افزایش دهد، اما دام هایی 

هم وجود دارد که باید مراقب آنها باشید.
پاداش  بر  تمرکز  بپرهیزید.  پولی  پاداش های  از   -
نمی شود.  منجر  شما  دلخواه  نتایج  به  الزاما  پولی، 
ممکن است در ابتدا از آن راضی باشید اما در نهایت 

ناپسند  رفتارهای  و  رقابتی  محیط  یک  ایجاد  به 
می انجامد. با این حال، اگر تصمیم گرفتید که از این 
به طور  کنید.  احتیاط  کنید،  استفاده  پاداش ها  نوع 
معمول، برای پاداش های پولی، تدوین یک ساختار 
مشخص پاداش که در آن اهداف و پاداش های مرتبط 
با آنها به وضوح مشخص شده اند، بهترین کار است. 
بسیاری از این شرکت ها، این برنامه پاداش دهی را 
»جبران خدمات متغیر« یا جبران خدمات مبتنی بر 
عملکرد می نامند. این پاداش های پولی در صورتی 
به  باشند  توانسته  آنها  که  می شوند  اعطا  افراد  به 
کنند.  پیدا  دست  خود  تعیین شده  عملکرد  اهداف 
آن دسته از پاداش های پولی که حس رقابت طلبی 
را ایجاد کنند، اثر متفاوتی خواهند داشت؛ به عنوان 
مراجعان  از  تعداد  بیشترین  به  که  »فردی  مثال، 
باشد، ۲00 دالر پاداش می گیرد.«  رسیدگی کرده 
تدوین  درست  شیوه  به  پولی  پاداش های  اگر  اما 
منفی  رقابت  به  منجر  آنکه  جای  به  باشند،  شده 
بین اعضای تیم شوند، عملکرد افراد را باال می برند.

تعیین  کنید.  تعیین  دست یافتنی  اهداف   -
تمام  در  باید  و هفتگی  روزانه  اهداف دست یافتنی 
برنامه های مدیریتی شما نهادینه شده و تبدیل به 
باشد. درک و صحبت درباره  رویه ای متداول شده 
سادگی  به  تا  می شود  باعث  »متداول«  اهداف  آن 
از وظایف خود  نفر،  بتوان درک کرد که کجا یک 
این  تضمین دهنده  اهداف  تعیین  است.  رفته  فراتر 
است که تیم شما بداند چه انتظاری از آنها دارید. 
این موضوع به آنها اجازه می دهد تا موفقیت خود 
شغلی  رضایت  برای  که  موضوعی  بسنجند؛  هم  را 

ضروری است.
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نگاه آخر

برداشت سنتی برنج در الموت

برنـج کاران معتقدنـد "برنـج" در واقـع »بـه َرنـج« 
اسـت و با این بـازی زبانی می خواهند طاقت فرسـا 

بـودن کشـت این محصـول را بیـان کنند.

https://www.mashreghnews.ir/photo/902781/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA#1
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