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سه گام برای عادی سازی بازار ارز

دنیایاقتصاد/احمددوستحسینی
بیستم تصمیم براساس و ارز نرخ جهش پی در
فروردینماهستاداقتصادیدولت،بازارارزکشوربار
انتظامیو دیگردرحلقهبستهکنترلهایاداری،
امنیتیقرارگرفت.اگرچهآنجهشچنینواکنشی
نه نابازار این در ماندگاری اما مینمود، موجه را
توجیهپذیراستونهعملی.اگرسیاستگذار،راه
برونرفتازاینوضعیترابهسمتسازوکاربازار
به نامطلوبی پیامدهای نگشاید، دیگری رسمی

دنبالدارد.
جسته دادوستدهای که پایید نخواهد دیری
گریختهغیررسمیامروزبهشبکههایسازمانیافته
قاچاقچیگری دولت، رسمی بیان )به رانتجویی

ارز(فردابدلخواهدشد.
یکباره نمیتواند دولت که است پذیرفته نیز این
ازسیاستهایاعالمشدهدستبرداردوتحوالت
اینمتغیرحساسومهماقتصادکالنرابهدست
حوادثبسپارد،بلکهبایدباتدبیروگامبهگامبازار
راجایگزینایننابازارکندواجازهندهدکهشکست
اینمیدانبینجامد. ارزبهشکستدولتدر بازار
یکیازمباحثروزوسیاستمهمدراینرابطه،
غیرنفتی صادرات از حاصل ارز بازگشت سازوکار
فعاالن از برخی است. کشور اقتصاد چرخه به

ادامهدرصفحه3

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

مدیره هیات هفتم دوره جلسه چهارمین و بیست
سال خرداد سیزدهم ایران برق صنعت سندیکای

جاریدرمحلاینسندیکابرگزارشد.
اولیـن بـرق صنعـت سـندیکای دبیـر انتخـاب
آقـای کـه بـود مدیـره هیـات جلسـه دسـتورکار
بعنـوان آراء اتفـاق بـه برزیمهـر مهنـدسسـپهر

شـد. انتخـاب سـندیکا دبیـر
درادامهگزارشیازبررسیهایاولیهصورتپذیرفته
درموردقراردادتیپارائهومقررشدویرایشجدید
تصویبشدهتوسطاعضایهیأتمدیرهوکارگروه
قراردادتیپموردبررسیقرارگیردومتعاقبادراین

خصوصتصمیمگیریشود.
قراردادها و توسطکمیتهحقوقی نامهای مقررشد
اندیشی چاره لزوم موضوع با نیرو وزیر به خطاب
برایجبرانخساراتناشیازنبودتعدیالتنرخارز

وفلزاتتهیهوارسالشود.
درادامه،اعضایجلسهنامهبرقمنطقهایتهراندر
خصوصاعمالامتیازفنیبرایاعضایسندیکادر
مناقصاترابررسیکردندومقررشدسندیکاضمن

با تصمیم هیات مدیره؛ 

دبیر جدید سندیکای صنعت برق ایران منصوب شد 

اعالمموافقتباکلیتموضوع،مراتببهاعضااطالع
رسانیوهمچنینپیگیریهایالزمازطریقکمیته

ارزیابیبرایاجراییشدنآنصورتپذیرد.
با نیرو وزیر برق معاونت برای نامهای شد مقرر 
موضوعدرخواستحمایتازساختداخلوکاهش

بارارزیقراردادهاتهیهوارسالشود.
از شده انجام استعالم از گزارشی جلسه ادامه در

برای نیاز مورد ارز خصوص در عضو شرکتهای
پروژههاومحصوالتارائهومقررشدنیازهایاعالم
شود. ارسال صمت وزارت برای اعضا توسط شده
همچنینمقررشدموضوعدرخواستتخصیصارز
دولتیازسویوزارتصمتبهتجهیزاتصنعتبرق

ازوزارتنیروپیگیریشود.
ادامهدرصفحه3
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

مهندس سپهر برزی مهر دبیر سندیکای 
صنعت برق ایران شد 

بررسی نحوه ارزیابی شرکت های سازنده یراق در 
ارزیابی و تشخیص  جلسه هیات رییسه کمیته 

صالحیت
صفحه 4

بررسی نحوه ارزیابی شرکت های سازنده 
یراق در جلسه هیات رییسه کمیته 

ارزیابی و تشخیص صالحیت
ارزیابی و تشخیص  جلسه هیات رییسه کمیته 
صالحیت بیست و چهارم اردیبهشت سال جاری 
با حضور جمعی از اعضای کمیته سازندگان یراق 

آالت انتقال سندیکا تشکیل شد. 
صفحه 4

آب و برق خودروسازان مجانی است؟  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی 

شد، آب و برق خودروسازان رایگان است.
صفحه 5

نسخه ایرانی هوشمندسازی اتوماسیون 
در صنعت برق ارائه می شود 

یکی از شرکت های پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی، هوشمند سازی اتوماسیون در صنعت برق 

را ارائه کرد.
صفحه 5

قطعی محدود برق در جنوب شرق تهران 
وقوع  گفت:با  تهران  برق  توزیع  شرکت  معاون 
به  برق  قطعی  تهران،  شرق  جنوب  در  طوفان 

آن  عمده  بخش  که  داده  رخ  محدود  صورت 
برطرف شده است.

صفحه 6
موتور نیروگاه های برق آبی به حرکت 

درآمد 
تا قبل از بارش های بهاری وضعیت نیروگاه های 
نیز  اکنون  گرچه  می شد  گزارش  وخیم  برق آبی 

شرایط کامال مطلوب نشده 
صفحه 6

مراجع عدم مصرف بهینه برق در ارگان ها، 
مساجد و مراکز عمومی را جایز ندانستند

مراجع عدم مصرف بهینه برق در ارگان ها، مساجد 
و مراکز عمومی را جایز ندانستند 

صفحه 7
اوج مصرف برق کشور در محدوده 48 

هزار مگاوات قرار دارد 
پیک مصرف  ایران  برق  مدیریت شبکه  شرکت 
برق کشور در روز گذشته )دوشنبه( را 48 هزار 

و 340 مگاوات گزارش کرد. 
اقدامات انجام گرفته برای پایداری شبکه 

برق دزفول، اندیمشک و شوش 
مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال برق منطقه 
ای خوزستان عنوان کرد: اقدامات اساسی و الزم 
برای پایداری شبکه برق و عبور از تابستان ۹7 در 
ناحیه شمال ) دزفول، اندیمشک و شوش( شرکت 

برق منطقه ای خوزستان انجام گرفته است.
صفحه 8

16 طرح مدیریت مصرف برق در 

کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی 

برق کهگیلویه و بویراحمد 
صفحه 8

افزایش ظرفیت پست برق آهودشت 
شهرستان شوش 

کار توسعه ترانس دوم پست برق 33/132 کیلو 
ولت آهودشت شوش به ظرفیت 50 مگاولت آمپر 

به پایان رسید.
صفحه 8

انتخاب مـــدیر انرژی... 
با توجه به احتمال کمبود انرژی در فصل تابستان، 
ُکردستان،  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  همه 
ملزم به کاهش حداقل 10 درصد برق مصرفی خود 

هستند.
صفحه ۹

دسترسی به 10 خدمت توزیع برق 
شیرازدر فضای وب امکان پذیراست مدیر 

بخشی از خدمات قابل واگذاری توزیع برق شیراز 
که طی سال های گذشته برون سپاری شده بود،

صفحه ۹
پایلوت هوشمندسازی صنعت برق در 

خوزستان اجرایی می شود 
با امضای تفاهم نامه ای میان یکی از شرکت های 
معاونت  و  پردیس  فناوری  پارک  در  مستقر 
شرکت  و  ریاست جمهوری  علمی وفناوری 
پایلوت  خوزستان،  استان  برق  نیروی  توزیع 

هوشمندسازی در صنعت برق اجرایی می شود.
صفحه 10

دکل های برق سالمت مردم ری را تهدید 
می کند 

شهردار منطقه 20 )شهرری( با بیان اینکه 377 
پالک مسکونی در محله های مختلف شهرری در 

حریم دکل های فشار قوی برق قرار دارند، 
صفحه 10

واکنش سیف به سکه 2.5 میلیونی
رییس کل بانک مرکزی گفت: بابت تعادل عرضه و 

تقاضای بازار سکه مشکلی نداریم
 صفحه11

 افزایش قیمت کاالها توجیه ندارد
وزیر اقتصاد گفت: مواد اولیه وارداتی به کشور به 

صورت مداوم رصد می شود
صفحه 11

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 4۹۹ هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه 11

چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های انسانی 
تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت  به دلیل  روزها  این 
رفتار مشتریان، بسیاری از سازمان ها در سراسر 
جهان به رویکرد مشتری محوری روی آورده اند.  

صفحه 12
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ادامهازصفحه1
که میکنند ترویج را دیدگاه این صادرات، حوزه
صادرکنندگانحرفهایبرایتامینمالیکسبوکار
خودناچارندارزحاصلازصادراترابرایخریدو
به بازگردانند. کشور به صادراتی کاالهای تولید یا
ازصادراتغیرنفتیدریکمدار ارزحاصل بیانی،
و بازمیگردد کشور اقتصاد چرخه به خودکنترلی

نیازیبهکنترلهایدستوپاگیرادارینیست.
اگرچهگزاره»بازگشتخودکارارزحاصلازصادرات
غیرنفتیبهچرخهاقتصادکشور«درمواردیدرست
بامعیاری است،ولیهمهشمولنیستومیتوان
قیمت کرد. مشخص را آن شمول دامنه اقتصادی
تمامشدهکاالهایصادراتیچوندیگرمحصوالت،
نهادههای و است تولید نهادههای ارزش از تابعی
)primary factors( اولیه عوامل به نیز تولید
تولید )secondary factors( ثانویه عوامل و
تفکیکمیشوند.عواملاولیهتولید،شاملکاالهای
سرمایهای)ماشینآالتوتجهیزات(ومنابعانسانی
بهکارگرفتهشدهبرایتولیدوعواملثانویهشامل
فرآیند در شده مصرف اولیه مواد و انرژی آب،
تولیداستوهریکازاینعواملنقشیدرهزینه

از دارند. محصول افزوده ارزش در سهمی و تولید
افزوده ارزش در تولید اولیه عوامل سهم که آنجا
جبران برای و بوده عوامل این به متعلق صادراتی
هزینهاینعواملوتداومصادراتعمومابهچرخه
چرخه روان گردش برای باید بازمیگردد، تجاری
عوامل هزینه باشد. صادرکننده اختیار در صادرات
ثانویهتولیددارایدوجزءاست،جزئیازآنتوسط
ولی میشود پرداخت آنها تامین برای تولیدکننده
جزءدیگرمربوطبهیارانههایضمنیموجوددراین
عواملاست)کهدرکشورمادرمواردیقابلمالحظه
است(.واقعیتیکهبعضاموردغفلتیااغماضواقع
در موجود ضمنی یارانههای که است این میشود
عواملثانویهتولید)آب،انرژیومواداولیهمعدنی
وبهطورکلیمنابعطبیعیتجدیدناپذیرکشور(که
به و )یارانهای(خریداریمیشود داخلی قیمت به
قیمتجهانیفروختهمیشودناشیازخلقارزش
افزودهصادراتینیست،بلکهمابهازایفروشمنابع
است. صادراتی بازارهای در کشور تجدیدناپذیر
است ملی اقتصاد به متعلق که درآمد از جزء این
نمیشود، پرداخت صادرکننده توسط آن هزینه و
میتواندبهچرخهتجاریکشوربازنگرددوتبدیلبه
داراییصادرکنندهدرخارجازکشورشودکهروشی
آسانبرایخروجسرمایهازکشوراستودادههای
ترازپرداختهایکشوردربعضیازسالهاازجمله
ارز درسالهای13۹۵و13۹۶قرینهایبرخروج

حاصلازعملیاتتجاریکشوراست.
اسالمی شورای مجلس پژوهشی بازوی گزارش در
کهدرروزنامه»دنیایاقتصاد«ششمخرداد13۹۷
باعنوان»ایجادفوریبازاردومارز«منعکسشده
آمدهاست:»درسالهای13۹۵و13۹۶ترازمنفی
سرمایهبهطرزمعناداریازترازتجاریکشورپیشی

گرفتهاست.یعنیطیاینسالهابرآیندورودارزبه
کشورمنفیبودهاست.برمبنایآمارهایمنعکس
آذرماه به منتهی ماه ۲1 در گزارش این در شده
سالگذشتهمیزانخروجسرمایهازکشوربیشاز
ارقامتکاندهنده این ۴۶میلیارددالربودهاست.«
نیزقرینهایاستکهبخشزیادیازارزحاصلاز
بازنگشته اقتصادکشور بهچرخه صادراتغیرنفتی
یابهقولرئیسکلمحترمبانکمرکزیدرحساب

خارجازکشورایرانیاننگهداریشدهاست.
براساسگزارشروزنامه»دنیایاقتصاد«1۰خرداد
در رئیسجمهور«، به ارزی »نامه عنوان با 13۹۷
»مجاز بر اقتصادی فعاالن چهارگانه پیشنهادهای
شمردنتعییننرخارزبهصورتتوافقی)بهاستثنای
ارزناشیازمحصوالتپتروشیمیومیعاناتگازی(
این در است. شده تاکید صادرکنندگان« برای
پیشنهادنیزبهطورضمنیپذیرفتهشدهاستکهارز
میعانات و پتروشیمی محصوالت صادرات از ناشی
گازیکهازمصادیقبارزارزشافزودهصادراتیمتکی
آزاددر نبایدبهصورت برمنابعتجدیدناپذیراست،
اختیارصادرکنندگانآنهاقرارگیرد.ولیچیزیکه
دراینفهرستکوتاهموردغفلتقرارگرفتهدیگر
ابتدا که میکند حکم منطق است. مشابه موارد
این از صادراتی محصوالت تفکیک برای معیاری
زاویهارائهوسپسمصادیقآنتعیینشود.بهترین
معیاردراینمورد،میزانتجدیدپذیریاتجدیدناپذیر
که کاالهایی و است صادراتی افزوده ارزش بودن
فرصت هزینه یا ضمنی یارانههای ارزش مجموع
آنها انرژیوموادوسنگهایمعدنیمصرفشده
کارشناسی قابلبحث رقم )این درصد ۴۰ از کمتر
است(ارزشصادراتیآنهااست)مانندماشینآالت
وتجهیزاتصنعتی-معدنی-کشاورزی،وسایلنقلیه

موتوریوقطعات،محصوالتفلزیولوازمخانگی،
لوازموتجهیزاتالکترونیکی-الکتریکی-مخابراتی
انواعکفپوشها، وپزشکی،منسوجات-پوشاک،
بازار فهرست در میتوانند ) اداری لوازم و مبلمان
طرف در گیرند. قرار ارز تقاضای و عرضه توافقی
مقابلعالوهبرمیعاناتگازیومحصوالتپتروشیمی
کلوخههای و کنسانترهها سنگها، چون اقالمی
معدنیومحصوالتکشاورزیآببرکهمابهالتفاوت
جایگزینی ارزش تا آنها برای پرداختی هزینههای
دست از فرصت هزینه یا ضمنی )یارانههای آنها
باشد آنها ارزشصادراتی از۴۰درصد رفته(بیش
صادرکنندگان میگیرند. قرار استثناها فهرست در
از ارزحاصل تا ازکاالهانیزمجازباشند اینگروه
ارزشافزودهصادراتی،)ارزحاصلازصادراتباکسر
جایگزینی قیمت یا ضمنی یارانههای ارزی معادل
نهادههایثانویهتولید(رادربازارتوافقی)بازاردوم

ارز(عرضهکنند.
بابرداشتنایندوگام،حدودنرخارزدربازارتوافقی
به سوم گام در میتواند دولت و میشود مشخص
موازاتگسترشچترحمایتیبرایاقشارآسیبپذیر
ثبات با سازگار مالی و پولی سیاستهای اتخاذ و
اقتصادکالن،بهوعدهووعیدهایتکنرخیکردن
گام، سه این تکمیل با بپوشاند. عمل جامه ارز
رانت،خروج فساد، اجتماعی اقتصادی- تهدیدهای
نقابصادراتغیرنفتی،تشدیدتنشدر با سرمایه
تعادلدر بیرویه،عدم واردات تجدیدناپذیر، منابع
بازارارزوناترازیدرترازپرداختهابهفرصتهای
تعادلهای محور، افزوده ارزش صادرات توسعه
اقتصادی توسعه و کالن اقتصاد حوزه در پایدار
تهدیدهایخودساخته گره تبدیلخواهدشد.چرا

راانگشتتدبیرنیست؟
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بررسی نحوه ارزیابی شرکت های سازنده یراق در جلسه هیات رییسه 
کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت

جلسه هیات رییسه کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت بیست و چهارم اردیبهشت سال جاری با حضور 
جمعی از اعضای کمیته سازندگان یراق آالت انتقال سندیکا و رییس، مشاور، دبیر و سه نفر از اعضای 

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت در محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد.
درابتدایجلسهرییسکمیتهخالصهایازاهدافواقداماتانجامشدهدرکمیتهارزیابیوتشخیصصالحیت
رابهنمایندگانشرکتهایسازندهیراقآالتانتقالارائهداد.دوعاملانگیزهوبودجهدلیلاصلیعدمتوفیق
ارزیابیوتشخیص بهثمررسیدن تاکیدشدکهمسئله ارزیابیعنوانو امر انجامشدهدر تالشهایقبلی

صالحیتدرسندیکامنوطبهبرآوردهشدندوعاملفوقبهنحومطلوباست.
درادامهاعضایجلسهدرموردروشونحوهارزیابیشرکتهایسازندهیراقبهبحثپرداختند.سیستماتیک
کردنروندفعالیتکمیتهتخصصییراقدرخصوصارزیابی،همگونسازیبادیگرکمیتههاوتهیهاسنادو
دفاعازآندرسازمانهایمربوطهبخشیازپیشنهاداتاعضایجلسهبهکمیتهارزیابیوتشخیصصالحیت
بود.باتوجهبهمشابهبودننحوهارزیابیشرکتهایسازندهیراقآالتتوزیعپیشنهادشدهماهنگیهایالزم
برایدعوتودریافتپیشنهاداتاینکمیتهنیزدردستورکارکمیتهارزیابیوتشخیصصالحیتقرارگیرد.
همچنینمقررشدمستنداتواطالعاتقبلیموجوددرارزیابیوتشخیصصالحیتکاالهادربخشیراقآالت
انتقال،توسطکمیتهسازندگانیراقآالتانتقالسندیکابررسیوظرفمدتیکماهپیشنهادتهیهشدهتوسط
اینکمیتهبهکمیتهارزیابیوتشخیصصالحیتسندیکاارسالشود.اینپیشنهادشاملتمامیآیتمهایمورد

نیازبرایارزیابی)شرایطارزیابی،دستورالعملامتیازدهیو...(خواهدبود.

ادامهازصفحه1
هیأتمدیرهضمناستقبالازمشارکتهرچهبیشتر
اعضادرتصمیمسازیهایسندیکابرلزومطیشدن
و سازمانها به سندیکا نظرات اعالم رسمی مسیر

نهادهایمرتبطتاکیدکردند.
سازمان با سندیکا جلسه از گزارشی ادامه در
ایجاد لزوم بر و ارائه کشور برنامهریزی و مدیریت
یکارتباطهدفمندباسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشورتاکیدومقررشدبراساسمصوبههیأتمدیره،
هرچهسریعتردفترارتباطسندیکاباسازمانآغاز

بهکارکند.
درخصوصتعدیلنرخارزبرلزومرایزنیباسازمان
برای نیرو وزارت و کشور برنامهریزی و مدیریت

صدوربخشنامهخاصوزارتنیروازسازمانتاکیدو
مقررشدکمیتهحقوقیباهماهنگیکمیتهمشاوران
پیشنویسبخشنامهموردنظرراتهیهودرجلسه

بعدیهیأتمدیرهارائهشود..
درادامهجلسهموضوعاتومطالباتکمیتهمهندسی
بازرگانیسندیکاباحضورنمانیدگانیازاینکمیته
نمایندگان نظرات نقطه و گرفت قرار بررسی مورد
سندیکا مدیره هیات به بازرگانی مهندسی کمیته
کمیته فیمابین مذاکرات اساس بر شد. منعکس
مهندسیبازرگانیوهیاتمدیرهدرخصوصموارد

زیراتخاذتصمیمشد:
مقـررشـدهماهنگیهـایالزمبرایایجـادکارگروه
مشـترکبیـنسـندیکا،وزارتصمـتوذینفعـان
مرتبـطبـاموضـوعتعرفهانجـامشـود.درخصوص
مقـررشـد الملـلسـندیکا بیـن تشـکیلکمیتـه
کمیتـهمهندسـیبازرگانـیپیشـنهاداتخـودرابه

سـندیکاارائـهنماید.
مبنـی توانیـر مدیرعامـلشـرکت اخیـر مصاحبـه
بـرخودکفایـینـودوپنـجدرصـدیصنعـتبـرق
کمیتـه شـد مقـرر و گرفـت قـرار بررسـی مـورد
مهندسـیبازرگانـیبـاهماهنگـیکمیتهمشـاوران
سـندیکانظـراتخودرابـههیأتمدیـرهارائهکند.
همچنیـنمقـررشـدنامـهایبـاموضـوعاسـتعالم
چالشهـایگمرکـیبـرایاعضـاارسـالوپـساز

جمعبنـدیبـرایگمـرکارسـالشـود.
صنعت ارشد مقامات جلسه از گزارشی پایان در
برقونمایندگانتشکلهایفنیومهندسیباوزیر
نیرووموضوعاتمطرحشدهدرراستایمنافعاعضا
شد مقرر و ارائه جلسه در سندیکا نماینده توسط
نقطهنظراتطرحشدهبصورتمکتوبنیزبرایوزیر
ومجلسومقاماتارشدحاضردرجلسهارسالشود.
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حضور با جمهوری، ریاست فناوری و علمی
شرکت مدیرعامل و پردیس فناوری پارک رییس
تفاهمنامهی خوزستان، استان برق نیروی توزیع
»هوشمندسازی پروژه پایلوت اجرای و برنامهریزی
ظرفیت طریق از برق توزیع شبکه اتوماسیون و
شرکتهایدانشبنیانوفناور«تنظیموبهامضای

طرفینرسید.
نیازهای رفع راستای در پروژه این پایلوت اجرای
همچنین و کشور برق صنعت از بخشی فناورانه
موردنیاز خدمات ارائه و تجهیزات تأمین تحقق
ازتواندانشیوتولیدیشرکتهای شرکتتوزیع
هوشمندسازی هدف با داخلی فناور و دانشبنیان
استانخوزستان برقدر توزیع اتوماسیونشبکه و
الکترونیک و برق مهندسی شرکت همکاری با
مهارسیستمعضوپارکوفعالدرحوزهطراحیو
، AMI، DCS، SCADA ساختسیستمهای

صورتخواهدگرفت.
درابتدایاینمراسمرییسهیئتمدیرهومدیرعامل
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانخوزستانوهیات
همراه،بهمنظورآشناییباظرفیتشرکتهایعضو
در توزیع شرکت اعالمشده نیازهای رفع و پارک
عضو شرکتهای دستاوردهای با آشنایی جلسه

پارکحاضرشدند.
انرژی، اقتصاد شدن رقابتی و انرژی بهرهوری
دیگر بهکارگیری و اندازهگیری روشهای توسعه
و مخابرات و ارتباطات قبیل از تکنولوژیها
زیرساختهایسختافزاریونرمافزاریمراکزداده،
ارسال انرژی، توزیع برشبکههای نظارت و کنترل
درجهت کنترل مراکز به برق پستهای اطالعات
کنترلوپایششبکهورویتپذیریشبکهبرقدر
از بهینه بهرهبرداری الزامات ازجمله کنترل مرکز

در گفتگوشده مسائل ازجمله انرژی و برق شبکه
ایندیداربود.

الکترونیک صنعتکاران شرکتهای از آن از پس
مراغهفعالدرحوزهطراحيوساختانواعتجهیزات
الکترونیکي،پالسنیروفعالدرحوزهطراحي،ساخت
سیستمهاي و pulsed power ادوات تولید و
مبتنيبراینادوات،تکوینپژوهمهامفعالدرحوزه
تحقیقات،طراحيوساختسیستمهايخال،پارس
آنالینفعالدرحوزهارائهخدماتISP،دیتاسنتر
نرمافزارهاي و سختافزارها تولید و طراحي و
موردنیازشبکههايدیتاودرنهایتصندوقتوسعه
ارائهخدماتمالی فناوریهاینوینفعالدرحوزه
نوین فناوریهای وسرمایهگذاریدرزمینهتوسعه

بازدیدبهعملآورند.
بهشرکت شبکه اتوماسیون و هوشمندسازی طرح
توزیعبرقاستانخوزستانامکاننظارتازراهدور،
بهصورت را وکنترلتجهیزاتشبکه فرمان اعمال
آنالینراایجادکردهوميتواندباایجادارتباطبین
اجزايشبکهومشترکانبرق،بهکمکنرمافزارهاي
هوشمندنسبتبهبازیابيخودکارشبکه،پخشبار
استفاده و تلفات کاهش بهمنظور شبکه خودکار

بهینهازتجهیزاتوغیرهاقدامکند.
را طرح این اجرای مزایاي ميتوان مجموع در
کاهش شبکه؛ تلفات کاهش خاموشي؛ کاهش
انتشارگازهايگلخانهايازطریقاستفادهازمنابع
تجدیدپذیر،مولدهاي منابع مانند انرژي مختلف
پراکندهوغیره؛مدیریتمصرفبااستفادهازوسایل
افزایشکیفیتبرق؛استفاده اندازهگیريهوشمند؛
امکان نیزایجاد و موجود زیرساختهاي از بهینه
ارتباطدوسویهبامصرفکنندگانوفروشبرقمازاد

برمصرفشانبهشبکهبرقعنوانکرد.

نسخه ایرانی هوشمندسازی 
اتوماسیون در صنعت برق ارائه 

می شود

یکی از شرکت های پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی، هوشمند سازی اتوماسیون در صنعت برق 

را ارائه کرد.
معاونت اطالعرسانی و ارتباطات مرکز گزارش به

آب و برق خودروسازان مجانی 
است؟ 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی 
شد، آب و برق خودروسازان رایگان است.

منصوری محمدرضا تسنیم، خبرگزاری گزارش به
ارتباط در مجلس معادن و کمیسیونصنایع عضو
شرکت عملکرد گفت: امشب تیتر برنامه با تلفنی
بد بسیار گذشته سال چند در سازی خودرو های
بودهاست.اوگفت:باتوجهبهرایگانبودنآبوبرق
وکارگرارزانشرکتهایخودروسازینبایداینگونه
افزایشقیمتداشتهباشیموافزایشقیمتارزدر

بازارارتباطیباافزایشقیمتخودروندارد.
منصوریبااشارهبهاینکهمزدکارگرایرانی۴۰۰
دالراستکهحتیازکارگرچینیکه11۰۰دالر
ما امروز استگفت:مسئله بسیارکمتر میگیرد،
در تقاضا رشد بلکه نیست بازار در خودرو عرضه
بااشارهبهاینکهبایدجلویرانتدر بازاراست.او
شرکتخودروسازیگرفتهشودگفت:خودرونباید
نباید بهعنوانیککاالیسرمایهایتلقیشودو
فردبرایافزایشسوددربازار،خودروراازکمپانی

خریداریکند.

http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/2039112963550.html#%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1
http://tnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/2039112963550.html#%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1
http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85/a70a112953939.html#%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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در پی وقوع طوفان در تهران؛

شبکه توزیع برق در وضعیت 
مطلوب است /قطعی محدود برق 

در جنوب شرق تهران

وقوع  گفت:با  تهران  برق  توزیع  شرکت  معاون 
به  برق  قطعی  تهران،  شرق  جنوب  در  طوفان 
آن  عمده  بخش  که  داده  رخ  محدود  صورت 

برطرف شده است.
دیسپاچینگ و بهرهبرداری معاون ناظریان کامبیز

گفتگو در بزرگ تهران برق نیروی توزیع شرکت
باشگاه اقتصادی گروه انرژی و اقتصاد خبرنگار  با
خبرنگارانجوان،بااشارهبهوضعیتمطلوبشبکه
گذشته ساعت طوفان از پس تهران برق توزیع
اظهارکرد:باوقوعطوفانوبرخورددرختوشرایط
ناپایدارجویشبکههواییبرقبهصورتپراکندهدر
مناطقجنوبشرقوجنوبغربدچارقطعیشد
کهپیگیریالزمدرحالانجاماستوبخشعمده

خاموشیدرایننواحیبرطرفشدهاست.
ویبااشارهبهشرایطپستهایفوقتوزیعجنوب
کانون اینکه به توجه با کرد: تصریح تهران شرق
استیک واقعشده تهران درجنوبشرق طوفان
واحدپستفوقتوزیعدراینمنطقهدچارمشکل
شدکهبخشاعظماینمشکلبرطرفشدهاستو

تاساعاتدیگربهطورکاملآمادهخواهدشد.
ویادامهداد:بخشاعظمیازشبکهکابلهوایی،از
و سقوط برابر در که است خودنگهدار های کابل
شبکه از بخشی تنها و است ایمن درخت برخورد
فشاربرقمتوسطجنوبشرقدچارقطعیمقطعی

شدهاست.
بهگفتهوی،تاکنونگزارشیدرموردخسارتجدی
بهشبکهتوزیعدادهنشدهاستوشبکهدروضعیت

مطلوباست.
حیاتی نقاط توزیع شبکه پایداری به اشاره با وی
بخش در مشکلی گونه هیچ کرد: ابراز تهران شهر
هایحیاتیومهمبرقتهرانبهوجودنیامدهاست
نشده آنالینمشکلیدرشبکهگزارش باکنترل و
درصد ۵ تنها گفت:طوفان پایان در ناظریان است.
باتوجه بودکه قرارداده تاثیر راتحت برق شبکه
بهپیشبینیوآمادگیموجودمشکلیدرپایداری

شبکهوجودندارد.

موتور نیروگاه های برق آبی به 
حرکت درآمد

تا قبل از بارش های بهاری وضعیت نیروگاه های 
نیز  اکنون  گرچه  می شد  گزارش  وخیم  برق آبی 
شرایط کامال مطلوب نشده اما نسبت به گذشته 
شرایط نرمال تر شده است، به طوری که در حال 
کمبود  مگاوات   3000 برق آبی  بخش  در  حاضر 
های  هفته  در  کمبود  این  که  دارد  وجود  تولید 

پیش 4500 مگاوات بود.
برق مگاوات گذشته۹3۰۰ سال ایسنا، گزارش به
بینی پیش نیزطبق امسال برای و تولیدشد آبی
تنها۶۰۰۰  که بود قرار شده گرفته نظر در های
مگاواتبرقآبیتولیدشودواینکاهشتولیدبه
همراهاضافهرشدطبیعیمصرفوحتیواردشدن
مگاوات ۴۰۰۰ حدود در رقمی جدید نیروگاههای
تابستانسال13۹۷کاهش قلهمصرفپیک برای
تولیدرادرپیداشتامابارانهایاخیرشرایطرا
بهطورکاملتغییردادبهنحویکهمیزانکمبودها

کاهشیافتهاست
خاموشی مشکل رفع معنای به مساله این البته
بررسیهایصورتگرفتهپیک نیستچراکهطبق
بارتابستان13۹۷ازمرز۵۷هزارمگاواتنیزخواهد

گذشت.همچنینباتوجهبهبرآوردهایانجامشده
منطقهای برق شرکت چهار در 13۹۷ تابستان در
خوزستان،تهران،مازندرانوسیستانوبلوچستان
شده پیشبینی برق وضعیت برای خاصی شرایط
امسال کشور برقی مسووالن اعالم طبق که است
و بودیم روبرو برق مصرف درصدی هفت رشد با
نیزحدودهشت آینده پیشبینیمیشودکهسال

درصدافزایشمصرفبرقراشاهدباشیم.
بادرنظرگرفتنشرایطفعلیاگربخواهیمبهراحتی
ازپیکعبورکنیمالزماستتدابیرالزمازهماکنون
اندیشیدهشود،ازسریاقداماتیکهتاکنونتوسط
وزارتنیروانجامشدهایناستکه3۵۰۰مگاوات
نیروگاهجدیدهماینکدرحالآمادهسازیاست
کهبراساسگفتههایمحسنطرزطلبمدیرعامل
حرارتی، برق نیروی تولید تخصصی مادر شرکت
که بود قرار گرفته صورت های ریزی برنامه طبق
نیروگاههایجدیدبرایتامیننیازبرقیکشوروارد
مدارشوندکهپیشبینیمیشودنهایتاتاانتهای

خردادماهیتاتفاقبیفتد.
ویدرخصوصایجاد3۰۰۰مگاواتنیروگاهجدید
تازمانپیک،اظهارکرد:قراربراینبودکهازسال
گذشتهتاپیکامسال3۰۰۰مگاواتنیروگاهجدید
واردمدارشودکهتاپایانسالقبل۲۰۰۰مگاوات

واردمدارشد.
باورودنیروگاههایجدیدوافزایشظرفیتنیروگاه
هایبرقآبیمیتواننسبتبهعدمخاموشیکشور
امیدواربودالبتهپتانسیلهایبرقآبیموجوددر
شود می ارائه که است چیزی آن از بیش کشور
چراکهبراساسآمارپتانسیلتولیدحدود3۲هزار
۸۰۰ و هزار 11 حدود تولید ظرفیت و   مگاوات
مگاواتدردستبهرهبرداریدرکشوروجوددارد.

http://tnews.ir/news/9c31112941328.html?sid=21744194#%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
http://tnews.ir/news/9c31112941328.html?sid=21744194#%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/b080112952681.html#%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
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اوج مصرف برق کشور در 
محدوده 48 هزار مگاوات قرار 

دارد
پیک مصرف  ایران  برق  مدیریت شبکه  شرکت 
برق کشور در روز گذشته )دوشنبه( را 48 هزار 

و 340 مگاوات گزارش کرد.
در برق مصرف اوج ایرنا، شنبه سه روز بهگزارش
سالگذشتهدرهمینزمانبرابربا۴۹هزارو33۹

مگاواتبود.
تعدادمشترکان،پیش افزایشهرساله به توجه با
بینیمیشدمصرفبرقکشورامسالدرزمانپیک
نسبتبهسالگذشتهحدودپنجدرصدافزایشیابد.
میزانمبادالتبرقنیزدیروزبرابربایکهزارو۶۹1
مگاواتبودهکهسهمصادراتازاینمیزانیکهزار
و1۷۴مگاواتووارداتبرقنیز۵1۷مگاواتبوده
است.میزانمصرفبرقصنایعنیزدرروزگذشته
سههزارو۹۰3مگاواتبودکهنسبتبهروزیکشنبه
بخش این برق مصرف مگاوات(، و۸۹۵ هزار )سه

قدریافزایشداشتهاست.
پیکمصرفیاساعاتاوجمصرفبهطورمعمولدر
ساعتهای1۲تا1۶)پیکروزانه(و1۹تا۲3در

شب)پیکشبانه(اتفاقمیافتد.

مراجع عدم مصرف بهینه برق در 
ارگان ها، مساجد و مراکز عمومی 

را جایز ندانستند
مراجع عدم مصرف بهینه برق در ارگان ها، مساجد 
و مراکز عمومی را جایز ندانستند و درخصوص 
عدم رعایت مصرف بهینه انرژی بر صرفه جویی 
و ضرورت پرهیز از اسراف در مصرف برق تاکید 

کردند.
بهگزارشایلناازپایگاهخبریتوانیر،درطولدهه
گذشتهافزایشپیوستهدرهزینهتولیدبرق،افزایش
های محدودیت بار، نامطمئن رشد قیمتسوخت،
مرتبطبامحیطزیستوتعیینمحلنیروگاهونیاز
اهداف تعریف برق، شده کنترل و معقول رشد به

صنعتبرقرادگرگونساختهاست.
برق تولید مدیریت مقابل در برق مصرف مدیریت
و اساسی موضوع یک صورت به گذشته دهه طی
جدیشدهوبرنامهریزیصنعتبرقازشکلیک
مسالهکوتاهمدتبرایکاهشپیکباربهصورتیک
نگرشبلندمدتدرجهتتخصیصمنابعبادرنظر
و مشترکان برق، صنعت برای بسیار منافع گیری

جامعهدرآمدهاست.
برقهر استفادهصحیحومدیریتمصرف ضرورت
سالهباشروعفصلتابستانوواردمدارشدنوسایل
سرمایشیوبهتبعآنافزایشمیزانمصرفاهمیت

بیشتریمییابد.
کارکنانخدوم تالش با همواره کشور برق صنعت
اینصنعتتالشکردهدرجهتانجاموظیفهاصلی
خودکههمانتامینبرقمطمئنوپایداربرایآحاد

جامعهاستازهیچتالشیفروگذارینکند.
و آمده وجود به ویژه شرایط به توجه با امسال
کاهشبارندگیدرفصلبارشوکمشدنسطحآب
پشتسدهاحدودسهتاسههزارو۵۰۰مگاواتاز
با و کاستهشده برقابیکشور نیروگاههای ظرفیت
درنظرگرفتنرشد۵تا۷درصدیمصرفهرساله
هزار ۶ تا ۵ حدود شود می بینی پیش کشور در

مگاواتکمبودبرقدرکشورداشتهباشیم.
ازاینروشرکتتوانیروشرکتهایتابعهوزیرمجموعه
آندرتالشندباتوسعهوترویجراهکارهایمدیریت
مصرفی،فرهنگمصرفدرکشوررااصالحکردهو
ضمنعبورمطمئنازتابستانسالجاریازسرمایه

نسلهایآیندهنیزصیانتکنند.
درهمینراستاشرکتتوزیعبرقاستانقماستفتاء
آملی، جوادی آیات حضرات تقلید عظام مراجع
ناصرمکارمشیرازی،نوریهمدانی،علویگرگانی،
زنجانی، شبیری شاهرودی، هاشمی سیستانی،
بهینه مصرف رعایت عدم درخصوص را سبحانی
سازمانها، و ارگانها و مردم از برخی توسط انرژی
مساجدوحسینیههاوهمچنینمراکزعمومیجویا
شد،واینمراجععالیقدربهاجماعمصرفبیرویه
راجایزندانستهوبرصرفهجوییوضرورتپرهیزاز

اسرافدرمصرفبرقتاکیدکردند.
شرکت عمومی روابط مشابه اقدامی در همچنین
اهیمت به توجه با خوزستان برق نیروی توزیع
پایدار برق توزیع و تامین در برق مدیریتمصرف
ومحدودیتمنابعتولیدبرقدرکشورازمحضر۲۰

زمینه در دیدگاهشرعی تقلید عظام مراجع از نفر
استفادهبیرویهبرقدرمدارس،مساجد،حسینیه
هاوتکایاباتوجهبهرایگانبودنبهایبرقمصرفی
آنهارااستفتاءکردهودراینخصوصحضرتآیت
اهللالعظمیگلپایگانیمصرفدرحدنیازرابالمانعو
بیشازحدکهموجباختاللدرشبکهعمومیشود

رااسرافوحراماعالمکرد.
شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت حضرت همچنین
استفادهبیرویهازبرقرادرهیچجاجایزندانستهو
برپرداختهزینهدرصورتاستفادهبیرویهتوسط

اینسازمانهاتاکیدکرد.
مجلس مصوبه سبحانی العظمی اهلل آیت حضرت
برای را سازمانها این درخصوص اسالمی شورای
استفادهبهینهعنوانکردهومیافزاید:استفادهبی
رویهمشمولمصوبهنبودهومصرفکنندگانضامن
هستند.حضرتآیتاهللالعظمیهاشمیشاهرودی
اینعملرابرخالفمقرراتدولت،حراموموجب

راضامندانستهاست.
اجازه را مقررات با مخالفت نیز عظام آیات دیگر
ندادهورضایتمسوولیکهصالحیتاجازهدادنرا

داردالزمدانستهاند.
توزیع شرکت عمومی روابط گزارش، این براساس
را عالیقدر مراجع این نظر خوزستان برق نیروی
درخصوصاستفادهازبرقبدونپرداختبهایآنرا
نیزاستفتاءکردهکهدراینزمینهنیزآیاتاعظامبه
اجماعایناقدامراجایزندانستهوموجبراضامن

تلقیمیکند.
اینمراجععالیقدردرخصوصهرگونهدستکاریدر
کنتوربرقاعالمکردند:ایناقدامشرعاًجایزنیست
در دستکاری مجوز هزینه پرداخت توانایی عدم و

کنتورنبودهوکاریحراماست.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/e742112983546.html#%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-48-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/fb7c112973670.html#%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C


شماره  2198       22 خرداد 1397

8 اخبار صنعت برق

اقدامات انجام گرفته برای 
پایداری شبکه برق دزفول، 

اندیمشک و شوش

مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال برق منطقه 
ای خوزستان عنوان کرد: اقدامات اساسی و الزم 
برای پایداری شبکه برق و عبور از تابستان ۹7 در 
ناحیه شمال ) دزفول، اندیمشک و شوش( شرکت 

برق منطقه ای خوزستان انجام گرفته است.
بهگزارشخبرنگارایلناازخوزستان،محسنمرادی
افزود:تعویضترانسهایپستچغازنبیلاز3۰به
۵۰مگاولتآمپر،تعویضترانسپستآهودشتاز
کامل اندازی راه و نصب آمپر، مگاولت ۵۰ به 3۰

دستگاه یک با دانیال ولت کیلو 33/13۲ پست
خروجی فیدر چهار و آمپری مگاولت ۵۰ ترانس
پایداری برای شده انجام اساسی اقدامات جمله از

شبکهبرقدرناحیهاست.
ویادامهداد:سرویسکاملترانسT3پستصفی
آباد،تعویضرلهدیستانسخطاصلیهفتتپه–
هفت اصلی خط O/C رله تعویض غرب، شمال
تپه–اندیمشکبانوعدیستانسوانجامتنظیمات
مجدددرهردوسویخطوطاندیمشک–شوشو
اندیمشک–هفتتپهازدیگراقداماتانجامگرفته

بررویشبکهبودهاست.
دیگر گرفته انجام اقدامات از کرد: اضافه مرادی
پست اصلی خط جمپرهای تعویض به میتوان
اندیمشک،نصببریکربرخروجیترانسT۴پست
فتحالمبین،انجامعملیاتدرختبریزیرخطوط،
نصبشیلدوایربررویقسمتیازخطوط،جابجایی
بارپستسبزآبودهلرانازنوعهادیپرظرفیت،
کاهشباربخش۲3۰کیلوولتوانتقالبارآنروی
باتریهایفرسوده شبکه۴۰۰کیلوولت،تعویض
دکل جوشکاری و بندی کسری انجام و ها پست

هایانتقالنیرودرخطوطناحیهاشارهکرد.
برق شرکت شمال ناحیه برداری بهره امور مدیر
منطقهایخوزستانبیانکرد:شستشویپستهای
راه و نصب جهت پیگیری مرحله، چند در ناحیه
اندازیپستموبیلچغامیش،تعویضرلهدیستانس
رفع اندیمشک، صنعتی شهرک پست T۱ ترانس
اشکالازسیمالشگیهایخطوطانتقالنیرو،بهینه
سازیپستفرعیاندیمشک،نصبباتریوشارژر
PMدربرخیازپستهاواجرایکاملبرنامههای
سال۹۶ازدیگراقداماتانجامگرفتهبررویشبکه

برقناحیهبرایعبورازتابستان۹۷است.

افزایش ظرفیت پست برق 
آهودشت شهرستان شوش

کار توسعه ترانس دوم پست برق 33/132 کیلو 
ولت آهودشت شوش به ظرفیت 50 مگاولت آمپر 

به پایان رسید.
خوزستان، مرکز صداوسیما خبرگزاری گزارش به
برق شرکت برق های پست های طرح مجری
افزایش سرمایه ارزش گفت: خوزستان ای منطقه
ظرفیتپستبرقآهودشتشهرستانشوشگذاری
انجامشدهشاملتامینتجهیزات،نصب،تستوراه
میلیارد ۲۷ بر بالغ ترانس ظرفیت افزایش اندازی

ریالبودهاست.
و تاسیسات برق تامین کرد: بیان دریاپور نیما
افزایش عبدالخان، و دشت آهو منطقه تقاضاهای
ضریباطمینان،پایداریوتوسعهشبکهبرقجهت
پایداری، افزایش و صنعتی و خانگی مشترکین
کاهشمحدودیتواحتمالخاموشیشبکهتوزیعاز

اهدافبهرهبرداریازاینطرحاست.
شرکتبرقمنطقهایخوزستان،مسئولیتتولید
استان ۲ پراکنده سطح در را برق نیروی وانتقال
خوزستانوکهگیلویهوبویراحمددرمساحتیحدود

۸1هزارکیلومترمربعرابرعهدهدارد.

16 طرح مدیریت مصرف برق در 
کهگیلویه و بویراحمد اجرا می 

شود

رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: 16 طرح مدیریت 
مصرف برق و کاهش پیک بار با 20 میلیارد ریال 
اعتبار سال جاری در مناطق مختلف این استان 

اجرا می شود.
پیمانپورمعرفتدرگفتوگوباخبرنگارایرنااظهار
داشت:اجرای۲۰درصدانرژیخورشیدی۵۰کیلو
وات،اجرایطرحهایTOUوCCP،شناساییو
تشویقمشترکینبرتروادامهاجرایطرحبهسامان
شهرستان راهنمایی و ابتدایی مقطع مدارس در
بویراحمدازمهمترینبرنامههاییاستکهدرسال
و کهگیلویه در برق مصرف مدیریت باهدف جاری

بویراحمداجراییشود.
و اداری مشترکین همکاری جلب افزود: وی
پیک، کاهش های برنامه در غیرصنعتی دیماندی
اوج CNGدرساعات جلبهمکاریجایگاههای
بارروزانهوسرویسکولرهایآبیوگازیدرمناطق
گرمسیریونصبسایهبانبررویآنهابرای1۰
ساختمانازدیگربرنامههایپیشبینیشدهبرای

مدیریتمصرفبرقدرایناستاناست.
پورمعرفتبیانکرد:اجرایاینطرحهابستگیبه
این کرد: عنوان وی است. الزم اعتبارات تخصیص
طرحهابرایتعرفههایعمومی،کشاورزی،صنعتی
برق اشتراک هزار ۲۴۰ میشود. اجرایی تجاری و
درکهگیلویهوبویراحمدوجودداردکهحدود1۹۰

هزاراشتراکآنخانگیاست.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/09d6112976734.html#%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/f283112954879.html#%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/7ec2112967940.html#16-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88
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۹ اخبار صنعت برق

در ُکردستان انجام می شود

انتخاب مـــدیر انرژی...

با توجه به احتمال کمبود انرژی در فصل تابستان، 
ُکردستان،  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  همه 
مصرفی  برق  درصد   10 حداقل  کاهش  به  ملزم 

خود هستند.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیمامرکزُکردستــــان،
اینمطلبرامدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق

ُکردستاناعالمکرد.
هیوالهونیان،افزود:باتوجهبهوضعیتبارندگیهای
سالگذشتهوکمبودآبسدها،ایناحتمالوجود
داردکهتابستانامسالشرایطسختیبرایصنعت

برقدرپیشباشد.انتخابمـــدیرانرژی...
همه دولت، هیأت مصوبه براساس وی، گفته به
همکاری به ملزم ارگانها و اجرایی دستگاههای
توزیعبرقسراسرکشور باشرکتهای همهجانبه
این اهمیت به توجه با میگوید: لهونیان هستند.

مسئول توزیع، شرکتهای و استانداری موضوع،
پایشوبررسیمصرفبرقاداراترابهعهدهدارند
وبهصورتهفتگیوماهیانهوضعیتمصرفبرقهر

سازمانرصدمیکنند.
ُکردستان، برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
بخشنامه این مطلوب و اجرایصحیح برای افزود:
فرد یک باید تابعه شهرستانهای در ادارات همه
کسب با تا کرده انتخاب انرژی مدیر عنوان به را
آموزشهایالزم،زمینهکاهش1۰درصدیمصرف

برقخودرافراهمکنند.
لهونیانگفت:اوجمصرفاداراتدرروزازساعت1۰
اداراتمصرف بنابرایناگر تا1۵محاسبهمیشود،
بیشتری هزینههای متحمل نکنند، بهینه را خود

خواهندشد.
در اضافی المپهای از استفاده عدم مدیر، این
دمای تنظیم و سازی بهینه سرویس، روز، ساعات
موارد از را ادارات سرمایشی سیستمهای مناسب

الزمبرایکاهشمصرفبرقبرشمرد.
حال رفاه برای پایدار و مستمر برق تأمین وی،
شهروندانراازوظایفاصلیشرکتهایتوزیعبرق
کشوراعالمکردوافزود:انتظارمیرودهمهادارات
ودستگاههایاجراییباکاهشمصارفغیرضروری
برقخود،زمینهخدمترسانیبهتربهشهروندانرا

فراهمکنند.
شرکت جدی عزم به توجه با کرد: اضافه لهونیان
در ادارات همه مشارکت جلب برای برق توزیع
با مصرف کاهش و ممیزی اکیپهای استان،

همکاریفرمانداریهاتشکیلخواهدشد.
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانُکردستان۶1۸هزار
و۹۵۲مشترکداردکه۵1۶هزارو۵۹۷مشترک

آنمشترکانبخشخانگیهستند.

دسترسی به 10 خدمت توزیع 
برق شیرازدر فضای وب امکان 

پذیراست

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز بیان داشت 
برق  توزیع  واگذاری  قابل  خدمات  از  :بخشی 
شیراز که طی سال های گذشته برون سپاری شده 
بود،اکنون با ارتقای نرم افزارهای مربوط،شامل 10 
خدمت برتر توسعه داده شده و در فضای وب قابل 

دسترسی است.
مهندسجاللزراعتپیشهدرگفتوگوباخبرنگار
ایرنااظهارداشت:اکنونمشترکینقادرخواهندبود
مراجعهحضوری بدون و اینترنت از استفاده با که
نشانی به شیراز برق توزیع پرتالشرکت طریق از
www.shirazedc.co.ir،درقسمتخدماتغیر
دریافت را نیاز مورد خدمات مشترکین، حضوری

کنند.
مدیردفترنظارتبرخدماتمشترکینشرکتتوزیع
نیرویبرقشیرازنیزگفت:خدماتغیرحضوریاین
شرکتوایجاددسترسیبهاینخدماتدراینترنتبا
هدفارتقایسطحرضایتمندیمشترکینوبهبود
کمیوکیفیفعالیتهایمرتبطتوسعهیافتهاست.
فعالیتهای سپاری ازبرون هدف ذنوبی غالمرضا
توزیعبرقشیرازراافزایشمیزانرضایتمشترکین
و خدمات به دسترسی سهولت برق، متقاضیان و
رفعنیازبهمراجعهحضوریمشترکینبهامورهای
اجراییاعالمواضافهکرد:هماینکتماممشترکان
ومتقاضیانبرقمیتواننددرهرساعتیازشبانهروز

بخشمهمیازخدماتموردنیازرادریافتکنند.

مدیردفترنظارتبرخدماتمشترکینشرکتتوزیع
ارائهدر قابل بیاانکرد:خدمات برقشیراز نیروی
اینترنتشاملصدورقبوضالمثنی،مشاهدهسوابق
مصرف، سوابق پرداختی، سوابق مشاهده قبوض،
کنتور، تست درخواست بدهیها، آنالین پرداخت
کد اعمال درخواست اشترک، نام تغییر درخواست
خاص،درخواستاعمالکدخانواربرایاشتراکو

تقاضایبرقآزادکوتاهمدتاست.
سوابق اطالعات دریافت و مشاهده گفت: ذنوبی
دارایی استعالم در استفاده مورد موارد از مصرف
استوکدمواردخاصهمانکدویژهخانوادهشهدا،

جانبازانومبتالیانبهبیماریهایخاصاست.
اینمقاممسئولاضافهکرد:موسسههاوسازمانها
از عبور، کلمه و کاربری نام دریافت با میتوانند
مصرفی و پرداختی سوابق قبوض، پرتال، طریق
و مشاهده را مجموعه زیر اشتراکهای به مربوط

خدماتمربوطرادریافتکنند.
شرکتتوزیعنیرویبرقشیراز،فعالیتهایعملی
نیاز مورد برق توزیع و تحویل زمینه در را خود
مصرفکنندگانوتوسعه،احداث،اصالح،بازسازی،
توزیع شبکه از برداری بهره و نگهداری سرویس،

انجاممیدهد.
و ۲۰هزار مساحت به شرکت این عملیاتی حوزه
1۴۸کیلومترمربعشاملامورهفتگانهبرقشیراز،
و مرودشت برق شامل مرودشت برق مدیریت
ادارههایبرقسیدان،درودزنوکامفیروز،مدیریت
برق شامل سپیدان برق مدیریت ارسنجان، برق
پاسارگاد، برق مدیریت بیضا، برق اداره و سپیدان
و صدرا برق مدیریت سروستان، برق مدیریت
برق های اداره شامل شیراز نواحی برق مدیریت
خرامه،داریون،زرقان،کوار،ارژنودارنگوناست.

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/6570112955267.html#%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/af7f112957686.html#%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-10-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1
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پایلوت هوشمندسازی صنعت 
برق در خوزستان اجرایی 

می شود

با امضای تفاهم نامه ای میان یکی از شرکت های 
معاونت  و  پردیس  فناوری  پارک  در  مستقر 
شرکت  و  ریاست جمهوری  علمی وفناوری 
پایلوت  خوزستان،  استان  برق  نیروی  توزیع 

هوشمندسازی در صنعت برق اجرایی می شود.

فناوری پارک رییس حضور با ایسنا گزارش به 
پردیسومدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
پایلوت اجرای و برنامهریزی تفاهمنامه خوزستان،
پروژه»هوشمندسازیواتوماسیونشبکهتوزیعبرق
فناور« و دانشبنیان شرکتهای ظرفیت طریق از

تنظیمشدوبهامضایطرفینرسید.
نیازهای رفع راستای در پروژه این پایلوت اجرای
تأمین تحقق برقکشور، ازصنعت بخشی فناورانه
توزیع شرکت نیاز مورد خدمات ارائه و تجهیزات
و دانشبنیان تولیدیشرکتهای و دانشی توان از

فناورداخلیبودهاست.
اتوماسیون و هوشمندسازی طرح پروژه،  این در
همکاری با خوزستان استان در برق توزیع شبکه
فناوریمستقردرپارکعلمو ازشرکتهای یکی

فناوریپردیساجراییخواهدشد.
اتوماسیونشبکه،بهشرکت طرحهوشمندسازیو
راه از نظارت امکان خوزستان استان برق توزیع
به را شبکه تجهیزات کنترل و فرمان اعمال دور،
بین ارتباط ایجاد با میکند. ایجاد آنالین صورت
اجزایشبکهومشترکانبرق،بهکمکنرمافزارهای
هوشمندنسبتبهبازیابیخودکارشبکه،پخشبار
استفاده و تلفات کاهش منظور به شبکه خودکار

بهینهازتجهیزاتنیزمیتواناقدامکرد.
کاهشخاموشی،کاهشتلفاتشبکه،کاهشانتشار
گازهایگلخانهایازطریقاستفادهازمنابعمختلف
پراکنده، مولدهای تجدیدپذیر، منابع مانند انرژی
اندازهگیری وسایل از استفاده با مصرف مدیریت
از بهینه استفاده برق، کیفیت افزایش هوشمند،
زیرساختهایموجودوایجادامکانارتباطدوسویه
بامصرفکنندگانوفروشبرقمازادبرمصرفشان

بهشبکهبرقازمزایایاجرایاینطرحاست.

شهردار منطقه 20 :

دکل های برق سالمت مردم ری 
را تهدید می کند

شهردار منطقه 20 )شهرری( با بیان اینکه 377 
پالک مسکونی در محله های مختلف شهرری در 

حریم دکل های فشار قوی برق قرار دارند، گفت: 
عوارض ناشی از این دکل ها سالمت ساکنان این 

مناطق را تهدید می کند.
ایرناافزود:۲۰ با سیداحمدصفویدرگفتوگو

پالکدرخیابانشهرزاددرحریمسهدکل،
۲۶۰پالکدرمحلهملکآباددرحریمپنجدکل،
دکل، پنج حریم در جوانمرد محله در پالک 3۵
و دکل سه حریم در آبان 13 محله در پالک 1۲
دکل سه حریم در عالئین شهرک در پالک 1۵۰
قرارگرفتهاند.ویبابیاناینکهوجوددکلهایبرق
فشارقویجانمردمشهرریرابهمخاطرهانداخته
است،عنوانکرد:13۴هزارو3۰۰مترمربعمحالت
شهرریدرحریمدکلهایفشارقویقرارگرفتهاند
کهبایدتکلیفاینمحالتدراینخصوصبهزودی

روشنشود.
بین رابطه وجود دانشمندان برخی داد: ادامه وی
سرطان و الکترومغناطیسی میدانهای از انواعی
کابلها کردهاند؛ اعالم و تایید را کودکان در خون
بروز سبب میتوانند قوی فشار برق دکلهای و

سرطانبهویژهدرکودکانشود.
شهردارمنطقه۲۰)شهرری(تصریحکرد:زیرزمینی
کردنایندکلهاتنهاراهبرخورداستکهنیازبه

بودجهزیادیداردوکمکمجلسرامیطلبد.
ویافزود:یکسریازپایههایچوبیبرقنیزدر
اینمحالتوجوددارندکهبهعلتعرضکمکوچه
هاقابلحملنیستندوباقولمساعدشرکتتوزیع
برقجنوبتهرانتمامیاینپایههایچوبیتاپایان

سالجاریتعویضمیشوند.
شهری منطقه جنوبیترین )شهرری( ۲۰ منطقه
داخل ناحیه پنج دارای و است تهران شهرداری
محدودهو۲ناحیهخارجمحدودهو۲1محلهاست.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/7c72112975408.html#%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/15b4112961237.html#%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C
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تخصیص ارز 4200 تومانی به مواد اولیه وارداتی

 افزایش قیمت کاالها توجیه 
ندارد

به کشور  اولیه وارداتی  اقتصاد گفت: مواد  وزیر 
به صورت مداوم رصد می شود و ارز 4200 تومان 
به آن اختصاص می یابد بنابراین نباید با افزایش 

قیمت روبه رو باشیم.
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،مسعودکرباسیانوزیر

ازشش بهرهبرداری آیین اقتصادیدرحاشیه امور
اقتصادی امور وزارت الکترونیک خدمات و سامانه
وداراییدررابطهبانوساناتارزیروزهایاخیرو
مواد گفت: وخدمات، کاالها قیمت روی آن تأثیر
اولیهوارداتیبهکشوربهصورتمداومرصدوکنترل
میشودوباارز۴۲۰۰تومانبهآناختصاصمییابد
بعضاً باشیم. روبهرو قیمت افزایش با نباید بنابراین
قیمت کاهش از بیشتر قیمتها افزایش انعکاس

کاالهااست.
ارز با ویگفت:چندماهپیشقیمتهایواردات
باالتریانجاممیشدامااکنونکهباارزپایینتری
به بیشتری کاهش باید تبع به میشود انجام نیز
لحاظقیمتوجودداشتهباشد؛آرامشبیشتریبه
مردمدراینزمینهبدهیموحتماًدولتوظیفهخود

راانجاممیدهد.
به مالیاتی جامع طرح خصوص در اقتصاد وزیر
منظورشفافیتوسادهسازیپرداختمالیات،گفت:
اینموضوعراباهمکارانمپیگیریمیکنیم.سازمان
مهمی سهم ارتباطات وزارت خصوص به مالیاتی
جامع طرح به موارد از یکی دارند، همکاریها در
مالیاتیبازمیگرددشایدبرخیامورسهمزیادیدر
درآمدهایمالیاتینداشتهباشدامابااربابرجوعدر

ارتباطاست.
ملک انتقال و نقل موضوع گفت: کرباسیان
ساختمان عوارض زیرا شد خواهد برونسپاری
اساس بر هرسال و اخذمیشود توسطشهرداری
تعیین شهرداری سوی از عوارض منطقهبندی
میشود؛اینکهیکنفربخواهدمالیاتآنرابپردازد
ازدفاتراسنادرسمینامهدریافتمیکندتابدهی
انتقال برای ازآن مالیاتیآنمشخصشودوپس

سند،مفاصاحسابمالیاتیبایددریافتکنیم.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز
در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 4۹۹ هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 207هزار تومان 

فروخته می شود.
تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
امروزدربازارآزادسکهتمامبهارآزادیطرحجدید
باافزایشقیمتنسبتبهروزقبلدومیلیونو۴۹۹
دو قدیم طرح آزادی تمامبهار سکه و تومان هزار

میلیونو3۹۷هزارتومانمعاملهمیشد.
هرقطعهنیمبهارآزادیامروزشاهدافزایشقیمت
بودبهنحویکهدربازارآزادهرقطعهنیمسکهبهار
ربعسکه تومان، هزار  ۲3۰ و میلیون یک آزادی
۷۰1هزارتومانوهرقطعهسکهگرمی3۹۵هزار

تومانفروختهمیشد.
تومان هزار ۲۰۷ امروز نیز 1۸عیار گرمطالی هر
طال اونس هر آنکه ضمن بود، شده ارزشگذاری
معامله دالر 1۲۹۷.3 قیمت با جهانی بازارهای در

میشود.
قیمت لحظهای تغییرات مشاهده بخوانید: بیشتر

طال،دالر،سکهوارز
بانک و دولت ارز، نرخ یکسانسازی سیاست با
۴۲۰۰ قیمت با را دالر فروردین ۲۰ از مرکزی
تومانتکنرخیکردهاند؛ایننرختا3۰اردیبهشت
ثابتبودولیاز31اردیبهشتتاامروزهرنرخدالر
هرروزسیرصعودیراطیمیکندوامروز۴۲۲۴

تومانقیمتگذاریشد.
امروزدربازارآزادهریورو۸هزارو1۸3تومانوهر
پوندباارزش۹هزارو۲۸۰تومانودرهمامارات

1۸۹1توماندادوستدمیشد.

واکنش سیف به سکه 2.5 
میلیونی: کمبود عرضه نداریم

رییس کل بانک مرکزی گفت: بابت تعادل عرضه 
و تقاضای بازار سکه مشکلی نداریم ضمن اینکه 

منابع کالن بانک مرکزی هم وضع مطلوبی دارد.
در سیف اهلل ولی تسنیم، خبرگزاری گزارش به
توسعه عملکرد گزارش بررسی نشست حاشیه
خبرنگاران جمع در عشایری و روستایی اشتغال
گفت:واقعیتایناستکهدرپیشفروشسکه۷
میلیونسکهبهفروشرفتکهاینسکههایپیش

فروششدهبهسرعتبهبازارمیآید.
ویبابیاناینکههیچکمبودیدرعرضهسکهنداریم
گفت:بهنظرمیرسداتفاقاتبهوجودآمدهبیشتر
عاملروانیداردکهبهتدریجمیتواندبرطرفشود.
بین شرایط البته افزود: مرکزی بانک کل رییس
المللی،مسائلروانیوبزرگنماییبرخیمسائلکه
ریشهواقعینداردتوانستهچنیناثریدربازارایجاد
برخی در نیست. هم بهطال محدود البته که کند
بیشتر که آمده وجود به وضعی چنین هم کاالها

جنبهروانیدارد.
سـیفدرپاسـخبـهاینپرسـشکهگفتهمیشـود
بانـکمرکـزیهـراونـسطـالرا۷۲دالرگرانتـر
ازقیمـتجهانـیعرضـهمـیکنـد؟گفـت:چنیـن

مطلبـیصحتنـدارد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/22/1748052/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-4200-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/22/1748075/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%87-2-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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12یادداشت مدیریتی

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

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.
همزمانبامدلسازیبرنامهنیرویکار،بایدکیفیت،
کمیتوموقعیتمکانیرانیزدرنظرداشتهباشید.
و توسعه مثل عواملی »مرسر« در مثال، بهعنوان
و پارهوقت و قراردادی نیروهای استعدادها، کسب
بهرهگیریازاستعدادهارادربرنامهریزیهادرنظر
میگیرند.باانجامایناقدامات،الزماستتغییراتی
وقتی شود. اعمال نیز کسبوکار استراتژی در

برنامهریزیبهاتمامرسید،بایدبرایجذب،حفظ،
عملکرد، مدیریت شغلی، پیشرفت مشارکت، جلب
پاداشدهیوقدردانیازاستعدادهانیزبرنامهریزی
کنید.تحقیقاتاخیرPWCحاکیازآناستکه
ازنگاه۷۰درصدمدیراناجرایی،»عدمدسترسیبه
مهارتهایکلیدی«یکیازمهمترینتهدیدهااست
واینیعنیچالشیترسناکبرایکارشناسانمنابع
انسانی.همچنیندرقرن۲1،آنچهبهنوآوری،رقابتی
بودنورشدمنجرمیشود،سرمایهنیست،استعداد
برنامهریزیهای انسجام عدم به توجه با است«،
نیرویکاروپدیدهایموسومبه»سونامینقرهای«
سالخورده( کارکنان از انبوهی شدن )بازنشسته
در سازمانها چالش بزرگترین استعدادها جذب
اقصینقاطجهاناست.گزارشوبسایتلینکدین
درسال۲۰1۶نشانمیدهدکهشکافمیانحجم
استخدامهاوبودجه،همچنانمشکلسازاست.این
را استعدادها شرکتها نمیدهد اجازه توازن عدم
دگرگون را خود استخدام استراتژیهای یا جذب
جذب سنجش معیار مهمترین هم هنوز اما کنند.
بسیاری است. استخدام کیفیت شرکتها، در نیرو
از استفاده با را استخدام کیفیت شرکتها از
روشهایبازخوردیمیسنجند،مثلارزیابینیروی
بعضی استخدام. مدیر رضایت میزان یا استخدامی
دیگرازروشهایبلندمدتاستفادهمیکنند،مثل

نرخحفظنیرویکار.
در حتی است چالش یک همچنان نیرو حفظ

شرکتهایمدرنیکهظاهراهمهنیازهایکارکنان
رافراهممیکنند.

اینمعضلیاستکهدامنهاشتاسطوحارشدسازمان
اهداف، به دستیابی در مستقیما و یافته گسترش
کارکنان مشارکت و دانش پایگاه مالی، ضررهای
تاثیردارد.شرکتهادریافتهاندکههمیشهپاداش
بلکه راحفظمیکنند کارکنان نیستندکه مزایا و
فرصتهای آوردن فراهم مثل ملموسی غیر عوامل
شغلی،برند،جایگاهشرکتدرمیدانرقابتومیزان
مهارتوتجربههمکاراننیزدرماندنکارکنانتاثیر
جوانان که یافت اهمیت زمانی مساله این دارند.
نسلهزاره)نسلYیاMillennial(واردبازارکار
شدند.درحالحاضربیشترینجمعیتنیرویکار
افرادتشکیلمیدهند.گرچههرسه آمریکارااین
Baby(وسالخورده)X(میانسال،)Y(نسلجوان
رفتار )مثل دارند مشابهی انتظارات )Boomers
و انعطافپذیر ساعات پیشرفت، امکان منصفانه،
میزان به نگاهی کارشان(، تاثیر اندازهگیری امکان
مشارکتکارکنانوگردشکاردرسراسرجهان،از
وجودیکنارساییمهمدرمحیطکارخبرمیدهد.
داغترین و مهمترین از یکی کارکنان مشارکت
سوژههاستکهالبتهطیچندسالگذشتهباکاهش
مقیاسجهانی(.حتی )در است بوده مواجه شدید
کشورهاییکهازنظراقتصادیبهبودیافتهاندنیزاز

اینقاعدهمستثنانبودهاند.
حدودنیمیازکارکناندرسطحجهانفکرمیکنند
با اندازهزحمتشانپولدریافتنمیکنند.حتی به
وجودبهبودسایرعواملتاثیرگذاردرمشارکت،مثل
قدردانییانوآوری،تجربهکارکنانچندانخوشایند
این بهبود دنبال به همواره شرکتها است. نبوده
حوزههابودهاند:جلبمشارکتکارکنان،ارائهارزش

پیشنهادی،جذبوحفظاستعدادهاوبهبودسالمت
وخدماتدرمانیکارکنان.مدیرانبایداعتمادسازی
پیشنهاد کارکنان به را قدرتمندی ارزش و کنند
اصلی کلید دو شفافیت، و ارتباط برقراری کنند.

برایرسیدنبهایناهدافند.
همسوسازیتجربهمشتریوکارکنان

مشتریمداریاحتماالیکیازمهمترینگرایشهای
دنیایکسبوکاردرعصرحاضراست.حاالشرکتها
دارند دوست بمانند، رقابت میدان در اینکه برای
دربارهمشتریانوانتظاراتشانبیشتربدانند.آنهابه
گرفتهاند تصمیم خارجی، نیروهای بر تمرکز جای
را خود خدمات و محصوالت و درک را مشتریان
شخصیسازیکنند.اماکارکنانچهمیشوند؟تمرکز
فرهنگ میتواند کارکنان توسعه و مشارکت بر
سازمانراقدرتمندسازد.اتفاقاکامالمنطقیاست
نیز کارکنان روی مشتریمدار، کسبوکار یک که
سود-خدمات«، »زنجیره نظریه طبق کند. تمرکز
میانسوددهیووفاداریمشتریورضایت،وفاداری
مروری  دارد. وجود ارتباط کارکنان بهرهوری و

اجمالیبرایننظریه:
وفاداری تاثیر تحت اول وهله در رشد و سود ـ 

مشتریهستند
ـ وفاداریدرنتیجهرضایتمشتریحاصلمیشود
خدماتی ارزش تاثیر تحت زیادی حد تا رضایت ـ 

استکهبهمشتریارائهمیشود
ـ ارزش،ازسویکارکنانرضایتمند،وفاداروپربازده

خلقمیشود
ـ رضایتکارکناننیز،نتیجهخدماتوسیاستهای
حمایتیاستکهکمکمیکندبهتربهامورمشتری

رسیدگیکنند.
ادامهدارد
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مازندرانبابهرهگیریبیشاز۲۰۰هزارهکتاراززمینهایشالیزاریبرنججزوبزرگترینتولید
اوایل از کنندگانبرنجکشورمحسوبمیشود.فصلنشابرنجبرحسبموقعیتمکانیزمینها
فروردینتااوخرخردادآغازوتاپایانمردادماهبرداشتبرنجصورتمیگیرد.برخیکشاورزان
بهواسطهچاههایمجزاوآبهایرودخانههایاطرافزمینبهکشتدوممیپردازندکهآبانماه

برداشتمیشود.

شالیزارهای برنج مازندران

https://www.isna.ir/photo/97032008980/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#1

	مهندس سپهر برزیمهر 
	دبیر سندیکای صنعت برق ایران شد 
	بررسی نحوه ارزیابی شرکتهای سازنده یراق در جلسه هیات رییسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت
	جلسه هیات رییسه کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت بیست و چهارم اردیبهشت سال جاری با حضور جمعی از اعضای کمیته سازندگان یراق آلات انتقال سندیکا و رییس، مشاور، دبیر و سه نفر از اعضای کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت در محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد.
	آب و برق خودروسازان مجانی است؟ 
	عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد، آب و برق خودروسازان رایگان است.

	نسخه ایرانی هوشمندسازی اتوماسیون در صنعت برق ارائه میشود
	یکی از شرکتهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی، هوشمند سازی اتوماسیون در صنعت برق را ارائه کرد.

	شبکه توزیع برق در وضعیت مطلوب است /قطعی محدود برق در جنوب شرق تهران
	معاون شرکت توزیع برق تهران گفت:با وقوع طوفان در جنوب شرق تهران، قطعی برق به صورت محدود رخ داده که بخش عمده آن برطرف شده است.

	موتور نیروگاه های برقآبی به حرکت درآمد
	تا قبل از بارش های بهاری وضعیت نیروگاههای برقآبی وخیم گزارش میشد گرچه اکنون نیز شرایط کاملا مطلوب نشده اما نسبت به گذشته شرایط نرمالتر شده است، به طوری که در حال حاضر در بخش برقآبی ۳۰۰۰ مگاوات کمبود تولید وجود دارد که این کمبود در هفته های پیش ۴۵۰۰ م

	مراجع عدم مصرف بهینه برق در ارگانها، مساجد و مراکز عمومی را جایز ندانستند
	مراجع عدم مصرف بهینه برق در ارگانها، مساجد و مراکز عمومی را جایز ندانستند و درخصوص عدم رعایت مصرف بهینه انرژی بر صرفه جویی و ضرورت پرهیز از اسراف در مصرف برق تاکید کردند.

	اوج مصرف برق کشور در محدوده 48 هزار مگاوات قرار دارد
	شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیک مصرف برق کشور در روز گذشته (دوشنبه) را 48 هزار و 340 مگاوات گزارش کرد.

	اقدامات انجام گرفته برای پایداری شبکه برق دزفول، اندیمشک و شوش
	مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال برق منطقه ای خوزستان عنوان کرد: اقدامات اساسی و لازم برای پایداری شبکه برق و عبور از تابستان ۹۷ در ناحیه شمال ( دزفول، اندیمشک و شوش) شرکت برق منطقه ای خوزستان انجام گرفته است.

	16 طرح مدیریت مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود
	رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: 16 طرح مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار با 20 میلیارد ریال اعتبار سال جاری در مناطق مختلف این استان اجرا میشود.

	افزایش ظرفیت پست برق آهودشت شهرستان شوش
	کار توسعه ترانس دوم پست برق ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت آهودشت شوش به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر به پایان رسید.

	انتخاب مـــدیر انرژی...
	با توجه به احتمال کمبود انرژی در فصل تابستان، همه ادارات و دستگاههای اجرایی کُردستان، ملزم به کاهش حداقل ۱۰ درصد برق مصرفی خود هستند.

	دسترسی به 10 خدمت توزیع برق شیرازدر فضای وب امکان پذیراست
	مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز بیان داشت :بخشی از خدمات قابل واگذاری توزیع برق شیراز که طی سالهای گذشته برونسپاری شده بود،اکنون با ارتقای نرمافزارهای مربوط،شامل 10 خدمت برتر توسعه داده شده و در فضای وب قابل دسترسی است.

	پایلوت هوشمندسازی صنعت برق در خوزستان اجرایی میشود
	با امضای تفاهمنامهای میان یکی از شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس و معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری و شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان، پایلوت هوشمندسازی در صنعت برق اجرایی میشود.

	دکلهای برق سلامت مردم ری را تهدید می کند
	شهردار منطقه 20 (شهرری) با بیان اینکه 377 پلاک مسکونی در محلههای مختلف شهرری در حریم دکل های فشار قوی برق قرار دارند، گفت: عوارض ناشی از این دکل ها سلامت ساکنان این مناطق را تهدید می کند.

	واکنش سیف به سکه ۲.۵ میلیونی: کمبود عرضه نداریم
	رییس کل بانک مرکزی گفت: بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار سکه مشکلی نداریم ضمن اینکه منابع کلان بانک مرکزی هم وضع مطلوبی دارد.

	 افزایش قیمت کالاها توجیه ندارد
	وزیر اقتصاد گفت: مواد اولیه وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد میشود و ارز ۴۲۰۰ تومان به آن اختصاص مییابد بنابراین نباید با افزایش قیمت روبهرو باشیم.

	قیمت طلا، دلار، سکه و ارز
	هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۴۹۹ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۲۰۷هزار تومان فروخته میشود.


	چالشی به نام جذب و حفظ سرمایههای انسانی(قسمت دوم )
	این روزها بهدلیل پیشرفت تکنولوژی و تغییر رفتار مشتریان، بسیاری از سازمانها در سراسر جهان به رویکرد مشتری محوری روی آوردهاند. این تغییر رویکرد، این سوال را در ذهن ایجاد میکند که آیا نباید به کارکنان نیز به همین اندازه اهمیت دهیم؟ چرا که میان تجربه مشتر




