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متهم اصلی گرانی

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

 دنیای اقتصاد/ دکتر تیمور رحمانی
در طول سال های گذشته به رغم تداوم رشد های باالی 
نقدینگی، نرخ تورم ابتدا روند نزولی داشته و سال های 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی حدود ۹ درصد 
ثبت شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این وضعیت 
اقتصادی  رایج  نظریات  با  ناهماهنگ  و  عجیب  را 
رسیده اند  نتیجه  این  به  برخی  حتی  و  می دانستند 
که ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم از اساس وجود 
نداشته و آنچه در این سال ها رخ داده است بطالن این 

نظریه رایج اقتصادی است.
گرچه دانش آموخته های اقتصاد باید به دور از جزم 
در  را  اقتصادی  متغیرهای  رابطه  و  باشند  اندیشی 
و  ندانند  تغییر  غیرقابل  و  آهنین  قانونی  زمان  طول 
بسیاری  بگیرند همان گونه که  نظر  را در  امکان  این 
بیولوژیک  ساختار  قبیل  از  طبیعی  پدیده های  از 
جانداران، واکنش درمان بیماری ها به دارو و اقلیم و 
محیط زیست دچار تغییر هستند، روابط پدیده های 
این  در  اما  می شوند.  تغییر  دستخوش  نیز  اقتصادی 
بارها ثابت شده گسست دوره ای به معنای  خصوص 
بی ارتباطی مطلق نیست. در واقع گسست رابطه رشد 
تازه نیست و در  اوال پدیده ای  نقدینگی و نرخ تورم 
نوشتار دیگری در همین روزنامه قبال دوره های زمانی 

این گسست و دلیل آنها را ذکر کرده ام و ثانیا
ادامه در صفحه ۳

ــرژی  ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــرژی  ــت ان ــری ظرفی ــش 2 براب ــت: افزای گف
ــده و  ــذاری ش ــدف گ ــور ه ــو در کش ــای ن ه
ایــن رویکــرد ســاالنه طبــق برنامــه در حــال 

ــت. ــام اس انج
ــا  ــری روز دوشــنبه در گفــت و گــو ب ــون حائ همای
ــتان  ــوش خوزس ــتان ش ــا در شهرس ــگار ایرن خبرن
افــزود: در حالیکــه ظرفیــت نصــب شــده در زمینــه 
ــور در  ــیدی در کش ــادی و خورش ــای ب ــرژی ه ان
ســال ۱۳۹۵ معــادل 2۵0 مــگاوات بــود ایــن میزان 
ــه ۵00 مــگاوات افزایــش یافــت. در ســال ۱۳۹۶ ب

وی هدفگــذاری امســال بــرای تولیــد انــرژی هــای 
ــرژی  ــگاوات ان ــزار م ــد یکه ــور را تولی ــو در کش ن
عنــوان کــرد اظهــار داشــت: انتظــار داریــم امســال 
ظرفیــت نصــب شــده واحدهــای خورشــیدی و 
بــادی در کشــور نســبت بــه ســال گذشــته 2 برابــر 

شــود.
**صادرات یکهزار مگاوات برق به عراق

معــاون وزیــر نیــرو همچنیــن در خصــوص صــادرات 
ــرق  ــت ب ــای صنع ــت ه ــت: یکــی از قابلی ــرق گف ب
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــرژی ب ــادرات ان ــور ص کش

معاون وزیر نیرو: 

ظرفیت انرژی های نو در کشور ساالنه 2برابر می شود

ــگاوات  ــزار م ــر یکه ــال حاض ــد و در ح ــی باش م
ــه کشــور عــراق صــادر مــی شــود. ــرق ب ــرژی ب ان

حائــری بیــان داشــت:جمهوری اســالمی ایــران 
ــی  ــرز خاک ــا م ــا آنه ــه ب ــورهایی ک ــام کش ــا تم ب
ــن  ــن بیانگــر ای ــرژی مــی کنــد و ای ــادل ان دارد تب
ــرژی در  ــه ان ــران در زمین ــه ای ــت ک ــت اس واقعی

ــت. ــرآمد اس ــه س منطق
وی همچنیــن در خصــوص برقرســانی به روســتاهای 
ــوار  ــاالی ۱0 خان کشــور گفــت: تمــام روســتاهای ب

کشــور از نعمــت بــرق بهــره منــد مــی باشــند.
ــکاری  ــرق هم ــرف ب ــت مص ــردم در مدیری ** م

خوبــی دارنــد

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی همکاری 
مــردم در مدیریــت مصــرف بــرق را موثــر و مثبــت 
ارزیابــی کــرد و گفــت: اجــرای طــرح کاهــش 
ســاعات اداری در اســتان خوزســتان نقــش مهمــی 
ــورت  ــته و در ص ــرژی داش ــرف ان ــش مص در کاه
اجــرای ایــن طــرح در کل کشــور ، پیــک مصــرف 

ــم کــرد. ــدون خاموشــی ســپری خواهی ــرق را ب ب
**شوش قطب انرژی برق منطقه می شود

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــن در گف ــری همچنی حائ
ــرا در ــای در دســت اج ــرح ه ــا تشــریح ط ــا ب ایرن

 شهرستان شوش در زمینه انرژی گفت: 7۶0 
ادامه در صفحه 4

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3401728-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/3ee8113336535.html#%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

ظرفیت انرژی های نو در کشور ساالنه 
2برابر می شود 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: افزایش 
نو در کشور هدف  انرژی های  برابری ظرفیت   2
گذاری شده و این رویکرد ساالنه طبق برنامه در 

حال انجام است.
صفحه 1

بین سندیکای  تفاهم نامه  امضای 
صنعت برق خراسان و دانشگاه 

سجاد  صنعتی 
برق  صنعت  سندیکای  فیمابین  تفاهم نامه ای 
شعبه خراسان و دانشگاه صنعتی سجاد به منظور 
برقراري ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیري 
پژوهشي،  تحقیقاتي،  علمي،  توانمندي هاي  از 

مشاوره اي و فناوري دانشگاه به امضا رسید.
صفحه 4

اطمینان دارم از پیک مصرف برق 
بدون خاموشی عبور خواهیم کرد 

معاون اول رئیس جمهور گفت: اطمینان دارم با 
از  نیرو  وزارت  مناسب  مدیریت  و  ریزی  برنامه 
پیک مصرف برق سال 97 بدون خاموشی و بروز 

مشکل عبور خواهیم کرد 
صفحه 5

بنگاه های  رفتار صادراتی  نوع شناسی 
صادرکننده در صنعت برق ایران  

در  جهان  اقتصادهای  جهانی سازی  تشدید   
حضور  ضرورت  افزایش  موجب  اخیر،  دهه های 

بنگاه ها در عملیات صادرات شده 
صفحه 5

نیرو و رسانه  نخستین جشنواره 
می شود  برگزار 

شعار  با  را  رسانه«  و  »نیرو  جشنواره  نخستین 
محوری »مدیریت مصرف و تقاضا« در میان اهالی 

هنر و رسانه برگزار می شود.
صفحه 6

جلوگیری از هدر رفت 76 میلیون 
کیلو وات ساعت انرژی اقتصادي 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس گفت: دراین شرکت از 76 
میلیون کیلو وات ساعت هدر رفت انرژی جلوگیری 

کرده است . 
صفحه 6

برای کاهش مصرف برق در بخش 
برنامه ریزی شود  خانگی 

 مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان گفت: باید 
برای کنترل این ظرفیت قابل توجه بخش خانگی 

در میان مدت برنامه ریزی شود 
صفحه 7

تولید 6.1 مگاوات برق از طریق 
مولدهای سوخت فسیلی در 

غربی  آذربایجان 
تعداد 10 مولد تولید برق )مایع یا نفت وگاز( در 
آذربایجان غربی وجود دارد که 6.1 مگاوات برق 

تولید می کنند.
صفحه 7

انعقاد 1201 تفاهم نامه پاسخ گویی بار 
در سال جاری با مشترکین برق استان 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
تاکنون  جاری  سال  ازابتدای  گفت:  غربی 
1هزارو740 تفاهم نامه به مشترکین استان ارائه 

شده است.
صفحه 8

بهینه مصرف  راهکاری جز مدیریت 
برق برای جلوگیری از خاموشی 

نداریم 
مدیرعامل شرکت برق کردستان با اشاره به کمبود 
پنج هزار مگاوات برق در کشور گفت: راهکاری 
جز مدیریت بهینه مصرف برق برای جلوگیری از 

خاموشی نداریم.
صفحه 8

اولین نیروگاه زباله سوز مازندران 
افتتاح می شود   بزودی 

استاندار مازندران در حاشیه بازدید از چند پروژه 
این که همه  به  توجه  با  آور شد:  یاد  نوشهر  در 
تجهیزات نیروگاه زباله سوز نوشهر فراهم شده 
است؛ بزودی شاهد بهره برداری از اولین نیروگاه 

تولید برق از زباله در استان خواهیم بود.  
صفحه9

20 هزار مگاوات برق برای خنک شدن ایرانیان 
مگاوات  هزار  اکنون 58  هم  برق کشور  مصرف 
ساعت است که 20 هزار مگاوات ساعت آن در 

بخش سرمایش استفاده می شود.
صفحه 9

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 
 97/0۳/28

صفحه 1 
ارسال دالر با پیک موتوری!

اعالم می شود با دالالن ارز به طور جدی برخورد 
می شود، با این وجود این افراد به راحتی به فعالیت 

می پردازند و نبض بازار ارز را در دست دارند. 
صفحه 10

همراه با کارکنان از آغاز تا پایان سفر 
کاری 

این روزها بسیاری از سازمان ها به دلیل پیشرفت 
رویکرد  به  مشتریان،  رفتار  تغییر  و  تکنولوژی 

مشتری مداری روی آورده اند. 
صفحه 11
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هواشناسی،  پزشکی،  مانند  علوم  از  بسیاری  در 
منوال  همین  بر  وضع  نیز  امثالهم  و  زمین شناسی 
که  است  آن  از  حاکی  شرایط  مجموعه  اما  است(، 
احتمال افزایش قابل توجه تورم بسیار باالتر از تداوم 
وضع موجود آن است. در طول سال های گذشته دولت 
و  کند  کنترل  را  تورم  که  است  کرده  زیادی  تالش 
کامال صحیحی  سیاست  فی نفسه  تورم  کنترل  البته 
دستیابی  امکان  باال  تورم های  وجود  با  چراکه  است؛ 
به رشد اقتصادی باال و پایدار ناممکن است و از این 
پایدار  کنترل  اما  است؛  قابل تقدیر  تالش  این  جهت 
تورم بدون کنترل رشد نقدینگی بسیار کم احتمال 
نگرانی  گذشته  سال  چند  طول  در  نویسنده  است. 
خود را از این شیوه رشد باالی نقدینگی بیان کرده 
است که هم امکان برگشت تورم را محتمل می سازد 
به  می کند.  اساسی  دشواری  دچار  را  بانک ها  هم  و 
پنج سال گذشته  ایران در طول  اقتصاد  هر صورت، 
وضعیتی را تجربه کرده که مشابه دقیق آن در ایران و 
جهان وجود نداشته است و شاید به همین دلیل نیز 
بسیاری از اقتصاددانان تاثیرگذار در سیاست گذاری با 
صرف کاهش نرخ تورم به وضعیت خوش بین بودند و 
نشان  از خود  نقدینگی  باالی  از رشد  زیادی  نگرانی 
نمی دادند. با توجه به اینکه پدیدار شدن اثر رشدهای 
همزمان  کم وبیش  گذشته  سال های  نقدینگی  باالی 
با تشدید تحریم های غیرمنصفانه بر ملت ایران شده 
در  را  فزاینده ای  هوشیاری  و  درایت  به  نیاز  است، 
سیاست پولی و حل مشکالت بانکی به وجود آورده که 
جای چندانی بر ای سعی و خطا باقی نگذاشته است. 
با  بتواند  امید داریم که دستگاه تصمیم گیری کشور 
پرهیز از عدم توجه به نظرات اقتصاددانان طیف های 
مختلف سیاسی و خارج از حلقه تصمیم گیری، زمینه 
کنار آمدن با دوران گذار سخت پیش رو را فراهم کند.

ادامه از صفحه ۱
اثر  تخلیه شدن  و  رابطه  این  اعاده  از  نشانه هایی  به 
رشد های باالی نقدینگی بر سطح قیمت ها اشاره کرده 
بودم. در طول حدود ۵ سال گذشته که نرخ تورم با 
وجود رشد باالی نقدینگی کاهش یافته و تک رقمی 
شده است، عامل گسست نرخ رشد نقدینگی و نرخ 
تورم وجود نرخ باالی سود و شیوه خلق نقدینگی در 
کنار کنترل نسبی نرخ ارز بوده است. باال بودن نرخ 
سود که به طور چشمگیری خود را در افزایش شدید 
نسبت شبه پول به نقدینگی و بنابراین افزایش شدید 
ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده )و در نتیجه 
و ضریب  نقدینگی  به  پول  نسبت  قابل توجه  کاهش 
فزاینده خلق پول(، سبب شده است مخارج مصرفی 
تقاضای  بخش  مهم ترین  به عنوان  سرمایه گذاری  و 
کل در حال کاهش یا رشد اندک باشند و به همین 
دلیل فشار رشد نقدینگی بر سطح قیمت ها موقتا به 
پولی  کمیت های  آمار  به  اگر  واقع،  در  بیفتد.  تاخیر 
توجه شود با وجود رشد های باالی نقدینگی، رشد پایه 
پولی و به ویژه حجم پول مالیم تر بوده و به عبارت دیگر 
بخش سیال نقدینگی رشد نسبتا کمتری در مقایسه 
با شبه پول داشته است. آشکار است تا زمانی که رشد 
نقدینگی عمدتا مرتبط با اجزای غیرسیال آن باشد، 
فشار آن بر سطح قیمت ها محدود است. نکته دیگر آن 
است که رشد های باالی نقدینگی به شدت مرتبط با 
تنگنای اعتباری و پدیدار شدن دارایی های منجمد در 

ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری بوده است. 
در شرایط وجود چنین دارایی هایی در ترازنامه بانک ها 
و موسسات اعتباری، آنها ناچار بوده اند با نرخ سود باال 
سپرده گذاران را ترغیب کنند تا سپرده های غیردیداری 

نگهداری کنند و برای رسیدن به این هدف ناچار به 
پیشنهاد نرخ سود باالتر و وارد شدن در جنگ قیمتی 
معنی  به  طرف  یک  از  این  بوده اند.  سود  نرخ  روی 
کاهش مخارج کل اقتصاد و از طرف دیگر به معنی 
افزایش دارایی بانک ها عمدتا به شکل امهال وام ها و 
تسهیالت غیرقابل بازپرداخت )و نه اعطای تسهیالت 
آن  افزودن  و  پروژه ها  روی  و شناسایی سود  جدید( 
به دارایی ها در ترازنامه بوده است؛ بدون آنکه چنین 
سودی تحقق یافته باشد. به همین دلیل است که با 
وجود رشد های باالی نقدینگی، کمبود نقدینگی یکی 
از مشکالت اساسی بنگاه ها در تداوم فعالیت جاری و 

اجرای پروژه های سرمایه گذاری بوده است.
باالی  این شیوه رشد  آیا  این است که  حال پرسش 
امکان  نیز  آتی  سال های  و  سال جاری  در  نقدینگی 
کنترل  با  تاکنون  که  سیاست گذار  آیا  و  دارد  تداوم 
نسبی پایه پولی شاهد کنترل تورم و احساس توفیق 
در سیاست گذاری خود بوده است، می تواند همچنان 
به پایین بودن نرخ تورم مطمئن باشد. واقعیت آن است 
که براساس روند تاریخی کمیت های پولی و رابطه آنها 
با سطح قیمت ها امکان تداوم وضع موجود بسیار اندک 
رشد  نرخ  زمانی ۱۳۳۸-۱۳۹۵  دوره  در طول  است. 
پایه پولی و حجم پول ساالنه حدود 2۱ درصد و نرخ 
رشد نقدینگی ساالنه حدود 22 درصد بوده و تفاوت 
چندانی بین رابطه آنها با سطح قیمت ها وجود نداشته 
است. این به آن معنی است که اگر در طول پنج سال 
گذشته با وجود رشد باالی نقدینگی، رشد پایه پولی 
به طور نسبی کنترل شده، در آینده چنین وضعیتی 
ابتدا  همان  از  دیگر،  به عبارت  است.  تداوم  غیرقابل 
نقدینگی  باالی  به رشد  بود که کم توجهی  مشخص 
با این استدالل که رشد پایه پولی برای کنترل تورم 
کافی است، سیاستی مناسب نبوده است و در آینده 

کنترل بر رشد پایه پولی نیز به طور اجتناب ناپذیر از 
دست خواهد رفت. دلیل اصلی این موضوع هم توسل 
و  بانکی  فراگیر  بحران  از  پرهیز  برای  پول  انتشار  به 
کاستن از شدت تنگنای اعتباری در اقتصاد است. در 
واقع، اگر به داده ها توجه شود، آشکار است که حتی 
مداخالت محدود بانک مرکزی برای سامان دادن به 
مشکالت سپرده گذاران موسسات اعتباری و همچنین 
ممانعت از دشواری بانک ها سبب فشار روی پایه پولی 
در سال های اخیر شده؛ به گونه ای که عامل مسلط در 
رشد پایه پولی همین عامل بوده است. این وضعیت 
در سال جاری و سال های آتی کماکان وجود خواهد 
داشت. به طور خالصه، اگر در طول سال های گذشته 
رشد نقدینگی باال با رشد نه چندان باالی پایه پولی و 
حجم پول همراه بوده است، در سال جاری و سال های 
آتی به تدریج با رشد های باالتر پایه پولی و حجم پول 

همراه خواهد شد.
اما اگر رشد های باالی نقدینگی به تدریج خود را به 
رشد های باالی پایه پولی و حجم پول منتقل و سهم 
فشار  آن گاه  کند،  افزایش  به  شروع  نقدینگی  سیال 
بر سطح  نقدینگی سال های گذشته  باالی  رشدهای 
قیمت ها به تدریج پدیدار خواهد شد. نشانه هایی از این 
پدیدار شدن در قیمت مسکن و نرخ ارز خود را نمایان 
به قیمت کاالها و  انتظار می رود که  و  ساخته است 
خدمات نیز سرایت کند. فشارهای برخی اصناف برای 
افزایش قیمت کاالها و خدمات خود )که تا حد زیادی 
طول  در  است(  شده  کنترل  شبه دستوری  شکل  به 
رشد های  اثر  شدن  پدیدار  از  عالمتی  اخیر  ماه های 
و  کاالها  قیمت  بر  نقدینگی سال های گذشته  باالی 

خدمات است.
می کند  صحبت  پدیده هایی  به  راجع  اقتصاد  علم 
)گرچه  بسیار دشوار می کند  را  دقیق  پیش بینی  که 
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امضای تفاهم نامه بین سندیکای 
صنعت برق خراسان و دانشگاه 

صنعتی سجاد

برق  صنعت  سندیکای  فیمابین  تفاهم نامه ای 
شعبه خراسان و دانشگاه صنعتی سجاد به منظور 
برقراري ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیري 
پژوهشي،  تحقیقاتي،  علمي،  توانمندي هاي  از 

مشاوره اي و فناوري دانشگاه به امضا رسید.
ارتباط نزدیک و موثرتر صنعت و دانشگاه در جهت 
انتقال تجربیات و توانمندی های علمی و عملی یکی 
شعبه  سندیکای  شده  هدف گذاری  برنامه های  از 
خراسان در سند چشم انداز است. به همین منظور 
مشترکی  جلسه   جاری  سال  خرداد  دوم  و  بیست 
بین هیات مدیره شعبه خراسان به ریاست مهندس 
شادمان و دکتر رضایی نیک ریاست دفتر ارتباط با 

صنعت دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد. 
طرفیـن در ایـن جلسـه ضمـن تاکید بر ضـرورت بر 
نیـاز بیـش از پیـش بـه تعامـل دو سـویه صنعـت و 
دانشـگاه، بـه بررسـی راهکارهـای ایجاد ایـن تعامل 
فیمابیـن  نامـه ای  تفاهـم  نهایـت   در  و  پرداختـه 

سـندیکای صنعـت برق شـعبه خراسـان و دانشـگاه 
صنعتـی سـجاد بـه امضا رسـاندند. 

در ایـن تفاهـم نامـه کـه بـه امضـای ریاسـت دفتـر 
ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه صنعتی سـجاد و رئیس 
هیـات مدیـره سـندیکای شـعبه خراسـان رسـیده 
چـه  هـر  آشـنایي  قبیـل  از  محورهایـی  بـر  اسـت 
بیشـتر، تبـادل دانـش و تجربیات طرفیـن، بهره مند 
شـدن طرفیـن از امکانـات یکدیگـر از قبیـل تـوان 
فکـري، تجربي، پژوهشـي، آزمایشـگاهي، کارگاهي، 
کتابخانـه اي، ارتباطـات بین المللـي، و داده های قابل 
اسـتفاده در پژوهـش و تحقیـق، بومـي سـازي و یـا 
انتقـال تکنولوژي هـاي مرتبـط با  نیازهـاي طرفین، 
تاسـیس شـرکت هاي  و  نـو   ایده هـاي  از  حمایـت 
دانش بنیـان در حوزه هاي مرتبط تاکید شـده اسـت.   
بکارگیـري تـوان مجموعه هـاي فنـاور مرکز رشـد و 
یـا معرفـي شـدگان جهـت رفـع نیازهـاي طرفیـن، 
حمایـت از طرح هـاي تحقیقاتـی و پایـان نامـه های 
دانشـجویی، همکاري  در برگزاری مشـترک همایش 
هـا و کارگاه هـا، اجـراي پـروژه هـاي تحقیقاتـي- 
کاربـردي مـورد نیـاز تـا مرحلـه تبیین دانـش فني، 
ارائـه سـمینارها، دوره هاي تخصصـي و کارگاه هاي 
آموزشـي کوتـاه مـدت، فراهـم کـردن بازدیدهـای 
متقابـل علمـی، معرفی دانشـجویان جهـت گذراندن 
دوره هـای کارآمـوزی مرتبـط به حـوزه صنعت برق 
از دیگـر موضوعـات مطـرح ایـن تفاهم نامـه اسـت. 
از همـکاری سـندیکای  شـایات ذکـر اسـت؛ پـس 
شـعبه خراسـان با دانشـگاه فردوسـی مشـهد که در 
قالـب تفاهـم نامـه ای بـه امضـا رسـید، ایـن دومین 
همـکاری بـا یـک دانشـگاه موفق در سـطح اسـتان 
خراسـان رضـوی اسـت کـه در زمینـه رشـته های 

تحصیلـی بـرق فعالیـت دارد.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 97/0۳/28
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت دومیلیون و 472هزار تومان و هر گرم طالی 

۱۸عیار با قیمت 2۱۱هزار تومان فروخته می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 
قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و 472 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دو میلیون و ۳۹۹ 

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 آزادی 
یک میلیون و 2۳۵  هزار تومان، ربع سکه ۶۹۵ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۳۹۵ هزار تومان فروخته 
می شد. هر گرم طالی ۱۸عیار نیز امروز 2۱۱ هزار تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طال در 

بازارهای جهانی با قیمت ۱2۸0.7 دالر معامله می شود.
بیشتر بخوانید: مشاهده تغییرات لحظه ای قیمت طال، دالر، سکه و ارز

با سیاست یکسان سازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین دالر را با قیمت 4200 تومان تک نرخی 
کرده اند؛ این نرخ تا ۳0 اردیبهشت ثابت بود ولی از ۳۱ اردیبهشت تا امروز نرخ دالر هر روز سیر صعودی را 

طی می کند و امروز 4242 تومان قیمت گذاری شد.
امروز در بازار آزاد هر یورو ۸ هزار و ۱۱۳ تومان و هر پوند با ارزش ۹ هزار و 270 تومان و درهم امارات ۱۹0۳ 

تومان دادوستد می شد.

ادامه از صفحه ۱ 
مگاولــت آمپــر پســت انتقــال و فــوق توزیــع بــرق در شهرســتان شــوش اجــرا شــده و یــا در دســت اجراســت 
کــه بــا وارد مــدار شــدن آنهــا ظرفیــت پســت هــای انتقــال و فــوق توزیــع بــرق در ایــن منطقــه بــه پنــج 

برابــر پیــک مصــرف خواهــد رســید.
ــت در شهرســتان شــوش آغــاز مــی شــود  ــو ول ــرق 400 کیل ــزودی احــداث پســت ب ــا بیــان اینکــه ب وی ب
گفــت: بــا احــداث ایــن پســت بــرق قابلیــت هــای خوبــی در زمینــه انــرژی در منطقــه ایجــاد مــی شــود و 

شــوش بــه قطــب بــزرگ منطقــه در تامیــن انــرژی بــرق تبدیــل خواهــد شــد.
ــرژی امــکان توســعه ظرفیــت هــای کشــاورزی و  ــر ســاخت هــا در زمینــه ان ــا توســعه زی ــزود: ب ــری اف حائ

صنعتــی در شهرســتان شــوش فراهــم مــی شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در ســفری یــک روزه بــه شهرســتان شــوش در اســتان خوزســتان از طــرح هــا و پروژه هــای 

بــرق در دســت اجــرا در ایــن منطقــه دیــدن کرد.
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جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

اطمینان دارم از پیک مصرف 
برق بدون خاموشی عبور 

خواهیم کرد

دارم  اطمینان  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
نیرو  وزارت  مناسب  مدیریت  و  ریزی  برنامه  با 
از پیک مصرف برق سال 97 بدون خاموشی و 
نیز در  و دولت  بروز مشکل عبور خواهیم کرد 
این  به  نیاز  مالی مورد  منابع  تامین  و  تخصیص 

وزارتخانه کمک خواهد کرد.
اسحاق  فارس،  خبرگزاری  دولت  حوزه  گزارش  به 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  در جلسه ستاد 
برگزار  امروز  ظهر  که  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
شد، با اشاره به گزارش ارائه شده از افزایش مصرف 
برق در کشور و ضرورت کاهش مصرف برای گذر از 
ریزی  برنامه  بر ضرورت   ،۹7 سال  در  مصرف  پیک 
صحیح در دستگاه های اجرایی برای کاهش مصرف 
برق بویژه در تابستان تاکید کرد و گفت: الزم است 
وزارت نیرو در اسرع وقت راهکارها و پیشنهادات این 
وزارتخانه را برای کاهش مصرف برق در دستگاه های 
اداری دولتی به هیات دولت برای تصویب ارائه کند.  
وی با تاکید بر توانمندی کارشناسی و مدیریت قوی 
در وزارت نیرو، تصریح کرد: اطمینان دارم با برنامه 
ریزی و مدیریت مناسب وزارت نیرو از پیک مصرف 
عبور  مشکل  بروز  و  خاموشی  بدون   ۹7 سال  برق 
خواهیم کرد و دولت نیز در تخصیص و تامین منابع 

مالی مورد نیاز به این وزارتخانه کمک خواهد کرد.
سال  در  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
سالهای  های  برنامه  از  متفاوت  هایی  برنامه  جاری 
های  دستگاه  در  برق  مصرف  کاهش  برای  گذشته 
دولتی تدوین شده است، گفت: براساس ساز و کارهای 
در  چشمگیری  اثرات  شاهد  امیدوارم  شده  طراحی 

صرفه جویی مصرف برق در سال جاری باشیم. 
پشتیبانی  و  دفاع  نیرو،  وزرای  که  جلسه  این  در 
نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، نفت، 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس 
جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان اداری 
و استخدامی کشور، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
توانیر، مدیرعامل شرکت مپنا و رییس اتاق بازرگانی 

ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی گزارشی از برنامه های بخش برق برای گذر 
از پیک مصرف سال ۹7 ارائه کرد و به تشریح برنامه 
در  خاموشی  بحران  از  عبور  برای  نیرو  وزارت  های 

سال جاری پرداخت. 
خصوص  در  توضیحاتی  همچنین  گزارش  این  در 
وضعیت ظرفیت منصوب شبکه سراسری برق کشور 
شبکه  روزانه  پیک  تغییرات  نیروگاه،  تفکیک  به 
تنظیم  برق،  مصرف  مدیریت  برنامه  برق،  سراسری 
فرهنگ  دولتی،  اجرایی  های  دستگاه  کار  ساعت 
فرهنگ  ترویج  برای  ها  رسانه  از  استفاده  و  سازی 
صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف برق در خصوص 

روشنایی معابر و بزرگراه ها ارائه شد.
شد  موظف  بودجه  و  برنامه  سازمان  جلسه  این  در 
در صورت افزایش مصرف برق بیش از حد متعارف 
توسط دستگاه های اداری دولتی، هزینه برق مصرفی 

را از بودجه این دستگاه ها کسر کند. 
پیامدهای  و  اثرات  موضوع  به  جلسه  این  ادامه  در 
پرداخته شد  برق کشور  تحریم در صنعت  از  ناشی 
پیشنهاداتی  درباره  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  و 
و  مالی  منابع  تامین  و  تحریم  اثرات  رفع  جهت  در 
تصمیمات  کشور،  برق  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات 

الزم در این خصوص اتخاذ شد.
اجرای  راستای  در  همچنین  جلسه  این  پایان  در 
منویات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت عدم 
تولید  کشور  داخل  در  که  اقالمی  و  کاالها  واردات 
می شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد 
ظرف مدت یک هفته فهرست کاالهایی که در داخل 
کشور به اندازه کافی تولید می شود و یا واردات آنها 
غیر ضروری است را به دبیرخانه ستاد برای طرح و 

تصویب در جلسه آینده ستاد ارائه کند.

نوع شناسی رفتار صادراتی 
بنگاه های صادرکننده در صنعت 

برق ایران 
خبرگزاری فارس: تشدید جهانی سازی اقتصادهای 
جهان در دهه های اخیر، موجب افزایش ضرورت 
این  و  صادرات شده  عملیات  در  بنگاه ها  حضور 
گرایش به جهانی سازی کسب وکار، ضرورت اهمیت 
را  خارجی  بازارهای  در  بنگاه ها  رفتار  از  آگاهی 

افزایش داده است.
 تشدید جهانی سازی اقتصادهای جهان در دهه های اخیر، 
موجب افزایش ضرورت حضور بنگاه ها در عملیات صادرات 
شده و این گرایش به جهانی سازی کسب وکار، ضرورت 
اهمیت آگاهی از رفتار بنگاه ها در بازارهای خارجی را 
ابعاد  افزایش داده است. هدف این پژوهش، شناسایی 
رفتار صادراتی و گونه های صادراتی بنگاه های صادرکننده 
در  پیشین  پژوهش های  است.  ایران  برق  صنعت  در 
حیطۀ رفتار صادراتی محدود، یک سو نگر، کمی گرا و 
با  را  بنگاه  این پژوهش رفتار صادراتی  ساده انگارانه اند. 
تأسی از رویکردهای مبتنی بر منابع، رویکرد شبکه ای، 
کارآفرینی بین المللی و ذهنیت جهانی بررسی می کند. 
بدین منظور، براساس روش مطالعۀ موردی، مصاحبه های 
عمیقی با مدیران صادراتی چهار بنگاه صادراتی در صنعت 
برق ایران به عمل آمد. تحلیل داده ها براساس روش مطالعۀ 
موردی استیک نشان داد ابعاد رفتار صادراتی بنگاه ها، به 
هشت مضمون، شامل ذهنیت جهانی، رویکرد صادراتی، 
قابلیت   بازارشناسی صادراتی، قابلیت تصویرپردازی برند، 
قابلیت ایجاد زنجیرۀ ارزش شبکه ای، قابلیت یادگیری 
بین الملل، قابلیت کارآفرینانۀ مدیران طبقه بندی می شود. 
یادگیرندگان  الگوی  سه  ابعاد،  این  براساس  همچنین 
محتاط، راهبردگرا و شبکه سازان تجربه گرا بین چهار 

بنگاه مورد مطالعه شناسایی شد.

http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/d6e7113338605.html#%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/b3d5113299955.html#%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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معاون بهره برداری توزیع برق فارس:

جلوگیری از هدر رفت 76 میلیون کیلو وات ساعت انرژی اقتصادي

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: دراین شرکت از 76 
میلیون کیلو وات ساعت هدر رفت انرژی جلوگیری کرده است . 

به گزارش ایسنا منطقه ی فارس به نقل از روابط عمومی توزیع برق شیراز، حمیدرضا جالیر در دیدار با مدیر 
کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر ادامه داد: با فعالیت 2۳ گروه تعمیرات خط گرم لمس مدار در سال ۹۶ 
از هدر رفت 7۶ میلیون کیلو وات ساعت انرژی جلوگیری شده که رضایت مشترکین صنعتی و کشاورزی را به 

همراه داشته است. 
وی با بیان اینکه فعالیت این تعداد گروه تعمیرات خط گرم لمس مدار در سطح کشور چشمگیر بوده است، 
گفت: این مهم با توانمندسازی و آموزش بخش خصوصی و با قراردادهای کار مزدی بجای وقت مزدی که منجر 

به افزایش کارآیی شده است. 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همچنین یادآور شد: بیش از 40 هزار 
مورد تعمیرات در شبکه برق استان بدون نیاز به قطع کلید و اعمال خاموشی بر طرف و باعث پایداری بهتر 

شبکه برق شده است .

نخستین جشنواره نیرو و رسانه برگزار می شود 

نخستین جشنواره »نیرو و رسانه« را با شعار محوری »مدیریت مصرف و تقاضا« در میان اهالی هنر و رسانه 
برگزار می شود.

اهداف اصالح شیوه  به  نیل  توسعه مشارکت رسانه ها در  راستای  نیرو در  وزارت  فارس،  به گزارش خبرگزاری 
مصرف و سبک زندگی شهروندان، جلب اعتماد عمومی و اطالع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج 
نهادن به تالش های سازنده اصحاب رسانه در این صنعت، در نظر دارد نخستین جشنواره »نیرو رسانه« را با شعار 

محوری »مدیریت مصرف و تقاضا« برگزار کند.
گزارش،  تیتر،  قالب  در  را  خود  آثار  می توانند  عالقمندان  و  رسانه  عرصه  فعاالن  صاحب نظران،  منظور  بدین 
مصاحبه، طرح، اینفوگرافی، طنز و کاریکاتور، سرمقاله و یادداشت، مقاله، عکس و گرافیک و صفحه آرایی و 
موشن گرافی ارسال کنند. »توسعه انرژی های نو«، »مدیریت مصرف انرژی«، »دیپلماسی آب و انرژی«، »تعادل 
بخشی آب های زیرزمینی«، »اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در صنعت آب و برق«، »مدیریت به هم 
پیوسته منابع آب، خاک، انرژی و پسماند«، »نقش علوم اجتماعی در مدیریت آب و برق«، »سازگاری با کم آبی 
و مدیریت مصرف آب«، »اقتصاد دانش بنیان در صنعت آب و برق«، »استفاده از پساب و بازچرخانی آب«، 
»آمایش سرزمینی براساس آب« و »مدیریت تقاضای آب و انرژی« به عنوان محورهای نخستین جشنواره نیرو 

و رسانه در نظر گرفته شده است.
عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را که در بازه زمانی یکم شهریورماه سال ۹۶ تا 
۳۱ مردادماه سال جاری در یکی از رسانه های رسمی، مکتوب و دیداری و شنیداری تولید و منتشر شده است 
 pr.moe.gov.ir را از بیستم خردادماه تا پانزدهم شهریورماه امسال از طریق وب سایت جشنواره به نشانی
ارسال کنند. هر شرکت کننده می تواند در هر رشته دو اثر منتخب خود را برای جشنواره ارسال کند و شرکت 
کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۶0۶0۸۸ – 02۱ دبیرخانه جشنواره تماس 
حاصل فرمایند. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان، پس از داوری توسط خبرگان در نیمه دوم مهرماه 

امسال برگزار خواهد شد.

http://tnews.ir/news/72b6113342637.html?sid=21823687#%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-76-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AA
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برای کاهش مصرف برق در بخش 
خانگی برنامه ریزی شود

 مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان گفت: باید 
برای کنترل این ظرفیت قابل توجه بخش خانگی 
در میان مدت برنامه ریزی شود و در سال های 
بتوانیم  بخش  این  در  مصرف  کاهش  با  آینده 

بخشی از برق شبکه را تامین کنیم.
نشست  در  یکشنبه  شامگاه  بزرگ  دشت  محمود 
شورای پایایی منطقه ای برق خوزستان در استانداری 
اظهار داشت: اگرچه تمرکز ما بر روی مصرف بخش 
درصد   ۵۸ که  است  این  واقعیت  ولی  بوده  اداری 
گیرد  می  صورت  خانگی  بخش  توسط  برق  مصرف 
بنابراین باید تمرکز ما در بخش توزیع بر روی شبکه 

خانگی باشد.
رشد  درصد  پنج  حدود  گذشته  سال  افزود:  وی 
مصرف برق را تجربه کردیم و به همین دلیل امسال 

نیز حدود پنج درصد رشد مصرف را برآورد کردیم.
مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: اگرچه 
احتمال می رفت امسال شرایط به نسبت بدتری را 
و شرایط  بگذرانیم، طبیعت  به سال گذشته  نسبت 
را نسبت  بهتری  تا شرایط  آب و هوایی کمک کرد 

به زمان مشابه سال گذشته داشته باشیم ولی این به 
معنای عبور از بحران و رفع مشکل نیست.

وی ادامه داد: در خردادماه امسال مصرف هفت هزار 
و ۶۵۶ مگاواتی را در دمای ۵۱ درجه تجربه کردیم 
که در سال گذشته با هفت هزار و ۸۸4 مگاوات، در 
24 خرداد اتفاق افتاد؛ همچنین در بهار سال ۹۶، از 
پیک تابستان سال ۹۵ گذشتیم که امسال این اتفاق 

هنوز نیفتاده است.
دشت بزرگ با بیان این که به ازای افزایش هر درجه 
سانتی گراد دما، بیش از ۱۱0 مگاوات رشد مصرف 
در شبکه برق اتفاق می افتد، گفت: با وجود افزایش 
دما در خردادماه، از ۱۹ خرداد همزمان با شروع طرح 
عملیاتی استان، روند کاهش مصرف برق داشته ایم.

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان با اشاره به میزان 
تولید و مصرف امسال برق در خوزستان عنوان کرد: 
در نیروگاه حرارتی پارسال سه هزار و ۶00 مگاوات 
در پیک تولید شد که امسال به چهار هزار و 700 

مگاوات افزایش پیدا کرده است.
و  هزار  چهار  تولید  مدت،  همین  در  داد:  ادامه  وی 
سال  در  استان  برقآبی  های  نیروگاه  مگاواتی   400
۹۶، امسال به سه هزار و ۶00 مگاوات کاهش یافته 
تا ۱7 خرداد امسال  یادآور شد:  است. دشت بزرگ 
سه هزار و ۱۳۶ مگاوات از نیروگاه های برقآبی و سه 
برق  حرارتی  های  نیروگاه  از  مگاوات   ۳۱۶ و  هزار 
رود  انتظار می  و  ایم  دریافت کرده  برای خوزستان 
مصرف برق خوزستان با پنج درصد افزایش نسبت به 
سال گذشته در زمان پیک به هشت هزار و ۶۳۱ و 
در زمان غیر پیک حدود هفت هزار و ۶00 مگاوات 
تصریح  خوزستان  ای  منطقه  برق  مدیرعامل  برسد. 
کرد: گرد و غبار، خشکسالی و گرما سه عامل مهم 
بنابراین  هستند  خوزستان  برق  شبکه  بر  تاثیرگذار 

باید برنامه هایی برای سازگاری شبکه برق با وجود 
این متغیرها ارائه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ نیروگاه در شبکه 
برق منطقه ای خوزستان مصوب شده که امید است 

تکمیل آن ها با سرعت بیشتری صورت گیرد.
مگاوات  هزار  پنج  حدود  شد:  یادآور  بزرگ  دشت 
در  مگاوات  هزار   20 و  خوزستان  در  سرمایشی  بار 
ایران وجود دارد؛ همچنین در خوزستان 2 میلیون 
کولر و در کشور ۸ میلیون کولر هست که در حال 
افزایش هستند بنابراین باید به سمت تولید و مصرف 

کولرهای کم مصرف برویم.

** حسونی زاده: همچنان در بحران هستیم
در ادامه این نشست، هوشنگ حسونی زاده، معاون 
مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان 
در  ها  نگرانی  داشت:  اظهار  خوزستان  برق  و  آب 
خصوص بحث تامین برق و آب در تابستان امسال در 
استان همچنان وجود دارد و همچنان درون بحران 

هستیم بنابراین مدیریت مصرف بسیار مهم است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: قطع آب مشترکین 
پرمصرف می تواند در کاهش مصرف آب تاثیرگذار 
باشد بنابراین این سیاست باید از سوی سازمان آبفا 

استان ادامه پیدا کند.
انرژی عصر  امور برق و  نیرو در  حائری معاون وزیر 
یکشنبه برای سفری دو روزه وارد خوزستان شد. وی 
صدمه  اخیر  طوفان  در  که  اهواز  برق  های  دکل  از 
ترانس  نصب  و همچنین  بودند  تعمیر شده  و  دیده 

پنجم پست اهواز2 بازدید کرد. 
حائری روز دوشنبه در سفر به شوش، ضمن بازدید از 
پست های ناحیه شمال، در مراسم کلنگ زنی پست 

400 کیلووات صدر حضور خواهد یافت.

تولید 6.1 مگاوات برق از طریق 
مولدهای سوخت فسیلی در 

آذربایجان غربی

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
یا  : تعداد 10 مولد تولید برق )مایع  غربی گفت 
نفت وگاز( در آذربایجان غربی وجود دارد که 6.1 

مگاوات برق تولید می کنند. 
 به گزارش خبرآنالین آذربایجان غربی، اکبر حسن 
 4 مولدها،  براین  عالوه  داشت:  اظهار  شرکت  بکلو 
 PHV بصورت  تجدیدپذیر  انرژی  کوچک  مولد 
توان  که  دارد  وجود  استان  در  خورشیدی(  )انرژی 

تولیدی آن ها در مجموع 20 کیلووات است.
در  خورشیدی  نیروگاه   ۶ تعداد  اینکه  اعالم  با  وی 
استان در حال فعالیت می باشدگفت: از این تعداد، 
شهرستان  در  نیروگاه  دو  ارومیه،  در  نیروگاه  سه 
می  مهاباد  شهرستان  در  نیروگاه  یک  و  پیرانشهر 
باشد که توان تولیدی این نیروگاه ها در مجموع ۵0 

کیلووات است .

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/2e86113304941.html#%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.khabaronline.ir/detail/784273/provinces/Azarbayjangharbi#%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6.%DB%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
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مدیرعامل شرکت برق کردستان:

راهکاری جز مدیریت بهینه 
مصرف برق برای جلوگیری از 

خاموشی نداریم

مدیرعامــل شــرکت بــرق کردســتان با اشــاره 
ــرق در  ــگاوات ب ــزار م ــج ه ــود پن ــه کمب ب
کشــور گفــت: راهــکاری جــز مدیریــت بهینه 
ــی  ــری از خاموش ــرای جلوگی ــرق ب ــرف ب مص

نداریــم.
به گزارش خبرنگارمهر، هیوا لهونیان امروز دوشنبه 
مصرف  سازی  بهینه  تخصصی  آموزشی  سمینار  در 
برق در بخش اداری استان که در سالن اجتماعات 
گفت:  برگزارشد،  سنندج  شهرستان  گاز  شرکت 
های سال  بارش  کمبود شدید  بدلیل  امسال کشور 
گذشته و به تبع آن کمبود آب پشت سدها که به  
عنوان منابع برق آبی مورد توجه ونیاز است با کمبود 

نیرو مواجه شده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ماموریـت و رسـالت همه ما 
فعـال کـردن تمـام ظرفیـت هـای  موجـود اسـت، 
عنـوان کـرد:  اگـر بدرسـتی از ظرفیـت ها اسـتفاده 
بلکـه  داشـت  نخواهیـم  خاموشـی  تنهـا  نـه  شـود 

ظرفیـت اضافـی هـم خواهیـم داشـت.
وی بیـان کـرد: راهکارهـای مدنظـر بـرای مدیریـت 
مصـرف کـه بـا رعایـت آن هـم کار انجـام و هـم 
بـه  سـمینار  ایـن  در  باشـیم  نداشـته  کمبـودی 
آن پرداختـه مـی شـود. مدیرعامـل شـرکت بـرق 
کردسـتان اظهارداشـت: وقتـی شـرایط غیرنرمالـی 
ایجـاد مـی شـود ادم به فکـر اتفاقات رخ داده شـده  

در گذشـته مـی افتـد و آنـرا  مـرور مـی کنـد.
لهونیـان ادامـه داد: مـا مجموعـه متولیانـی هسـتیم 
کـه هنـوز نتوانسـتیم چیـزی به نـام مطالبـه را وارد 
بطـن نیازهـا و آگاهـی های مـردم کنیـم و هنوز در 
جامعـه مـا نیازسـنجی به درسـتی انجام نمی شـود 

و راندمـان در حـد مطلوب نیسـت.
وی پیــش بینــی تولیــد برق در ســال ۹7 در کشــور  

ــن  ــت:  از ای ــرد و گف ــر ک ــگا وات ذک را ۵۸  هزارم
میــزان، 20 هــزار مــگاوات آن صــرف سیســتم های 
سرمایشــی مــی شــود کــه ایــن میــزان مصــرف کل 

کشــور عــراق اســت.
ــزان  ــد می ــا ۵0 درص ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مصــرف پیــش بینــی شــده میتــوان کشــور را اداره 
ــازی  ــه س ــر بهین ــدم  اگ ــرد: معتق ــان ک ــرد، بی ک
کنیــم مــی تــوان کل بــرق کشــور را بــا ان تامیــن 

ــم. کنی
مدیرعامـل شـرکت بـرق کردسـتان بـا بیـان اینکـه 
از  20 هـزار مگاوات،پنـج هزار مـگاوات مصرف برق 
بخـش اداری و بانـک هـای ما اسـت، عنـوان کرد: از 
۵۸ هـزار پیـش بینـی مصرف کشـور بدلیـل کمبود 
ذخیره آب پشـت سـدها،پنج تا شـش هزار مگا وات 
کمبـود بـرق داریـم. لهونیـان ادامـه داد: راهـکاری 
جـز مدیریـت بهینـه مصـرف بـرق بـرای جلوگیری 
از خاموشـی نداریـم و اگـر مدیریـت شـود و مـردم 
مـی  بـدون کوچکتریـن مشـکلی  همـکاری کننـد 

تـوان ۱0 هـزار مـگاوات هـم ذخیـره کنیم.
وی بیـان کـرد: سـال ۹۶ آب پشـت میـزان ظرفیت 
آب پشـت سـدها ۱۸ میلیـارد متـر مکعب بـوده که 
هشـت میلیـارد آن قابـل اسـتفاده بـرای تولیـد برق 

بوده اسـت.
وی بیـان کـرد:  در سـال جـاری تاکنـون میـزان 
آب پشـت سـدها ۱۳ میلیـارد مترمکعـب بـوده کـه 
بخـش قابل اسـتفاده آن بـرای تولید بـرق در حالت 

خوشـبینانه ۳ میلیـارد مترمکعـب اسـت.
مدیرعامـل شـرکت برق کردسـتان تعداد مشـترکان 
بـرق اسـتان را ۶24 هـزار مشـترک خوانـد و گفت: 
۹۵ درصـد مشـترکان بـرق اسـتان را بخـش هـای 

خانگـی و تجـاری تشـکیل دادند.

انعقاد 1201 تفاهم نامه پاسخ 
گویی بار در سال جاری با 

مشترکین برق استان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون 1هزارو740 
تفاهم نامه به مشترکین استان ارائه شده که 1هزار 
نامه شده  از آن منجر به عقد تفاهم  و201 مورد 

است.
به گزارش برنا آذربایجان غربی، اکبر حسن بکلو اظهار 
همکاری  جلب  منظور  به  ها  نامه  تفاهم  این  داشت: 
جهت   ... و   CNG تجاری،  کشاورزی،  مشترکین 
جلوگیری از خاموشی احتمالی برق در تابستان انجام 
می گیرد. وی ادامه داد: تفاهم نامه های منعقد شده 
مربوط به بخش های ذخیره عملیاتی وکاهش یا قطع 
برنامه ریزی صنایع، کشاورزی، اداری وCNG، تجاری 
و مولدهای خودتامین است که با اجرای این تفاهم نامه 
ها تاکنون از مجموع ۹4.۱ مگاوات سهمیه تعیین شده، 
77.4۶ مگاوات محقق شده است . ایشان به آمار تفاهم 
نامه منعقد شده در راستای پاسخ گویی بار اشاره کرد 
وگفت:2۸0 تفاهم نامه در بخش ذخیره عملیاتی وکاهش 
یا قطع برنامه ریزی شده صنایع ارائه شده است که از این 
میزان 24۶ مورد آن قطعی و وارد سامانه شده است که 
این تعداد، 4۱.۳ مگاوات کاهش دیماند را در پی خواهد 
داشت. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی اظهار داشت: بیشترین تعداد تفاهم نامه منعقد شده 
با ۸0۶ مورد مربوط به بخش کشاورزی است که پیش 
بینی می شود به میزان حداقل 2۸ مگاوات کاهش دیماند 
داشته باشد. حسن بکلو اعالم کرد : در بخش های اداری 
وCNG با ۱07 تفاهم نامه ۱.2۶ مگاوات احتمال کاهش 

دیماند وجود دارد .

https://www.mehrnews.com/news/4323562/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85#ref=tnews
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/718880-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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استاندار مازندران :

اولین نیروگاه زباله سوز 
مازندران بزودی افتتاح می شود 

استاندار مازندران در حاشیه بازدید از چند پروژه 

این که همه  به  توجه  با  آور شد:  یاد  نوشهر  در 
تجهیزات نیروگاه زباله سوز نوشهر فراهم شده 
است؛ بزودی شاهد بهره برداری از اولین نیروگاه 

تولید برق از زباله در استان خواهیم بود.  
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ محمد 
اسالمی، استاندار مازندران در سفر به غرب استان در 
حاشیه بازدید از چند پروژه در نوشهر در گفتگو با 
با پیگیری  با اشاره به این که امیدواریم  خبرنگاران 
های مستمر شاهد بهره برداری از تعدادی پروژه مهم 
در غرب استان باشیم، گفت: انرژی در اولویت ماست.

مواجه  برق  انرژی  کمبود  با  امسال  داد:  ادامه  وی 
هستیم و باید تابستان را با صرفه جویی جدی سپری 
کنیم و در پیک مصرف از ساعت ۱2 لغایت ۱۶ همه 

باید مصرف بهینه برق را رعایت و مدیریت کنند.
 4۶0 نیروگاهی  پروژه  که  این  به  اشاره  با  استاندار 
مگاواتی پیشرفت خوبی داشته و ان شاء اهلل در یکی 
اندازی خواهد  راه  آزمایشی  آینده بصورت  دو هفته 
شد و در ادامه نیز در مدار قرار خواهد گرفت، بیان 
در  تا  خواستیم  پروژه  این  گذار  سرمایه  از  داشت: 
را  جدیدی  مگاواتی   ۵00 پروژه  نیروگاه،  این  کنار 
هم توسعه دهد که باید پیگیری های آن انجام شود.

اسالمی از نیروگاه زباله سوز نوشهر بعنوان محور دوم 
که مجددا مورد بازدید قرار گرفت یاد کرد و گفت: با 
توجه به این که همه تجهیزات این پروژه فراهم شده 
است؛ امیدواریم شاهد بهره برداری از اولین نیروگاه 

تولید برق از زباله در استان باشیم.
به عنوان سومین  ها  و کمربندی  از کنارگذرها  وی 
مورد  که  کرد  اشاره  استان  غرب  به  سفر  در  محور 
در  ها  پروژه  این  موانع  افزود:  و  گرفت  قرار  بازدید 
از برخی  از ترافیک رفع شد و  راستای گره گشایی 

پروژه های بیمارستانی نیز در این سفر بازدید شد.

در سمینار تخصصی در سنندج مطرح شد؛

20 هزار مگاوات برق برای خنک شدن ایرانیان

مصرف برق کشور هم اکنون 58 هزار مگاوات ساعت است که 20 هزار مگاوات ساعت آن در بخش 
سرمایش استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ُکردستـــان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ُکردستان امروز در 
سمینار آموزشی تخصصی بهینه سازی مصرف برق ادارات استان با اعالم این خبر، گفت: کمبود انرژی برق 
کشور تا پایان سال فقط ۵ هزار مگاوات است که می توان با بهینه سازی مصرف برق در ادارات این کمبود انرژی 

را جبران کرد. 20 هزار مگاوات برق برای خنک شدن ایرانیان
هیوا لهونیان افزود: هدف از برگزاری این سمینار تخصصی، کاهش مصرف برق و بهینه کردن مصرف این انرژی 

در ساعات پایانی ادارات و سازمان های دولتی استان است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هم گفت: مصرف برق ۶00 هزار مشترک ُکردستانی، 4۵0 
مگاوات ساعت است که در صورت کاهش مصرف روزانه یک المپ ۱00 واتی، صرفه جویی ۶0 مگاواتی برق در 

استان را به دنبال داشت. 
علیرضا صدیقی، افزود: سهمیه صرفه جویی استان ُکردستان برای جبران کمبود برق کشور، ۵0 مگاوات برق 

است که می توان در بخش سرمایشی ادارات به این رقم دست یافت.

http://tnews.ir/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/6989113341088.html#%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
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%B1/2596113334431.html#%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ارسال دالر با پیک موتوری!

اعالم می شود با دالالن ارز به طور جدی برخورد 
به  راحتی  به  افراد  این  وجود  این  با  شود،  می 
را در دست  ارز  بازار  فعالیت می پردازند و نبض 

دارند.
است  آن  گویای  اشتغال  آمارهای  ایسنا،  گزارش  به 
که عده زیادی از جمعیت کشور فاقد شغل مناسب 
سال های  همانند  روزها  این  وجود  این  با  هستند. 
گذشته با رونقی به مراتب بیشتر، عده ای زیر سایه 
آمدزایی  در  و  داده  لم  فردوسی  خیابان  درختان 

می کنند.
به دنبال توقف عرضه دالر در صرافی های مجاز در 
دست  به  ارز  انواع  فروش  و  خرید  گذشته،  ماه های 

از  صحبت  با  میان  این  در  است.  افتاده  دالالن 
نظارت های مختلف و حضور ماموران نیروی انتظامی 
با  که  می شود  اعالم  گونه  این  و  شده  ارز  بازار  در 
دالالن به شدت برخورد می شود. با این حال گذری 
خوبی  به  فردوسی  میدان  تا  استانبول  چهارراه  بر 
قوتی  با  ارزی  دالالن  فعالیت  که  است  آن  گویای 

حتی بیشتر از قبل ادامه دارد.
 4200 دالر  رسمی  نرخ  گذشته  ماه های  در  اگرچه 
تومان اعالم شده اما همچنان در این بازار نرخ دومی 
این  نیست  مشخص  که  می شود  تعیین  ارز  برای 
تعیین قیمت به طور دقیق از کجا صورت می گیرد. 
میدان  دالالن  کار  پایانی  ساعات  در  گذشته  روز 
فردوسی نرخ دالر را از ۶۹۵0 تومان تا 70۵0 تومان 
اعالم می کردند اما ظهر امروز این قیمت ها همچنان 
است. جالب  تومان رسیده  به 7200  و  تغییر کرده 
اینکه قیمت دالر در بخش هایی که به تقاطع خیابان 
مراتب  به  است  تر  نزدیک  جمهوری  و  فردوسی 
پایین تر از رقمی است که در حوالی میدان فردوسی 

مشاهده می شود.
قیمت نیز پراکندگی خاص خود را داشته و از 7000 
تومان تا 7200 تومان متغیر است. البته این قیمت 
در  اینکه  جالب  و  می شود  اعالم  دالر  فروش  برای 
را  نرخ خود  که  افرادی  ویژه  به  و  موارد  از  بسیاری 
کمی پایین تر اعالم کرده اند بر این نکته تاکید دارند 
که تنها در تعدادهای باال و بیش از ۱000 و 2000 

دالر حاضر به فروش ارز می شوند.
برای خود سیاست دیگری اعالم کرده و  نیز  برخی 
قیمت را پایین تر از سایرین می گویند اما در مرحله 
عمل، مبلغی را هم به عنوان کارمزد طلب می کنند 
که این رقم از حدود 20 هزار تومان به باال تعریف می  
افراد حتی برای چانه زنی های  این  اینکه  شود.جالب 

را هم در  تلفن همراه خود  به راحتی شماره  بعدی 
که  می کنند  اعالم  گاه  و  داده  قرار  مشتری  اختیار 
حتی حاضرند با پیک موتوری دالر را به آدرس فرد 
ارسال و وجه مربوط به آن را همان جا دریافت کنند.

اکنون با وجود تمام صحبت هایی که مبنی بر نظارت 
بر بازار دالالن مطرح می شود، فروشندگان انواع ارز 
در این خیابان به راحتی به فعالیت پرداخته و حتی 
در سایه زیر درخت لم می دهند و تنها هنگامی که 
به  را  کلمه دالر  نهایت یک  در  عبور می کنند  افراد 
این  در  که  بدانند  بازار  مشتریان  تا  می آورند  زبان 
حتی  البته  می گیرد.  صورت  عرضه  هم  بخش ها 
ندارد،  وجود  کلمه هم  این یک  گفتن  به  احتیاجی 
چه  که  داد  تشخیص  می توان  راحتی  به  که  چرا 

کسانی به فروش انواع ارز می پردازند.
به  احتیاط  کمی  فروشندگان  این  اکثر  تقریبا  البته 
خرج داده و از احتمال دستگیر شدن می گویند. یکی 
از آنها اینگونه ادعا می کند که روز گذشته چهار نفر 
از همکارانش را دستگیر کرده اند. یکی دیگر درباره 
ارز  مبادله  حال  در  را  ما  اگر  می گوید  موضوع  این 
بلکه دو  از ما می گیرند  را  تنها آن مبلغ  نه  ببینند، 
برابر آن را به عنوان جریمه لحاظ می کنند. دیگری 
دو  تنها  دریافتی  جریمه  که  است  درست  می گوید 
برابر مبلغ مبادله است اما در نهایت افراد به دادگاه 
سند  دریافت  شرط  به  تنها  و  می شوند  داده  ارجاع 
از دو  تا پس  آزاد می شوند  به مدت دو هفته  ملک 

هفته در دادگاه حضور یابند.
از  یکی  به  مشتری حتی  قالب  در  که  نماند  ناگفته 
دو داللی که کنار مامور نیروی انتظامی با او مشغول 
صحبت بودند هم مراجعه کردیم و به راحتی باالترین 
مبلغ فروش دالر را اعالم کرد. البته برای این کار به 
اندازه سه قدم از مامور مربوطه فاصله گرفته و تذکر 

دادند که در نزدیکی مامور نیروی انتظامی نمی توان 
درباره خرید و فروش ارز صحبت کرد.

را  خود  ظاهرا  هم  دالالن  اکنون  آنکه  دیگر  نکته 
گفت وگو،  در  چراکه  می دانند؛  رسمی  شغلی  دارای 
این روزها حتی  اینگونه گالیه کرد که  آنها  از  یکی 
و  خرید  ارز  و  آمده اند  اینجا  هم  موتوری  پیک های 

فروش می کنند!
به هر حال با تمام این تفاسیر افرادی که برای تامین 
نیازهای مختلف خود، راهی برای دریافت ارز بانکی 
و دولتی ندارند، مجبورند راهی بازارهای غیررسمی 
ارز شوند و خریدار و فروشنده در این بازار هیچ یک 
خیابان  در  مدت ها  برای  و  نکرده  امنیت  احساس 

فردوسی سرگردان می شوند.
این  در  ایسنا  خبرنگار  حضور  ساعت  دو  طی  تنها 
که  افرادی  از  نفر  شش  تا  پنج  حداقل  خیابان، 
برای خرید ارز به این محل مراجعه کرده بودند، از 
دغدغه های خود برای خرید ارز مطمئن و غیرتقلبی 
گفته و اینگونه اعالم کردند که راهی برای تشخیص 

دالر اصل از تقلبی ندارند.
در پایان اینکه برخی از دالالن حتی مقابل بانک های 
این خیابان تجمع کرده و برای دریافت مبالغ خود، 
ترتیب  این  به  تا  می برند  بانک  داخل  را  مشتری 
پز  آنها هم دستگاه  اکثر  جابجا شود.  مربوطه  مبلغ 
ندارند، چرا که می گویند زمانی که مبلغ خرید توسط 
نیاز  دستگاه های پز واریز می شود، 24 ساعت زمان 
است تا این پول به حساب افراد واریز شود و در این 

مدت فروشنده متضرر خواهد شد.
نیروهای  جدی تر  نظارت  قطعا  شرایطی  چنین 
دستگاه های  می کند  ایجاب  و  می طلبد  را  امنیتی 
متولی برای ساماندهی این شرایط هرچه سریع تر به 

اقدامی جدی بپردازند.

https://www.isna.ir/news/97032813321/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
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روش های جلب مشارکت کارکنان، پیش از استخدام تا بعد از بازنشستگی
همراه با کارکنان از آغاز تا پایان سفر کاری)قسمت اول(

مترجم: مریم مرادخانی
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این روزها بسیاری از سازمان ها به دلیل پیشرفت 
رویکرد  به  مشتریان،  رفتار  تغییر  و  تکنولوژی 
مشتری مداری روی آورده اند. اما تحقیقات نشان 
می دهد که کارکنان نیز به اندازه مشتریان مهمند.

در واقع، میان تجربه مشتری و تجربه کارکنان یک پیوند 
عمیق وجود دارد. با وجودی که بسیاری از سازمان ها به 
اهمیت کارکنان پی برده اند، اقدام موثری در این راستا 
صورت نگرفته است. طبق تحقیقات اخیر، جذب، حفظ 
و جلب مشارکت استعدادها مهم ترین چالش واحدهای 
منابع انسانی است. برای غلبه بر این چالش ها، روش هایی 
را برشمرده ایم که همگی بر تجزیه و تحلیل داده ها متکی 

هستند.
نخستین گام برای رفع این چالش ها، ایجاد تحول در 
فرآیند برنامه ریزی نیروی کار است. برنامه ریزی نیروی 
کار یعنی همسوسازی اهداف و اولویت های سازمان با 
اهداف کارکنان. به این منظور باید تحقیقات گسترده ای 
در رابطه با اهمیت استعدادها، ریسک ناشی از شکاف 
مهارتی، میزان عرضه و تقاضا و وضعیت بازار استعدادها 

انجام دهیم.
گام بعدی، خلق یک تجربه یکپارچه برای کارکنان است. 
تجربه کارمند، درست مثل یک سفر طوالنی است که 
از یک نقطه آغاز می شود و در نقطه ای پایان می یابد. 

به منظور خلق یک تجربه خوشایند، ابتدا باید نقاط تماس 
میان کارمند و سازمان را شناسایی کنیم و روند تعامل او 
با سازمان را از نخستین مرحله آشنایی تا ترک سازمان 
)و حتی پس از آن( زیر نظر داشته باشیم. کارمند در تک 
تک این مراحل، انسان ها، اشیا و فرآیندهای متعددی را 
تجربه می کند که همه آنها می توانند او را جذب و تشویق 
به همکاری کنند یا برعکس، او را منزوی و بی انگیزه 
کنند. ابتدا باید کارمند ایده آل خود را مجسم کنید. چه 
نیازها، اهداف و احساساتی دارد؟ دوست دارد با چه جور 
افرادی همکاری کند؟ از چه مراحلی عبور خواهد کرد؟ 
همه مراحل سفر او را یادداشت کنید. ایده های خود را به 
اجرا دربیاورید و از کارکنان فعلی بازخورد بگیرید. آن قدر 

آزمون و خطا کنید تا یکی از ایده ها نتیجه دهد.
شما می توانید از طریق فیلتری به نام »فیلتر مشارکت«، 
تک تک مراحل سفر کارمند را ارزیابی کنید. کار خود را 
از برندسازی کارفرما و فرآیندهای جذب نیرو آغاز کنید. 
تاکید  ارزش خاصی  برای معرفی شرکتتان، روی  اگر 
می کنید، این ارزش باید در فرآیند جذب نیروی شما 
منعکس شود. اگر می گویید: »خالقیت، رسالت ماست«، 
باید خالقیت را در اعمال و رفتار خودتان نشان دهید. 
ارزش های سازمان باید با رفتار شما همخوانی داشته 

باشند.
کار،  متقاضی  بر جلب  موثر  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
صداقت و شفافیت است. با این ترفند ساده، نه تنها افراد 
با استعداد را جذب می کنید بلکه مطمئن خواهید بود که 

برای مدت طوالنی تری با شما همکاری خواهند داشت 
و برایتان سنگ تمام خواهند گذاشت. »رابرت هوِمن« 
مدیر ارشد اجرایی »گلس دور« می گوید که ۵۱ درصد 
جویندگان کار از انتخاب خود پشیمانند و ۸۳ درصد آنها، 
در سال اول استخدام سازمان را ترک می کنند، چون 
انتظارات و درک آنها از فرهنگ سازمان با آنچه در عمل 

تجربه کرده اند، زمین تا آسمان فرق داشته است.
یکی دیگر از فرآیندهایی که باید مورد بازبینی قرار دهید، 
فرآیند درخواست شغلی و سیستم های ردیابی متقاضیان 
)ATS( است. این فرآیندها باید کارمندمحور باشند تا 
متقاضی از همان ابتدا در تجربه اش سهیم باشد و بعدها 
نیز با شما ارتباط بهتر و طوالنی تری داشته باشد. ارائه 
بازخورد نیز یک ابزار مهم است. شما با ارائه بازخورد 
به کارمند می فهمانید که قصد دارید به او کمک کنید. 
هر نظری درباره اش دارید، حتی اگر قصد دارید او را رد 
کنید، نظر خود را از طریق تلفن یا ایمیل شخصی خود با 
او در میان بگذارید. از فرستادن ایمیل های کلی بپرهیزید 
چون این ایمیل ها هیچ بازخوردی نمی دهند و تلویحا به 
متقاضی این پیام را می دهند که »وقت شما برای ما هیچ 

ارزشی ندارد«.
فرآیند پذیرش )یا معارفه و آشناسازی کارمند جدید با 
محیط سازمان( نیز می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش 

مشارکت کارمندان مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت »ارنست اند یانگ« یک پرتال خالقانه طراحی 
کرده که شامل یک تور مجازی آنالین است و اطالعات 
مربوط به شرکت را در اختیار کارکنان تازه وارد می گذارد. 
در »واربی پارکر« یک بسته الکترونیکی خوشامدگویی، 
شامل تاریخچه و ارزش های سازمان به کارکنان جدید 
می فرستند. آنها به کارکنان می گویند که در روز، هفته و 
ماه اول کاری، چه اتفاقاتی در انتظار آنهاست. شب قبل 
از شروع کار، مدیر کارمند جدید با او تماس می گیرد و 

به او می گوید که دقیقا کی و کجا حضور یابد.
باید  طی فرآیند معارفه، همه منابع از جمله پوشه ها 
در دسترس باشند. همچنین از مدیر کارمند تازه وارد 
بخواهید تا طی سه ماه اول، در گفت وگوها پیش قدم 
باشد و به کارمند جدید کمک کند تا با محیط سازمان 

خو بگیرد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر مشارکت کارکنان، ایجاد 
سال های  طی  است.  شغلی  پیشرفت  فرصت های 
اخیر سطح انتظارات کارکنان باالتر رفته است. ایجاد 
فرصت های آموزشی و ارائه اطالعات مورد نیاز کارکنان، 
تنها دو مورد از اقداماتی است که می توانید در این راستا 

انجام دهید.
بازی  تکنیک های  از  استفاده  یا  بازی سازی 
کسب وکار،  روزانه  فعالیت های  در   )gamification(
می شود.  کارکنان  مشارکت  و  انگیزه  افزایش  باعث 
بازی سازی، یک مکانیزم بازخوردمحور و دارای تاثیرات 

گسترده است.
هزاره،  نسل  جوانان  به ویژه  کارکنان،  قلبی  »خواسته 
دریافت  سازمان ها،  اغلب  در  است.  بازخورد  دریافت 
بازخورد تنها یک یا دو بار در سال انجام می شود اما 
در بازی، شما بازخورد فوری دریافت می کنید تا ببینید 
این چیزی است که جوانان  عملکردتان چطور است. 
نسل هزاره می خواهند و کارکنان نسل های قبل هرگز 

تجربه اش نکرده اند.«
خلق لحظات خاص، مثل جشن تولد یا سالگرد استخدام 
می تواند مشارکت کارکنان را افزایش دهد، چون همه 
می فهمند که آدم های واقعی، مسوول اجرای پروژه ها 
هستند. این افراد باید طی فراز و نشیب های پروژه ها، 
مورد قدردانی و حمایت قرار بگیرند تا بتوانند عملکرد 

خود را اصالح کنند.
ادامه دارد...
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»بیشه« لرستان

که  دیاری  شگفتی ها،  و  زیبایی ها  سرزمین  لرستان 
فرهنگی،  و  طبیعی  تاریخی،  های  دیدنی  وجود  با 
نگرفته است.  قرار  توجه  باید و شاید مورد  چنان که 
سرزمینی که قدمت حضور انسان ها در آن به دوران 
پیش از تاریخ باز می گردد و در طول قرن ها فراز و 
نشیب های بسیاری را به چشم خود دیده است. سفر 
ایران،  به لرستان سفر به گذشته های دور و نزدیک 
سفر به طبیعت بکر و تماشایی زاگرس، سفر به دشت 
چشمه  و  رودها  آبشارها،  به  سفر  واژگون،  های  الله 
ها، سفر به جنگل های بلوط و کوه های سر به فلک 
آبشارهای  لرستان،  زیبای  طبیعت  در  است.  کشیده 
کوچک و بزرگ متعددی وجود دارد که یکی از این 
آبشارها، که معروفترین آبشار این استان زیبای ایران، 
یکی  لرستان،  بیشه  زیبای  آبشار  دارد.  نام  »بیشه« 
ایران و در حدود ۳0 کیلومتری  آبشارهای دائمی  از 

جنوب شهرستان دورود قرار گرفته است.
آبشار بیشه در دل کوه های زاگرس جاریست و ارتفاع 
و عرض  رودخانه  از سطح  متر   ۵۸ آبشار حدوداً  این 
آن نیز حدود 20 متر است. آب جاری در این آبشار، 
از چشمه های متعدد تأمین می گردد و پس از عبور از 

ایستگاه راه آهن بیشه، به رودخانه سزار می ریزد.
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