
شماره  2180         24 اردیبهشت 1397

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

12

10

8

4

تشخیص بهنگام الزمه تجویز درست

دنیای اقتصاد/ احمد دوست حسینی
خروج یک جانبه دولت ترامپ از برجام که زمزمه های 
آن از آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 
به گوش می رسید باالخره انجام شد. در شرایطی که 
کشورمان الزامات این توافق را بی کم وکاست به اجرا 
مانده است و گزارش های  به آن متعهد  و  گذاشته 
پی درپی آژانس بین المللی انرژی اتمی )تنها مرجع 
است،  آن  بر  گواه  باره(  این  در  مسوول  رسمی 

پیمان شکنی ترامپ طلبکارانه صورت پذیرفت.
خود خواهانه  تکروی  از  دیگری  پرده  اقدام  این 
سردمداران آمریکا را به نمایش گذاشت. اینکه دنیا 
و هم پیمانان آمریکا چه تدابیری در قبال این اقدام 
در  ایران  نقش  و  کنند  اتخاذ  خودسرانه  و  تکروانه 
آن چه باشد قاعدتا از دغدغه های مسووالن سیاست 
خارجی است و خوشبختانه مقامات کشور با تعیین 
ضرب االجل چند هفته ای، مسووالن روابط خارجی 
پایبندی  اجرایی  ضمانت های  دریافت  مامور  را 
سایر طرف ها به الزامات این توافق کرده اند. نتیجه 
فرض  با  است  الزم  باشد  هرچه  آینده  مذاکرات 
بد ترین سناریو های محتمل، شالوده پایداری اقتصاد 
کشور تقویت شود. »پایداری اقتصادی« در شرایط 
مختلف بین المللی نیز در گرو التزام مماشات ناپذیر

ادامه در صفحه 3 

 جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی

ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
مرکزی در جلسه ستاد اقتصادی 
ساماندهی امور ارزی به ریاست 
اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری حضور داشت.

شرط وزارت نیرو برای صادرات برق نیروگاه های خصوصی 
اگر  اینکه  بر  تأکید  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
آنها  سوخت  که  بپذیرند  خصوصی  نیروگاه های 
نیز غیر یارانه ای باشد می توانند به صادرات برق 
اقدام کنند، گفت: نیروگاه های خصوصی شرایط را 
بپذیرند مانعی برای صادرات برق نخواهند داشت.

اقتصـادی  بـا خبرنـگار  در گفت وگـو  کـردی  آرش 
ایـن سـوال کـه  بـه  پاسـخ  فـارس در  خبرگـزاری 
نیروگاه هـای خصوصـی دربـاره ممانعـت وزارت نیرو 
از صـادرات برق توسـط آنها گله مند هسـتند، گفت: 
در بحـث صـادرات بـرق اگـر نیروگاه هـای خصوصی 
بپذیرنـد کـه قیمت سـوخت آنها غیر یارانه ای باشـد 

قابـل قبـول خواهـد بود.
ــه  ــی هزین ــای خصوص ــر نیروگاه ه ــزود: اگ وی اف
ترانزیــت شــبکه بــرق را بپردازنــد مــا مانعــی 
ــور  ــرق حض ــادرات ب ــم در ص ــا ه ــه آنه ــم ک نداری

ــند. ــته باش داش
کـردی ادامـه داد: به هـر حال یارانـه اختصاص داده 
شـده در سـوخت نیروگاه ها و تولید بـرق باید صرف 
مصـرف برق داخلی شـود امـا وقتی قرار اسـت برقی 
صـادر شـود نبایـد ایـن یارانه صـرف برقی شـود که 

قرار اسـت در خارج از کشـور مصرف شـود.

مدیرعامــل شــرکت توانیــر افــزود: در حــال حاضــر 
ــرق  ــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، پاکســتان ب ب

ــود. ــادر می ش ص
کرده  اعالم  برق  تولیدکننده  شرکت های  پیش تر 
نیرو  وزارت  در  موجود  ابالغیه  علیرغم  که  بودند 
نیروگاه های  توسط  برق  صادرات  از  وزارتخانه  این 

خصوصی جلوگیری می کند.
کردی همچنین از واردات برق از آذربایجان خبرداد 

و گفت: قرار است از کشور آذربایجان 150 تا 160 
مگاوات برق در فصل تابستان وارد شود.

ــا  ــده ت ــث ش ــی باع ــزار مگاوات ــا 6 ه ــری 5 ت کس
ــرق  ــن ب ــت تأمی ــختی از باب ــت س ــال وضعی امس
ــای  ــرو برنامه ه ــل وزارت نی ــن دلی ــه همی ــد ب باش
متنوعــی مثــل مدیریــت تقاضــا و مصــرف را انجــام 
خواهــد داد. یکــی از برنامه هــای تأمیــن بــرق، 

ــت. ــرف اس ــان اوج مص ــرق در زم واردات ب

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3388049-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/Photo/3630405
https://www.farsnews.com/news/13970223000834/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

شرط وزارت نیرو برای صادرات برق 
خصوصی  نیروگاه های 

اگر  اینکه  بر  تأکید  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
آنها  سوخت  که  بپذیرند  خصوصی  نیروگاه های 
نیز غیر یارانه ای باشد می توانند به صادرات برق 
اقدام کنند، گفت: نیروگاه های خصوصی شرایط را 

بپذیرند مانعی برای صادرات برق نخواهند داشت.
صفحه 1

 50 درصد اوج مصرف مربوط به 
است سرمایشی  تجهیزات 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
گفت: با توجه به افزایش 120 هزار مشترک جدید 
بینی می کنیم پیک  برق در شهر تهران، پیش 
هزار  پنج  به حدود  تابستان 97  در  برق  مصرف 

مگاوات افزایش یابد.
صفحه 4

ایمني  نظامنامه  بروزرساني  و  تدوین 
برق صنعت  پیمانکاران 

کمیته تدوین نظامنامه ایمني پیمانکاران صنعت 
تشکیل  توانیر  شرکت  در  اردیبهشت   24 برق، 

جلسه خواهد داد.
صفحه 4

وزیر نیرو عازم آلمان شد 
وزیر نیرو به منظور دیدار با وزرای محیط زیست و 
انرژی آلمان ساعت اولیه 24 اردیبهشت راهی این 

کشور شد.
صفحه 5

معاون رئیس جمهور از شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران بازدید کرد 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری 
شرکت  در  حضور  با  امروز  کشور،  استخدامی  و 
مدیریت شبکه برق ایران از مراکز راهبری شبکه 
برق کشور و داده های فازوری )PMU( صنعت برق 
کشور بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های این 

مراکز آشنا شد.
صفحه 5

 اولویت بندی براساس سناریو های 
سه گانه انجام شد

به گزارش گروه اقتصاد میزان، رضائی نایب رئیس 
شورای راهبری مدیریت استراتژیک صنعت برق با 
اشاره به طرح و تصویب اهداف 12 گانه استراتژیک 
در جلسه هیات مدیره شرکت توانیر اظهار داشت: 
کلیات اهداف تنها با اصالح عبارت هدف »مدیریت 
عرضه و تقاضای برق« به صورت »مدیریت یکپارچه 
و هماهنگ عرضه و تقاضای برق« مورد پذیرش 

اعضای هیات مدیره قرار گرفته است.
صفحه 6

برقداری و جابجایی سرخط فیدرهای 
63 کیلوولت آهوان سمنان 

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان 
از اتمام عملیات اجرایی و برق دار شدن و جابجایی 
سرخط فیدرهای خروجی 63 کیلوولت پست 230 

کیلوولت آهوان خبر داد. 
صفحه 6

اجرای طرح راستی آزمایی صنایع تا 
پایان تیر ماه 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح 
برنامه ریزی و داشتن  راستی آزمایی صنایع برای 
سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال 

خبر داد.
صفحه 8

حذف 420 هزار کارفرما در 14 سال 
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال 83 تاکنون 
تعداد کارفرماها از یک میلیون و 233 هزار نفر 
به 812 هزار نفر کاهش یافته که نشان می دهد 
نتوانسته ایم شرایط محیطی را برای تولید کننده 

و کارفرماها ایجاد کنیم.
صفحه 8

موافقتنامه های  امضای  ضرورت 
به  برای دستیابی  تجارت ترجیحی 

منطقه  بازارهای 
موافقتنامه  امضای  وزیرخارجه  اقتصادی  معاون 
بازارهای  به  دستیابی  برای  ترجیحی  تجارت 
به  ها  گفت:تعاونی  و  دانست  ضروری  را  منطقه 
پشتوانه  دولت،  اعتماد  و  کار  گستردگی  دلیل 

خوبی برای صادرات غیر نفتی هستند.
صفحه 9

راهکارهایی برای ایجاد حس 
سرزندگی در کار 

در  سازمانی  روانشناسی  استاد  کابل«،  »دن 
مدرسه کسب وکار لندن است. او در مصاحبه ای 
با سارا گرین از مجله کسب وکار هاروارد، توضیح 
می دهد که چرا مردم شور و شوق خود را نسبت 
و رهبران چگونه  از دست می دهند  کارشان  به 
می توانند در کارکنان احساس انگیزه و هدفمندی 

ایجاد کنند. 
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
سیاست گذاران مالی، پولی و ارزی کشور به ثبات حوزه 
»اقتصاد کالن« و ایستادگی حرفه ای در مقابل هرگونه 

تکدر خاطر است.
یکی از مهم ترین متغیر های »اقتصاد کالن« که نقش 
تعیین کننده ای در ثبات یا بی ثباتی اقتصاد کشور دارد، 
نرخ ارز و رابطه نرخ اسمی ارز با نرخ حقیقی ارز است. 
بی تردید، توسعه سرمایه گذاری به جای خروج سرمایه، 
واردات کاال و خدمات متناسب با ارز حاصل از صادرات 
و خدمات  کاالها  کارخانه ای، رشد صادرات  تولیدات 
متکی به فناوری به جای خروج ثروت های ملی با نقاب 
صادرات غیر نفتی، گسترش مبادالت تجاری شفاف و 
سالم به جای قاچاق ورودی و خروجی کشور و مهم تر 
از همه توسعه بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین به 
جای تکثیر بنگاه های رانت جو، در گرو نزدیک بودن 
نرخ اسمی ارز به نرخ حقیقی آن و سامانه شفاف و 
روان مبادله ارز و حفظ ارزش پول ملی از طریق پایین 
و  دستوری  تعیین  است.  کشور  در  تورم  نرخ  آوردن 
با پول دیگر کشور ها به  اداری نرخ مبادله پول ملی 
گمان حفظ ارزش پول ملی، غفلت از مفهوم دوگانه 
ارز های  با  آن  مبادله«  »رابطه  و  ملی«  پول  »ارزش 
تورم های  اثر  در  ملی  پول  ارزش  است.  خارجی 
ساختاری )افزایش پیوسته شاخص قیمت ها( کاهش 
می یابد و با تعیین دستوری نرخ مبادله ارزش واقعی 

پول ملی کاهش یا افزایش نمی یابد.
التهاب در بازار ارز که از پاییز سال گذشته نمایان شد 
و طی حدود ۹ ماه نزدیک به ۴0 درصد ارزش مبادله 
پول رایج کشور با ارز های جهان روا کاهش یافت، نشانه 
بارز ناپایداری اقتصادی و هشداری بر ضرورت انجام 
بدون تاخیر اصالحات ساختاری در حوزه اقتصاد کالن 
مستلزم  نیز  ساختاری  اصالحات  انجام  است.  کشور 

رسیدن به درک مشترک و شناخت درست ریشه ها و 
عوامل بنیادی جهش نرخ ارز در این دوره و دوره های 
از چالش های  کم و بیش مشابه گذشته است. یکی 
اساسی پیش روی اصالحات ساختاری، عدم همگرایی 
سیاست گذاران و صاحب نظران اقتصادی بر شناخت و 
نشانه گرفتن عوامل اصلی این ناپایداری ها و رویکرد 
اثر  درمان  جای  به  معلول ها  با  بی سرانجام  مبارزه 
بخش علت ها است. نمونه بارز این واگرایی، تفاوت در 
شناخت و معرفی عوامل اصلی التهاب اخیر در بازار ارز 

و چگونگی واکنش دولت به آن است.
مقامـات دولتـی جهـش نـرخ ارز را عمدتـا ناشـی از 
توطئـه خارجـی و تـالش بدخواهـان داخلی دانسـته 
یـا اعـالم کرده انـد و سیاسـت های اعالم شـده بـرای 
کنتـرل بـازار ارز را تدابیری پیشـگیرانه بـرای خنثی 
کـردن پیامد هـای تـداوم ایـن جریان هـا دانسـته اند. 
سـخنان رئیس جمهور در نشسـت هم اندیشی مدیران 
ارشـد دولـت مصداق بـارز این نگرش اسـت، آنجا که 
می گویـد: »در چنـد ماه گذشـته شـرایطی به واسـطه 
گرگ هـای خارجـی و سـود جویان داخلـی پیش آمد 
کـه آرامـش بـازار متزلزل شـد... اجرای این سیاسـت 
یـک تـو دهنـی جـدی بـه کاری بـود کـه احتمـاال 
انجـام  آمریکایی هـا می خواهنـد در ۲۲ اردیبهشـت 
دهنـد. حداقـل نظـر یکی از اعضـای دولت کـه اخیرا 
بـه روشـنی در ایـن باره منتشـر شـده بـه قرائت این 
گـروه از صاحب نظـران نزدیـک اسـت. دیـدگاه آقای 
دکتـر آخوندی وزیر راه و شهرسـازی و عضو شـورای 
پول و اعتبار در این باره چنین منعکس شـده اسـت: 
»همزمـان با اعـالم تصمیم های ارزی از سـوی معاون 
اول رئیس جمهـوری، تحلیل هـای مختلفی از موضوع 
ارائـه شـد. از جملـه  چنـد پیـام هـم از سـوی یکـی 
از مشـاوران رئیس جمهـوری انتشـار یافت که ریشـه  

جهـش قیمـت ارز خارجـی را عمدتـا در رقابت هـای 
درون نظـام در هماهنگی با شـبکه  یا شـبکه هایی در 
خـارج از کشـور ارزیابـی می کـرد... البتـه ایـن موضع 
اختصـاص بـه ایشـان نـدارد و در فضـای قطبی شـده 
جامعـه طرفدارانـی دارد و سیاسـت ها را بـه بیراهـه 
می بـرد... واقعیـت ایـن اسـت کـه اقتصـاد ایـران بـا 
نـرم  چالش هـای سـاختاری شـدیدی دسـت وپنجه 
می کنـد. از جملـه می تـوان بـه چالش هایـی چـون 
بدهی هـای دولـت، تنگنـای بانکـی و سیاسـت های 
پولـی و ارزی غیرموثـر و گاه اشـتباه، ترازنامـه  ناتـراز 
برخـی بانک هـا و موسسـه های مالـی، صندوق هـای 
بازنشسـتگی، سیاسـت های مالـی سـردرگم و بودجه  
انبسـاطی متمایـل بـه سیاسـت های رفاهـی مخـرب 
و غیر توسـعه ای بـا کسـری پنهـان سـنگین در کنـار 
نظام دیوانسـاالری پررقیب در حـوزه  قدرت، ناکارآمد 
و ضعیـف از حیـث ضمانـت اجرایی اشـاره کـرد. این 
ناپایـداری  بـرای  بنیادی تـری  دلیل هـای  چالش هـا 
اقتصـادی و بازارهـای دارایـی چـون ارز هسـتند...« 
تصمیـم دولت بـه افزایش نرخ رسـمی ارز در جلسـه 
سـتاد اقتصـادی بیسـتم فروردین مـاه سـال جاری و 
تاکیـد ریاسـت جمهوری بـر اینکـه »قیمـت ۴۲00 
تومانـی ارز در ایـن سیسـتم بـا توجـه بـه نـرخ تورم 
و مسـائل دیگـر دقیـق محاسـبه شـد و کـم و زیـاد 
شـدن آن در طـول سـال نیـز بر همین مبنـا حداکثر 
5 درصـد خواهـد بـود...« گـواه بـر ایـن اسـت کـه 
دولـت نیـز عوامـل اقتصـادی را در افزایـش نـرخ ارز 
کم وبیـش موثـر می دانـد. اکنـون مهـم ایـن اسـت 
کـه ایـن عوامـل اقتصـادی به درسـتی مشـخص و به 
درسـتی مدیریـت شـود؛ زیـرا تجویـز درسـت بـرای 
درمـان یـک بیمـاری، مسـتلزم تشـخیص درسـت و 
بهنـگام آن بیمـاری اسـت؛این موضـوع بـه نوعـی در 

همان نوشـته مورد تاکیـد وزیر راه و شهرسـازی قرار 
گرفتـه اسـت: »صاحبـان دارایی های موهـوم بیش از 
هـر کـس بـه متزلـزل بـودن پایـه  دارایی هـای خـود 
نشـانه های  کوچک تریـن  مشـاهده   بـا  آگاهند.آنـان 
تغییـر در بـازار، اولیـن موضوعـی را کـه در دسـتور 
کار خـود قـرار می دهنـد، تبدیـل دارایی هـا اسـت. 
تحصیـل ارز خارجـی اولیـن مقصـد مهاجـرت بـرای 
حفـظ قـدرت خریـد پـول سـمی اسـت و بـه ایـن 
 ترتیـب بحران هـای همـزاد بانکـی و تـراز پرداخت ها 
ارزی شـکل می گیـرد؛  بحـران  به عبـارت دیگـر  یـا 
بنابرایـن یـک ریشـه  عمیـق بحـران ارزی را بایـد در 
تنگنـای بانکـی ردیابی کـرد.« از ایـن رو، فوری ترین 
دسـتورکار اقدام سـنجیده و سـریع برای خشـکاندن 
پول هـای  و  موهـوم  دارایی هـای  تولیـد  سرچشـمه 
سـمی اسـت؛ در غیـر  این صـورت ایـن اژدهای هفت 
سـر هـر روز بـه رنگـی از سـوراخ بـرون می شـود و 
بـاز  را  ارزی  بحـران  از جملـه  بحران هـای مختلـف 
و  راه  وزیـر  پیشـنهاد های سـه گانه  تولیـد می کنـد. 
بحران هـای  ایـن  ریشـه ای  حـل  بـرای  شهرسـازی 
همـزاد، جـای توجه، نقـد و تکمیل و عملیاتی شـدن 
دارد و سـزاوار اسـت که در اولویت دسـتور کار سـتاد 
اقتصـادی دولت قـرار گیـرد و چون گذشـته آن گونه 
کـه ایشـان بـه آن اشـاره کرده انـد: »ایـن قلـم بیش 
از چهـار سـال اسـت کـه در این بـاره در جلسـه های 
سیاسـت گذاری، همایش هـای تخصصـی و رسـانه ای 
طـرح موضـوع می کنـد؛ ولی کمتـر از سـوی مجامع 
رسـمی و سیاسـت گذاری پولـی جـدی گرفته شـد« 
مـورد بی اعتنایـی قرار نگیـرد. نگارنده این سـطور نیز 
در نظـر دارد برخی از پیشـنهاد های اصالحی ایشـان 
را اگـر توفیـق بود در فرصت های بعـدی مورد واکاوی 

و نقـد قـرار دهد.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
گفت: با توجه به افزایش 120 هزار مشترک جدید 
برق در شهر تهران، پیش بینی می کنیم پیک 
مصرف برق در تابستان 97 به حدود پنج هزار 

مگاوات افزایش یابد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
نشستی  در  )یکشنبه(  امروز  صبوری«  »حسین 
خبری اضافه کرد: مدت زمان خاموشی به ازای هر 
مشترک در سال ۹5 ، ۲50 دقیقه بود که این رقم 
در سال گذشته به 160 دقیقه رسید و شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ امسال در نظر دارد خاموشی ها را 

به رقم 130 دقیقه به ازای هر مشترک برساند.
وی همکاری مشترکان را الزمه دستیابی به این هدف 
بر شمرد و گفت: اوج مصرف برق کشور حداکثر 300 
شهریور  و  مرداد  تیر،  های  ماه  در  که  است  ساعت 

اتفاق  تا ۲3«  و »1۹  تا 16«  در ساعت های »1۲ 
می افتد؛ مشترکان اگر در این ساعت ها 10 درصد 
استفاده از لوازم پر مصرف خود مانند لباسشویی و 
دهند،  انتقال  بار  کم  های  ساعت  به  را  برقی  جارو 
تابستان را بدون هیچ مشکلی پشت سر می گذاریم.

اوج  بزرگ،  تهران  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
بار( برق سال گذشته را حدود چهار  مصرف )پیک 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  ذکر  مگاوات  و 700  هزار 
می  بینی  پیش  جدید،  مشترک  هزار   1۲0 افزایش 
مگاوات  هزار  پنج  حدود  به  امسال  رقم  این  کنیم 

افزایش یابد.
در  مگاواتی   ۲50 مصرف  مدیریت  به  اشاره  با  وی 
سال گذشته، گفت: پارسال با استفاده از طرح های 
مختلف از جمله »تعمیرات و تعطیالت« و »مولدهای 
خود تامین«، میزان مصرف مشترکان در زمان اوج 
مصرف ۲50 مگاوات کاهش یافت و به حدود چهار 
هزار و 700 مگاوات رسید؛ امسال در نظر داریم با 
بکارگیری بیشتر از این روش ها، میزان مصرف را در 

حد چهار هزار و 500 مگاوات حفظ کنیم.
از خاموشی در  برای جلوگیری  اضافه کرد:  صبوری 
زمان اوج مصرف، کل شبکه توزیع برق تهران پایش 
و مشکالت فنی احصا شده و اجرای پروژه اصالح و 
بهسازی شبکه با هزینه ای معادل 300 میلیارد ریال 

در دستور کار قرار گرفته است.
سهم  بزرگ  تهران  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
دستگاه های دولتی، نظامی و شهرداری ها از مصرف 
برق تهران را ۲5 درصد ذکر کرد و گفت: 50 درصد 
این رقم در زمان اوج مصرف، به تجهیزات سرمایشی 

مربوط می شود.
وی به بخشنامه پارسال دولت مبنی بر کاهش 10 
سازمان های  و  ها  دستگاه  در  برق  مصرف  درصدی 

دولتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته فقط ۲0 
تا 30 درصد دستگاه ها این بخشنامه را اجرا کردند.

صبوری گفت: اکنون شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ ۴00 میلیارد تومان بابت بهای برق مصرفی از 
بخش های مختلف به خصوص دستگاه های دولتی و 
شهرداری ها طلبکار است که تاخیر در پرداخت آن، 
صنعت برق را با مشکالت مالی و خدمات رسانی به 

موقع مواجه می کند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در بخش 
دیگری از سخنان خود به معرفی خدمات این شرکت 
بزرگ  تهران  برق  توزیع  اشاره کرد و گفت: شرکت 
تامین برق ۴.5 میلیون مشترک برق در  مسئولیت 
پایتخت را به عهده دارد که این جمعیت، 15 درصد 

مشترکان کل کشور را شامل می شود.
وی ادامه داد: 10 درصد از برق مصرفی کل کشور 
تهران  در  ساعت(  کیلووات  میلیارد   ۲1 )معادل 

مصرف می شود.
صبوری طول شبکه توزیع برق تهران بزرگ را 3۲ 
درصد   ۲0 حدود  گفت:  و  کرد  اعالم  کیلومتر  هزار 
از این شبکه فرسوده است و عمری باالی 30 سال 
دارد. وی گفت: در حوزه شرکت توزیع نیروی برق 
فعالیت  برق  پست  دستگاه  هزار   16 بزرگ  تهران 
معابر  روشنایی  شبکه  کیلومتر  هزار   1۲ و  می کند 

احداث شده است.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق تهـران بـزرگ بـا 
و  حیاتـی  مرکـز   650 پایتخـت  در  اینکـه  بیـان 
حسـاس شناسـایی شـده اسـت، گفـت: تامیـن برق 
ایـن مراکـز حساسـیتی ویـژه دارد؛ به عنـوان نمونه 
سـاالنه هزاران مسـابقه ورزشـی برگزار می شـود که 
یکـی از الزامـات ضروری برگـزاری آنهـا، تامین برق 

اسـت. پایدار 
 

پیش بینی پیک مصرف برق تهران در محدوده
 5 هزار مگاوات

 50 درصد اوج مصرف مربوط به 
تجهیزات سرمایشی است

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت، ایمني و محیط زیست 
شرکت توانیرخبر داد:

تدوین و بروزرساني نظامنامه 
ایمني پیمانکاران صنعت برق

کمیته تدوین نظامنامه ایمني پیمانکاران صنعت 
تشکیل  توانیر  شرکت  در  اردیبهشت   24 برق، 

جلسه خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مدیرکل 
دفتر نظارت بر بهداشت، ایمني و محیط زیست شرکت 
توانیر با اعالم این خبر گفت: کمیته تدوین نظامنامه 
کارگروه  هاي  زیرمجموعه  از  یکي  پیمانکاران،  ایمني 
مقیمي،  گفته  به  است.  برق  ایمني صنعت  تخصصي 
دراین جلسه، تعدادي از اعضاي کارگروه تخصصي ایمني 
صنعت برق حضور خواهند داشت. در نشست مذکور، 
تدوین نظامنامه ایمني پیمانکاران مورد بحث و بررسي 
قرار خواهد گرفت. برپایه این گزارش، مهندس کردي 
مدیرعامل شرکت توانیر چندي پیش دستور داد تا با 
تشکیل کارگروه تخصصي ایمني صنعت برق، تدوین و 
به روزآوري رویه ها، دستورالعمل ها و مقررات ایمني، 
تدوین روش یکپارچه تجزیه و تحلیل و تصمیم سازي 

حوادث در دستور کار توانیر قرار گیرد.
بر اساس احکام صادر شده، تدوین و به روزآوري رویه ها، 
دستورالعمل ها و مقررات ایمني، تدوین روش یکپارچه 
تجزیه و تحلیل و تصمیم سازي حوادث، تهیه راهکارهاي 
پیشگیري از حوادث با استفاده از تجربیات و تجزیه و 
دستورالعمل  تدوین  و  تهیه  گذشته،  حوادث  تحلیل 
تدوین  و  تهیه  پیمانکاران،  ایمني  صالحیت  تعیین 
از  را  پیمانکاران  ایمني  عملکرد  ارزیابي  دستورالعمل 
جمله وظایف کارگروه مذکور در سطح شرکتهاي برق 

منطقه اي و توزیع نیروي برق خواهد بود. 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57054
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57059
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری 
در شرکت  با حضور  امروز  کشور،  استخدامی  و 
مدیریت شبکه برق ایران از مراکز راهبری شبکه 
صنعت   )PMU( فازوری  داده های  و  کشور  برق 
برق کشور بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های 

این مراکز آشنا شد.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
رئیس  معاون  انصاری،  جمشید  بازدید  جریان  در 
گفت:  ایران،  برق  مدیریت شبکه  از شرکت  جمهور 
با توجه به تجربه کاریی که در قسمت های مختلف 
ام،  صنعت برق کشور در سمت های مختلف داشته 
به جرات می توانم بگویم حساسیت کار و دانشی که 

در این شرکت وجود دارد، در سایر شرکت ها کمتر 
دیده شده است.

وی افزود: این شرکت در سطح کالس جهانی فعالیت 
باال وارد آن شده،  با دانش  افراد  دارد به طوری که 
خرد  با  افرادی  به  تبدیل  و  کنند  می  تجربه  کسب 

کاری می شوند.
داود فرخزاد، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران نیز در این دیدار، شرکت مدیریت شبکه را به 
عنوان یکی از مراکز مهم و حیاتی کشور معرفی کرد 
و گفت: این شرکت پس از فروپاشی شبکه سراسری 
برق کشور که در سال 8۲ رخ داد، به این منظور که 
بتواند بر راهبری، حفظ امنیت و پایداری شبکه برق 
کشور متمرکز شود، تاسیس شد و خوشبختانه از آن 
زمان تا کنون هیچگونه فروپاشی در شبکه سراسری 

رخ نداده است.
وی راهبری، حفظ پایداری و امنیت شبکه سراسری 
برق و توسعه حضور بخش خصوصی در صنعت برق 
را از وظایف اصلی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
خواند و بازار برق را جزء محورهای اصلی این شرکت 
دانست و اذعان داشت که تالش شده برای این بخش 

ها از فناوری های روز دنیا استفاده شود.
فرخزاد با تاکید بر اینکه هم اکنون 80 هزار مگاوات 
راهبری می شود، تصریح کرد:  این شرکت  برق در 
خطوط  کیلومتر  هزار   ۲5 دارای  مجموعه  این  در 
فیبر نوری هستیم و همواره تالش کرده ایم که در 
تمام بخش ها، راهبری، مخابرات، بازار و ... در سطح 

استانداردهای جهانی حرکت کنیم.
راهبری  معاون  مشهدی،  رجبی  مصطفی  همچنین 
جریان  در  نیز  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
بازدید رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
)دیسپاچینگ  کشور  برق  شبکه  راهبری  مرکز  از 

مدیریت  انتقال،  و  تولید  در  برداری  بهره  از  ملی(، 
برق برخی از کشورهای همجوار، توسعه قابلیت در 
به  شبکه،  امنیت  حفظ  و  تقاضا  مدیریت  بازیابی، 

عنوان ماموریت های این مرکز نام برد.
مصرفی  بار  با  را  برق کشور  مشهدی، شبکه  رجبی 
بزرگ  های  شبکه  جزء  مگاوات،  هزار   50 از  بیش 
رتبه  در  جهانی  بندی  رده  در  که  کرد  معرفی  دنیا 

چهاردهم قرار دارد. 
جغرافیایی  لحاظ  به  ما  برق  شبکه  داد:  ادامه  وی 
را  آن  اداره  موضوع  این  که  است  پراکنده  و  وسیع 
بسیار دشوار می کند. مرکز راهبری به صورت لحظه 
ای در حال رصد شبکه سراسری بوده و ما برای هر 
لحظه و برای هر واقعه احتمالی آماده بوده و دارای 

برنامه هستیم.
معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران در 
خصوص پیک مصرف برق در سال جاری نیز اظهار 
از آن  داشت: پیش بینی های به عمل آمده حاکی 
است که تابستان امسال نسبت به سال های گذشته 
گرمای بیشتری را تجربه خواهیم کرد، لذا ما آماده 
هستیم تا با تدابیر پیش بینی شده و همکاری تمامی 
مصرف  پیک  از  بتوانیم  کشور،  سراسر  در  همکاران 

امسال نیز با حداقل خاموشی عبور کنیم.
در ادامه بازدید جمشید انصاری از شرکت مدیریت 
و  برق  معاون  حائری،  همایون  که  ایران  برق  شبکه 
انرژی وزیر نیرو به همراه علی اکبر مهاجری، معاون 
از  تعدادی  و  نیرو  وزارت  انسانی  منابع  و  تحقیقات 
همراهی  را  او  توانیر  و  نیرو  وزارت  ارشد  مدیران 
مرکز  در  با حضور  جمهور  رئیس  معاون  می کردند، 
از  برق،  بازار  تاالر  و   )PMU( فازوری  های  داده 
نزدیک با چگونگی فعالیت های این مراکز و اهمیت 

نوع کار آنها برای صنعت برق کشور آشنا شد.  

معاون رئیس جمهور از شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران

بازدید کرد

وزیر نیرو به منظور دیدار با وزرای محیط زیست 
و انرژی آلمان ساعت اولیه 24 اردیبهشت راهی 

این کشور شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
از  حفاظت  زیست،  محیط  وزیر  دعوت  پی  در 
وزیر  همچنین  و  ای  هسته  امنیت  و  طبیعی  منابع 
انرژی جمهوری فدرال آلمان، رضا  امور اقتصادی و 
جانبه  دو  مذاکرات  منظور  به  نیرو  وزیر  اردکانیان، 
در  کشور  دو  بین  مشترک  های  همکاری  پیرامون 

زمینه های مرتبط عازم آلمان شد.
مذاکره  و  مالقات  ضمن  سفر  این  جریان  در  وی 
رودررو با وزرای فدرال آلمان با برخی وزرای ایالتی 

این کشور نیز مالقات خواهد نمود.
و  فاضالب  و  آب  المللی  بین  نمایشگاه  در  شرکت 
صنایع وابسته در مونیخ و مالقات با فعاالن اقتصادی 
در بخش آب و انرژی از دیگر برنامه های وزیر نیرو 

در این سفر خواهد بود.

وزیر نیرو عازم آلمان شد

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57056
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57066
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تصویب اهداف استراتژیک 
صنعت برق

به گزارش گروه اقتصاد میزان، رضائی نایب رئیس 
صنعت  استراتژیک  مدیریت  راهبری  شورای 
گانه  اهداف 12  تصویب  و  به طرح  اشاره  با  برق 
استراتژیک در جلسه هیات مدیره شرکت توانیر 
اظهار داشت: کلیات اهداف تنها با اصالح عبارت 
هدف »مدیریت عرضه و تقاضای برق« به صورت 
»مدیریت یکپارچه و هماهنگ عرضه و تقاضای 
قرار  مدیره  هیات  اعضای  پذیرش  مورد  برق« 

گرفته است.

از  همگی  مذکور  اهداف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
لحاظ اهمیت در یک سطح قرار دارند افزود: بنا به 
درخواست اعضای هیات مدیره، اولویت بندی اهداف 
در جلسه شورا تنها از حیث نگاه اجمالی به فهرست 
این  در  کنندگان  استفاده  برداشت  و  اهداف  کلی 

جلسه انجام می شود.
رضا شرطان دبیر شورای راهبری مدیریت استراتژیک 
مقدمه ای  ارایه  ضمن  جلسه  این  در  برق  صنعت 
درخصوص مبحث برنامه ریزی استراتژیک به عنوان 
طرح  رویکرد  گفت:  استراتژیک  مدیریت  از  جزئی 
و  توصیفی  رویکرد  بر  مبتنی  استراتژیک  مدیریت 
اجتناب از الگوریتم ها و برنامه ریزی مرحله به مرحله 

از مباحث روز دنیا است.
وی افزود: برنامه ریزی استراتژیک در واقع جزئی از 
و  ایجاد  الگو هایی  باید  و  است  استراتژیک  مدیریت 

سازمان روی اهدافی که ترسیم کرده متمرکز شود.
بیان  با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  شرطان  رضا 
اولویت زمانی  اولویت بندی اهداف،  از  اینکه منظور 
واجرایی آنهااست، گفت: می خواهیم ببینیم هر یک 
چه  به  ساله   5 برنامه  دو  در   KPI شاخص های  از 
صورت باید پایش شوند و اولویت زمانی مطرح است.

وی گفت: نکته اساسی در این خصوص این است که 
از  یکی  موضوع  اهمیت  لحاظ  به  اهداف  از  یک  هر 
عناصر زیربنایی چشم انداز می باشند و هیات مدیره 

روی اولویت بندی زمانی آن ها تاکید دارد.
عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت 
بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو و از اعضاء این شورا 
جهت  پیشنهادی  ارایه  ضمن  جلسه  این  ادامه  در 
تعیین سهم هر شاخص KPI و میزان سهم هر یک 
از آن ها در هر هدف گفت: به دلیل تعداد اهداف و 
شاخص  یک  استراتژیک  هدف  هر  برای  شاخص ها، 

و  مشخص  بعدی  کنترل های  سهولت  برای  اصلی 
سپس اهداف و شاخص ها را وزن دهی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای این وزن دهی فرمول های 
تمام  که  است  این  بر  فرض  و  دارد  وجود  مختلفی 
و  بود  نخواهند  اولویت  دارای  اول  سال  در  اهداف 
بررسی اهداف در هر سال براساس وزن آن صورت 
می گیرد. وی با توجه به شرایط موجود صنعت برق، 
خواستار تعیین حداقل سه سناریوی خوب، متوسط 

و بد برای اهداف شد.
ادامـه جلسـه با بحـث و تبادل نظـر اعضا درخصوص 
روش اولویـت بنـدی اهداف همراه بـود که در نهایت 

بـا اجماع نظر اعضـا اهداف اولویت بندی شـدند.
در ایـن جلسـه همچنیـن مهنـدس شـریعت خـواه 
دبیـر کارگـروه تخصصـی معاونـت هماهنگـی توزیع 
درخصـوص شـاخص های مرتبـط بـا ایـن کارگـروه 
از جملـه »رؤیـت پذیـری شـبکه توزیـع« و »ضریب 

هوشمندسـازی شـبکه« مطالبـی ارایـه کـرد.
تخصصـی  کارگروه هـای  شـد  مقـرر  پایـان  در 
تکمیلـی  نظـرات  توزیـع،  و  انتقـال  هماهنگـی 
شـاخص های  درخصـوص  را  خـود  اصالحـی  و 
پیشـنهادی دکتر رجبـی نماینده کارگـروه مدیریت 
شـبکه در هدف اتوماسـیون و هوشمندسـازی شبکه 
بـرق و همچنیـن یـک شـاخص جدیـد درخصـوص 
سیسـتم Earth بـا درنظـر گرفتن مشـترکان فعلی 
و جدیـد بـه جای شـاخص »تعـداد انشـعابات دارای 
سیسـتم Earth بـه کل انشـعابها« و شـاخص های 
»میـزان انطباق مبلمان شـهری« و »تعـداد حوادث 
انسـانی منجـر بـه قطـع عضـو یـا فـوت در صنعت« 
را مـورد بررسـی قـرار دهنـد و نتایـج را تـا پیـش از 
جلسـه آتـی شـورا جهـت تصمیـم گیـری و نهایـی 

سـازی ارائـه کننـد.

برقداری و جابجایی سرخط 
فیدرهای 63 کیلوولت 

آهوان سمنان

ای  منطقه  برق  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون 
سمنان از اتمام عملیات اجرایی و برق دار شدن و 
جابجایی سرخط فیدرهای خروجی 63 کیلوولت 

پست 230 کیلوولت آهوان خبر داد. 
مجید  مهندس  خبرانالین  خبرگزاری  گزارش  به 
وفایی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای 
اجرای  با   : داشت  اظهار  خبر  این  اعالم  با  سمنان 
به  رسانی  برق  شبکه  اطمینان  قابلیت   ، طرح  این 
و  کلران  شرکت  جمله  از  صنعتی  بزرگ  مشترکین 
کارخانه فوالد فجر سمنان افزایش یافته و همچنین 
تانسیون  تحت  سمنان  امیرکبیر  کیلوولت   63 خط 

قرارگرفته است .
را  پروژه  این  اجرای  کلیدی  اهداف  دیگر  از  وی 
افزایش قابلیت مانور شبکه در پست های فوق توزیع 

شهر سمنان عنوان کرد . 
به  تاور  ترمینال  سیمکشی  عملیات  است  گفتنی 
گنتری و نصب اتصاالت و دراپ های فیدرهای 63 
کیلوولت ، فرآیند تست و راه اندازی ، از اهم کارهای 

انجام شده می باشد.

http://tnews.ir/news/e851111079682.html?sid=21254953#%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/detail/776649/provinces/semnan#%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-63
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حذف 420 هزار کارفرما در 14 سال

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نائب 
گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال 83 
و 233  میلیون  از یک  کارفرماها  تعداد  تاکنون 
هزار نفر به 812 هزار نفر کاهش یافته که نشان 
برای  را  محیطی  شرایط  ایم  نتوانسته  دهد  می 

تولید کننده و کارفرماها ایجاد کنیم.
نائب  قوامی  هادی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نرخ ارز اکنون 

پایین تر از نرخ تعادلی است بنابراین نمی تواند برخی 
درخواست ها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی پاسخ 

دهد و مشکل ایجاد می کند.
این نماینده مجلس افزود: ما می خواهیم نرخ ۴ هزار 
و ۲00 تومان ثابت بماند و دولت باید بازار متشکل 

میانی را برای تثبیت این نرخ ایجاد کند.
وی با بیان اینکه  نوسانات قیمت ارز ریسک سرمایه 
گذاری خارجی در کشور را افزایش می دهد گفت: 
ارز  تقاضای  کاهش  و  مدیریت  سیاست  باید  دولت 

داشته باشد.
 ۴00 و  میلیارد  یک  گذشته  سال  در  افزود:  قوامی 
میلیون یورو تقاضای دولت برای ارز خرید 10 قلم 
کاالیی بوده است که نمونه آن در داخل تولید می 
این  ارز  تقاضای  کاهش  برای  باید  گفت:  وی  شود. 

گونه موارد متوقف شود.
قوامی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال 
83 تاکنون وضع اشتغال روبه بهبود است اما تعداد 
به 81۲  نفر  هزار  و ۲33  میلیون  یک  از  کارفرماها 
دهد  می  نشان  این  و  است  یافته  کاهش  نفر  هزار 
نتوانسته ایم شرایط محیطی را برای تولید کننده و 

کارفرماها ایجاد کنیم.
وی گفت: باید برخی تقاضاهای دولت و مردم برای 
به  ارز  به  نیاز  کاهش  و  داخلی  درآمدهای  افزایش 

سمت کاالهای ایرانی سوق یابد.
تولید  شرایط  بهبود  برای  ناچاریم  افزود:  قوامی 

کنندگان مقداری تورم را بپذیریم.
محاسبات  دیوان  بودجه  تفریغ   گزارش  گفت:  وی 
درست بوده و 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت 

به خزانه واریز نشده است.
تخصیص  کاهش  موجب  موضوع  این  افزود:  قوامی 

اعتبارات عمرانی در سال ۹5 شد.

اجرای طرح راستی آزمایی 
صنایع تا پایان تیر ماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح 
راستی آزمایی صنایع برای برنامه ریزی و داشتن 
سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال 

خبر داد.

مدیرعامـل   - نجفـی  صـادق  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک هـای صنعتـی 
ایـران - در حاشـیه بازدیـد از چنـد واحـد صنعتی 
کاشـان، اظهـار کـرد: یـک میلیـارد و 500 میلیون 
دالر بـرای شـهرهای زیـر 10 هـزار نفـر و نواحـی 
روسـتایی در سـال جـاری پرداخـت می شـود کـه 
ایـن تسـهیالت بـا کارمـزد چهـار و شـش درصـد 
بـا سـرمایه در گـردش 10 درصـد قابـل پرداخـت 

بود. خواهـد 
وی افـزود: 13 هـزار میلیـارد ریـال نیـز در تبصـره 
صـادرات  بـرای  جـاری  سـال  بودجـه  قانـون   6
واحدهـای تولیـدی صـادرات محـور در نظـر گرفته 

است. شـده 
تصریـح  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
کـرد: ۹۲ درصـد از واحدهـای تولیـدی کشـور را 
صنایـع کوچـک تشـکیل می دهنـد کـه واگـذاری 
زمیـن و امکانـات بـرای کارآفرینـان و بـه خصوص 
تسـهیالت  از  بخشـی  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
اسـت و پنـج درصد از آنـان تسـهیالتی 60 ماهه با 
مشـوق هـای خاص دریافـت کنند. وی با اشـاره به 
واگـذاری اختیارهـا به مدیـران اسـتانی گفت: پس 
از ایـن تفویـض اختیار بیش از ۴0 درصد مشـکالت 
شـهرک هـا و ناحیـه هـای صنعتـی برطـرف شـده 
و طـرح راسـتی آزمایـی صنایـع نیـز بـرای برنامـه 
ریـزی و داشـتن سـند توسـعه صنعت در کشـور تا 

پایـان تیرمـاه 13۹7 انجـام خواهد شـد.
نجفـی افـزود: طـرح راسـتی آزمایـی در راسـتای 
واحدهایـی  و  فعـال  واحدهـای صنعتـی  شـمارش 
کـه بـا مشـکل مواجـه هسـتند، اجـرا مـی شـود تا 
بـرای برطـرف کردن مشـکالت شـان برنامـه ریزی 

مدونـی صـورت گیـرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/24/1725464/%D8%AD%D8%B0%D9%81-420-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-14-%D8%B3%D8%A7%D9%84-17-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97022413200/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
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9اخبار اقتصادی

ضرورت امضای موافقتنامه های 
تجارت ترجیحی برای دستیابی 

به بازارهای منطقه

موافقتنامه  امضای  وزیرخارجه  اقتصادی  معاون 
بازارهای  به  دستیابی  برای  ترجیحی  تجارت 
به  ها  گفت:تعاونی  و  دانست  ضروری  را  منطقه 
پشتوانه  دولت،  اعتماد  و  کار  گستردگی  دلیل 

خوبی برای صادرات غیر نفتی هستند.

خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تســنیم، غالمرضــا انصــاری، معــاون اقتصــادی 
ــس  ــا رئی ــت ب ــور در نشس ــا حض ــه ب ــر خارج وزی
ایــران، اعضــای هیئــت رئیســه  تعــاون  اتــاق 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاون ب ــش تع ــاالن بخ و فع
کشــور مــا مفهــوم تعاونــی بــه خوبــی معرفی نشــده 
اســت، گفــت: متاســفانه همیشــه بخــش تعــاون بــا 
موضــوع تعاونــی هــای مســکن عجیــن بــوده اســت 
کــه بعضــاً کارمنــدان و اعضــاء هــم از آن رضایتــی 
نداشــته انــد. ضمــن اینکــه بهتریــن خاطــره ایرانــی 
ــوالت  ــه محص ــای عرض ــی ه ــاون، تعاون ــا از تع ه
ــا  ــاس و کااله ــت اجن ــه قیم ــت ک ــته اس در گذش
ــود. ــه ســایر فروشــگاه هــا مناســب تــر ب نســبت ب

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه محــدوده تعریــف تعاونــی 
هــا در ایــران بســیار بیــش از آن چیــزی اســت کــه 
در دنیــا بــه آن توجــه مــی شــود، ادامــه داد: اخیــراً 
در ماموریتــی کــه بــه 3 کشــور انگلســتان، هنــد و 
روســیه داشــتیم، تعاونــی هــا ابــزاری بــرای توســعه 
اقتصــادی ایــن کشــورها بودنــد کــه ایــن موضــوع 
ــه بخــش  ــد ب ــز بای ــران نی ــی دهــد در ای نشــان م
ــوان یکــی از ارکان مهــم اقتصــادی  ــه عن ــاون ب تع
توجــه ویــژه شــود. البتــه ایــن حمایتهــا بــه معنــای 
پرداخــت  یارانــه غیرهدفمنــد کــه در گذشــته 
مرســوم بــوده اســت، نیســت. در دنیــای اقتصــادی 
ــه  ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــه دنی ــروز هم ام
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــی پرداخــت یاران روش حمایت

ــود. اقتصــاد، روش مفیــدی نخواهــد ب
انصــاری بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا تعاونــی هــا 
ــه مــردم بیــش از گذشــته معرفــی شــوند،  ــد ب بای
ــردم در  ــیج م ــرای بس ــی ب ــزار مهم ــه اب ــرا ک چ
بخــش هــای مهم اقتصــادی هســتند، اظهارداشــت: 

تعــاون مــی توانــد پشــتوانه مطمئنــی بــرای 
ــی از مشــکالت  ــه یک ــد؛ البت صــادرات کشــور باش
صــادرات غیرنفتــی مــا عــدم تــداوم اســت. بــه ایــن 
ــالش  ــازار ت ــک ب ــخیر ی ــرای تس ــا ب ــه م ــا ک معن
ــازار  ــن ب ــاه،  ای ــازه کوت ــک ب ــا در ی ــم ام مــی کنی
ــه  ــا ب ــی ه ــی دهیم.تعاون ــت م ــی را از دس صادرات
ــتوانه  ــت، پش ــاد دول ــل گســتردگی کار و اعتم دلی
خوبــی بــرای صــادرات غیــر نفتــی هســتند. وی از 
ــر  ــک خب ــده نزدی ــزاری ســمینار ســفرا در آین برگ
داد و گفــت: در ایــن ســمینار بایــد صادرکننــدگان 
نمونــه در بخــش تعــاون بــه ویــژه بخــش صــادرات 
پســته کــه از محصــوالت اســتراتژیک کشــور اســت، 
فرصــت هــای صادراتــی را بــه ســفرا معرفــی کننــد. 
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه تعاونــی هــا در فرآینــد فعالیــت هــای داخلی 
و بــرون مــرزی خــود در صــورت بــروز موانــع بایــد 
ــاء  ــاره احی ــوند، درب ــت ش ــت حمای ــوی دول از س
معاونــت اقتصــادی در وزارت امــور خارجــه گفــت: 
ــن معاونت هــای  ــت اقتصــادی از قدیمــی تری معاون
وزارت امــور خارجــه اســت امــا در دوره آقــای 
ــا  ــی تعطیــل شــد. ام ــه دالیل ــا ب ــژاد بن احمــدی ن
خوشــبختانه در دولــت یازدهــم بــا حمایــت هــای 
ــرای توســعه  ــت مهــم ب ــن معاون ــف، ای ــای ظری آق
ــادی  ــه اقتص ــی در عرص ــای دیپلماس ــت ه فعالی

ــاء شــد. مجــدد احی
انصــاری گفــت: بنــا بــه تاکیــد آقــای وزیــر، 
ــه  ــد ب ــفرا بای ــادی س ــرد اقتص ــا و عملک فعالیت ه
ــفرای  ــی س ــی در ارزیاب ــالک اصل ــک م ــوان ی عن
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــر باش ــورهای دیگ ــران در کش ای
ــدا  ــادی پی ــگاه اقتص ــد ن ــا بای ــای م ــات ه دیپلم
کننــد؛ مــا نمــی توانیــم در دنیــای امــروز، اقتصادی 

ــا اصــول اقتصــادی جهــان  را معرفــی کنیــم کــه ب
ــوع در  ــن موض ــاً ای ــه بعض ــادی دارد ک ــه زی فاصل
بیــن صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی مشــاهده 

مــی شــود.
ــه اینکــه  امضــای موافقتنامه هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ســایر  بــا  آزاد  و  ترجیحــی  تجــارت  هدفمنــد 
کشــورها را یکــی از الزامــات بــه دســت آوردن 
بازارهــای منطقــه اســت گفــت: در ایــن نــوع 
موافقتنامــه هــا بایــد اصــول یــک تجــارت برد-بــرد 
ــی  ــه برخ ــال ک ــن ح ــرد. در عی ــرار گی ــر ق مدنظ
مخالــف موافقتنامــه هــای تجــارت ترجیحــی و آزاد 
هســتند، امــا بایــد اعــالم کنیــم کــه آیــا مخالفــان 
ایــن نــوع تجــارت مــی تواننــد بــا نظــام تعرفــه ای 

ــد؟ ــت کنن ــه رقاب در منطق
انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت هــای 
ــزود:  ــا متاســفانه مشــخص نیســت، اف ــی م صادرات
برخــی فعــاالن اقتصــادی در نظــر دارنــد در همــه 
حــوزه هــا بهتریــن واردکننــده و صادرکننــده 
باشــند کــه ایــن بــا اصــول تجــارت در دنیــا 

دارد. مغایــرت 
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: 
یکــی از ابزارهایــی کــه کمــک مــی کنــد تــا بــازار 
ــم، انعقــاد موافقتنامــه  ــه دســت بگیری منطقــه را ب
ــن  ــه در ای ــت، البت ــی اس ــارت ترجیح ــای تج ه
ــکالت  ــائل و مش ــری مس ــک س ــد ی ــوص بای خص
ــی  ــر م ــا اگ ــود. م ــرف ش ــور برط ــل کش در داخ
خواهیــم عضــو WTO )ســازمان جهانــی تجــارت( 
ــوار  ــای همج ــا اقتصاده ــم ب ــد بتوانی ــویم، بای بش
ــرد  ــال برد-ب ــن ح ــالم و در عی ــای س ــت ه رقاب

ــیم. ــته باش داش

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/24/1725690/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/24/1725690/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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10یادداشت مدیریتی

مترجم: مریم مرادخانی/ دنیای اقتصاد
 HBR :منبع

در  سازمانی  روانشناسی  استاد  کابل«،  »دن 
مدرسه کسب وکار لندن است. او در مصاحبه ای 
با سارا گرین از مجله کسب وکار هاروارد، توضیح 
می دهد که چرا مردم شور و شوق خود را نسبت 
رهبران چگونه  و  از دست می دهند  کارشان  به 
می توانند در کارکنان احساس انگیزه و هدفمندی 

ایجاد کنند. 
بـه اعتقـاد او، نباید فرامـوش کرد که همه ما انسـانیم. 

به هدف نیاز داریم. دوسـت داریم اکتشـاف کنیم و اگر 
اینها نباشـند، اشـتیاق خود را از دسـت می دهیم. کابل 
ایده هایـی بـرای بازگردانـدن اشـتیاق به محیـط کار و 
کارکنـان ارائـه می دهـد. او نویسـنده کتـاب »سـرزنده 
در محیـط کار« اسـت. آنچـه می خوانیـد، متـن کامل 

مصاحبه اوسـت:
راهکارهایی برای ایجاد حس سرزندگی در کار

سـارا گریـن: سـالم. بـه پادکسـت مجلـه کسـب وکار 
هـاروارد خـوش آمدیـد. مـن سـارا گریـن هسـتم.

تصـور کنیـد در حـال انجـام کاری هسـتید کـه اغلب 
در آن شکسـت می خوریـد، مثـل کار کـردن در مرکـز 
جمـع آوری کمک هـای مالـی دانشـگاه. کسـانی کـه 
می کننـد  جمـع  مالـی  کمک هـای  دانشـگاه،  بـرای 
معمـوال وقتـی بـا افراد یـا سـازمان های خیریـه تماس 
می گیرنـد، در ازای هـر 10 نظـر مخالـف، تنهـا یـک 
نفـر موافقـت می کنـد و می گویـد: »بلـه، مـن کمـک 
می کنـم.« ایـن دلسـردکننده اسـت. چه می شـود اگر 
مسـوول جمـع آوری کمک هـای مالـی بـا دانشـجویی 
کـه در نتیجه تالش های او بورسـیه شـده، چند دقیقه 

کند؟ مالقـات 
کابل: وقتی دانشـجوی بورسـیه شده، دانشـگاه را ترک 
می کنـد، کسـانی کـه بـا او مالقـات کرده انـد، نسـبت 
به کارشـان احسـاس اشـتیاق بیشـتری پیدا می کنند. 
آنهـا وقتـی می بیننـد تالش هایشـان به ثمـر نشسـته، 
از ایـن بـه بعـد بـا اشـتیاق بیشـتری بـه جمـع آوری 
کمک هـای مالـی می پردازند. تعداد تماس هـای خود را 
افزایـش می دهنـد یا برای هـر تماس، انرژی بیشـتری 

می گذارنـد.
گرین: هیچ مدیری دوسـت ندارد کارکنانش در محیط 
کار، احسـاس دلمردگی کنند. هیچ کس دوسـت ندارد 
یـک مدیـر غیر قابل تحمل باشـد. پس چـرا این اتفاق 

راهکارهایی برای 
ایجاد حس سرزندگی 

در کار

می افتـد؟ چـرا بسـیاری از مـا در محـل کار احسـاس 
دلمردگـی می کنیم؟

کابـل: کامـال با شـما موافقـم. گمان نمی کنـم مدیری 
وجـود داشـته باشـد کـه صبـح از خـواب بیدار شـود و 
بگویـد: »خب! امروز چطور روحیـه کارکنانم را تخریب 
کنـم؟« بـه نظـر مـن ایـن مشـکل تـا حـد زیـادی به 
کیفیـت محیـط کار، ثبات رویـه، پایبندی بـه قوانین، 
مقـررات، وعده هـا و مهلـت انجـام کارها بسـتگی دارد.

بـه نظـر من ایـن مشـکل )دلمردگـی در محیـط کار( 
زمانـی رخ می دهـد کـه ما یک نکتـه مهـم را فراموش 
می کنیـم کـه بخـش اعظمـی از مغز مـا نیـاز دارد که 
خـالق باشـیم، نسـبت بـه علـت و معلول هـا کنجـکاو 
باشـیم، سـعی کنیـم چیزهـای جدیـد یـاد بگیریـم، 
نتیجـه را بررسـی کنیـم و اگـر جـواب نـداد، یـک راه 

دیگـر را امتحـان کنیم.
گریـن: آیـا تا به حـال برایتان )یـا یکی از آشـنایانتان( 
احسـاس  کار  محیـط  در  مدتـی  کـه  آمـده  پیـش 
دلمردگـی کنید و سـپس احسـاس سـرزندگی کنید؟ 
بـرای رسـیدن بـه احسـاس سـرزندگی چـه تغییراتی 

بایـد در خـود ایجـاد کنیـم؟
کابـل: اجـازه بدهیـد داسـتانی را برایتـان تعریـف کنم 
کـه در یکـی از کالس ها شـنیدم، داسـتان یک کارمند 

فـروش کـه اتفاقا فروشـنده خوبی هـم بود.
دو سـال پـس از پذیـرش جایـگاه فـروش، او بـه مقـام 
سرپرسـتی فـروش رسـید. البته او هنـوز هم عمال یک 
فروشـنده بـود امـا یـک روز در هفتـه بـا اعضـای تیـم 
کار می کـرد و بـه افـراد تـازه کار کمـک می کـرد کـه 
بـا محیـط جدیـد آشـنا شـوند و در جریـان امـور قرار 
بگیرنـد. بـه کارکنـان آموزش مـی داد کـه چگونه یک 
محصـول جدیـد را به فـروش برسـانند و موضوعاتی از 
ایـن قبیـل. حدود یک سـال و نیم بعـد، او دوباره ترفیع 

گرفـت و بـه جایـگاه مدیریـت فـروش رسـید. خودش 
می گویـد کـه از آنجـا بـه بعد احسـاس کـرد یک جای 

کار ایـراد پیـدا کرده.
او دیگـر بـا مشـتریان سـر و کار نداشـت. تمـام مـدت 
دربـاره  صحبت هـا  بـه  و  می نشسـت  جلسـات  در 
گرایش هـای اخیـر گـوش مـی داد. در زمینـه مدیریت 
عملکـرد بـه بقیـه کمـک می کـرد. کمـک می کـرد تا 
فرم هـای ارزیابـی عملکـرد کارکنـان را پر کننـد. دو یا 
سـه روز در هفتـه را به این کارها اختصـاص داده بود. او 
هنـوز هم می توانسـت بیـرون برود و فروشـندگی کند؛ 
کاری کـه در انجامـش مهـارت داشـت. امـا احسـاس 
رکـود می کـرد. حـس می کـرد در یـک باتـالق گیـر 
کـرده. از یـک طرف، درآمدش بیشـتر شـده بـود، پس 
بخشـی از وجـودش ایـن وضعیـت را ترجیـح مـی داد. 
امـا یـک قسـمت از وجـودش می گفـت: »داری وقتت 
را هـدر می دهـی.« وقتـی پـس از پنج یا شـش سـال، 
بـاز هـم ترفیـع رتبه گرفـت، اوضـاع بدتر شـد. او حاال 
رهبـر واحد فروش شـده بود. بیشـتر روزهـا اصال وقت 
نمی کـرد از اتاقش بیـرون برود. هنوز یک جلسـه تمام 
نشـده، باید در جلسـه دیگری حضور می یافت و درباره 
چرخـه فروش، محصول یـا گرایش های جدید صحبت 
می کـرد. بخـش اعظمی از زمانش بـه مدیریت عملکرد 
و امـوری مثـل افزایـش حقوق، ترفیع رتبه و اسـتخدام 
کارکنـان اختصـاص یافته بـود. کارکنان می توانسـتند 
بیـرون برونـد و بفروشـند، اما خودش دیگـر این امکان 

نداشت. را 
جـور  یـک  داد،  انجـام  کوچـک  آزمایـش  یـک  او 
ترفنـد کاری. تصمیـم گرفـت عالوه بـر تمـام کارهـای 
کسـل کننده ای کـه بایـد انجـام مـی داد، یک یـا دو بار 
در هفته، از محل کارش خارج شـود و با یک مشـتری 
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یـا توزیع کننـده واقعـی دیدار کنـد. با آنها می نشسـت 
و دربـاره ایـن صحبـت می کـرد که کـدام کاالهـا بهتر 
فـروش رفته انـد و از کدام محصوالت اسـتقبال نشـده. 
بـه این ترتیب می دانسـت که بیـرون از محیط کار چه 
خبـر اسـت. گاهـی به یـک سـوپرمارکت می رفـت و با 
مدیـرکل آنجـا صحبت می کـرد. از او می پرسـید کدام 
محصـوالت در قفسـه ها خـاک می خورنـد و کدام ها را 
»روی هـوا می برنـد«. پـس از انجـام ایـن آزمایـش، دو 
اتفـاق جالـب افتاد. اوال با شـنیدن داسـتان ها، برقراری 
ارتباطـات رو در رو و تشـخیص علت هـا و معلول هـا، 
کلـی ایـده به ذهنش می رسـید که می توانسـت ایده ها 
را بـه محیـط کار ببرد. وقتی در حال اسـتخدام کارمند 
جدیـد بـود، می توانسـت بـه جـای نقـل داسـتان های 
دوران فروشـندگی اش کـه مربوط به سـال ها قبل بود، 
از اتفاقاتـی بگویـد کـه همـان موقـع در دنیـای واقعی 
جریـان داشـت. دوم اینکـه، تصمیـم گرفـت در زمینه 
فـروش مطالعـه کنـد. او می گفـت بهتریـن راه بـرای 
فـروش یـک محصـول ایـن اسـت کـه روی فروختـن 
تمرکـز نکنیم. او این مهارت را داشـت که مشـتریان را 
بـه خرید متقاعد کنـد. پس از هر یک از این جلسـات، 
در راه خانـه، درحالی کـه پشـت فرمـان بـود، با خودش 
می گفـت: »بـه بـه! هنـوز هـم مهـارت دارم. هنـوز هم 

اگـر بخواهم می توانـم قـرارداد ببندم.«
موضـوع  ایـن  بـه  بیشـتر  کمـی  گریـن: می خواهـم 
بپردازیـم چـون نیاز به ابـراز وجـود، آزمایش، خالقیت 
و تجربـه چیزهـای جدیـد را درک می کنـم. امـا اگـر 
اینهـا بـه سـودآوری منجـر نشـود، سـازمان نهایتـا بـا 
مشـکل مواجه خواهد شـد. کابـل: بله. آنچـه برای من 
جالـب اسـت ایـن اسـت کـه رهبـران بایـد نسـبت به 
مقولـه آزادی و چارچوب هـا واقع بیـن باشـند و بتوانند 

میـان ایـن دو تـوازن برقرار کننـد. می دانـی! از یک 
طـرف، همان طـور کـه گفتـم مقرراتـی وجـود دارند 
و سـازمان ها ناچارنـد طبـق آیین نامه هـا عمل کنند 
چـون اگـر نکننـد، جریمـه یـا تعطیل خواهند شـد. 
دارد،  وجـود  نیـز  مشـتریان  بـه  نسـبت  تعهداتـی 
در مـورد محصولـی کـه قـرار اسـت عرضـه شـود و 
کیفیـت آن. مـا وعده هایـی داده ایـم که اگر بـه آنها 
عمـل نکنیم، شکسـت می خوریم و سـازمان محکوم 
بـه مـرگ خواهـد بـود. بـه نظـرم بیشـتر مدیـران و 

رهبـران بـه ایـن مسـاله واقفند.
امـا رهبران از چـه چیزی غافلند؟ آنهـا آنقدر درگیر 
کارهـای روزمـره  و کوتاه مـدت هسـتند کـه سـه یـا 
پنـج سـال آینـده را بـه کلـی فرامـوش می کننـد. 
وقتـی کارکنـان، تنهـا به انجـام کاری مشـغولند که 
در حـال حاضـر آن را بلدنـد، بـه مرور، یـاد گرفتن، 

خالقیـت و پیشـرفت را فرامـوش می کننـد.
ایـن درسـت مثـل یـک االکلنـگ اسـت کـه در یک 
سـوی آن، مقررات و وعده به مشـتریان و در سـوی 
دیگـر، خالقیـت، نـوآوری و ابـراز وجود قـرار دارد و 
بایـد میـان اینهـا تعـادل برقـرار شـود. درسـت مثل 
کار کـردن در هواپیمـا، وقتـی کـه در حـال پـرواز 
اسـت. گریـن: بـا توجـه بـه اینکـه شـما بـا رهبران 
آمـوزش  را  آنهـا  و  داشـته اید  همـکاری  زیـادی 
داده ایـد، آیـا رهبـری بـه این شـکل آسـان اسـت؟

کابـل: سـوال خوبـی اسـت.کاش آسـان بود امـا اگر 
بخواهیـد این رویکـرد را در پیش بگیریـد، مجبورید 
کنتـرل و سـلطه را کنـار بگذاریـد و مثـل یک رهبر 
از  بسـیاری  کنیـد.  رفتـار  خدمت گـزار  و  متواضـع 
کارشـان  کـه  می کننـد  فکـر  سـازمان ها  رهبـران 
دسـتور دادن اسـت. آنها قـدرت را دوسـت دارند. به 
نظـر مـن همه ما تـا حدی قـدرت را دوسـت داریم. 

امـا از دیـدگاه روانشناسـی، این نوع از قـدرت باعث 
می شـود نسـبت بـه کارکنـان نـگاه ابـزاری داشـته 
باشـیم، ابـزاری برای تولیـد محصول یا دسـتیابی به 
اهداف. برای بسـیاری از رهبران، کار آسـانی نیسـت 
کـه چشـم انداز ترسـیم کننـد، هدف تعییـن کنند و 
سـپس، بـه کارکنـان اجـازه دهند کـه از مهارت ها و 
نقـاط قـوت منحصربه فردشـان اسـتفاده کننـد و به 
تشـخیص خودشـان، بهتریـن روش را انتخاب کنند.

گریــن: می خواهــم کمــی دربــاره کارکنــان صحبــت 
کنــم چــون مــا تــا االن بیشــتر دربــاره مســوولیت 
ــی  ــه کارهای ــه چ ــم؛ اینک ــت کردی ــران صحب رهب
بایــد انجــام دهنــد و چــرا کارشــان ســخت اســت. 
اگــر کارمنــدی آنقدرهــا خوش شــانس نباشــد 
ــا در  ــد و مدت ه ــته باش ــری داش ــن رهب ــه چنی ک
محیــط کار، احســاس دلمردگــی کنــد، آیــا راهــی 
ــن  ــر ای ــی ب ــه تنهای ــد خــودش ب ــه بتوان هســت ک
احســاس غلبــه کنــد؟ یــا تنهــا راهــش ایــن اســت 

ــرک کنــد؟ کــه اســتعفا دهــد و شــرکت را ت
کابـل: بـه نظـر مـن اسـتعفا دادن، آخریـن گزینـه 
اسـت. مـن در کار خـودم، بارهـا ایـن احسـاس را 
تجربـه کـرده ام و فکـر می کنم بسـیاری از مـا دچار 
احسـاس یکنواختـی شـده ایم. همان طـور کـه یـک 
سـازمان می توانـد دچـار یکنواختـی شـود، تک تک 
افـراد نیـز ممکن اسـت در مقیاس کوچک تـر، دچار 
روزمرگـی شـوند. گاهی تـک تک ما احسـاس رکود 
می کنیـم، حـس می کنیـم بازدهی نداریـم و علتش 
این اسـت کـه کارها را طبـق روال همیشـگی انجام 
می دهیـم. بـه مرور بـه نقطه ای می رسـیم کـه فقط 

می خواهیـم رفـع تکلیـف کنیم.
وقتــی همــه کارهــا را طوطــی وار انجــام می دهیــم، 
ــان از  ــه کارم ــرور اشــتیاق خــود را نســبت ب ــه م ب

دســت می دهیــم. حــس کنجکاوی مــان کمتــر 
ــات  ــن احساس ــا ای ــم ب ــعی می کنی ــود و س می ش
ــرز  ــه ط ــن ب ــم ای ــاس می کن ــم. احس ــار بیایی کن
ــان را  ــم خودم ــا می توانی ــان بســتگی دارد. آی فکرم
ــن شــغل چــه  ــش بکشــیم و بپرســیم: »ای ــه چال ب
ــام  ــتی انج ــه درس ــی کارم را ب ــی دارد؟ وقت هدف
ــذارم؟«  ــر می گ ــانی تاثی ــه کس ــم، روی چ می ده
ــودم  ــد از خ ــم. بای ــدف را درک کن ــن ه ــد ای بای
ســوال کنــم کــه بــه کدام یــک از نیازهــا نتوانســته ام 
پاســخ دهــم؟ ایــن کاری اســت کــه شــما به عنــوان 
یــک کارمنــد می توانیــد انجــام دهیــد. هیــچ 
ــتریان  ــه مش ــدن ب ــک ش ــما را از نزدی ــی ش قانون

منــع نمی کنــد. 
اگــر مســوول امــور اداری یــک فروشــگاه مــواد 
غذایــی هســتید، می توانیــد وارد محیــط فروشــگاه 
ــن  شــوید و بپرســید: »چــه کســی کاالهــا را در ای
ــس  ــک برنامه نوی ــر ی ــا اگ ــذارد؟« ی ــا می گ طبقه ه
و در حــال کدنویســی هســتید، حتــی اگــر کــدی 
نهایــی  مشــتری  دســت  بــه  می نویســید  کــه 
نمی رســد، بــاز هــم می توانیــد کســی را کــه 
ــد  ــت می کن ــما را دریاف ــت ش ــل کار و زحم حاص
ــرف  ــرژی ص ــد ان ــن کار بای ــرای ای ــد. ب ــدا کنی پی
ــاز  ــما ب ــه ش ــرژی ب ــن ان ــر ای ــا 10 براب ــد ام کنی
ــت  ــه دس ــرای ب ــا ب ــی از راه ه ــن یک ــردد. ای می گ
بــه  مربــوط  دوم،  راه  اســت.  اشــتیاق  آوردن 
کافــی  اســت.  منحصربه فــرد«  »توانایی هــای 
اســت بتوانیــد ایــده یــا نظــر خــود را بــا مدیرتــان 
در میــان بگذاریــد. می توانیــد ایده هایتــان را در 
قالــب »راهــی بــرای پیشــرفت« یــا »راهــی بــرای 
ایجــاد ســرزندگی در محیــط کار« یــا »بهبــود کار« 

ــد.   ــرح کنی مط
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رودسر با تولید 75 درصد گل 
تولید  مهم  مناطق  از  گاوزبان 
و  ایران  در  دارویی  گیاه  این 
زبان  گاو  گل  پایتخت  بعنوان 

ایران شناخته شده است.
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