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فهرستتحریک دو سویه  تورم

دکتر تیمور رحمانی/ دنیای اقتصاد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بر اساس تصمیم شورای  و  اقدامی دشوار  در 
افزایش  بنزین  قیمت  قوا  سران  هماهنگی 
حاصل  عواید  که  شد  گرفته  تصمیم  و  یافت 
از افزایش قیمت بنزین به صورت یارانه نقدی 
کاهش  جبران  نیازمند جهت  خانوارهای  بین 
سطح رفاه متاثر از وقایع یک سال و نیم اخیر 
و همچنین متاثر از افزایش قیمت بنزین صرف 
قوه  و  کرده  اعالم  دولت  آنچه  براساس  شود. 
قضائیه تاکید بر نظارت کرده است، کل عواید 

حاصله باید صرفا صرف این امر شود.
به  و  تدوین  را  طرحی  چنین  دولت  چرا  اینکه 
بهترین  این  آیا  اینکه  و  قوا رساند  تصویب سران 
زمان  در  آیا  اینکه  و  خیر  یا  بود  ممکن  طرح 
مناسبی اجرا شد یا خیر و اینکه به شیوه مناسبی 
اجرا شد یا خیر، موضوع این نوشتار نیست. به هر 
صورت، مصلحت در این دیده شده است که ممکن 
است من از آن مصلحت غافل باشم. با وجود اینکه 
می توان از منظر اشاره شده فوق به طرح ایراداتی 
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نشست مشترک هیات رئیسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا با نمایندگان شرکت های 
آذر سال  شانزدهم  روز شنبه  و خراسان،  اصفهان  استان های  تجدیدپذیر  زمینه  در  فعال 

جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
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رئیـس  صالحـی،  مهنـدس  جلسـه  ابتـدای  در 
ایـران و عضـو  بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون 
نحـوه  از  تاریخچهـای  سـندیکا  مدیـره  هیـأت 
در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  کمیتـه  شـکل گیری 
ادوار  در  صورت گرفتـه  مهـم  اقدمـات  و  سـندیکا 
داد.  ارائـه  کمیتـه  ایـن  رئیسـه  هیـات  مختلـف 
بـر لـزوم توسـعه کسـب و  ایشـان ضمـن تاکیـد 
کار تجدیدپذیـر در ایـران، صنعـت تجدیدپذیـر را 
صنعتـی با ظرفیـت 70 میلیـارد دالر ارزیابی کرده 
و بـر لـزوم همگرایـی و هماهنگی بخـش خصوصی 

جهـت از میـان برداشـتن موانـع تاکیـد کـرد. 
کمیتـه  رئیـس  کبیـری  دکتـر  جلسـه  ادامـه  در 
برنامه هـای  و  اهـداف  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
دوره پنجـم کمیتـه مذکـور، ارتباطات ایـن کمیته 
بـا اعضـا و سـطح اختیـارات و مسـئولیت های آن 
دغدغه هـای  و  ابهامـات  طـرح  کـرد.  تشـریح  را 
شـرکت های فعـال در حـوزه تجدیدپذیـر توسـط 
نماینـدگان حاضـر، محـور بعـدی جلسـه بـود کـه  
نماینـدگان سـندیکا نسـبت بـه پاسـخگویی و رفع 

ابهـام برآمدنـد.
نماینـدگان حاضـر از شـرکت های تجدیدپذیـر دو 

اسـتان خراسـان و اصفهـان تاکیـد کردنـد کـه در 
حـوزه تجدیدپذیـر حـدود 40 شـرکت در اسـتان 
خراسـان و 30 شـرکت در اسـتان اصفهـان فعـال 
انتخابـات  برگـزاری  بـا  شـرکت ها  ایـن  هسـتند. 
غیررسـمی گروهـی را از میان خـود جهت پیگیری 
ایـن گـروه تصمیـم  انتخـاب کرده انـد.  مشـکالت 
دارنـد بـه منظـور هم افزایـی و تمرکـز بیشـتر بـر 
مشـکالت تجدیدپذیرهـا، در قالـب یـک تشـکل به 

فعالیـت بپردازنـد. 
شــرکت های  نماینــدگان  تاکیــد  طبــق 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــه، ب ــر در جلس تجدیدپذی
ــر از ســال 1389 و  ــه انرژی هــای تجدیدپذی کمیت
عضویــت حــدود 60 شــرکت فعــال در ایــن حــوزه، 
عضویــت در ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و 
ــد فرصــت  ــر ســندیکا مــی توان کمیتــه تجدیدپذی
ــرکت های  ــی ش ــظ یکپارچگ ــرای حف ــبی ب مناس

ــد.  ــوزه باش ــن ح ــال در ای فع
در ایـن جلسـه حاضـران دربـاره قـدرت چانه زنـی 
سـندیکا در وارد کـردن شـرکت ها بـه وندورهـای 
شـرکت های توزیـع سـواالتی مطـرح کردنـد.  در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال عنـوان شـد کـه در گذشـته 

بـرق روسـتایی  همـکاری مناسـبی توسـط دفتـر 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  کمیتـه  بـا  توانیـر 
شـکل گرفتـه و طـی آن تمامـی اعضـای کمیتـه 
بـه  مذکـور  دفتـر  توسـط  سـندیکا  تجدیدپذیـر 
شـرکت های توزیـع ارسـال شـده اسـت. عـالوه بـر 
این هیات رئیسـه کمیتـه در دوره جدید قصد دارد 
بـا فعـال کـردن ظرفیت هـای مربـوط بـه ارزیابی و 
رتبه بندی شـرکت ها، به توسـعه کسـب و کار اعضا 

و سـاماندهی پروژه هـای ملـی کمـک کنـد. 
عمـل  آزادی  درخصـوص  جلسـه  بعـدی  محـور 
شـعب  سـندیکای  تجدیدپذیـر  اعضـای  قـدرت  و 
تاکیـد  پاسـخ  در  کـه  بـود  خراسـان  و  اصفهـان 
بـا  متناسـب  سـندیکا  عضـو  شـرکت های  شـد 
اتوماتیـک در شـعب  بـه صـورت  حـوزه عملکـرد 
بـا  لـذا  می شـوند.  عضـو  مربوطـه  کمیتههـای  و 
برگـزاری انتخابـات شـعب و یـا مرکز، شـرکت های 
شـده  کسـب  آرای  اسـاس  بـر  می تواننـد  عضـو 
در هیـات مدیـره شـعب و یـا مرکـز ایفـای نقـش 
کننـد. همچنیـن تاکید شـد کـه مکاتبات شـعب با 
شـرکت های اسـتان با امضـای رئیس و دبیر شـعب 
امـکان پذیـر اسـت و درخصـوص نامه هـای ملـی، 
تنهـا رئیس هیـات مدیره سـندیکا و دبیر سـندیکا 
دارای حـق امضـا هسـتند. همچنیـن تاکیـد شـد 
در صـورت عضویـت شـرکت ها در سـندیکا، شـاخه 
اسـتانی کمیتـه انرژی هـای تجدیدپذیـر در اسـتان 
تشـکیل شـود تـا فعالیت ها بـه صـورت تخصصی و 

هماهنـگ بـا کمیتـه پیگیـری شـوند. 
سـندیکا  در  عضویـت  شـرایط  جلسـه  پایـان  در 
رونـد  تاکیـد شـد  و  اعـالم  دبیـر کمیتـه  توسـط 
جـذب شـرکت هایی کـه تمایـل بـه عضویـت  در 
سـندیکا دارند حتی المقدور با سـرعت و مسـاعدت 

بیشـتری پیگیـری شـود.

دو نیروگاه توسط بخش خصوصی 
در هرمزگان احداث می شود

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 
حرارتی  نیروگاه های  منصوبه  ظرفیت  گفت: 
که  است  مگاوات   3250 هرمزگان  استان 
پیش بینی می شود این ظرفیت تا پایان امسال به 
3557 مگاوات و تا افق 1404 به 6909 مگاوات 

افزایش یابد.
به  فارس  خبرگزاری  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
استان  اینکه  به  اشاره  با  مهرانی  رضا  بندرعباس، 
هرمزگان 70 هزار کیلومتر وسعت دارد و جمعیت 
بندرعباس 500 هزار نفر است، گفت: نیروگاه سیکل 
ترکیبی کالس F هنگام و نیروگاه حرارتی سیریک 
هرمزگان برای تأمین برق سواحل مکران از جمله 
پروژه های بخش دولتی و نیروگاه غدیر و پاسارگاد 

قشم از جمله نیروگاه های بخش خصوصی است.
وی با تأکید بر اینکه تدابیر اندیشیده شده در جهت 
تأمین برق پایدار است، گفت: در حال حاضر وضعیت 
منصوبه نیروگاه های حرارتی استان هرمزگان 3250 
 F کالس  نیروگاه های  آمدن  با  که  است  مگاوات 
به  ظرفیت  این  امسال  پایان  تا  مدار  به  )هنگام( 
این  تا سال 1404  3557 مگاوات خواهد رسید و 

ظرفیت به 6909 مگاوات افزایش می یابد.
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کاهش مصرف گاز و برق با 
تکنولوژی گرم کننده تابش لوله ای

سندیکای  و  تأسیسات  صنعت  انجمن  عضو 
با  اینکه  به  اشاره  با  تأسیساتی  شرکت های 
می تواند  لوله ای  تابشی  گرم کننده  از  استفاده 
مصرف گاز و برق را تا حد بسیاری کاهش دهد، 
گرم کننده  تأسیسات  ساخت  در  ایران  گفت: 
تابشی لوله ای به خودکفایی تقریبا کاملی رسیده 

است.
تکنولوژی  با  برق  و  گاز  مصرف  کاهش 

;quot&گرم کننده تابش لوله ای;quot&
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد 
برنچی، عضو انجمن صنعت تأسیسات و سندیکای 
کنفرانس  ششمین  در  تأسیساتی  شرکت های 
ایران حدود  اظهار داشت:  ترانسفورماتور  بین المللی 
برق  و  تأسیسات حرارتی  زمینه  در  پیش  20 سال 
با سیستم گرمایشی تابشی که در اروپا به آن توجه 
ویژه ای می شد، آشنا شد که این تکنولوژی گرمایشی 
این  در  و  شد  ایران  وارد  سال ها  همان  در  تابشی 
خصوص عالوه بر بومی سازی این موضوع، این برنامه 

می تواند حرفی برای گفتن در صادرات داشته باشد.
وی افزود: دولت باید از این تکنولوژی و شرکت های 
فعال در این زمینه حمایت کند تا عالوه بر اشتغالزایی 

موجب ارزآوری برای کشور نیز شود.
نخستین  سال های  همان  در  اینکه  بیان  با  برنچی 
از  تازگی  به  تابشی که  ایران در سیستم گرمایشی 
اروپا وارد ایران شده بود قطعات آن را وارد می کرد 
این  فعال  و  سازنده  شرکت های  ورود  با  االن  اما 
محصول و این تکنولوژی به طور کامل بومی سازی 
شده و تنها 2 قطعه کوچک آن وارد کشور می شود، 
گفت: با وجود آنکه می توان با نصب این سیستم ها 

ورزشی  سالن های  به خصوص  بزرگ  سالن های  در 
گاز  مصرف  درصد   90 و  برق  مصرف  درصد   50
سالن های  از  برخی  در  متأسفانه  اما  داد،  کاهش  را 
موتورخانه  از  همچنان  بزرگ  سالن های  و  ورزشی 
حرارت مرکزی استفاده می شود که این اقدام ساالنه 
اتالف انرژی باالیی در کشور تحمیل می کند و حتی 
این موتورخانه های حرارت مرکزی مصرف  با نصب 

برق به شدت افزایش می یابد.
سندیکای  و  تأسیسات  صنعت  انجمن  عضو  این 
شرکت های تأسیساتی با بیان اینکه در این سیستم 
فقط گاز داخل لوله دستگاه سوخته و حرارت ایجاد 
می کند و تابش از زیر سقف به زمین انتقال می یابد، 
لوله ای  تابشی  گرم کننده  سیستم  این  با  گفت: 
گرم می شود در  بزرگ سریعاً  و  محیط های مسقف 
باید  حالی که در سیستم های قدیمی موتورخانه ها 

حتی چند روز و یا چند ساعت قبل روشن شود. 
 6 متری  هزار  سالن  یک  گرمایش  برای  افزود:  وی 
میزان  و  می شود  نصب  دستگاه ها  این  از  دستگاه 
مصرف برق آنها تنها 100 وات است یعنی به اندازه 
یک المپ 100 واتی مصرف برق این دستگاه ها است 
در حالی که موتورخانه حرارت مرکزی 2 کیلووات 

ساعت برق مصرف می کند. 
برنچی با بیان اینکه این دستگاه ها در حال حاضر در 
بازار با قیمت هر دستگاه 7.5 میلیون تومان موجود 
است،  اندک  بسیار  هم  آن  اولیه  سرمایه  که  است 
گفت:  سیستم گرمایشی لوله ای، 50 سال است که 
در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد اما متأسفانه همان 
آنها  واردات  نیازمند  این سیستم ها  که  قطعه ای  دو 
هستند نیز با مشکالتی در گمرک مواجه شده اند و 
بالتکلیف مانده اند که نیاز به توجه مسئوالن امر به 
این تکنولوژی و رفع موارد کوچک و مانع های بر سر 

راه توسعه استفاده از آن، وجود دارد.

ساخت جزیره مصنوعی بزرگ 
در نروژ برای تولید 10 گیگاوات 

برق
برای ساخت یک جزیره  هایی  دانمارک طرح 
مصنوعی دارد که 10 گیگا وات برق را از مزارع 
معادل  برق  مقدار  کند.این  می  تامین  بادی 

مصرف برق ده میلیون خانواده اروپایی است.
رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
جزیره  یک  ساخت  برای  هایی  طرح  دانمارک 
مزارع  از  را  برق  وات  گیگا   10 که  دارد  مصنوعی 
تامین  برای  برق  مقدار  کند.این  می  تامین  بادی 
تمام خانه ها کافیست و این طرح بخشی از تالش 

های دانمارک برای کنترل تغییرات جوی است.
و  وستاس  بزرگ  بادی  توربین  مقر  دانمارک 
به  باد ساحلی در دنیاست.  ایجاد کننده  بزرگترین 
به تصویب رسیده که  این کشور  قانونی در  تازگی 
هدف آن 70% کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 

2030 است.
مناسب  مکانی  دنبال  به  دانمارک  انرژی  وزارت   
با مزارع  برای ساخت یک یا چند جزیره است که 
حداقل  آنها  ظرفیت  .کل  باشند  شده  احاطه  بادی 
برق ده  با مصرف  معادل  یعنی  است  10 گیگاوات 

میلیون خانواده اروپایی.
برق خود  تقاضای  از 2018، 41 درصد  دانمارک   
را از انرژی باد تامین می کند که باالترین حد در 

اروپاست.
این پروژه برای اجرای قانون تغییرات جوی دانمارک 
بسیار حیاتی است. این قانون یکی از بلند پروازانه 
توسط  جمعه  روز  در  که  است  دنیا  قوانین  ترین 

اکثریت مجلس دانمارک به تصویب رسید.
هزینه این طرح تا 200 تا 300 میلیارد کرون معادل 
29.5 تا 44.2 میلیارد دالر است. بیشتر این هزینه 
توسط سرمایه گذاران خصوصی تامین خواهد شد.

 65 نفر،  میلیون   6 حدود  جمعیتی  با  دانمارک 
میلیون کرون را برای تحقیق در مورد نحوه ذخیره 
کنار  تجدیدپذیر  هیدروژن  به  انرژی  تبدیل  یا 
گذاشته است چون تمام برق تولید شده به مصرف 

داخل نمی رسد.
جایگزینی  جدید،  فناوری  است  امیدوار  دانمارک 
سوخت های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر را در 
بخش هایی مثل حمل و نقل و صنعت ممکن سازد.

اگر  گفت:»  دانمارک  انرژی  وزیر  جورگنسن،  دن 
باید  باشیم،  ساحلی  باد  عظیم  پتانسیل  متوجه  ما 
را  نیروی سبز  این  بتوان  بسازیم که  فناوری هایی 

به سوخت هواپیما، کشتی و صنعت تبدیل کرد«.
 هیدروژن هنگام سوختن به جای دی اکسید کربن 
آب تولید می کند و اگر آن را به جای نفت و گاز 
به  و خورشید  باد  انرژی  مثل  تجدیدپذیر  منابع  از 
در  بود.  خواهد  پاک  بسیار  سوختی  آوریم،  دست 
و  نفت  تولیدی  هیدروژن  بیشتر  منبع  حال حاضر 
قصد  کرده  اعالم  آرستد  انرژی  است.  شرکت  گاز 
دارد در پروژه هایی که از نیروی باد و سایر منابع 
هیدروژنی  سوخت  تولید  برای  پذیر  تجدید  انرژی 

استفاده می کنند، سرمایه گذاری کند.
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وزیر نیرو:

9 هزارمیلیارد تومان اعتبار 
وزارت نیرو در بودجه 99

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزیر 
نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: اعتبار 
تعیین شده در بودجه سال 99 برای ما معادل 9 
هزار میلیارد تومان است که این رقم در بخش 

آب افزایش دارد.
اتکا  عمده  بخش  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان  رضا 
محصول  عرضه  یعنی  داخلی  منابع  بر  نیرو  وزارت 
بینی  افزود: پیش  است  و دریافت وجه  برق  و  آب 
می شود با تصویب الیحه بودجه بتوانیم برنامه های 
تدوین شده را در سال 99 و نیمه های 1400 مطابق 

زمان بندی انجام شده عملیاتی کنیم.
مگاوات  هزار   3 شدن  مدار  وارد  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت جدید برق تا پایان سال گفت: روز گذشته 

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو با کالس 
f و ظرفیت 307 مگاوات در استان کرمانشاه افتتاح 
پیشرفته ترین  جزء  نیروگاه  این  توربین  که  شد 

توربین های جهان و دارای بازده 56 درصد است.
از  مانده  باقی  ماه های  در  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
سال طرح های مشخص شده در 9 استان دیگر نیز 
قالب  در  این طرح ها  داد:  ادامه  افتتاح خواهد شد 
پویش الف ب ایران )مخفف آب برق ایران( هر هفته 
افتتاح می شود که شامل طرح های  استان  در یک 
و  فاضالب  و  آب  خانه  تصفیه  رسانی  آب  مختلف 

برق است.
روستا   55 آب  شبکه  اتصال  به  اشاره  با  اردکانیان 
آب  سراسری  شبکه  به  جمعیت  نفر  هزار   11 با 
کشور  در  نیز  رسانی  آب  بزرگ  طرح  چند  افزود: 
اجرا خواهد شد که آب رسانی به شهر شیراز از این 

نوع طرح هاست.
 وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای 227 طرح 
با سرمایه گذاری 33 هزار میلیارد تومان در پویش 
الف ب ایران گفت: با تصویب مجلس شورای اسالمی 
وزارت نیرو درخواست دریافت وام 5 میلیارد دالری 
به روسیه ارائه کرده است که تاکنون 2.2 میلیارد 

تومان آن واگذار شده است.
اردکانیان با بیان اینکه هم اکنون 2.8 میلیارد دالر 
از وام باقی مانده است افزود: برای دریافت مابقی این 
وام طرح های راه اندازی راه آهن زاهدان - بیرجند، 
توسعه نیروگاه برق آبی گتوند علیا با ظرفیت 640 
مگاوات، تامین تعداد قابل توجهی واگن مترو برای 
کالنشهر ها و مدرن سازی و بازتوانی نیروگاه رامین 

به ظرفیت 160 مگاوات ارائه شده است.
وزیر نیرو گفت: از ابتدای سال میالدی امور مربوط 
توسط  آن  قرارداد  تنظیم  و  اداری  تشریفات  به 

دستگاه ها انجام خواهد شد.

آیا تعرفه برق در سال 99 افزایش پیدا می کند؟
مدقق گفت: آمار دقیقی در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه برق در سال 99 ارائه نشده و ما منتظر 

نظرات مجلس درباره این موضوع هستیم.
به گزارش »شیعه نیوز«،هادی مدقق مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با اشاره به پیش بینی 
تعرفه برق در سال آینده گفت: بررسی ارقام الیحه بودجه 99 نشان می دهد که دولت پیش بینی افزایش 

درآمد بیش از 31 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش داخل فرآورده های نفتی داشته است.
او ادامه داد: در حال هنوز آمار دقیقی در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه برق در سال 99 ارائه نشده است 

ولی معتقدم با توجه به کلیات بودجه افزایش چندانی در تعرفه برق در سال آینده نخواهیم داشت.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر بیان کرد: همچنین دریافتی از فروش برق از حدود 22 
هزار میلیارد تومان به حدود 24 هزار میلیارد تومان در حساب یارانه ها رسیده است که احتمال افزایش نرخ 
10 درصدی را با فرض عدم تغییر مصرف کشور در برآورد های دولت در محاسبه این بخش می توان داشت.
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آغاز عملیات اجرایی بزرگترین 
مزرعه تولید بیت کوین با 

سرمایه گذاری چینی ها
شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
توانیر از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مزرعه 
تولید بیت کوین به ظرفیت 60 مگاوات توسط 
داد  خبر  رفسنجان  در  چینی  سرمایه گذار 
وگفت: استخراج کننده رمزارزها اگر بدون مجوز 
اقدام به تولید بیت کوئین کنند از آنها خسارت 

خواهیم گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، مصطفی رجبی 
مشهدی در حاشیه ششمین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی ترانسفورماتور در پاسخ به سؤال خبرنگار 
به  رمزارزها  کنندگان  استخراج  پرسید  که  فارس 
تولید  برای  صادراتی  برق  تعرفه  تعیین   از  شدت 

از وزارت  اعالم کردند  ناراضی هستند و  بیت کوین 
تجمع  درخواست  دولت  مصوبه  در خصوص  کشور 
خواهند کرد، آیا احتمال این وجود دارد که تعرفه 
برق  تعرفه  گفت:  یابد،  کاهش  ارزها  رمز  برق 
تومان   965 پیک  و  سال  گرم  ایام  برای  صادراتی 
است و برای فصول دیگر برای هر کیلووات ساعت 
480 تومان تعیین شده است. پس این مصوبه دولت 
است و تصور نمی کنم که این مصوبه تغییری در آن 

ایجاد شود.
* تقاضا برای ایجاد مزرعه بیت کوین با تعرفه های 

فعلی
وی ادامه داد: در شرایطی که عنوان می شود تعرفه 
االن  همین  باالست  رمزارزها  برای  صادراتی  برق 
چندین تقاضا برای تولید بیت کوین و مزرعه تولید 
بیت کوئین وجود دارد. بنابراین هدف ما این است 
که تولید بیت کوئین و استخراج رمزارزها به صورت 

متمرکز باشد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با 
اشاره به اینکه برخی از تولید کنندگان بیت کوین 
از دستگاه های کم بازده و قدیمی استفاده می کنند، 
اگر  است.  زیاد  این دستگاه ها  انرژی  گفت: مصرف 
متقاضیان در مزرعه تولید بیت کوئین این اقدامات 
خود را انجام دهند شامل تخفیف های خوبی خواهد 

شد.
* از استخراج بدون مجوز بیت کوین خسارت گرفته 

می شود
وزارت  ابالغیه  اینکه در  بر  تاکید  با  رجبی مشهدی 
صورت  به  مشترکینی  اگر  که  است  آمده  نیرو 
اقدام به تولید بیت کوئین  غیرمجاز و بدون مجوز 
گرفته  خسارت  آنها  از  کنند  رمزارزها  استخراج  و 
خواهد شد، اظهار داشت: فردا در رفسنجان اولین 
و بزرگترین مزرعه تولید بیت کوئین به میزان 60 

سرمایه گذاران  با  را  خود  اجرایی  عملیات  مگاوات 
چینی آغاز خواهد کرد.

به گفته وی درمنطقه اقتصادی جلفا نیز درخواست 
ایجاد یک مزرعه تولید بیت کوئین به ظرفیت 120 

مگاوات وجود دارد.
* کشور در تولید ترانسفورماتور تقریبا خودکفاست

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در 
پاسخ به این سؤال که ظرفیت تولید ترانسفورماتور 
تولید  ظرفیت  گفت:  است،  چگونه  کشور  در 
ترانسفورماتور در کشور مناسب است و دیگر نیازی 

به واردات ترانسفورماتور نیست.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  رجبی مشهدی 
در  ترانسفورماتور  آمپر  مگاولت  هزار   10 ساالنه 
نیاز  نیز  دیگر  صنایع  گفت:  می شود،  تولید  کشور 
به ترانسفورماتور دارد و تولید کنندگان داخلی  نیاز 
واردات  به  نیاز  و  می کنند  برآورده  را  صنایع  این 

ترانسفورماتور نیست.
به گفته وی 90 درصد از ترانسفورماتورهای کشور 
ساخته  داخلی  شرکت های  توسط  حاضر  حال  در 

می شود.
جریمه  پایین  استاندارد  با  ترانسفورماتورهای   *

می شوند
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با 
اشاره به اینکه ظرفیت ترانسفورماتورهای تولید شده 
متناسب با نقاط گرمسیر و سردسیر طراحی می شود 
و به خوبی پاسخگوی نیاز داخل است، اظهار داشت: 
ترانسفورماتور  واردات  گذشته  سال های  مثل  دیگر 
نداریم چرا که مقرراتی داریم که جریمه محور است 
و چنانچه ترانسفورماتورهای وارداتی استانداردهای 
باید  سنگینی  جریمه های  باشند  نداشته  را  ما 

بپردازند. 
به گفته رجبی مشهدی اگر شرکتهای برق منطقه ای 

از  نیرو  وزارت  زیرمجموعه  شرکت های  برخی  یا  و 
استفاده  پایین  استانداردهای  با  ترانسفورماتورهای 

کنند جریمه خواهند شد.
افزود:  در حال حاضر در کشور 4تا 5 شرکت  وی 
ترانسفورماتورساز داریم و عمدتا وزارت نیرو به این 
مطالبات  قبل  سال  اما  می شد  بدهکار  شرکت ها 
آنها تسویه شد و امسال هم به صورت حواله ارزی 

مطالبات آنها را پرداخت کردیم.
توانیر  شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
همواره  ما  برق  مصرف  پیک  در  اینکه  به  اشاره  با 
محدودیت هایی در تامین برق داریم، گفت: توصیه 
انرژی  بازدهی  و  کارایی  لحاظ  به  که  است  این  ما 
استانداردهای  و  بگیریم  قرار  مطلوبی  وضعیت  در 

بین آلمللی را داشته باشیم.
رجبی مشهدی افزود:صنعت برق باید بتواند از سایر 
منابع مالی استفاده کند چرا که منابع داخلی صرفا 
نگهداری  و  تعمیر  و  جاری  هزینه های  پاسخگوی 
می شود و برای توسعه باید از سایر منابع نیز مثل 

بانک ها استفاده کنیم.
* رشد مصرف برق در ساعات پیک کاهش یافت

ساعات  در   98 سال  در  برق  مصرف  گفت:  وی 
پیک نسبت به سال 97 یک درصد رشد داشت در 
حالی که در دهه های گذشته این رشد مصرف 5.2 
درصد بود. پس با تشویق بخش خانگی و صنایع و 
کشاورزی توانستیم امسال مدیریت مصرف خوبی به 

میزان 3874 مگاوات را به دست آوریم.
به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
توانیر 8 میلیون  مشترک مصرف خانگی زیر الگوی 
مصرف هستند و ما تالش می کنیم اقدامات تشویقی 
استارت  از  استفاده  با  و  دهیم  ادامه  آینده  را سال 
امسال  از  بیشتر  مگاوات  هزار  داریم  قصد  آپ ها 
مدیریت مصرف و کاهش مصرف برق داشته باشیم.
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خط اعتباری نیروگاه سیریک 
هرمزگان باز شد

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 
با اشاره به اینکه پیمانکار روسی نیروگاه سیریک 
هرمزگان هفته آینده به تهران خواهد آمد، گفت: 
و  شده  باز  هرمزگان  سیریک  نیروگاه  ال سی 
کانکس های اولیه برای آغاز ساخت این نیروگاه 

تحویل پیمانکار روسی شده است.
خط اعتباری نیروگاه سیریک هرمزگان باز شد

فارس  خبرگزاری  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
جمع  در  امروز  سلیمی  حسین  بندرعباس،  به 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که از 
آخرین وضعیت نیروگاه سیریک هرمزگان که قرار 
است با فاینانس روسیه احداث شود، پرسید، گفت: 
نیروگاه سیریک هرمزگان قرار است با فاینانس یک 
میلیارد و 200 میلیون یورویی روسیه احداث شود، 
بنابراین گمانه زنی های طرف روس و شرکت ایرانی 
انجام شده و ال سی نیروگاه سیریک باز شده است.

وی با بیان اینکه هفته آینده مدیر شرکت روسی به 
تهران خواهد آمد، برای آغاز احداث نیروگاه سیریک 
سیریک  نیروگاه  برای  که  زمینی  گفت:  هرمزگان 
کانکس های  و  است  هکتار   199 یافته،  اختصاص 

اولیه تحویل پیمانکار روس شده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
به  روسیه  فاینانس  با  هرمزگان  سیریک  نیروگاه 
میزان یک میلیارد و 200 میلیون یورو قرار است 

در هرمزگان احداث شود.
نیروگاه  اسمی  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  سلیمی 
بندرعباس 1320 مگاوات است و قدرت عملی آن 
تمام  در  آسکارل  مگاوات، گفت: روغن های   1200
دنیا امحا می شود؛ بنابراین در خصوص بحث توجه 
به محیط زیست در نیروگاه بندرعباس مدت هاست 
 5.5 که  طوری  به  می گیرد؛  قرار  توجه  مورد  که 
روغن های  و  ترانس ها  امحا  بابت  تومان  میلیارد 

اسکارل در نیروگاه بندرعباس انجام شده است.
درصد   33 بندرعباس  نیروگاه  راندمان  افزود:  وی 
برنامه ریزی های  با  گذشته  ماه  چند  طی  که  است 
انجام شده راندمان این نیروگاه به 34 درصد رسید.

سلیمی خاطرنشان کرد: در تابستان امسال نیروگاه 
به  نسبت  مگاوات   150 شد  موفق  بندرعباس 

تابستان سال قبل افزایش تولید داشته باشد.
 906 بندرعباس  نیروگاه  ظرفیت  وی  گفته  به 
مگاوات است که بعد از 12 سال موفق شدیم میزان 
به 5 هزار مگاوات  را                            فقط در یک واحد  تولید آن 

برسانیم.
وی با بیان اینکه برای نیروگاه بندرعباس 30 هکتار 
فضای سبز ایجاد شده است، گفت:  اگر نیروگاه بخار 
بندرعباس گاز به میزان کافی تخصیص یابد، بحث 
محیط زیست آن بسیار در حد باالیی خواهد بود، 
اما در حال حاضر 70 درصد مازوت و 30 درصد گاز 

به این نیروگاه تحویل داده می شود.
بندرعباس گاز  نیروگاه  به گفته وی سوخت اصلی 
است.  شده  مازوت  آن  بیشتر  سوخت  اما  است، 

علی رغم این موضوع این نیروگاه آلودگی ندارد.

چالش پیر شدن صنعت 
ترانسفورماتورهای ایران/ نرخ 
خطا در شبکه ترانسفورماتور 

ایران 2.5 برابر جهان
به  اشاره  با  ایران  ترانسفورماتور  انجمن  رئیس 
اینکه نرخ خطا در شبکه ترانسفورماتور ایران 
2.5 برابر جهان است، گفت: این نرخ اگر ادامه 

داشته باشد، می تواند مشکل ساز باشد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آرش آقایی فر امروز در ششمین کنفرانس بین المللی 
ترانسفورماتور با تأکید بر اینکه نرخ خطا در شبکه 
است،  نیم درصد  ترانسفورماتورهای جهانی ساالنه 
گفت: نرخ خطا در شبکه ترانسفورماتور ایران نشان 
می دهد که 2.5 برابر جهان است، یعنی این رقم در 
ایران بالغ بر 1.5 درصد است. پس در این کنفرانس 
است،  برگزاری  حال  در  نیرو  وزارت  محل  در  که 
دوست داریم که صدای ما را مسؤوالن وزارت نیرو 

بشنوند. 
وی ادامه داد: این کنفرانس با همین هدف برگزار 
می شود تا راهکارهای مناسب برای رسیدن به کاهش 

نرخ خطا در شبکه ترانسفورماتور بپردازد، بنابراین 
یکی دیگر از چالش های صنعت ترانسفورماتور ایران 

روند پیر شدن این تجهیزات است. 
هزار   725 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  آقایی فر 
ترانس توزیع برق و 5 هزار ترانس قدرت در شبکه 
سراسری برق وجود دارد، گفت: همان طور که اشاره 
کردم یکی از چالش های صنعت ترانسفورماتور ایران 
روند پیر شدن این تجهیزات است پس آماری که 
به آن اشاره شد، نشان می دهد که این ترانس ها به 

سرعت در حال پیر شدن هستند.
ترانسفورماتور  بین المللی  کنفرانس  ششمین  دبیر 
ایران، خاطرنشان کرد: قیمت ترانس های قدرت از 
2 میلیارد تومان آغاز و تا 6 میلیون دالر در نوسان 
است، پس با پیر شدن این تجهیزات با این قیمت ها 
هزینه های چند ده میلیارد تومانی بر اقتصاد کشور 

تحمیل می شود.
دنیا  در  مناسبی  راهکارهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  اشاره  مورد  تجهیزات  نوسازی  و  بهسازی  برای 
کار گرفته می شود، گفت: این راهکارها باعث ارتقای 
عمر مفید آنها می شود، پس تالش ما این است تا با 
همکاری دانشگاهیان و فعاالن صنعت یاد شده عمر 

این تجهیزات را افزایش دهیم.
بر  آن  تأثیر  و  ارز  نرخ  نوسانات  مورد  در  آقایی فر 
قیمت ترانسفورماتورها گفت: نوسان نرخ ارز قیمت 
این  که  داده  افزایش  برابر   2.5 را  ترانسفورماتورها 
نوسانات عالوه بر ایجاد مشکل و فشار مالی به دولت 
به فعاالن این صنعت نیز تحمیل هزینه های زیادی 

داشته است. 
با  کرد:  تأکید  ایران  ترانسفورماتور  انجمن  رئیس 
بهره برداری  مدیریت  بهینه سازی  روش های  اعمال 
تا  را  پیر  ترانس های  عمر  می توان  ترانسفورماتورها 

70 درصد افزایش داد.
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 F اولین نیروگاه دولتی کالس
بهمن ماه افتتاح می شود

مجری طرح نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت 
برق حرارتی از افتتاح اولین نیروگاه دولتی کالس 
F در بهمن ماه خبر داد و گفت: این نیروگاه اولین 
نیروگاه دولتی با تکنولوژی کالس F است که دو 
توربین آن در نیروگاه هنگام بندرعباس نصب 

شده است.
به  فارس  خبرگزاری  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  نصراللهی  علیرضا  بندرعباس، 
با اشاره به اینکه اولین نیروگاه دولتی کالس F در 
بندرعباس بهمن ماه افتتاح می شود، گفت: 5 هزار 
F در کشور احداث خواهد  نیروگاه کالس  مگاوات 

شد که قرارداد آن با گروه مپنا به امضا رسیده است. 
وی با تأکید بر اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید 
برسد  درصد   40 به  حرارتی  نیروگاه های  راندمان 
تأکید کرد: در حال حاضر راندمان نیروگاه ها اندکی 
پایین تر از این است اما قطعاً با احداث نیروگاه های 
کالس F که قرار است در 8 ساخت گاه کشور نصب 

شود راندمان نیروگاه ها افزایش می یابد.
شرکت  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  طرح  مجری 
با تأکید بر اینکه توربین های کالس  برق حرارتی  
در  تجاری سازی شده  توربین های  پیشرفته ترین   F
جهان هستند گفت: نیروگاه هنگام بندرعباس اولین 
نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F بخش دولتی است 

که راندمان آن 58 درصد خواهد بود.
نصراللهی گفت: برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه 
کالس F بندرعباس 8 ساختگاه در نظر گرفته شده 
که 4 ساخت گاه بندرعباس، اندیمشک، سهند بناب 
و  دارند  قرار  برنامه  این  اولویت  در  اهواز  رامین  و 

اقدامات اجرای آنها در حال انجام است. 
اصفهان،  لرستان،  ساخت گاه های  وی،  گفته  به 
که  هستند  دیگر  ساخت گاه   4 بوئین زهرا  و  تهران 
قرار است در اولویت های بعدی نیروگاه کالس F در 

آنها نصب شود.
برای احداث 5  افزود: ارزش کل قرارداد  نصراللهی 
هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F حدود 
به  یورو  میلیون   500 که  است  یورو  میلیارد   2.2

نیروگاه هنگام بندرعباس اختصاص دارد.
شرکت  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  طرح  مجری 
اسمی  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  حرارتی  برق 
و  است  مگاوات  بندرعباس 906   F نیروگاه کالس 
این نیروگاه مراحل پایانی آماده سازی خود را طی 
می کند و به زودی در قالب کمپین الف، ب، ایران، 

آبادانی به بهره برداری خواهد رسید.
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اقتصاد ایران

گمرک ایران ارزش تجارت خارجی هشت ماهه را اعالم کرد

ارزش صادرات غیرنفتی از 27 میلیارد دالر گذشت
در هشت ماهه نخست سال جاری، 27.4 میلیارد دالر کاال از کشور صادر و 28.3 میلیارد دالر کاال به 

کشور وارد شده است.
 گمرک ایران با انتشار اطالعات آماری هشت ماهه امسال، رقم صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت را 

27 میلیارد دالر اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، براساس داده های آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور 
در پایان 8 ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از 88 میلیون و 360 هزار تن رسید که نسبت به 75 
نیز میزان  ارزش  از لحاظ  را نشان می دهد.  میلیون و 884 هزار تن 8 ماهه سال 97 رشد 16 درصدی 

صادرات غیرنفتی کشور در 8 ماهه امسال به 27.4 میلیارد دالر بالغ شده است .
در بخش واردات نیز، در 8 ماهه امسال 22 میلیون و 129 هزار تن کاال به ارزش 28.3 میلیارد دالر وارد 
کشور شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 21 میلیون و 784 هزار تن و 29.8 میلیارد 
دالر بوده است. بر این اساس، میزان واردات کشور در 8 ماهه امسال از لحاظ وزنی رشد 1.5 درصدی و از 

لحاظ ارزش نیز کاهش 4.8 درصدی داشته است.
همچنین طی این مدت کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان پنج مقصد اول کاالهای صادراتی 

ایران و چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان پنج مبدا اول واردات به ایران بوده اند.

در همایش بررسی روابط اقتصادی ایران و چین مطرح 
شد

تقویت روابط کارگزاری بانکی و 
سرمایه  گذاری مشترک؛ راهکارهای 

توسعه روابط ایران و چین
همایش بررسی روابط اقتصادی ایران و چین با 
برگزار  ایران  در  چین  سفیر  چانگ  هوآ  حضور 
این  استقبال  و  برجام  از  چین  حمایت  شد. 
کشور از سرمایه گذاران ایرانی، تشویق چین به 
سرمایه گذاری شرکت های خصوصی این کشور 
از  چین  و  ایران  گردشگری  توسعه  ایران،  در 
مهم ترین موضوعاتی بود که در این نشست به 

آنها پرداخته شد.
با  چین  و  ایران  اقتصادی  روابط  بررسی  همایش 
شد.  برگزار  ایران  در  چین  سفیر  چانگ  هوآ  حضور 
از  کشور  این  استقبال  و  برجام  از  چین  حمایت 
سرمایه گذاران ایرانی، تشویق چین به سرمایه گذاری 
توسعه  ایران،  در  کشور  این  خصوصی  شرکت های 
گردشگری ایران و چین از مهم ترین موضوعاتی بود 

که در این نشست به آنها پرداخته شد.
همایش بررسی روابط اقتصادی ایران و چین، صبح 
ایران،  در  چین  سفیر  هوآ  چانگ  حضور  با  امروز 
بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  حریری  مجیدرضا 
امور  معاون  کرباسی  محمدرضا  چین،  و  ایران 
اقتصادی  فعاالن  از  جمعی  و  ایران  اتاق  بین الملل 
کارگزاری  روابط  تقویت  شد.  برگزار  چین  و  ایران 
صدور  تسهیل  و  مشترک  سرمایه  گذاری  بانکی، 
روادید تجاری از جمله راهکارهای بلندمدت توسعه 
عنوان  نشست  این  در  چین  و  ایران  همکاری های 

شد.
سفیر چین در ایران با اشاره به سفر اخیر مونسان، 

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
این کشور، تبادل گردشگر را یکی دیگر از مهم ترین 
و  دانست  همکاری  برای  اهمیت  حائز  حوزه های 
افزود: چین و ایران، این دو تمدن کهن، از هزاران 
سال پیش از طریق جاده ابریشم با یکدیگر ارتباط 
داشتند و با توجه به لغو ویزا برای گردشگران چینی 
از طریق ایران، تعداد گردشگران چینی سفر کرده 
انتظار  اما  است،  پیدا کرده  افزایش  بسیار  ایران  به 

داریم این رقم بیشتر شود.
او همچین در دفاع از برجام تاکید کرد: چین بارها 
تاکید  برجام  از  قاطعانه خود در حمایت  بر موضع 
کرده و همواره با تحریم های غیرقانونی ایران مخالف 
برجام یعنی حفظ  باوریم که حفظ  این  بر  و  است 
از همه طرف های  از طرفی چین  چندجانبه گرایی. 
حفظ  را  فارس  خلیج  امنیت  تا  می خواهد  ذینفع 

کنند.
به گفته هوآ روابط راهبردی دوجانبه ایران و چین 
اعتماد سیاسی بین دو  وارد فصل جدیدی شده و 
کشور افزایش یافته است. همچنین دو کشور درباره 
از  خود  اصلی  منافع  به  مربوط  و  مهم  موضوعات 

یکدیگر حمایت می کنند.
اقتصاد کشورش  نکته  این  بر  تاکید  با  سفیر چین 
است،  داشته  رشد  برابر   450 گذشته،  سال   7 در 
بیان کرد: حجم اقتصاد چین از 30 میلیار دالر در 
حال حاضر به 13 تریلیون رسیده است و چین هم 
اکنون بزرگترین کشور دارای ذخیره ارزی در دنیا 
محسوب می شود. این اقتصاد سهم قابل توجهی از 
کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است و 
سیاست دولتمردان چین همواره، سیاست »درهای 
تجاری  روابط  برقرار  برای  محدودیت  بدون  و  باز« 

بوده است.
متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/31417
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یادداشت

آثار منفی سطحی نگری رهبران سازمانی بر اثربخشی 
تیمی

شش تکنیک ساده برای تشویق 
کارکنان به همکاری

ارزش  یک  شما  برای  کارکنان  همکاری  »آیا 
که  سازمانی  هر  رهبر  از  را  سوال  این  است؟« 
بپرسید، جواب می دهد بله. اما اگر بپرسید »آیا 
استراتژی های شما برای افزایش همکاری موفق 

بوده؟«، احتماال جواب متفاوتی خواهید شنید.
مـن بـا ده ها رهبر سـازمانی در ایـن رابطه مصاحبه 
کـرده ام و همـه آنها یک جورهایی مایوس شـده اند. 
کلـی تـالش می کننـد، کلـی امیـد دارنـد امـا انگار 
از مشـکالت  هـاون می کوبند.یکـی  در  آب  دارنـد 
ایـن اسـت کـه نـگاه رهبـران نسـبت بـه مقولـه 

همـکاری کارکنـان، کامـال سـطحی اسـت: به نظـر 
آنهـا همکاری، ارزشـی اسـت که باید آن را توسـعه 
داد، نـه مهارتـی برای آمـوزش. کسـب وکارها برای 
افزایـش همـکاری کارمندها روش هـای مختلفی را 
بـه کار برده انـد، از طراحـی اتاق هـای بـاز گرفتـه 
تـا تبدیـل ایـن موضـوع بـه یـک هـدف رسـمی 
سـازمانی. بسـیاری از ایـن روش هـا تـا حـدی موثر 
بـوده، عمدتا از طریـق ایجاد فرصت هـای یادگیری 
و حمایـت مالـی. امـا همـه آنهـا سـعی داشـتند با 
کارکنـان  در  زورگویانـه  یـا  سـطحی  روش هـای 
نفـوذ کننـد کـه طبـق تحقیقـات، هیچ کـدام واقعا 
نمی تواننـد همـکاری کارکنـان را افزایـش دهنـد.

چیـزی که نیـاز داریـم، یـک رویکرد روانشـناختی 
اسـت. من وقتی داشـتم همـکاری پایـدار در طیف 

وسـیعی از صنایـع را بررسـی می کـردم، دیـدم که 
در همـه آنهـا، یکسـری نگـرش ذهنـی مشـترک 
میـان کارکنـان وجـود دارد: مثال بـرای همکاری و 
کمـک همکاران خـود احترام قائلنـد و می دانند که 
اقـدام یـک نفـر، روی نتیجه کلـی تاثیـر می گذارد. 
امـا اغلـب آدم هـا این طـور فکـر نمی کننـد. اتفاقـا 
برعکس. بیشـتر آدم هـا به دیگران اعتمـاد ندارند و 
نگـران موقعیت خودشـان هسـتند. وظیفـه رهبران 
ایـن اسـت کـه کاری کننـد مـا به عنـوان کارکنـان 
سـازمان، روی چیـزی فراتر از خودمـان، یعنی روی 
دنیـای پیرامـون خـود تمرکـز کنیم و یـک میل را 
در خودمـان بـه چالـش بکشـیم: میـل بـه توجـه 
روی خودمـان، حرف هایمـان و اهدافمـان، به جای 

تـالش بـرای یادگیـری از دیگران.
هرچنـد ناممکـن و حتی ترسـناک به نظر می رسـد 
امـا بعضـی از سـازمان ها این رمـز را پیـدا کرده اند. 
هنـگام مطالعـه این سـازمان ها، موفق شـدم شـش 
تکنیـک آموزشـی را شناسـایی کنم که بـه رهبران 
کنـار  در  خوبـی  بـه  می کنـد  کمـک  کارکنـان  و 
هـم کار کننـد، از یکدیگـر یـاد بگیرنـد و عوامـل 
روانشـناختی ای را کـه مانع از یادگیـری و همکاری 

می شـوند از سـر راه خـود بردارنـد.
تکنیـک اول: به کارمندها گـوش کردن را بیاموزید، 
نـه حـرف زدن را در دنیـای کسـب وکار، توانایی در 
ارائـه خـود، یـک ارزش محسـوب می شـود. تمـام 
فکـر و ذکـر کارکنـان ایـن اسـت کـه در تعامـالت 
ارائـه  خودشـان  از  خوبـی  تصویـر  برخوردهـا  و 
دهنـد. مثـال »چطـور در جلسـه، نظـرم را مطـرح 
کنـم؟« خیلی هـا حتـی کلـی هزینـه می کننـد تـا 
تکنیک هـای سـخنرانی را یـاد بگیرند. ایـن با توجه 
بـه ماهیـت رقابتـی سـازمان ها کامـال قابـل درک 
اسـت اما هزینـه دارد. طبق تحقیقات من، »بیشـتر 

اوقـات، وقتـی یـک نفـر دارد صحبـت می کنـد، ما 
بـه جـای آنکـه گـوش کنیـم، منتظریـم و داریـم 
آمـاده می شـویم کـه نوبـت مـا شـود تـا صحبـت 
کنیـم.« و هرچـه در نردبان سـازمان باالتر باشـیم، 

ایـن میـل در مـا بیشـتر می شـود.
چـون  می خوریـم  شکسـت  دادن  گـوش  در  مـا 
نگـران عملکـرد خودمان هسـتیم یا فکـر می کنیم 
نتیجـه، دچـار  بقیـه اسـت. در  از  بهتـر  ایـده مـا 
درگیری هایی می شـویم کـه کامال قابـل جلوگیری 
هسـتند، فرصت هـای ادامـه گفت وگـو را از دسـت 
می دهیـم، کسـانی که صدایشـان شـنیده نشـده را 
منـزوی می کنیـم و باعـث کاهش اثربخشـی تیمی 

می شـویم.
مـا  خودخواهـی  می دهیـم،  گـوش  وقتـی  امـا 
فروکـش می کنـد و بـه همـه فضـا می دهیـم کـه 
موقعیـت و همدیگر را درک کننـد و روی ماموریت 
تمرکـز کننـد. می توانیـد مهارت های گـوش کردن 

را بـا ایـن تمرین هـا تقویـت کنیـد:
1. پرسیدن سواالت گسترش پذیر

این رفتار را می توان در اسـتودیوی انیمیشن سـازی 
»پیکسـار« دیـد. افـرادی کـه در ایـن شـرکت وارد 
جایگاه هـای مدیریتـی می شـوند، ملزمنـد عالوه بـر 
سـایر دوره هـا، در یک کالس 90 دقیقه ای شـرکت 
کننـد تا هنـر گوش دادن را یاد بگیرند. این جلسـه 
در یکـی از اتاق هـای کنفرانـس برگزار می شـود که 
دیوارهایـش مزیـن بـه پوسـترهای شـخصیت های 
کارتونـی اسـت کـه بـه شـرکت کنندگان چیزهایی 

را یـادآوری می کننـد. مثـال: »کنجکاو باشـید!«
ویژگی هـای  دربـاره  شـرکت کننده ها  کالس،  در 
کـه »گوش دهنده هـای خوبـی« هسـتند  افـرادی 
صحبـت می کننـد و »گوش دادن فعـال« را تمرین 

می کننـد.      متـن کامـل

مدیران بزرگ چگونه به افرادشان نقش های جدیدی می دهند؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3603187-%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

تهران؛ میزبان »پرندگان سیبری«

هر سال با شروع فصل سرما کوچ پرندگان برای پیدا کردن 
از  نیز  تهران  شود.  می  آغاز  نیز  زندگی  برای  محل جدیدی 
میزبانی این پرندگانی که از سیبری برای یافتن غذا و محل 
مناسب نقل مکان کرده اند، بی نصیب نمانده است. گونه های 
مختلفی ازپرندگان مهاجر مانند کاکایی صورتی و کاکایی سر 
سیاه،پرستوی دریایی تُک زرد،اردک سیاه کاکل، باکالن امسال 

نیز مهمان دریاچه شهدای خلیج فارس تهران هستند.

https://www.farsnews.com/photo/13980918000227/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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