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جلسه نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران با رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، 
پانزدهم مهرماه سال جاری با محوریت بررسی چالش های قراردادی اعضا در شرایط کنونی کشور 

در محل این سازمان برگزار شد.

در جلسه مشترک سندیکا و سازمان برنامه صورت گرفت؛ 

بررسی الزامات ابالغ  
بخشنامه سوم جبرانی ارز 

وبینار آموزش مقدماتی نرم افزار پایا اسکادا

دعوت به همکاری

و  فنی  نظام  اقدامات  از  سندیکا  نمایندگان  جلسه  ابتدای  در 
بهای  فهارس  کردن  نهایی  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجرایی 
قراردادها  برخورداری  امکان  بر  مبنی  سازمان  این  نامه  نیرو، 
تمدید  بر  مبنی  بخشنامه  دو  ابالغ  و  ماژور  فورس  موضوع  از 
از  برخی  که  تعدیل  شاخص های  و    97 و   91 بخشنامه های 
اصالحات پیشنهادی سندیکا در آن اعمال شده، تقدیر کردند و 

با اشاره به اینکه بخشی از پیشنهادات سندیکا در بخشنامه های 
جدید اعمال نشده است، بر لزوم بررسی مجدد نظرات سندیکا و 
همچنین برگزاری جلسات مستمر و مدون میان سندیکا و نظام 

فنی و اجرایی سازمان برنامه تاکید شد. 
اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای سازندگان و پیمانکاران 
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تاکید بر لزوم ابالغ هرچه سریعتر 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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متن کامل

 .
بخشنامه سوم جبرانی ارز و تاکید بر لزوم درج 
موضوع امکان خاتمه قراردادها در این بخشنامه 
محورهایی بود که در بخش بعدی جلسه توسط 

نمایندگان سندیکا مطرح شد. 
سازمان  سوی  از  شده  ایجاد  مشکالت  طرح 
تامین اجتماعی برای پیمانکاران، اشاره به عدم 
توجه کارفرمایان به بند 43-11 شرایط عمومی 
پیمان و تاکید بر لزوم تبدیل موضوع برکناری 
بود که  قراردادها، دیگر موضوعاتی  به فسخ در 

در این جلسه مطرح شد. 
فنی  نظام  رئیس  قانع فر،  دکتر  ادامه جلسه  در 
ابالغ  با  سازمان  این  که  کرد  تاکید  اجرایی  و 
مشابه  رویکرد  با  ارز  جبرانی  سوم  بخشنامه 
بخشنامه سال 97 موافق است ولی باید این نکته 
را در نظر داشت که این بخشنامه برای دولت بار 
مالی چند ده هزار میلیارد تومانی خواهد داشت، 
از اینرو بهتر است تشکل ها ظرفیت های خود را 
احداث  و حوزه  نیرو  و  نفت  وزرای  تاکید  برای 
ابالغ  لزوم  بر  مبنی  برنامه  سازمان  ریاست  به 

بخشنامه به کار گیرند.
وی همچنین اعالم کرد که نظام فنی و اجرایی 
سازمان  با  پیمانکاران  مشکالت  دارد  آمادگی 

تامین اجتماعی را پیگیری کند. 
قانع فر با اشاره به اینکه نظر نظام فنی و اجرایی 
نیز این است که موضوع برکناری در قراردادها 
متناسب با نظام حقوقی کشور نیست و می توان 
با همکاری شورای عالی فنی فسخ را جایگزین 
پیمان  اعالم کرد شرایط عمومی  برکناری کرد 
در حال بازنگری است و موضوع برکناری و فسخ 

را می توان در ویرایش جدید اصالح کرد. 

وی تصریح کرد که بخشنامه جبران آثار ناشی 
از کرونا نیز توسط نظام فنی تهیه شده و پس از 

تایید ریاست سازمان ابالغ خواهد شد. 
در ادامه جلسه با موافقت اعضا مقرر شد سندیکا 
پیش نویس بخشنامه سوم جبرانی ارز را براساس 
بخشنامه قبلی تهیه به همراه پیشنهادات خود 
در خصوص شاخص مبنا در روش ب به نظام 
شد  مقرر  همچنین  کند.  ارائه  اجرایی  و  فنی 
تامین  سازمان  با  پیمانکاران  مشکالت  سندیکا 
اجتماعی را به نظام فنی و اجرایی منعکس از 
ظرفیت های خود برای مکاتبه وزرای نفت، نیرو، 
صنعت با ریاست سازمان برنامه و تاکید بر لزوم 

ابالغ بخشنامه سوم استفاده نماید.

مجمع عمومی سالیانه شعبه خراسان سندیکا لغو شد
توصیه  به  نظر  و  کرونا  موج سوم  تشدید  به  توجه  با  می رساند  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
و  فعلی  این شعبه در شرایط  برگزاری مجمع عمومی سالیانه  بر عدم  ایران مبنی  برق  سندیکای صنعت 
احتمال انتقال ویروس کرونا، جلسه مجمع عمومی روز پنجشنبه مورخ 24/7/99 لغو و به تاریخ دیگری که 

متعاقبا به استحضار خواهد رسید، موکول شد. 

تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای خرید ماسک سه الیه اسپراکس 
از شرکت های متقاضی دعوت می شود برای خرید ماسک های سه الیه اسپراکس و یا کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های 09355001807 یا 09123450309 تماس حاصل فرمایند.

https://www.tahlilbazaar.com/news/47069/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
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کتاب بهره برداری از ترانسفوماتور ها
سر فصل مطالبی  که در این کتاب ارائه می شود:

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تاثیر درجه حرارت محیط بر ظرفیت واقعی 

ترانسفورماتور های توزیع
2-1 مقدمه

2-2 دمای محیط استاندارد
2-3 نحوه خنک کردن ترانسفورماتور ها

2-3-1 سیستم های خنک کننده
2-4 فرآیند انتقال حرارت در ترانسفورماتور های توزیع

2-5 اندازه گیری درجه حرارت تجهیزات ترانسفورماتور 
در تست افزایش درجه حرارت

عمر  روی  محیط  حرارت  درجه  تاثیر   ۶-2
ترانسفورماتور ها

2-۶-1 پیری عایق بر اثر حرارت
2-۶-2 پیری نسبی عایق

2-7 محدودیت های دمایی در ترانسفورماتور ها برای 
شرایط معمولی سرویس

2-8 دمای محیط استفاده شده در محاسبات تعیین 
ظرفیت برای الگو های مختلف

توسط  تغذیه  قابل  بار  روی  محیط  تاثیر   9-2
ترانسفورماتور

واقعی  ظرفیت  بر  نصب  ارتفاع  تاثیر  سوم:  فصل 
ترانسفورماتور های توزیع

3-1 مقدمه
3-2 اثر ارتفاع روی فشار بارومتریک و چگالی هوا
3-3 اثر ارتفاع روی افزایش دماع ترانسفورماتور ها

متوسط  عمر  برای  ترانسفورماتور  بارگذاری   -4-3
معمولی

3-5 شرایط استاندارد طراحی ترانسفورماتور
واقعی  ظرفیت  تعیین  روی  ارتفاع  تاثیر   ۶-3

ترانسفورماتور

کتاب بهره برداری از 
ترانسفوماتور ها

تقریبا یک ششم سرمایه کشورمان در صنعت 
و  نگهداری  لزوم  که  است  شده  هزینه  برق 
هزینه ها  به  توجه  با  آن ها  از  صحیح  استفاده 
و  راندمان  باالبردن  دلیل  می شود.به  مشخص 
استفاده از تجهیزات شبکه سعی بر این است که 
از توان نامی ترانسفورماتور استفاده شود. توان 
استاندارد  شرایط  برای  ترانسفورماتور ها  نامی 
ن است. دمای متوسط روزانه 3۰ درجه  طراحیـ 
و ارتفاع نصب 1۰۰۰ متر از سطح دریا و بار سه 
استاندارد  فاز متعادل بدون هارمونیک شرایط 

طراحی ترانسفورماتور است.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، تقریبا یک ششم 
سرمایه کشورمان در صنعت برق هزینه شدهاست که 
لزوم نگهداری و استفاده صحیح از آن ها با توجه به 
راندمان  باالبردن  دلیل  هزینه ها مشخص می شود.به 
و استفاده از تجهیزات شبکه سعی بر این است که 
از توان نامی ترانسفورماتور استفاده شود. توان نامی 
ـن  طراحی  استاندارد  شرایط  برای  ترانسفورماتور ها 
است. دمای متوسط روزانه 30 درجه و ارتفاع نصب 
1000 متر از سطح دریا و بار سه فاز متعادل بدون 
ترانسفورماتور  طراحی  استاندارد  شرایط  هارمونیک 

است.

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
با اشاره به اجرای مانور تعمیرات جهادی شرکت 
توزیع برق استان تهران در شهرستان های غرب 
استان تهران با حضور 48۰ نفر در قالب 126 اکیپ 
عملیاتی در راستای افزایش تاب آوری و اصالح 
شبکه های فرسوده، گفت: احداث پست های 63 
منظور  به  مالرد  و  قدس  شهریار،  در  کیلوولت 
افزایش ظرفیت و بهره وری بیشتر در دستور کار 

است.

امروز  تیموری صبح  رضا  ایسنا، حاجی  گزارش  به 
در حاشیه بازدید از مانور تعمیرات جهادی شرکت 
تهران  استان  غرب  شهرستان های  در  برق  توزیع 
با توجه به وظیفه شرکت توزیع مبنی  اظهار کرد: 
بر ارائه برق دائم و پایدار به مشترکان، در راستای 
تاب آوری  و  فرسوده  شبکه های  اصالح  و  بازسازی 

شبکه توزیع این مانور به اجرا درآمد.
وی افــزود: امــروز 480 نفــر در قالــب 12۶ اکیــپ 
ــه،  ــهریار، اندیش ــرق ش ــه ب ــی در 4 منطق عملیات

مــالرد و قــدس در حــال اجــرای فعالیــت و مانــور 
ــردم،  ــق م ــه ح ــار ب ــتای انتظ ــتند و در راس هس
ــی ها و  ــش خاموش ــبکه، کاه ــات ش ــش تلف کاه
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده بــا حضــور همــکاران 

ــزاری اســت. ــادی در حــال برگ ــور جه ــن مان ای
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تهــران بیــان داشــت: محــدوده عملیاتــی منطقــه 
بــرق شــهریار در محدوده پــل بادامــک و نصیرآباد، 
منطقــه بــرق مــالرد، درمارلیــک محــدوده میــدان 
ارتــش  و مصلــی مــالرد، منطقــه بــرق شــهرقدس 
در محــدوده خیابــان ولیعصــر و خیابــان عمــارت و 
منطقــه بــرق اندیشــه در محــدوده خیابــان اصلــی 

فــاز یــک، فــاز 3 و شــهرک صــدف خواهــد بــود.
ــته  ــور در گذش ــن مان ــابه ای ــت: مش ــوری گف تیم
صــورت پذیرفتــه و قطعــا پایــان اینگونــه اقدامــات 
نخواهــد بــود و مانورهــای بعــدی نیــز ادامــه 
خواهــد داشــت کــه انشــاهلل موجبــات رضایتمندی 

ــه همــراه خواهــد داشــت . ــز را ب ــردم عزی م
وی ادامــه داد: اهــم اقدامــات مانــور تعمیــرات 
ــه ،  ــای پرعارض ــالح 4 فیدره ــروز اص ــادی ام جه
نصــب 3 دســتگاه سکســیونر قابــل قطــع زیــر بــار، 
ــار  ــردن ب ــس ک ــعابات و باالن ــپ انش ــالح کلم اص
ــر روی  ــداردهنده ب ــم هش ــب عالئ ــوط ، نص خط
خطــوط ، نصــب و تعویــض چراغهــای معابــر، 
تعویــض کلیــد فیوزهــای معیــوب، ایمــن ســازی 
ــم  ــع حری ــنایی و رف ــای روش ــای پایه ه دریچه ه

ــود. ــد ب ــا خواه شــبکه ه
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تهــران خاطرنشــان کــرد: یکــی از مباحــث مــورد 
ــبکه های  ــالح ش ــری ،اص ــم رهب ــام معظ تاکیدمق
فرســوده اســت و لــذا بــا ایــن اقدامــات شــبکه های 
فرســوده و تخریــب شــده اصــالح و بازســازی 

احداث پست های فوق توزیع در غرب تهران 
در دستور کار قرار دارد

می شــوند.
تهــران،  بــرق  توزیــع  شــرکت  اعــالم  طبــق 
تیمــوری گفــت: اینگونــه اقدامــات کاهــش قطعــی 
بــرق را بــه همــراه خواهــد داشــت، ضمــن تشــکر 
ــان  ــتان از آن ــم اس ــترکان فهی ــی از مش و قدردان
ــع  ــرکت توزی ــکاران ش ــا هم ــم ب ــت داری درخواس
بــرق همــکاری الزم را در حــوزه مدیریــت مصــرف 
ــه منظــور  ــرژی ، ب ــی در مصــرف ان ــه جوی و صرف
پایــداری تامیــن بــرق و کاهــش بهــای پرداختــی 

ــته باشــند. ــرژی خــود را داش ــای ان به
بــا  تهــران  ای  منطقــه  بــرق  داد:  ادامــه  وی 
همــکاری شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان در 
ســال جــاری پســت  ســیار صفــا دشــت در مــالرد 
ــد در  ــالهای بع ــرد و در س ــد ک ــداث خواهن را اح
ــوق  ــتهای ف ــداث  پس ــهریار اح ــهرقدس و ش ش
ــود و  خروجــی  ــم را شــاهد خواهیــم ب ــع دائ توزی
پســت های پرنــدک ،باطــری ســازی و نســیم 
شــهر توســط بــرق شــهریار،احداث و مــورد بهــره 
ــی در  ــه همگ ــت ک ــد گرف ــرار خواهن ــرداری ق ب
ــوط  ــت خط ــازی ظرفی ــت و آزادس ــتای تقوی راس

ــت. ــود اس موج
ــران  ــتان ته ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تصریــح کــرد: انتظــار مــا از شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان تهــران ایــن اســت کــه با اســتفاده  
قوانیــن موجــود، نقدینگــی الزم را از منابع اســتانی 
و ســازمان مدیریــت برنامــه و بودجــه دریافــت و در 
اختیــار شــرکت خدمــات رســان بــرق قــرار دهنــد 
تــا شــرکت توزیــع بــرق و شــرکت بــرق منطقــه ای 
بتوانیــم ظرفیــت موردنیــاز بــرای پاســخگویی 
ــرمایه گذاران در  ــور س ــترکان وحض ــاز مش ــه نی ب

منطقــه را فراهــم کنیــم.
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سخنگوی صنعت برق گفت: طرح هر پشت بام 
بهینه سازی  هدف  با  خورشیدی  نیروگاه  یک 
مشترکان  برای  نخست  مرحله  در  مصرف 

پرمصرف برق به مرحله اجر در خواهد آمد.

بــه گــزارش ســرویس اقتصــادی جــام نیـــوز،  
طــرح  افــزود:  مشــهدی«  رجبــی  »مصطفــی 
ــرای  اســتفاده از مولدهــای خورشــیدی کوچــک ب
مشــترکان پــر مصــرف طراحــی شــده تــا بتواننــد 
بــه جمــع  و  بهینــه کــرده  را  مصــرف خــود 

مشــترکان خــوش مصــرف بپیوندنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اطــالع رســانی در بــاره زمــان 
اجــرای طــرح بــه زودی انجــام خواهــد شــد، 
خاطرنشــان ســاخت: مشــترکان پــر مصــرف بــرای 
اســتفاده از مولدهــای خورشــیدی کوچــک در 
ــد  ــن طــرح ایجــاد خواه ــرای ای ــه ب ــامانه ای ک س
شــد ثبــت نــام کــرده و اقدام هــای الزم را مرحلــه 

ــد. ــام می دهن ــه انج ــه مرحل ب
شــرکت  اموراقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران ادامــه 
داد: مولدهــای در نظــر گرفتــه شــده در ایــن طــرح 
فضــای خیلــی کمــی را اشــغال می کننــد تــا آنجــا 
کــه بــرای هــر تولیــد کیلــوات انــرژی خورشــیدی 
ــاز  ــا نی ــع فض ــر مرب ــج مت ــار تاپن ــا چه ــه تقریب ب

اســت.
مشــترکان  برخــی  گفــت:  مشــهدی  رجبــی 
نیــروگاه  500وات  400تــا  حــد  در  پرمصــرف 
خورشــیدی نیــاز دارنــد کــه می تواننــد ایــن 
ــرده و  از  ــب ک ــی نص ــر آب ــرروی کول ــزان را ب می
ــتفاده  ــی اس ــر آب ــان کول ــایه ب ــوان س ــه عن آن ب
کننــد کــه ایــن کار کارآیــی کولــر را هــم افزایــش 

خواهــد داد.
وی ادامــه داد:اســتفاده ازایــن مولدهــای کوچــک 
خورشــیدی ســبب خواهــد شــدتامصرف بــرق  
ازشــبکه سراســری کاهــش داده شــودو بــه نوعــی 
خــود مشــترک بخشــی از مصــرف خــود را تامیــن 
ــوی  ــالح الگ ــد در اص ــی توان ــن م ــه ای ــد ک کن
مصــرف تاثیــر گــذار باشد.ســخنگوی صنعــت بــرق 
افــزود: مشــترکانی کــه مصــرف بــرق بســیار باالیی 
ــتر  ــیدی بیش ــرژی خورش ــد از ان ــد، می توانن دارن
ــد. ــر اســتفاده کنن ــدرت باالت ــا ق ــای ب و از مولده
ــه  ــا ب رجبــی مشــهدی گفــت: توصیــه نخســت م

مشــترکان پرمصــرف آن اســت کــه بهینــه ســازی 
را اولویــت قــرار دهنــد و در مرحلــه بعــد به ســمت 
ــدا و  ــم ص ــه ک ــیدی ک ــرژی خورش ــتفاده از ان اس
پــاک اســت و نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری کمــی 
دارد، برونــد.وی ادامــه داد: البتــه ایــن طــرح مــی 
ــوی  ــک از س ــروگاه کوچ ــک نی ــوان ی ــد بعن توان

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق همــه مشــترکان م
تســهیالتی کــه بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه 

شــده
ــور اقتصــادی شــرکت  ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــترکان  ــرای مش ــه ب ــهیالتی ک ــاره تس ــر درب توانی
در ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده، افــزود: 
ــود  ــط خ ــرح توس ــن ط ــذاری در ای ــرمایه گ س
ــا  ــره آن وام ی ــا به ــرد ام مشــترک صــورت می گی
ــای  ــازمان انرژی ه ــهیالت را س ــود تس ــه س یاران
تجدیدپذیــر و بهــره وری بــرق ایــران) ســاتبا( 
پرداخــت خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب کمــک 
خواهــد شــد تــا یــک وام بــدون بهــره در اختیــار  
مشــترک قــرار گیــرد و مشــترک بــه صــورت 

ــطی آن را بازگردانــد. قس
ــترکان  ــرد: مش ــان ک ــهدی خاطرنش ــی مش رجب
پرمصــرف از هزینه هــای صــورت حســابی کــه 
می تواننــد  می پردازنــد  بــرق  بهــای  بابــت 
هزینه هــای آن نیــروگاه را تامیــن کــرده و بــه 
تدریــح کــه بدهــی آنهــا تســویه شــدصاحب یــک 

نیــروگاه خورشــیدی کوچــک شــوند.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: ایــن اقــدام 
ــرد  ــده ای از راهب ــش عم ــه بخ ــت ک ــی اس مبارک
ــر در کشــور  مــا در توســعه انرژی هــای تجدیدپذی
خواهــد بــود کــه درآینــده می توانــد میــزان 
آالیندگــی ناشــی از مصــرف ســوخت های فســیلی 

در نیروگاه هــا را نیــز کاهــش دهــد.

طرح هر پشت بام یک نیروگاه خورشیدی 
در کشور اجرا می  شود
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متن کامل

کاهش مدت زمان خاموشی ها با هوشمندسازی
پاون : معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تعویض کابل های خودنگهدار گفت: سال گذشته 8۰۰۰ 
کیلومتر خودنگهدار جایگزین کابل های مسی شد و امسال نیز براساس برنامه ریزی 14 هزار کیلومتر 

جایگزین خواهد شد. 
غالمعلـی رخشـانی مهـر در آییـن بهره بـرداری از دو پـروژه سـاز و کاری صنعت بـرق تهران افـزود: از ابتدای 
امسـال تاکنون 5 هزار کیلومتر شـبکه کابل مسـی تبدیل شـده اسـت و برنامه داریم که هر ماه یک اسـتان 
را اعـالم کنیـم. رخشـانی مهر همچنیـن در خصـوص پـروژه هوشمندسـازی مراکـز اتفاقات بـرق گفت: یکی 
از برنامه هـای 24 گانـه اسـت کـه بـرای دو سـال برنامه ریـزی و به اجرا در آمـده که در همیـن خصوص 105 
طـرح در قالـب ایـن برنامه هـا تعریف شـده اسـت. وی اضافه کـرد: هوشمندسـازی مراکز اتفاقـات برق منجر 
بـه کاهـش مـدت زمـان خاموشـی ها خواهد شـد چـرا کـه در قالب ایـن برنامـه می تـوان عالوه بـر مدیریت 
تماس هایـی کـه در شـرایط حـاد جـوی رخ می دهـد، میـزان رضایـت مشـترکان و پایـش پذیـری و رصـد 
اکیپ هـای عملیاتـی را بیشـتر کرد. معـاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص توسـعه نـاوگان عملیاتی برق 
نیـز گفـت: بـا راه انـدازی نـاوگان موتوری، رسـیدگی به خاموشـی های تکی که بر اسـاس آمـار ۶0 درصد از 
خاموشـی ها را شـامل می شـود، بـا سـهولت بیشـتر و سـرعت افزون تر انجـام خواهد شـد. بنا بر اعـالم وزارت 
نیـرو، رخشـانی مهـر در عین حـال از راه اندازی اپلیکیشـن خدمـات غیرحضوری بـرق ایران )خدمات سـبز( 

در آینده بسـیار نزدیـک خبر داد.

رجبی مشهدی در گفتگو با رادیو اقتصاد خبرداد:

1۰۰ درصد تخفیف برای 
مشترکان کم مصرف برق

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: از ابتدای آبان 
ماه سال جاری مشترکان کم مصرف مشمول 1۰۰ 
درصد تخفیف صورت حساب برق مصرفی خود 

خواهند شد.
رادیو  با  گفتگو  در  مشهدی«  رجبی  »مصطفی 
اقتصاد افزود: افرادی که خوش مصرف هستند نیز 
اگر میزان مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال 
با میزان  گذشته کاهش دهند آن ها هم متناسب 
برخوردار  مصرفی  خوش  پاداش  از  مصرف  کاهش 

می شوند.
وی ضمن اشاره به اینکه 15 درصد از مشترکان برق 
خانگی پر مصرف هستند، اظهارداشت: برنامه ریزی 
اقدامات  انجام  با  نیز  مشترکان  از  دسته  این  شده 
اطالع رسانی و آگاه سازی در مدت شش ماه بتوانند 
مصرف خود را کاهش دهند تا از افزایش تعرفه شان 
به جمع  ها هم  آن  و  اجتناب شود  آینده  در سال 

مشترکان خوش مصرف بپیوندند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان این که بررسی 
یکسال  از  امید  برق  طرح  کارشناسی  و  اولیه  های 
پیش آغاز شده بود، گفت: چنین طرح بزرگی نمی 
تواند خلق الساعه باشد و نیاز به بررسی های دقیق 

و کارشناسی داشت.
وی افزود: این طرح در ادامه سایر اقدامات مدیریت 

بار است که توسط صنعت برق اجرا می شود.
رجبی مشهدی اظهارداشت: تا پیش از این شرایط 
نیاز مصرف  بود که هرچه  ای  به گونه  ها  برنامه  و 
وجود داشت برای پاسخگویی به آن نیروگاه ساخته 
می شد اما اکنون مدیریت عرضه و تقاضا به صورت 
اکنون  که  معنا  این  به  شود  می  پیگیری  توامان 

سرمایه  میزان  و  مدیریت  هم  مصرف  از  مقداری 
گذاری ها در این حوزه بهینه می شود و از این پس 
پاسخگویی به این نیاز مصرف به اندازه ای تقاضای 

مدیریت شده خواهد بود.
حوزه  در  کشور  برق  از  سوم  یک  داد:  ادامه  وی 
خانگی مصرف می شود و درصورتی که مقداری از 
این مصرف با آموزش، اطالع رسانی، آگاه سازی و 
نصب پنل های خورشیدی مدیریت شود، به صرفه 

خواهد بود.
برق در خصوص نحوه شناسایی  سخنگوی صنعت 
مشترکان مشمول طرح برق امید نیز گفت: مصرف 
ماهانه مشترکان مبنای بهره مندی آنان از تخفیف 
آگاهی  برای  و  بود  برق خواهد  بهای  صد درصدی 
مصرف،  )کم  برق  مصرف  وضعیت  از  مشترکان 
خوش مصرف و پرمصرف( از طریق ارسال پیامک 
اقدام خواهیم کرد به طوری که مشترکان پرمصرف 
نیز از میزان مصارف خود و راهکارهای کاهش آن 

آگاه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه مشترکان پر مصرف می توانند 
با استفاده از تجهیزات با راندمان باال و نصب پنل 
های خورشیدی مصارف خود را بهینه کنند، افزود: 
اگر مشترکان خوش مصرف که میان دو گروه کم 
مصرف  بتوانند  گیرند  می  قرار  پرمصرف  و  مصرف 
خوش  پاداش  نیز  آنها  به  دهند،  کاهش  را  خود 

مصرفی داده خواهد شد.
برنامه »روی خط بازار« کاری از گروه کسب و کار 
شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا چهارشنبه 
هر روز ساعت 10: 10 به مدت 45 دقیقه به تهیه 
کنندگی »حمیده رضا سلطانی« با هدف ارائه یک 
تصویر بزرگ تر و کامل تر و قابل درک از رویدادهای 
روی  بر  اقتصادی  ابهامات  رفع  و  اقتصادی  مهم 
عالقمندان  و  می گیرد  قرار   98 ردیف  ام  اف  موج 

http://www.radio.ir/ChannelNewsDetails/?m=202020&n=725470
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راه حل های نجات  صادرات
انرژی  صادرات  فدراسیون  هیات مدیره  رئیس 
شد  سپری   1399 سال  نخست  ماه   6 نوشت: 
مدیران  سیاستمداران،  ایرانی،  شهروندان  و 
و  بهت  با  وکار  کسب  بازار  فعاالن  و  اقتصادی 
در  نگران کننده  پسرفت های  شاهد  ناراحتی 
شاخص های کالن بوده و هستند. یکی از بدترین 
گرفتاری ها،  چاه  در  افتاده  فرو  شاخص های 

شاخص صادرات است.
 50 کاهش  نشان دهنده  دسترس  در  آمار های 
درصدی صادرات در فرآورده های پتروشیمی است، 
این در حالی است که باتوجه به افزایش های اخیر 
نرخ ارز انتظار دیگری می رود. آیا در نیمه دوم امسال 
رخداد های اقتصادی روی خوش را به ایرانیان نشان 
خواهد داد و شهروندان از اندوه کاهش قدرت خرید 
شده  سنگین  چرخ های  آیا  بود؟  خواهند  امان  در 
خواهد  چابک  و  شده  روغن کاری  معدن  و  صنعت 
اصلی  روزنه  مثابه  به  صادرات  توسعه  آیا  شد؟ 
فرو ریخته کشور جان می گیرد؟  اقتصاد  از  رهایی 

برخی دیدگاه های کالن نگر و سیاسی باور دارند با 
شمار  اما  بود،  امیدوار  نمی توان  موجود  رفتار های 
قابل اعتنایی از مدیران بنگاه ها به جای اینکه دست 
روی دست بگذارند و به روزمرگی تن دهند، دنبال 

پیدا کردن راهکار هستند.
توسعه  می کنند؛  دنبال  را  راهبرد  یک  گروه  این 
این  به  باشد،  تصمیم گیری ها  محور  باید  صادرات 
معنی که هر تصمیم اقتصادی و هر رفتار اقتصادی 
در سطح کالن باید بر پایه این باشد که ایران بتواند 
در  و  منطقه  بازار های  در  که  خدماتی  و  کاال ها 
کشور های همسایه مشتری دارد را به این کشور ها 
صادر و ارز به دست بیاورد و از طرفی در داخل نیز 
اشتغال را باال ببرد و قدرت خرید جامعه را افزایش 

دهد. 
ضمن اینکه این ذهنیت باید در میان اداره کنندگان 
اقتصاد  باشد که در شرایط فعلی  افتاده  جامعه جا 
کشور و کاهش قدرت خرید افراد جامعه راهی جز 
باید  و  نیست  اقتصاد  نجات  برای  صادرات  توسعه 
در  بود.  صادرات  با  مرتبط  نهاد های  تقویت  دنبال 
تاسیس  صادرات  توسعه  برای  نهاد هایی  ایران 
شده اند که سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت 
صادرات و نیز بانک توسعه صادرات نمونه های قابل 
اعتنا در میان سازمان هایی هستند که برای توسعه 
صادرات تاسیس شده اند. در حال حاضر که کشور 
تحریم های  بر  بنا  دشواری  موقعیت  در  عزیزمان 
دارد،  قرار   FATF در  عضویت  عدم  و  ظالمانه 
برای صادرکنندگان  و شرایط  ارزی  تامین سرمایه 
بزرگ  پروژه های  اجرای  توانایی  که  و شرکت هایی 
از جمله صادرات  گوناگون  بخش های  در  زیربنایی 
نامساعد  این مسیر را دارند  انرژی و طرح هایی در 
است، مشخص است که به هر حال باید راه های تازه 
را پیدا کرد و در مسیر خروج از رخوت گام برداشت.

صندوق  که  باشد  این  می تواند  راه حل ها  از  یکی 
ضمانت صادرات که نقش حمایت از صادرکنندگان 
بدین  که  شود  تقویت  مختلف  طرق  به  دارد  را 
افزایش سرمایه هایی که طبق  باید  ابتدا  منظور در 
بودجه  قانون   4 تبصره  جمله  از  قانونی  مصوبه  دو 
میلیون   100 مبلغ  تخصیص  بر  مبنی   99 سال 
میلیون   200 تخصیص  قوا  سران  مصوبه  و  یورو 
یورو که هر دو از محل منابع صندوق توسعه ملی 
مشخص شده سریعا انجام شود. با وصول این منابع 
میلیون   500 به  صادرات  ضمانت  صندوق  سرمایه 
یورو می رسد و اگر اجرایی شود قدرت منابع ارزی 
منابع  این  از  استفاده  با  و  می دهد  افزایش  را  آن 
صادرات  توسعه  زمینه  در  را  قدم هایی  می توان 
صادرات  رقم  که  همان طور  طرفی  از  کرد.  اجرایی 
در سند چشم انداز سال 1404 دستیابی به حداقل 
180 میلیارد دالر هدف گذاری شده است، با توجه 
بسیار  هدف  این  از  اخیر  سال  چند  عملکرد  به 
سرمایه  سالیانه  که  شرایطی  در  تنها  هستیم،  دور 
میلیون   500 حداقل  صادرات  ضمانت  صندوق 
دالر افزایش یابد و به 9 میلیارد دالر برسد. از آنجا 
تضمین  بیمه،  همچون  وظایفی  صندوق  این  که 
و  کاال ها  به  مربوط  سرمایه گذاری های  و  اعتبارات 
خدمات صادراتی را انجام می دهد، افزایش سرمایه 
اینچنینی  اهداف  به  دستیابی  جهت  صندوق  این 
ضرورت فراوانی دارد که باید این افزایش سرمایه به 
طرق مختلفی از جمله، محل منابع بانک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوانیم حداقل تا 

10 سال آینده به این هدف برسیم.
توسعه  صندوق  مشارکت  و  همکاری  اینکه  ضمن 
ملی با این صندوق نیز راهی است که می تواند به 
افزایش قدرت صندوق ضمانت صادرات بیفزاید و از 
مسیر این نهاد مهم به توسعه صادرات افزود. ضمن 

از  انتقال بخشی  با  این خصوص می توان  اینکه در 
منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور های گوناگون 
قدرت  صادرات  مثل صندوق ضمانت  نهاد هایی  به 
و  اجرا  اخذ،  فعالیت های  برای تضمین  را  نهاد  این 
توسعه  برای  را  راه  پروژه در آن کشور ها  مشارکت 
قصد  که  کشور هایی  در  مثال  کرد.  باز  صادرات 
طرفی  از  و  کنند  ایجاد  زیربنایی  پروژه های  دارند 
لحاظ  به  که  هستند  نیز  ایرانی  بزرگ  شرکت های 
و  مدیریتی  مهارت های  و  تکنولوژیکی  توانایی 
کنند  فعالیت  کشور ها  این  در  می توانند  تخصصی 
پذیرش  و عدم  بانکی  ارتباطات  دلیل عدم  به  ولی 
ضمانتنامه های ایرانی در کشور های هدف صادراتی، 
قابل  مبالغ  تا  می شوند  مجبور  ایرانی  شرکت های 
کنند  سپرده گذاری  کشور ها  این  در  را  اعتنایی 
آنقدر  را  هزینه ها  یا  است  خارج  توان شان  از  که 
سلب  را  آن ها  رقابت  قدرت  که  می دهد  افزایش 
می کند، بنابراین به دلیل ضرورت پوشش خطرات 
تحریم های  از  ناشی  خصوصی  بخش  هزینه های  و 
بین المللی توسط دولت یک پیشنهاد این است که 
تصمیم گیرندگان  و  شود  بسیج  ایران  دیپلماسی 
متقاعد  را  شده  بلوکه  ایران  منابع  که  کشور هایی 
کند که به شکلی قانونی مطالبات ایران در آن کشور 
به صندوق ضمانت صادرات منتقل شود و این نهاد 
با استفاده از بخشی از این منابع به عنوان سپرده 
در کشور عمان پروژه های ایران در عمان را از این 
ادامه  را جهت  الزم  حمایت  و  کند  طریق ضمانت 
فعالیت شرکت های صادرکننده تولیدی و خدماتی 
و  دهد  انجام  مهندسی  و  فنی  خدمات  خصوصا 
همین طور بخشی از این مطالبات هم صرف تامین 
مالی پروژه شرکت های ایرانی در آن کشور ها شود. 
واقعیت این است که این کار سخت است، اما باید 

دنبال آن رفت و از سختی ها عبور کرد.
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صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود 
تولید  نرخ رشد  اقتصادی جهان،  از چشم انداز 
منفی 4.4  ترتیب  به  را  ایران  و  ناخالص جهان 
و منفی 5.۰ درصد پیش بینی کرد که این ارقام 
نسبت به پیش بینی اعالم شده در گزارش قبلی 

بهبود محسوسی نشان می دهند.
صندوق بین المللی پول جدیدترین نسخه از گزارش 
»چشم انداز اقتصادی جهان« را منتشر کرد که بر 
اساس این گزارش انتظار می رود اقتصاد جهان در 
سال جاری میالدی در مقایسه با سال گذشته 4.4 

درصد کوچکتر شود.

این نهاد بین المللی در حالی نرخ رشد تولید ناخالص 
جهان در سال 2020 را منفی 4.4 درصد پیش بینی 
کرده است که در گزارش قبلی چشم انداز اقتصادی 
منتشر شد،  تیرماه(  )اوایل  ژوئن  ماه  در  جهان که 
از احتمال افت 5.2 درصدی تولید ناخالص جهان 
بین المللی  صندوق  بود.  داده  خبر  جاری  سال  در 
پیش بینی  درصدی  واحد   0.8 بهبود  دلیل  پول 
خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را 
اقتصاد جهانی در  بهبود قوی تر  از  نشانه هایی  بروز 
سه ماهه سوم سال جاری میالدی عنوان کرده است.

در گزارش جدید صندوق بین المللی پول نرخ رشد 

درصد   5.0 منفی   2020 سال  در  ایران  اقتصادی 
پیش بینی  با  مقایسه  در  که  است  شده  پیش بینی 
واحد   1.0 میزان  به  قبلی  گزارش  در  شده  اعالم 
صندوق  همچنین  می دهد.  نشان  بهبود  درصد 
سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ  پول  بین المللی 
2021 را 3.2 درصد پیش بینی کرده است که این 
اندازه  به  قبلی  پیش بینی  با  مقایسه  در  نیز  رقم 
0.1 واحد درصد بهبود یافته است. در این گزارش 
همچنین نرخ تورم و بیکاری در ایران نیز به ترتیب 

30.5 درصد و 12.2 درصد پیش بینی شده است.
منطقه  کشورهای  از  دیگر  برخی  ایران،  بر  عالوه 
اساس طبقه بندی  )بر  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه 
نسبی  بهبود  شاهد  نیز  پول(  بین المللی  صندوق 
جدید  گزارش  در  خود  اقتصادی  رشد  پیش بینی 
رشد  نرخ  و  بوده اند  پول  بین المللی  صندوق 
درصد  واحد   0.۶ با  نیز  منطقه  این  کل  اقتصادی 
درصد   4.1 منفی  قبلی،  گزارش  به  نسبت  بهبود 
در  پول  بین المللی  صندوق  است.  شده  پیش بینی 
سعودی  عربستان  اقتصادی  رشد  نرخ  گزارش  این 
را منفی  نفتی منطقه  اقتصادی  بزرگترین  به عنوان 
5.4 درصد و نرخ رشد اقتصادی مصر که بزرگترین 
اقتصادی غیرنفتی منطقه به شمار می رود را مثبت 
3.5 درصد پیش بینی کرده است که این پیش بینی 
با سایر  مقایسه  در  اقتصاد مصر  که  نشان می دهد 
اقتصادهای منطقه کمتر تحت تأثیر بحران جهانی 

کرونا قرار گرفته است.
تغییر مهم دیگری که در گزارش جدید چشم انداز 
مجدد  تعدیل  می خورد،  چشم  به  جهان  اقتصادی 
و  درحال توسعه  کشورهای  اقتصادی  رشد  نرخ 
پول  بین المللی  صندوق  است.  نوظهور  اقتصادهای 
سال  در  کشورها  از  گروه  این  اقتصادی  رشد  نرخ 
گزارش  به  نسبت  تعدیل  درصد   0.3 با  را   2020

قبلی، منفی 3.3 درصد پیش بینی کرده که تعدیل 
چشمگیر 5.8 درصد پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 
هند عامل اصلی این اتفاق بوده است. حتی بهبود 
درصد   1.0 از  اقتصادی چین  رشد  نرخ  پیش بینی 
تعدیل منفی  اثر  نتوانسته است  نیز  به 1.9 درصد 
شدید پیش بینی نرخ رشد اقتصادی هند - که این 
روزها بیش از سایر اقتصادهای بزرگ جهان درگیر 

بحران کروناست - را خنثی کند.
در این میان، پیش بینی صندوق بین المللی پول از 
نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته جهان در 
محسوسی  کاماًل  بهبود  قبلی  پیش بینی  با  مقایسه 
نشان می دهد. در گزارش قبلی، نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای توسعه یافته جهان در سال جاری میالدی 
اما صندوق  بود،  منفی 8.0 درصد پیش بینی شده 
بین المللی پول در گزارش جدید میزان افت تولید 
ناخالص داخلی این گروه از کشورها را 5.8 درصد 

پیش بینی کرده است.
علی رغم بهبود پیش بینی صندوق بین المللی پول از 
اقتصادی جهان در سال جاری میالدی،  نرخ رشد 
پروفسور »گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد این نهاد 
بین المللی تأکید دارد که جهان هنوز فاصله زیادی 
تا عبور از بحران کرونا دارد. این اقتصاددان هندی - 
آمریکایی در یادداشت های همراه گزارش چشم انداز 
»آمار  است:  کرده  خاطرنشان  جهان  اقتصادی 
اشتغال در جهان همچنان بسیار پایین تر از سطح 
قبل از بحران است. بازار کار قطبی تر از گذشته شده 
و کارگران کم درآمد، جوانان و زنان بیش از سایرین 
آسیب دیده اند. اقشار فقیر جهان فقیرتر شده اند و 
میلیون  میالدی 90  در سال جاری  انتظار می رود 
شود.  افزوده  فقر شدید  زیر خط  افراد  آمار  به  نفر 
در چنین شرایطی اجتناب از پایان دادن زودهنگام 

به حمایت های پولی و مالی، امری ضروری است.«

IMF بهبود پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان از نگاه
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یادداشت

متن کامل

با  چرا  که  می کنید  سوال  دوستانتان  از  وقتی 
می شنوید،  جالبی  جواب های  دوستند،  شما 
مثل: »علتش این است که وجوه اشتراک زیادی 
داریم« یا »تجربیات و تفکراتمان مشابه است اما 
برخوردمان با مسائل، فرق دارد. یک جورهایی 
مکمل هم هستیم«. ممکن هم هست جوابشان 
خیلی ساده تر باشد، مثال بگویند: »دوستی ام با او 
کامال اتفاقی بود. میز کارمان کنار هم بود اما حاال 
که ده سال گذشته، می بینم که کلی چیز از او یاد 
گرفتم«. هیچ کدام از این جواب ها، برای »شاستا 
نلسون« عجیب نیست. او که کارشناس حوزه  
دوستی های  اساس  که  می گوید  است  دوستی 
خوب، به خصوص در محیط کار، یکی یا همه این 
مثبت  و  ضربه پذیری  رویه،  ثبات  است:  موارد 
بودن. او اخیرا مهمان »الیسون بیرد«، دبیر ارشد 
مجله کسب وکار هاروارد بوده و پیرامون مقوله 
دوستی صحبت کرده. چکیده ای از این مصاحبه 

را با هم می خوانیم:

دوست  داشتن  که  معتقدند  خیلی ها  الیسون: 
صمیمی در محیط کار، اصال لزومی ندارد. جوابت 

به اینها چیست؟
موسسه  تحقیقات  به  همه  از  اول  بگذارید  نلسون: 
بهترین  آنها،  مطالعات  طبق  کنم.  اشاره  گالوپ 
بیشتری  همکاری  که  هستند  آنهایی  کارکنان، 
ویژگی های  کلی  و  می کنند  غیبت  کمتر  دارند، 
دوست  یک  که  گفته اند  آنها  همگی  دیگر،  خوب 

صمیمی در محیط کار دارند.
مثال  نیست.  تا  دو  یکی  رابطه،  این  در  تحقیقات 
در  شغلی  رضایت  در  موثر  عوامل  موسسه،  یک 
است.  جالب  نتیجه  و  کرده  بررسی  را  کشور   110
دوست های صمیمی در محل کار یا همکاران خوب 
در صدر لیست هستند. پس دوستی در محیط کار 
مهم است و عجیب است که خیلی ها به آن اعتقادی 

ندارند.
و  ملموس  مزایای  کار،  محیط  در  دوستی  رابطه   
قابل سنجشی دارد، نه؟ هم برای افراد، هم تیم ها 

و هم سازمان.
بله. مثال وقتی در محل کار، دوست های خوبی داری، 
شادتر و راضی تری. سالمت تری. رابطه ها، حتی اگر 
تاثیر دارند. به خصوص  این دو  باشند روی  مجازی 
که ما بیشتر زمانمان را در محل کار می گذرانیم و 
به عنوان یک  تو  نفع کارفرما هم هست که  به  این 
کارمند در محل کار دوست صمیمی داشته باشی 
وفاداری  روی  دارد.  تاثیر  زیان  و  سود  روی  چون 
دارد. روی سخت کوشی  تاثیر  به شرکت  نسبت  تو 
عهده  از  روز  یک  دوستت  اگر  کار،  در  بهره وری  و 
کمکش  و  می شوی  به کار  دست  تو  برنیامد،  کارها 
می کنی. طبق تحقیقات گالوپ، مشارکت تو 7 برابر 

بیشتر می شود.
کنار  که  کسی  چیست؟  دوست  از  منظور  حاال 
خیلی  دوست  یا  می کند  شوخی  ما  با  آب سردکن 

صمیمی؟
ارتباطات، همه شان از کف هرم  اینها مهمند.  همه 
شروع می شوند، یعنی با کمترین میزان ثبات، مثبت 
بودن و ضربه پذیری و وقتی این سه مورد را تمرین 
هرم  باالتر  سطوح  به  رابطه ها  از  بعضی  می کنیم، 
می روند. ارتقا می یابند و حتی به راس آن می رسند. 
داریم  نیاز  پایین تر  دوستی های سطوح  به  ما  همه 
از آن  تا  اگر یکی دو  البته خیلی خوب می شود  و 
دوستی ها، به سطوح باالتر بروند و دوستی ادامه پیدا 
کند، حتی اگر از کارمان استعفا دهیم و مهم ترین 
چیز این است که در هر سطحی، انتظارات خودتان 

را شفاف و صراحتا مطرح کنید.
 به هر حال، هر رابطه ای، در هر سطحی که باشد، 
باید برایش زمان و انرژی گذاشت. چطور در میان 

مشغله های کاری، وقت پیدا کنیم؟
سوال خوبی است. همین انگیزه ای شد که یک کتاب 
بنویسم. سالهاست که دارم درباره دوستی، تحقیق و 

تدریس می کنم و همه را تشویق به برقراری روابط 
عمیق می  کنم و آمارها را که نگاه می کنی، می بینی 
باالست.  واقعا  کشورها  از  خیلی  در  تنهایی  آمار 
امروز ما اصال جواب نمی دهد. حس  سبک زندگی 
حمایت  حس  نداریم.  ارتباطات  آن قدرها  می کنیم 
شدن نداریم و به نظر من، مشکل ما فقدان نیاز به 
ارتباطات نیست چون اتفاقا ارتباطاتمان زیاد است. 
ما دلمان صمیمیت می خواهد؛ حس نزدیک بودن 
می کنیم،  سوال  آدم ها  از  وقتی  شدن.  شناخته  و 
اغلب شان می گویند که ثبات رویه و حفظ استحکام 
به خاطر  است،  سخت تر  دیگر  مورد  دو  از  رابطه 
»مشغله ام  می گویند:  مثال  زندگی.  مشغله های 
آن قدر زیاد است که می توانم با فالنی فقط دو ماه 

یکبار دیدار کنم«.
جا  بهترین  کار،  محیط  که  است  خاطر  همین  به 
به طور  می توانی  چون  است  دوستی  برقراری  برای 
منظم، عده ای از افراد را ببینی و این ثبات رویه را 

ممکن می کند. 
رابطه  برقراری  پیش شرط های  درباره  بیشتر  بیا   
صحبت کنیم. آیا ترتیب خاصی وجود دارد؟ به نظر 
می آید که برای برقراری رابطه در محیط کار، حتی 

به شکل مجازی، ثبات رویه اولین مورد باشد. 
چه  در  و  کجا  که  می دهم  یاد  آدم ها  به  من  بله. 
هرم  کف  و  رابطه  اساس  بودن،  مثبت  شرایطی، 
نسبت  خوبی  حس  باید  شما  مواقع،  بعضی  است. 
به یک نفر و یک رابطه داشته باشی تا بخواهی با 
او وقت بگذرانی. از آنجا به بعد، تازه به ثبات رویه 
اما در محیط کار، ممکن است اصال  فکر می کنی. 
حس خوبی نداشته باشیم اما به هر حال مجبوریم 
ارتباط  دیگران  با  و  شویم  حاضر  اداره  در  روز  هر 

برقرار کنیم. 
پس در اینجا، هدفمان باید این باشد که این حس 

از مهم ترین عوامل موثر در رضایت شغلی

اساس دوستی های خوب در محیط کار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3701388-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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https://www.isna.ir/photo/99072317260/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA#15
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