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منطقه ممنوعه اقتصاد

دکتر علی فرحبخش/ دنیای اقتصاد
اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، 
همچون خودرویی هستند که در یک مسیر 
هر  و  حرکتند  در  ریل  گارد  بدون  و  مارپیچ 
می تواند  راننده  سوی  از  بی احتیاطی  گونه 
که  کند  پرتاب  دره ای  اعماق  به  را  مسافران 
به  را  فراوانی  معنوی  و  مادی  زیان های  هم 
آنها تحمیل می کند و هم قرار دادن خودرو 
دشواری های  با  جدید  حرکت  مسیر  در  را 

متعددی همراه می سازد.
پرخطر،  و  مه آلود  مسیر  یک  در  دلیل  همین  به 
حتی پرتجربه ترین رانندگان هم ممکن است دچار 
خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند. 
درحالی که دولت تا اواسط سال گذشته بر دستاورد 
بزرگ خود درخصوص تک رقمی کردن نرخ تورم 
و  برجام  از  ترامپ  خروج  با  اکنون  داشت،  تاکید 
تشدید تحریم ها شاهد تورم ۳۰ درصدی هستیم 
و مشخص نیست که آیا این نرخ می تواند در این 

حد بماند یا خیر.
باال ممکن است ناشی  به لحاظ نظری، تورم های 

جلسـه هم اندیشـی درخصوص شـرایط کنونی اقتصاد صنعت برق کشـور، سـیزدهم بهمن 
سـال جاری بـا حضور اعضـای هیـات مدیره و روسـای کمیته هـای سـندیکای صنعت برق 

برگزار شـد.  ایران 
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هم اندیشی هیات مدیره با روسای کمیته ها؛

بررسی راهبردهای مواجهه با 
بحران صنعت برق در سال 98

کنونی  شرایط  درخصوص  اندیشی  هم  جلسه 
اقتصاد صنعت برق کشور، سیزدهم بهمن سال 
و روسای  مدیره  اعضای هیات  با حضور  جاری 
برگزار  ایران  کمیته های سندیکای صنعت برق 

شد. 
و  فرصت ها  بررسی  منظور  به  که  جلسه  این  در 
تهدیدهای صنعت برق در سال 1۳98و راهبردهای 
مقابله با آن برگزار شده بود، حاضران ضمن تبادل 
بررسی چالش های پیش  به  این خصوص  نظر در 
رو و ارائه پیشنهادات خود برای کاهش هزینه های 
ناشی از این چالش ها پرداختند. بحث و تبادل نظر 

شد و اعضا نظرات خود را مطرح کردند. 
وضعیت  تحلیل  و  بررسی  به  جلسه  این  از  بخشی 
 98 سال  بودجه  الیحه  در  برق  صنعت  بودجه 
سندیکا  پژوهشی  معاون  و  داشت  اختصاص 
محورهای مهم بودجه صنعت برق را برای حاضران 

جلسه تشریح کرد. 
خالصه بودجه کل کشور و منابع و مصارف بودجه 
عمومی کشور در سال 1۳98، روند بودجه عمومی 
و شرکتی و همچنین روند مصارف بودجه عمومی 
کشور از سال 1۳94 تا 1۳98 از محورهای مطرح 

شده در این جلسه بود.
در این گزارش به سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه 
دارایی  عمومی)تملک  بودجه  مصارف  کشور،  کل 
سرمایه ای( این وزارتخانه در سال 1۳98، مصارف 
منابع  آتی،  سال  در  نیرو  وزارت  عمومی  بودجه 
بودجه شرکت های دولتی بخش برق در طول سال 
برق  صنعت  مصارف  و  منابع  جریان  نیز  و   1۳98

اشاره شده بود. 
در گزارش معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکا 
نیرو در سال  عنوان شد که بودجه عمومی وزارت 
1۳98 برابر 87 هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به مصوب سال 1۳97 به میزان 21 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
اقتصادی  موسسات  پیش بینی های  ادامه جلسه  در 
از آینده اقتصاد ایران برای سال آینده شامل پیش 
داخلی  منابع  برخی  نیز  و  بانک جهانی  بینی های 
اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  مانند 
و موسسه مطالعات اقتصادی بامداد مطرح و مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس پیش بینی این 
موسسات متوسط تورم برای سال 98 بین ۳9 تا 4۳ 

درصد پیش بینی شده است. 
تجهیزات  واردات  و  صادرات  آمار  جلسه  این  در 
صنعت برق در سال 97 ارائه و عنوان شد که واردات 
در این حوزه نسبت به مدت مشابه در سال 96، 41  
درصد   6 برق  تجهیزات  صادرات  و  کاهش  درصد 

رشد داشته است.
ارائه سناریوهای تامین ارز در صنعت برق و تاثیرات 

آن محور بعدی جلسه بود. سناریوی اول »هدایت 
بین المللی«  پایدار  توافق  و عدم  ارز  بازار  اقتصادی 
یک  از  است؛  اصلی  فرض  دو  بر  مبتنی  و  بود 
اقتصادی،  اصول  بکارگیری  با  بتواند  دولت  سو 
سیاست گذاری ارزی هدفمندی را به شکل باثبات 
به اجرا رسانده و  تا حدودی  بازار ارز را به سمت 
بازار شناور هدایت و  نوسانات شدید ارزی را کنترل 
کند. در این سناریو در بعد روابط بین الملل، به یک 
توافق پایدار با اقتصادهای های بزرگ جهانی دست 

پیدا نکرده است. 
کارفرمایی  شرکت های  اول،  سناریوی  به  توجه  با 
ارزی کشور  انتقال و توزیع به  دلیل کمبود  تولید، 
و عدم دسترسی و تخصیص مناسب ارز مورد نیاز، 
موجود  وضع  حفظ  سمت  به  را  خود  فعالیت های 
در  می دهند.  سوق  نگهداری  و  تعمیر  پروژه های 
برق  شرکت های  مشکالت  به  توجه  با  شرایط  این 
زیرساخت ها، صنعت  توسعه  در  توزیع  و  منطقه ای 
برق با مواردی همچون ادامه روند خاموشی و اتالف 

برق شبکه مواجه هستند. 
همچون  مشکالتی  با  نیز  برق  صنعت  پیمانکاران 
پروژه ها،  و رکود در  قراردادهای جدید  انعقاد  عدم 
وضع  حفظ  پیمانکاری  قراردادهای  تمرکز  افزایش 
ارز  مناسب  تخصیص  و  دسترسی  عدم  و  موجود 
مواجه خواهند شد. افت تولید، مشکل تأمین مواد 
اولیه و افت تقاضا از مشکالت پیش روي سازندگان 

تجهیزات صنعت برق است. 
»هدایت اقتصادی بازار ارز و توافق پایدار بین المللی« 
اصلی  فرض  دو  بر  مبتنی  که  است  دوم  سناریوی 
اصول  بکارگیری  با  بتواند  دولت  سو  یک  از  است: 
به  را  هدفمندی  ارزی  سیاست گذاری  اقتصادی، 
شکل باثبات به اجرا رساند و از سوی دیگر در بعد 
روابط بین الملل، به یک توافق پایدار با اقتصادهای 

ضمن  شرایط  این  در  بیابد.  دست  جهانی  بزرگ 
اجرای سیاست ارزی مناسب و مکانیزم های بهینه 
بین المللی  توافق  وجود  دلیل  به  ارز،  تخصیص 
نخواهد  وجود  ارز  عرضه  و  ارز  کمبود  مشکالت 
بستر  و  فضا  دارای  اقتصادی  بنگاه های  و  داشت 

تجارت بین الملل با مشکل کمی خواهند بود. 
معاونت  گزارش  در  ارائه شده  محورهای  اساس  بر 
و  بحث  به  اعضا  سندیکا،  ریزی  برنامه  و  پژوهش 
شده  مطرح  سناریوی  دو  خصوص  در  نظر  تبادل 

پرداختند. 
که  شد  مطرح  خصوص  این  در  پیشنهاداتی 
فضای  مهم  زوایای  کردن  روشن  آنها  مهمترین 
کسب و کار برای اعضا توسط سندیکا، تالش برای 
از شرکت ها و  برخی  بین  پروژه ها  توزیع  مدیریت 
شرکت های  از  بسیاری  ماندن  بیکار  از  جلوگیری 
کوچک و متوسط و انجام اقدامات جدی به منظور 
اجرایی شدن ماده 12 قانون حمایت از تولید رقابت 

پذیر بودند. 
به عالوه ایجاد مشارکت و هم افزایی بین شرکت های 
عضو به ویژه با بهره گیری از شرکت های مهندسی 
صادراتی  سابقه  که  مجموعه هایی  یا  و  بازرگانی 
آوردن  فراهم  همچنین  و  دارند  زیادی  وارداتی  یا 
زمینه های الزم برای استقرار دفاتر شرکت های عضو 
تسهیل  منظور  به  همسایه  از کشورهای  برخی  در 
روند دور زدن تحریم ها از دیگر پیشنهادات مطرح 

شده در این جلسه بود. 
روسای  که  شد  گذاشته  این  بر  قرار  نهایت  در 
کمیته ها و اعضای هیات مدیره برای جمع بندی و 
حصول یک راهبرد مشخص برای مواجهه با بحران 
احتمالی در سال 98 بار دیگر تا پیش از پایان سال 
تشکیل جلسه دهند و جلسه ای نیز با حضور مدیران 

عامل شرکت های عضو برگزار شود. 
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 Demand pull( تقاضا  بخش  در  شوک  از 
 Cost( عرضه  بخش  در  شوک  یا   )inflation
push inflation( باشد که متاسفانه هر دو موتور 
به  است.  فعال  ایران  اقتصاد  در  اکنون  تورم  تولید 
ارز  قیمت  افزایش  یکسو شاهد  از  تحریم ها،  لحاظ 
و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی 
به راحتی  که  بنگاه ها هستیم  ازسوی  اولیه  مواد  به 
قادر است منحنی عرضه را به سمت باال بلغزاند و 
از سوی دیگر با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله ور 
منحنی  بر  شوک  تاثیرات  تورمی،  انتظارات  شدن 
تقاضا نیز به راحتی ملموس است. با مالحظه این دو 
ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی 
شکل خواهد گرفت که سطح قیمت ها را افزایش و 

سطح تولید را کاهش می دهد.
جابه جابی منحنی عرضه و تقاضا آن چنان که ذکر 
به  آن  از  که  است  پدیده ای  اصلی  عامل  رفت،  آن 
نام رکود تورمی یاد می شود. رکود تورمی همچون 
باشد،  عمیق  یا  سطحی  می تواند  که  است  زخمی 
می تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا می تواند 
نقاهت،  دوران  گذشت  و  استراحت  مدتی  از  پس 
گفته  ممکن  سناریوهای  از  آنچه  همه  یابد.  بهبود 
شد، تابع آن است که سیاست گذار برای درمان به 
چه روشی متوسل می شود و چگونه می تواند دوران 
به  بخواهیم  آنکه  از  پیش  کند.  مدیریت  را  گذار 
اقدامات ایجابی اشاره کنیم، توجه خود را به اقدامات 
برای  را  خطر  منطقه  واقع  در  و  معطوف  سلبی 
سیاست گذاری در شرایط موجود ترسیم می کنیم. 
براساس آنچه درخصوص جابه جایی منحنی عرضه 
و تقاضا ذکر آن رفت، به راحتی می توان به منطقه 
ممنوعه ای دست یافت که سیاست گذار در صورت 
خواهد  تعمیق  را  بحران  فقط  نه  آن،  به  توسل 
جدی  تهدید  با  را  اقتصاد  کل  می تواند  بلکه  کرد، 

مصادیق  جمله  از  ونزوئال  اقتصاد  سازد.  روبه رو 
اکستریم قضیه است که در عین آنکه با تورم چند 
بهت آوری  تصاویر  است،  روبه رو  درصدی  میلیون 
با  حتی  که  می دهد  نمایش  را  خالی  مغازه های  از 
چند گونی اسکناس هم نمی توان به مایحتاج روزانه 
دست یافت. در واقع اقتصاد این کشور رکود تورمی 
را پشت سر گذاشته و اکنون با یک قحطی ابر تورمی 
روبه رو است و الزم است سیاست های این کشور را 
مورد مداقه قرار داد که چه اسلحه ای توانسته است، 

چنین تیر خالصی را در قلب اقتصاد خالی کند.
ونزوئال  اقتصاد  فرتوت  بدن  بر  تیر سهمگین  اولین 
از طریق کنترل شدید قیمت ها و مبارزه با احتکار 
کاالها نواخته شده است. خاطرم هست در ابتدای 
بحران ونزوئال در تظاهرات چند صد هزار نفری که 
پالکاردهایی  برگزار شد،  این کشور  مردم  از سوی 
به  دسترسی  خواستار  که  بود  مردم  دست  در 
بسیاری  تقریبا  دولت  یکسو  از  بودند.  توالت  کاغذ 
این حراج  از  را پیش  انبارهای دستمال کاغذی  از 
کرده بود و دیگر منبعی برای روز مبادا باقی نمانده 
بود و از طرف دیگر قیمت گذاری دستمال کاغذی 
از مدار خارج  را  بالقوه  تمام عرضه کنندگان  تقریبا 
کرده بود و عمال همانند خانه ای شده بود که هم 
خالی  آن  تانکرهای  هم  و  است  قطع  آن  آب  شیر 
از سوی  فعلی  نباید در شرایط  این سیاست  است. 
ایجاد  زیرا  شود.  تعقیب  ما  اقتصاد  سیاست گذاران 
هرچه  جابه جایی  و  تولید  راه  سر  بر  محدودیت 
بیشتر منحنی عرضه کل، به کاهش تولید و افزایش 
در  که  سیاستی  همان  می شود.  منجر  قیمت ها 
به  تورمی  ابر  قحطی  نام  قضیه،  اکستریم  شرایط 

خود می گیرد.
برای  تنبیه صادرکنندگان  و  تهدید  سیاست دیگر، 
خود  که  است  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگرداندن 

و  کل  عرضه  منحنی  بر  دیگری  تحدید  می تواند 
اولین  باشد.  نامطلوب  تعادل  این  در  درجازدن 
پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که اگر 
از  خارج  به  را  خود  دارایی  بخواهد  صادرکننده ای 
کشور منتقل کند، انجام این کار از طریق صادرات 
بدون شک گران ترین و پرریسک ترین راه است؛ زیرا 
از یکسو زیر ذره بین نهادهای ناظر قرار می گیرد و 
ازسوی دیگر با فریز کردن سرمایه در گردش خود 
به شکل سپرده بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول 
فعالیت  ابزار  بزرگ ترین  عمال  کشور،  از  خارج  در 
اقتصادی خود را از دست می دهد. به عالوه اگر دولت 
نهاده های تولید را به ثمن بخس یا با قیمت ارزان 
در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد، آیا بهتر است 
این سیاست خود را اصالح کند یا به سیاست تهدید 
و سرکوب صادرکنندگان متوسل شود که نه فقط 
در انگیزه فعاالن اقتصادی در شرایط نیاز مبرم ارزی 
اثر می گذارد، بلکه بسیاری از آنان را به تغییر شغل 
از صادر کننده به واردکننده وامی دارد. جایی که هم 
رانت ارزی قابل توجهی وجود دارد و هم از بسیاری 

از کنترل های دولت در امان است.
آن  ذکر  که  عرضه  محدودیت  سیاست های  تمام 
رشد  شتابان  موتور  که  است  شرایطی  در  رفت، 
این دو شوک  و  فعال است  نیز همچنان  نقدینگی 
در سمت های عرضه و تقاضا، همچون دو لبه یک 
قیچی عمل می کنند که بر زخم های اقتصاد کشور 
می افزایند. در خاتمه گریزی بزنیم به یک دو بیتی 

از باباطاهر که می گوید:
توکه نوشم نه ای نیشم چرایی
تو که یارم نه ای پیشم چرایی

توکه مرهم نه ای داغ دلم را
نمک پاش دل ریشم چرایی

فصل اقتصاد - معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو 
گفت: هیات عراقی به منظور بررسی همکاری با 
صنعت برق ایران، فردا)چهارشنبه( وارد تهران 

می شود.
در  نیرو  وزیر  برق  امور  معاون  حائری،  همایون 
عراقی  هیات  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع 
فردا)چهارشنبه 17 بهمن ماه(، وارد تهران می شود، 
گفت: این هیات که دو روز در تهران حضور دارد، 
های  شرکت  توانمندی  از  گیری  بهره  منظور  به 
ایرانی فعال در صنعت برق، به مذاکره و گفتگو می 
به  نگاه  با  و  ها  توانمندی  این  اساس  بر  و  پردازد 
و  بازسازی  حوزه  در  عراق،  در  موجود  های  پروژه 
توسعه نیروگاهی خود تصمیم به مشارکت با ایران 

می گیرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره میزان 
و نوع تبادالت مالی حاصل از صادرات برق به این 
کشور، توضیح داد: شرایط پرداخت مطالبات برقی 
ما از این کشور، هم از نظر نوع ارز و هم به لحاظ 
روش های انتقال آن، در این جلسات با هیات عراقی 
مطرح و بررسی می شود. از طرفی قرار است توسعه 
صادرات و تبادل برق با این کشور نیز، مورد بررسی 

قرار گیرد.

هیات عراقی 
فردا وارد تهران می شود
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اقتصــادی خبرگــزاری  بــه گــزارش خبرنــگار 
فــارس، حســین صبــوری در مراســم افتتــاح 
ــزرگ  ــران ب ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــای ش پروژه ه
بــه ارزش 115 میلیــارد تومــان بــا بیــان اینکــه 2 
هــزار کیلــووات پنــل خورشــیدی در شــهر تهــران 
ــی کــه در  ــروژه های نصــب شــده اســت، گفــت: پ
ایــن حــوزه افتتــاح می شــود ارزشــی معــادل 
ــداث  ــامل اح ــه ش ــان دارد ک ــارد توم 115 میلی
۳۰۰ دســتگاه پســت بــرق فشــار متوســط توزیــع 
ــال  ــارد ری ــر۳۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا صــرف اعتب ب
در نقــاط مختلــف شــهر تهــران، احــداث 6۰۰ 
کیلومتــر خطــوط توزیــع بــرق بــرای تامیــن بــرق 
ــور از  ــداری و عب ــد و پای ــزار مشــترک جدی 8۰ ه

پیــک مصــرف بــرق، احــداث 15۰ ایســتگاه پســت 
بــرق، افتتــاح مانیتورینــگ هوشــمند شــبکه بــرق 
ــرق  و در نهایــت، رونمایــی از اپلیکیشــن همــراه ب

اســت. 
وی افــزود: 4۰ درصــد بــرق تولیــدی در کشــور را 
ــه  ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــرف  اس ــترکین پرمص مش
ــن  ــد از ای ــرق 6۰ درص ــرف ب ــرل مص ــرای کنت ب
مشــترکین مجهــز بــه کنتــور هوشــمند شــده ا نــد 
ــا  ــک ت ــده طــی ی ــی مان و ۳۰ هــزار مشــترک باق
دو ســال آینــده بــه ایــن کنتورهــا مجهــز خواهنــد 

شــد.
ــه اینکــه در طــول روز 65۰  ــا اشــاره ب ــوری ب صب
ــرای  ــرق ب ــه ب ــق 22 گان ــه مناط ــردد ب ــزار ت ه

ــا  ــعاب ه ــوزه و انش ــن ح ــات ای ــت خدم درخواس
ــامانه  ــل س ــال قب ــت: س ــار داش ــود دارد، اظه وج
خدمــات غیــر حضــوری در شــرق و غــرب تهــران 
ــد  ــب 9۰ درص ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک ــداث ش اح
متقاضیــان خدمــات بــرق بــه صــورت غیرحضــوری 
تقاضــای خــود را ثبــت کــرده و از خدمــات بهــره 
منــد شــدند و اســتفاده از اپلیکیشــن همــراه 
ــن حــوزه کمــک  ــه توســعه ای ــد ب ــی توان ــرق م ب
ــه  ــوری، در نتیج ــه صب ــه گفت ــد. ب ــتری کن بیش
توســعه اتوماســیون و هوشمندســازی شــبکه بــرق 
ــرای هوشــمند ســازی  ۳ هــزار نقطــه در تهــران ب
ــده ای  ــش عم ــده و بخ ــه ش ــر گرفت ــرق در نظ ب
از خامــوش و روشــن شــدن هــای شــبکه توســط 

ــود. ــام می ش ــمند انج ــتم هوش ــن سیس ای
جــدی  برنامه هــای  مهمتریــن  افــزود:از  وی 
شــرکت توزیــع بــرق تهــران کاهــش تلفــات انرژی 
در شــبکه توزیــع بــود بــه طــوری کــه در ســال 87 
ــود  ــد ب ــران 12.1 درص ــع ته ــبکه توزی ــات ش تلف
ــه 6.4 درصــد  ــر ب ــال حاض ــدد در ح ــن ع ــه ای ک
ــت  ــه مدیری ــاره ب ــا اش ــوری ب ــیده اســت. صب رس
ــرف  ــت: مص ــران، گف ــهر ته ــرق در ش ــرف ب مص
بــرق در تهــران ســاالنه 5 درصــد رشــد دارد. 
ــزوالت آســمانی  ــه کاهــش ن ــا توجــه ب بنابرایــن ب
در ســال گذشــته اقدامــات مهمــی در تهــران برای 
ــا امســال رشــد مصــرف  پیک زایــی انجــام شــد. ت

ــد. ــه ســال گذشــته رخ نده نســبت ب
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا اقداماتــی کــه انجام 
شــد بــا ســه اقــدام مهمــی کــه انجــام شــد موفــق 
ــرق در  ــا از رشــد 5 درصــدی مصــرف ب شــدیم ت
پیــک جلوگیــری کنیــم. مدیرعامــل شــرکت 
ــی  ــه داد: همراه ــران ادام ــرق اســتان ته ــع ب توزی
ــه تغییــر  ــرای اخــذ مصوب و همــکاری مســئوالن ب

ســاعات اداری و اســتفاده از مولدهــای بخــش 
دولتــی و خصوصــی باعــث شــد تــا مصــرف بــرق 
ــن  ــد بنابرای ــدا نکن ــش پی ــک افزای ــاعات پی در س
ــز  ــده نی ــال آین ــرق س ــک ب ــرای پی ــم ب امیدواری
ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــود. صب ــام ش ــات انج اقدام
اینکــه 1۳ درصــد مشــترکان بــرق کشــور در 
تهــران هســتند کــه 1۰ درصــد انــرژی را مصــرف 
ــک  ــاالنه پی ــط س ــد متوس ــت: رش ــد، گف می کنن
مصــرف بــرق 5 درصــد اســت کــه ۳ درصــد رشــد 
ــتیم، وی  ــاهد هس ــهر ش ــن ش ــترکان را در ای مش
ــه رشــد ســاالنه پیــک  ــا توجــه ب تصریــح کــرد: ب
مصــرف و تعــداد مشــترکان نیــاز اســت تــا 
ــن  ــود. بنابرای ــدام ش ــع اق ــبکه توزی ــازی ش بازس
توزیــع  شــبکه  در  الزم  ســرمایه گذاری  بایــد 
صــورت گیــرد امــا بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع 

ــراه اســت.  ــدی هم ــا کن ــات ب ــن اقدام ــی ای مال
وی افــزود: در تهــران متوســط قبــض بــرق خانگــی 
45 هــزار تومــان اســت و ماهانــه بــه طور متوســط 
ــرق  ــول ب ــان پ ــزار توم ــر از 25 ه ــا کمت تهرانی ه
اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه  می دهنــد. 
ــی  ــور بندپ ــا حض ــروز ب ــارس، ام ــزاری ف خبرگ
ــرو در  ــر نی ــاون وزی ــری مع ــران، حائ ــتاندار ته اس
امــور بــرق، خوش خلــق مدیرعامــل شــرکت بــرق 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــای ش ــران پروژه ه ــه ته منطق
ــان  ــارد توم ــه ارزش 115 میلی ــزرگ ب ــران ب ته
افتتــاح شــد. ایــن پروژه هــا شــامل ایجــاد توســعه 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــبکه های توزی ــازی ش و بهینه س
فراســامانه هوشــمند  ملــی  تهــران، طــرح  در 
و  )فهــام(  انــرژی  مدیریــت  و  اندازه گیــری 
ــتای ارج  ــران در راس ــرق ته ــراه ب ــن هم اپلیکیش
ــات  ــه خدم ــهروندی و ارائ ــوق ش ــه حق ــادن ب نه

ــد. ــی ش ــوری رونمای غیرحض

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران:

متوسط پرداخت قبض برق تهرانی ها ماهانه 25 هزار تومان است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی باعث شده تا 
میزان سرمایه گذاری در شبکه توزیع برق با کندی صورت بگیرد، گفت: تلفات شبکه توزیع برق 

تهران در سال 87، 12.1 درصد بود که به 6.4 درصد رسیده است.
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سرمایه گذاری در انرژی های نو 
نیازمند حمایت دولت

علمی  انجمن  سابق  رئیس   - اقتصاد  فصل 
مهندسی حرارتی و برودتی ایران گفت: سرمایه 
بدون  تجدیدپذیر  های  انرژی  حوز  در  گذاری 
حمایت دولت بسیار گران و دشوار خواهد بود. 

عبدالرزاق کعبی نژادیان در برنامه »رهیافت« رادیو 
اقتصاد افزود: متاسفانه طبق معمول این نوع انرژی 
برابر  تا 1۰  متعارف 5  برق  های  نیروگاه  به  نسبت 

گران تر تمام می شود.
وی همچنین اظهارداشت: کشورها از قدیم همیشه با 
مشکل گرانی انرژی های تجدیدپذیر مواجه بوده اند.

و  حرارتی  مهندسی  علمی  انجمن  سابق  رئیس 
حمایت  بدون  گذاری  سرمایه  گفت:  ایران  برودتی 
دولت در این حوزه به دلیل هزینه های باال خیلی 
وزارت  افزود:  ادامه  در  نیست. وی  به صرفه  مقرون 
نیرو و دیگر دست اندرکاران به خوبی به این مسئله 
واقفند که دولت ها در کشورهای جهان برای سرمایه 
گذاری در این زمینه برخی از هزینه ها را در قالب 
پرداخت سوبسید و خرید برق بصورت تضمینی تقبل 

می کنند.
سرمایه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  نژادیان  کعبی 
به  توجه  با  کشور  نو  های  انرژی  درحوزه  گذاری 
وضعیت نوسان ارزی و دیگر هزینه های مترتب بسیار 

گران و مشکل خواهد بود.
رئیس انجمن انرژی ایران و مدیرکل دفتر پتانسیل 
سنجی و ارزیابی منابع سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق گفت: واقعیت اینکه با توجه 
به ظرفیت بسیار زیاد کشور دربحث انرژی های نو، 
کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  باالی  امنیت  وجود 
اطراف، تهیه بسته های سرمایه گذاری مناسب در 
رابطه با موضوع انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد کانال 
ایران  با  مالی ویژه اروپا برای مبادالت تجاری مالی 
موسوم به اس. پی. وی و غیره به نظر می رسد در 
را  خارجی  گذاران  سرمایه  شرایط  این  آینده  سال 
دوباره به سمت ایران سوق دهد به شرطی که اس. 
پی. وی به همان صورتی که قول داده امکان سرمایه 
گذاری را برای شرکت های خارجی در ایران فراهم 
کند. محمد ساتکین افزود: شرکت های زیادی پس 
از برجام برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های 
تجدید پذیر به ایران آمده و حتی برای آموزش در 
این زمینه اعالم آمادگی کرده بودند که متاسفانه با 
خروج آمریکا از برجام این شرکت ها عقب نشینی و 

از کشور خارج شدند.
برنامه »رهیافت« کاری از گروه کسب و کار شبکه 
تخصصی رادیو اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه 
تهیه  به  دقیقه   55 مدت  به   2۰ ساعت  روز  هر 
موسوی،  وحید  سید  کتابچی،  »نازنین  کنندگی 
حمیدرضا  و  محرابی  مطهره  کالهی،  سعید  حسن 
معظم  رهبر  روز  سخنان  تبیین  هدف  با  کجوری« 
انقالب اسالمی با حضور کارشناسان و تحلیل گران 
اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه ترکیبی بر 
اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی بر روی موج 
اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می گیرد و عالقمندان 
جهت دریافت فایل صوتی برنامه می توانند به سایت 

این رادیو مراجعه کنند. 

قبض برق ماهانه تهرانی ها چقدر 
است؟

با  تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی باعث شده 
تا میزان سرمایه گذاری در شبکه توزیع برق با 
کندی صورت بگیرد، گفت: تلفات شبکه توزیع 
برق تهران در سال 87، 12.1 درصد بود که به 6.4 

درصد رسیده است.
به گزارش مشرق، حسین صبوری در مراسم افتتاح 
پروژه های شرکت توزیع برق تهران بزرگ به ارزش 
اینکه 2 هزار کیلووات  بیان  با  115 میلیارد تومان 
است،  شده  نصب  تهران  شهر  در  خورشیدی  پنل 
توزیع  برنامه های جدی شرکت  مهمترین  از  گفت: 
برق تهران کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع بود 
به طوری که در سال 87 تلفات شبکه توزیع تهران 
12.1 درصد بود که این عدد در حال حاضر به 6.4 

درصد رسیده است.
شهر  در  برق  مصرف  مدیریت  به  اشاره  با  صبوری 
تهران، گفت: مصرف برق در تهران ساالنه 5 درصد 
نزوالت  کاهش  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  رشد 
تهران  در  اقدامات مهمی  در سال گذشته  آسمانی 
مصرف  رشد  امسال  تا  شد.  انجام  پیک زایی  برای 

نسبت به سال گذشته رخ ندهد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران ادامه داد: 
همراهی و همکاری مسئوالن برای اخذ مصوبه تغییر 
ساعات اداری و استفاده از مولدهای بخش دولتی و 
خصوصی باعث شد تا مصرف برق در ساعات پیک 
افزایش پیدا نکند بنابراین امیدواریم برای پیک برق 

سال آینده نیز اقدامات انجام شود.
مشترکان  درصد   1۳ اینکه  به  اشاره  با  صبوری 
انرژی  تهران هستند که 1۰ درصد  در  برق کشور 
ساالنه  متوسط  رشد  گفت:  می کنند،  مصرف  را 
پیک مصرف برق 5 درصد است که ۳ درصد رشد 

مشترکان را در این شهر شاهد هستیم،
وی تصریح کرد: با توجه به رشد ساالنه پیک مصرف 
و تعداد مشترکان نیاز است تا بازسازی شبکه توزیع 
در  الزم  سرمایه گذاری  باید  بنابراین  شود.  اقدام 
شبکه توزیع صورت گیرد اما با توجه به محدودیت 

منابع مالی این اقدامات با کندی همراه است.
وی افزود: در تهران متوسط قبض برق خانگی 45 
هزار تومان است و ماهانه به طور متوسط تهرانی ها 

کمتر از 25 هزار تومان پول برق می دهند.
امروز با حضور بندپی استاندار تهران، حائری معاون 
وزیر نیرو در امور برق، خوش خلق مدیرعامل شرکت 
برق  توزیع  شرکت  پروژه های  تهران  منطقه  برق 
افتتاح  تومان  میلیارد   115 ارزش  به  بزرگ  تهران 
شد. این پروژه ها شامل ایجاد توسعه و بهینه سازی 
تهران، طرح ملی  در  برق  نیروی  توزیع  شبکه های 
انرژی  مدیریت  و  اندازه گیری  هوشمند  فراسامانه 
راستای  در  تهران  برق  همراه  اپلیکیشن  و  )فهام( 
خدمات  ارائه  و  شهروندی  حقوق  به  نهادن  ارج 

غیرحضوری رونمایی شد.
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معاون وزیر نیرو:

تعرفه مشترکان پرمصرف برق 
پلکانی افزایش می یابد

گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
تعرفه مشترکان پرمصرف برق، به صورت پلکانی 
مرحله  در  که  به گونه ای  یافت؛  خواهد  افزایش 
اول، 5٠ درصد و در مرحله دوم، 5٠ درصد دیگر 

افزایش می یابد.
امروز در حاشیه  ایسنا، همایون حائری  به گزارش 
مراسم افتتاحیه طرح ها و پروژه های شرکت توزیع 
و  خبرنگاران  جمع  در  بزرگ،  تهران  برق  نیروی 
افزایش  جزئیات  درباره  ایسنا،  سوال  به  پاسخ  در 
و  ساز  کرد:  اظهار  پرمصرف،  مشترکان  برق  تعرفه 
کاری را در پیش گرفته ایم که تعرفه برق برای 15 
درصد مشترکان، یعنی مشترکان پرمصرف با هدف 
هدایت این مشترکان به دسته مشترکان کم مصرف 

افزایش یابد.
وی افزود: اگر مشترکان پرمصرف در میزان مصرف 
قیمتی  افزایش  هیچ  باشند،  داشته  مدیریت  خود 
برای آن ها صورت نخواهد گرفت اما اگر این اتفاق 

نیفتد، تعرفه برق به صورت پلکانی برای این دسته 
از مشترکان افزایش می یابد.

مذاکره با عراق برای افزایش تبادالت برقی
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان 
کرد: قرار است در این نشست درباره وصول مطالبات 
عراق نیز مذاکراتی صورت بگیرد و باید در این باره 
است  خوب  بسیار  حوزه  این  در  شرایط  که  گفت 
داشته  عراق  با  را  خوبی  همکاری  که  امیدواریم  و 
باشیم. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره 
دولتی،  ادارات  در  نو  انرژی های  از  استفاده  توسعه 
ابراز کرد: متأسفانه علی رغم این که قرار بود ادارات 
توسعه  مراکز خود  در  را  تجدیدپذیر  انرژی  دولتی 
دهند، درصد کمی از این اتفاق محقق شده است، 
دستور  در  امر  این  توسعه  برای  را  برنامه هایی  اما 
برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  گفته  به  داریم.  کار 
خصوصی  بخش  با  برق  بخش  تعامالت  انرژی،  و 
راستا  این  در  که  یابد  توسعه  که  است  قرار  نیز 
برق  صنعت  سندیکای  با  را  متعددی  جلسات  نیز 
برگزار کرده ایم و قصد داریم که در این حوزه ساز و 

کارهایی را اجرایی کنیم.
وی هم چنین در بخش دیگری از اظهارات خود با 
اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
حوزه  در  بسیاری  اقدامات  سال ها  این  طی  گفت : 
ارقام  و  آمار  که  است  گرفته  صورت  برق  صنعت 
بیانگر تالش های صورت گرفته در این بخش است.

به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اقدامات صورت گرفته برای گذر از پیک، گفت : بر 
اساس آمار، هر ساله شاهد رشد پنج درصدی پیک 
اقدامات  با  گذشته  سال  که  هستیم  ایران  در  بار 
صورت گرفته توانستیم 25۰۰ مگا وات صرفه جویی 
میزان موجب  این  که  انجام دهیم  برق  در صنعت 

صرفه جویی 25 هزار میلیارد تومان شد.

وزیر نیرو اعالم کرد

جزئیات برنامه ریزی برای کاهش 
خاموشی در تابستان 98

وزیر نیرو درباره برنامه های وزارت نیرو به منظور 
کاهش خاموشی در تابستان 98 گفت: از چند ماه 
قبل با برنامه ریزی افزون بر 8٠٠٠ مگاوات کمبود 
برق را با تولید بیش تر در قالب 27 نیروگاه سیکل 

ترکیبی در نقاط مختلف جبران کرده ایم و که 
مدیریت مصرف در قالب 11 برنامه تدارک دیده 
کاهش  شاهد  مصرف،  شیوه  اصالح  برای  شده 

خاموشی در تابستان باشیم.
آغاز  در  امروز  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش   به 
درنظر  اعتبار  نهاوند،  گرین  سد  اجرایی  عملیات 
گرفته شده برای این پروژه را 7۳5 میلیارد تومان 
دانست و اظهار کرد: سد گرین پروژه مهمی است 
تأمین  بلندمدت  در  را  نهاوند  مردم  شرب  آب  که 
می کند و نیاز بخش صنعت را هم می تواند برطرف 
پروژه   21 همدان  استان  این که  بیان  با  وی  کند. 
اجرا  در دست  فاضالب  و  برق  آب،  بخش  در  مهم 
دارد، عنوان کرد: اعتباری افزون بر 2.2۰۰ میلیارد 
تومان برای تمامی آن ها درنظر گرفته شده است و با 

پیشرفت 8۰ درصدی شرایط مطلوبی دارند.
اردکانیان با اشاره به افتتاح پروژه های ملی در دهه 
در  پروژه   82۰۰ کشور  سطح  در  کرد:  بیان  فجر، 
اعتبار  با  فاضالب  و  برق  آب،  مختلف  بخش های 
بخش  و  دولت  توسط  که  تومان  میلیارد  هزار   22
افتتاح شده و  این دهه  انجام شده، طی  خصوصی 

خواهد شد.
وی با اشاره به افتتاح سه پروژه نیروگاه خورشیدی، 
نیروگاه  گفت:  راد،  فوالد  مجتمع  و  گرین  سد 
با مشارکت  مگابایت  با 25  در مجموع  خورشیدی 
بر 25۰ میلیارد  افزون  اعتباری  با  بخش خصوصی 
تومان افتتاح شد، هم چنین عملیات اجرایی آبرسانی 
به برخی روستاها در شهرستان های مختلف استان 
در  کیلوولت   2۰ به   6۳ پست  یک  و  آغاز  همدان 

اسدآباد امروز افتتاح می شود.
وزیر نیرو ضمن تشکر از نهاوندی ها، مسئوالن شهر 
و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: در مجموع تحول 

خوبی در بخش آب و برق استان رخ داده است.
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فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 
توزیع نیروی برق - لرستان

نمایشگاه جانبی بیست وچهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای 4 و 5 اردیبهشت 
سال 1398 به همت شرکت توزیع نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق ایران، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای 

ذیربط در دانشگاه لرستان برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف 25 درصدی، ۳۰۰ هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، 4۰۰ هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   ۰21
۳-6657۰9۳۰ داخلی 11۳ یا شماره همراه ۰919۰11۰128 )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان
آگهی : مناقصه سیم کشی کامل همراه با 

لوازم و دستمزد
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/16 

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان
آگهی : استعالم بها خرید کنتور مورد نیاز 

و ملزومات اندازه گیری مرتبط با آن
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/16

استان : اردبیل
مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان

آگهی: مناقصه دمونتاژ پست فیوزی 6۳/2۰ 
کیلوولت مرادلو و حمل و تست و راه اندازی 

آن در پست بیله سوار
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/2۰

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : اصفهان

مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان
آگهی : استعالم بها کابل مسی افشان با عایق 

پی.وی.سی 
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/2۳

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : اصفهان

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
آگهی : استعالم بها خرید مینیاتوری 
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/16

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : تهران 

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
آگهی : مناقصه خرید یراق آالت مورد نیاز 

امورهای انتقال نیرو 
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/2۰

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق غرب استان 
تهران

مربوط  مشاور  انتخاب  روش  مناقصه   : آگهی 
به ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت 
برداری  بهره  و  تعمیرات  عملیات  اجرای  بـر 
محدوده  در  برق  نیروی  توزیع  های  شبکه 
عملیاتی و مناطق تحت پوشش شرکت توزیع 
و  کیفیت  روش  )به  البرز  استان  برق  نیروی 

)QCBS قیمت
مبلغ تضمین : 5۳5.57۰.۳75 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/24

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : تهران

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تعمیرات  عملیات  اجرای  مناقصه   : آگهی 

پیشگیرانه )PM( منطقه برق قدس 
مبلغ تضمین : ۳85.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/18

 تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آگهی : مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی منطقه 

برق بعثت 
مبلغ تضمین : 256.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد :1۳97/11/18 

تاریخ انتشار : 1۳97/11/15
استان : تهران

مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای تهران
آگهی : استعالم بها سیم ارت مسی 
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/16

تاریخ انتشار :1۳97/11/15 
استان: کردستان | مناقصه گزار : فرودگاه 

سنندج استان کردستان 
آگهی : استعالم بها بهسازی یک دستگاه 

تابلو برق چیلر تراکمی 8۰ تن 
مهلت دریافت اسناد : 1۳97/11/17 
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یادداشت_ مدیریت

4 تاکتیک برای مشارکت دادن مدیران در پایداری

مشوق مدیران برای فعالیت های پایدار
مسوولیت های  به  نسبت  شرکت ها  از  بسیاری 
بر  کردن  عمل  اما  دارند،  دقت  خود  اجتماعی 
مدیرعامل  صحبت های  از  بیش  چیزی  مبنا،  این 
مدیران  تمام  دارد.  نیاز  شرکتی  سیاست های  و 
تا  باشند  دخیل  فرآیند  این  در  باید  کارکنان  و 
بتوان به یک نتیجه موثر در مساله پایداری رسید. 
مسوولیت  مدیران  که  نشان می دهند  ما  تحقیقات 
اجتماعی )CSR Managers(، نقشی کلیدی در 
قصد  شرکت ها  که  صورتی  در  اما  دارند؛  تغییرات 
دارند پیشگام و رهبر پایداری باشند، باید نقش این 
مدیران خود را به رسمیت شناخته و آنها را تقویت 
مسوولیت  مدیر   54 با   ،2۰1۳ سال  در  ما  کنند. 
اجتماعی از شرکت های بین المللی آلمانی مصاحبه 
مانند  شرکت هایی  از  ما  انتخابی  مدیران  کردیم. 
معمول  به طور  ما  و  بودند  اس ای پی  و  بی ام و  بایر، 

از  کدام  هر  اجتماعی  مسوولیت  بخش  روسای  با 
می خواستیم  ما  نشستیم.  صحبت  به  شرکت ها 
و  شناخته  را  آنها  چالش های  بزرگ ترین  و  اهداف 
بدانیم که از نگاه آنها چه استراتژی هایی بیشترین 
هر  دارند.  سازمانی  تغییرات  ایجاد  در  را  اثربخشی 
پیش  سال  چند  مصاحبه ها  و  نشست ها  این  چند 
ارائه اطالعات اخیر، ما را  انجام شده اند، بحث ها و 
قابلیت  آنها هنوز هم به شدت  نتایج  قانع کرد که 
استفاده دارد. با وجود تغییرات غیرقابل انکاری که 
اتفاق  این سال ها در حوزه مسوولیت اجتماعی  در 
افتاده، هنوز هم حرکت به سمت پایداری و تغییرات 
شرکت ها  چالش های  مهم ترین  از  یکی  اجتماعی 

است و به بررسی های بیشتری نیاز دارد.
ما آموخته ایم که اغلب مدیران مسوولیت اجتماعی، 
وظیفه تلنگر زدن به مدیران حوزه های دیگر )مانند 
بازاریابی، تدارکات، تولید و فروش( درباره پایداری 
و مشارکت در فعالیت های جدید را بر عهده دارند. 
این مساله می تواند یک چالش بزرگ برای آنها باشد. 

مدیران مسوولیت اجتماعی به ما گفتند که هر چند 
وجود«  »ضرورت  به  شرکت هایشان  عامل  مدیران 
واحد مسوولیت اجتماعی باور دارند،اما بیشتر مدیران 
مسوولیت  مدیران  ندارند.  دیدگاهی  چنین  میانی 
انگیزه  دیگر،  مدیران  که  گفته اند  ما  به  اجتماعی 
پایدارسازی  مسیر  در  حرکت  برای  کافی  عالقه  و 
قدری  به  هم  مسوولیت هایشان  و  ندارند  فعالیت ها 
پایداری  جدید  پروژه های  درگیر  که  است  زیاد 
این موضوع گفتند  از  نمی شوند. مصاحبه شوندگان 
که مدیران میانی در پاسخ به درخواست آنها برای 
دخیل کردن پایداری در کارها و تصمیم گیری های 
روزانه خود، عنوان کرده اند که چنین برنامه هایی با 

هدف گذاری های مالی شان تناسبی ندارند.
شناسایی  را  تاکتیک  چهار  ما  شرایط،  این  در 
حرکت  برای  دیگران  کردن  بسیج  در  که  کردیم 
اثربخش هستند. هر چند  پایداری، بسیار  به سمت 
یک  به  سازمان ها  تمام  در  لزوما  تاکتیک ها  این 
شکل انجام نمی شوند، مدیران مسوولیت اجتماعی 
در  تاکتیک ها  این  از  شکلی  به  که  کرده اند  اعالم 
شرکت های خود استفاده می کنند. آنها بیان کرده اند 
از  حدی  تا  توانسته اند  اقدامات،  این  طریق  از  که 
بکاهند  خود  شرکت  مدیران  سایر  مقاومت های 
فعالیت هایشان  پایدارسازی  به  ترغیب  را  آنها  و 
»مسوولیت های  روی  که  جدیدی  مطالعات  کنند. 
اجتماعی خرد« انجام شده، بر نقش افراد در انجام 
این مسوولیت ها تاکید دارند و حاکی از آن هستند 
که احتماال چنین تاکتیک هایی امروزه حتی مفیدتر 

از گذشته خواهند بود.
شبکه ای از متحدان داخلی بسازید.

که  مدیرانی  سایر  یافتن  شرکت ها،  از  بسیاری  در 
و  داشتند  اجتماعی  مسوولیت  و  پایداری  دغدغه 
شرکتی  تغییرات  ایجاد  در  آنها  از  گرفتن  کمک 

کارهای  می تواند  شبکه ای  چنین  است.  بوده  موثر 
مهمی را به پیش ببرد. برخی از مدیران مسوولیت 
اجتماعی عنوان کرده اند که برای اجرای پروژه های 
آزمایشی نیاز به حمایت اعضای دیگری از مدیران 
پاسخ دهندگان  از  یکی  دارند.  خود  شرکت  ارشد 
توضیح داد: »اگر می خواهید که به طور موفقیت آمیز، 
موضوعات مسوولیت اجتماعی را با فعالیت های خود 
ادغام کنید، نیاز دارید تا یک شبکه از افرادی بسازید 
که شرکت را به خوبی می شناسند و شما هم آنها 
هم  پاسخ دهندگان  از  دیگر  یکی  می شناسید.«  را 
برای رسیدن  اشاره کرد: »شما مجبور هستید که 
به اهداف خود، به سیستم کنونی کارها در شرکت 
ابتدا  باید  این هدف،  به  برای رسیدن  حمله کنید. 
پروژه هایی آزمایشی و کوچک مقیاس انجام دهید و 
پس از جلب توجه و اعتماد سایر کارکنان شرکت، 

آنها را در مقیاسی بزرگ تر پیاده سازی کنید.«
باعث طنین انداختن پایداری شوید

اجتماعی،  مسوولیت  و  فعالیت ها  پایداری  مسائل 
نمی توانند  کارکنان  تمام  و  هستند  انتزاعی  بسیار 
آنها را به خوبی درک کنند. باید تدبیری اندیشید 
که این ایده های انتزاعی با انعکاس در فعالیت های 
روزانه کارکنان، ماهیتی ملموس پیدا کنند. به این 
و  تعهد  از  باالتری  سطح  انتظار  می توان  صورت 
پشتیبانی کارکنان از طرح ها را داشت. این سخن به 
معنای آن است که پایداری برای شرکت و همچنین 
برای برخی افراد و مشاغل خاص هم به طور کامل 
توضیح داده شود. یکی از مدیران مسوولیت اجتماعی 
توضیح داد: »شما واقعا باید به تمام کارکنان نزدیک 
شوید و فارغ از کارشان، برایشان توضیح دهید که 
چگونه مساله پایداری اهمیت دارد و چطور با سایر 

برنامه ها و اهداف آنها در تناقض نیست.«
ادامه دارد
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نگاه آخر

آبشار یخی »سولی«
بکر  و  زیبا  طبیعت  بودن  دارا  با  غربی  آذربایجان  استان 
از  بسیاری  گردشگری  هدف  گوناگون  آبشارهای  همچون 
گردشگران و طبیعت گردان در فصول مختلف سال است، 
از جمله مهم ترین جاذبه های گردشگری زمستانی کوه های 
برفی و آبشارهای یخی است، که توجه همه را به خصوص 
آبشار  می کند.  جلب  خود  به  کوهنوردان  و  گردان  طبیعت 
کیلومتری  و ۳۳  ارومیه  کیلومتری شمال  در 9۰  »سولی« 
جنوب شهرستان سلماس و در جوار روستای »سولی« یکی 
از زیباترین آبشارهای یخی کشور است که در فصل زمستان 
شهرهای  از  فراوان  کوهنوردان  و  گردان  طبیعت  میزبان 
مختلف از جمله ارومیه ، تبریز و دیگر شهرهای کشور جهت 

یخ نوردی و ایجاد کارگاه های زمستانی و تفریح است.

https://www.isna.ir/photo/97111608681/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C#3
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