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الگوی جدید برای تعرفه ها در گفت و گو با اعضای سندیکای 
صنعت برق بررسی شد

عالج معضل بدمصرفی برق 

االکلنگ صادراتی

دکتر فرخ قبادی/ دنیای اقتصاد
می دانند  دارند  آشنایی  صادرات  با  که  کسانی 
در  هم  آن  تولیدات،  برای  مناسب  بازاری  یافتن 
شرایطی که بسیاری از کشورها )به میل خود یا 
تحت فشار( تمایل چندانی برای واردات از کشور 
گوشه  به  باید  است.  دشوار  اندازه  چه  ندارند،  ما 
که  یافت  را  شرکتی  و  کشید  سر  جهان،  کنار  و 
مایل به خرید از ما باشد، کیفیت و قیمت محصول 
ما را قبول کند، در پرداخت وجه معامله مشکلی 

نداشته باشد و به گفته های ما اعتماد کند.
پس از طی چنین مراحلی حاضر خواهد بود تن به 

عقد قرارداد با ما بدهد.
خواهد  سعی  منعقده  قرارداد  در  خریدار  معموال 
کرد شما را در مورد تعهدات تان »چهارمیخه« کند 
و مثال، عالوه بر کیفیت محصول و نوع بسته بندی، 
نکاتی همچون میزان بار، تعداد محموله ها، تاریخ 
تحویل و نظایر آن را در قرارداد بگنجاند و احتماال 
در صورت نقض تعهدات از جانب شما، جریمه ای 
را نیز برایتان  منظور کند. صادر کننده ای را در نظر 
این هفت خوان گذشته و قراردادی  از  آورید که 

جناب آقای مهندس بختیاری زاده 
معاون محترم پست های انتقال نیرو و  دیسپاچینگ قدس نیرو

مصیبت وارده و در گذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
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لطمه ای که به صنعت برق وارد شده، ریشه در طرح تثبیت قیمت ها دارد که در مجلس هفتم 
به عنوان یک هدیه به مردم تصویب شد. در آن مقطع مشکالت فعلی به خوبی لمس نشد و 
دلیل آن هم این بود که اختالفی که ناشی از طرح تثبیت قیمت ها بین قیمت تکلیفی و قیمت 

تمام شده بود، با پول نفت جبران می شد.
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الگوی جدید برای تعرفه ها در گفت و گو با اعضای 
سندیکای صنعت برق بررسی شد

عالج معضل بدمصرفی برق
می دهد  نشان  ارزیابی ها   : اقتصاد  دنیای 
در  خانگی  مشترکان  برق  فعلی  تعرفه گذاری 
زمان اوج بار و کم باری غیرموثر و ناعادالنه بوده و 
مشترکان پرمصرف کمتر از مشترکان کم مصرف 
جریمه مصارف اوج بار خود را احساس می کنند. 
تازگی  به  نیرو  وزارت  معضل  این  حل  برای 
مصرف  »الگوی  تعیین  با  است  داده  پیشنهاد 
از  مختلف،  اقلیم های  برای  بار«  اوج  در  برق 
مصارف باالتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار 
این  دقیقی،  فرمول  طبق  و  شود  اخذ  جریمه 
توزیع شود.  کم مصرف  مشترکان  میان  جریمه 
در نتیجه در این روش از آنجا که اکثریت مردم 
از تشویق ها بهره مند می شوند و تنها 20 درصد 
از کل مشترکان، جریمه می پردازند، مشترکان 
پرمصرف به اصالح رفتار خود ترغیب می شوند و 
در عین حال نارضایتی عمومی از تغییر تعرفه ها 

کاهش می یابد.
»دنیای اقتصاد« در گفت وگو با چند تن از فعاالن 
ساختار  اصالح  طرح  بررسی  به  بخش خصوصی 

نیروی  سیاست گذاران  سوی  از  برق  تعرفه های 
هیات  رئیس  بخشی،  علی  است.  پرداخته  کشور 
مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص طرح جدید 
کم مصرف ها  و  پرمصرف ها  تعرفه   برای  نیرو  وزارت 
می گوید: موضوعی که سال های سال درخصوص آن 
بحث می شود و ریشه بسیاری از مشکالت صنعت 
است.  صنعت  این  اقتصاد  بازمی گردد،  آن  به  برق 
مصرف  رشد  و  تولید  روند  با  عمال  حاضر  حال  در 
برای  شرایط  اقتصادی  نظر  از  سال  به  سال  برق، 
در  می شود.  منفی تر  و  بدتر  صنعت  این  فعاالن 
واقع می توان گفت یک صنعت زیان ده را به دست 
خودمان تعریف کرده ایم که این موضوع عدم اجرای 
به همراه داشته و  را  پروژه ها و طرح های موردنیاز 
خاموشی ها،  در  می توان  را  آن  خروجی  نهایت  در 
فعال  شرکت های  و  برق  صنعت  شدن  زمین گیر 
این حوزه به دلیل شرایط رکود و مطالبات انباشته 
راستا  همین  در  دید.  گذشته  سال های  از  شده 
کالن  ساختار  اصالح  مورد  در  متعددی  بحث های 
در  طبیعتا  که  می شود  مطرح  برق  صنعت  اقتصاد 
و  کرد  کار  ورودی ها  روی  باید  هم  اصالحات  این 
اینکه  مورد  در  خروجی ها.  و  هزینه ها  روی  هم 
بتوان قیمت تمام شده را به درستی استخراج کرد، 
متاسفانه تاکنون این موضوع به صورت جدی مورد 
توجه واقع نشده و اعداد و ارقام متفاوتی همواره از 
می شود.  مطرح  برق  صنعت  سیاست گذاران  سوی 
از دیدگاه فعاالن خصوصی  این در حالی است که 
صنعت برق باید بتوان قیمت تمام شده را استخراج 
داد.  انجام  قیمت گذاری ها  نحوه  در  اصالحاتی  و 
در  چه  کشور  در  برق  فروش  قیمت   با  همه  حتما 
آشنا  صنعت  چه  و  کشاورزی  چه  خانگی،  بخش 
هستند. اعدادی که مطرح می شود اگر با قیمت های 
باید گفت  معادل سازی شود،  و  مقایسه  بین المللی 

عدد  قیمت جهانی  نسبت  به  ایران  در  برق  قیمت  
بسیار ناچیزی است. بحثی که سال ها مطرح بود این 
بود که با اصالح قیمت برق، اقشار آسیب پذیر دچار 
موضوع  این  پشت  ما  همیشه  و  می شوند  مشکل 
به  و  مطرح  را  اجتماعی  بحث های  و  شدیم  پنهان 
نوعی از اصالح این شرایط فرار کردیم. در صورتی 
که واقعیت چیز دیگری است. نه بخش خصوصی و 
مصارف  که  نیست  این  دنبال  به  دولتی  بخش  نه 
مواجه  تغییراتی  با  را  آسیب پذیر  قشرهای  خانگی 
کند. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم یک اصالح 
از مصارف  این مفهوم که  به  باشیم  ساختار داشته 
کشور  در  پرمصرف   مصرف کنندگان  و  صنعتی 
پیشنهادهای  کنیم.  دریافت  واقعی تری  قیمت های 
پژوهشی  معاونت  و  است  شده  طرح  متعددی 
پژوهش های  مرکز  با  نیز  برق  صنعت  سندیکای 
مجلس در ارتباط است و خود وزارت نیرو هم پای 
شده  گرفته  نظر  در  طرح های  در  است.  آمده  کار 
سقف و کفی در نظر گرفته شده که اگر مشترکان 
بیش از این الگو برق مصرف کنند باید پول قیمت 
روش های  یا  بپردازند.  را  آزاد  قیمت  یا  شده  تمام 
شده  تعریف  صنعت  مانند  بخش هایی  در  دیگری 
برق  فعلی  قیمت  تبعات  که  دلیل  این  به  است، 
است.  جدی  بسیار  اولیه  مواد  بخش  و  صنعت  در 
صورت  که  خام فروشی هایی  در  که  دلیل  این  به 
که خام فروش ها ساالنه  می گیرد عمال سود کالنی 
برق  صنعت  از  که  است  پولی  می آورند،  دست  به 
خارج شده و یارانه ای است که این صنعت به صنایع 
می دهد. یکی از تبعات این اقدام این است که خود 
قیمت های  با  را  اولیه شان  مواد  برق  شرکت های 
می کنند.  خریداری  بین المللی  قیمت های  و  باالتر 
دستور  در  تعرفه  اصالح  برای  را  روشی  چه  اینکه 
کار قرار دهیم، روش های متعددی وجود دارد، اما 

اجتماعی نسبت  تبعات  به  این موضوع  اینکه  برای 
داده نشود باید به جای اینکه بگوییم افزایش قیمت 
برق، باید گفت اصالح ساختار اقتصاد صنعت برق. 
یعنی باید به اقشار آسیب پذیر این سیگنال را داد 
همراه  به  آنها  برای  تبعاتی  هیچ  تعرفه  اصالح  که 
باشد.  به نفع شان هم  نخواهد داشت و شاید حتی 
الگوی  از  بیش  که  مشترکانی  به  سیگنال  این  اما 
مصرف عمل می کنند داده شود تا روند فعلی خود را 
اصالح کنند. این نگاه منجر به بهینه سازی مصرف 
هم خواهد شد. ما اگر بتوانیم میان مصرف نرمال و 
پرمصرفان مرزی قائل شویم و ساختار تعرفه ای آنان 
کمک  برق  مصرف  به  بدون شک  کنیم،  اصالح  را 

شایانی خواهد شد.
پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق، 
جدید  برنامه  که  است  بخش خصوصی  فعال  دیگر 
وزارت نیرو برای اصالح تعرفه ها را مورد ارزیابی قرار 
داد. وی می گوید: لطمه ای که به صنعت برق وارد 
در  که  دارد  قیمت ها  تثبیت  طرح  در  ریشه  شده، 
به مردم تصویب  به عنوان یک هدیه  مجلس هفتم 
لمس  خوبی  به  فعلی  مشکالت  مقطع  آن  در  شد. 
نشد و دلیل آن هم این بود که اختالفی که ناشی 
از طرح تثبیت قیمت ها بین قیمت تکلیفی و قیمت 
آن  در  نفت جبران می شد.  پول  با  بود،  تمام شده 
مقاطع سرمایه گذاری های صنعت برق با درآمدهای 
نفتی جبران و تامین می شد و بخش خصوصی هم 
در این باره هیچ دغدغه ای نداشت و رونق اقتصادی 
هم برقرار بود. اما چالش ها زمانی خود را نشان داد 
که با محدودیت و قطع منابع حاصل از نفت ناشی 
از تحریم ها روبه رو شدیم و از این نقطه اختالف بین 
قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی خود را نمایان کرد 
و از سوی دیگر منابع الزم برای سرمایه گذاری در 
ردیف های بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفت. 
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این میان یک نکته حائز اهمیت است که برق  در 
اگر  نیست.  مادام العمر  یک کاالست و یک خدمت 
این  شود  تعریف  خدمت  یک  قالب  در  است  قرار 
یک  به عنوان  دولت  هیات  سطح  در  باید  موضوع 
متولی  که  برق  صنعت  در  نه  شود  تعریف  خدمت 
اجرایی آن است. بزرگ ترین مشکل صنعت برق در 
شرایط فعلی رکودی است که اتفاق افتاده است. به 
است  دولت  این صنعت  نهایی  اینکه خریدار  دلیل 
را  این صنعت  پای فعاالن  تبعات تصمیمات دولت 
انجام  برای  منابعی  دولت  که  زمانی  است.  گرفته 
تعریف  پروژه جدیدی  نمی تواند  باشد،  نداشته  کار 
انباشت  جز  حاصلی  شود  تعریف  هم  اگر  یا  کند 
نیمه تمام نخواهد داشت. زمانی که یک  پروژه های 
بنگاه اقتصادی نتواند متناسب با سرمایه گذاری که 
انجام داده، تولید کند و محصول خود را به فروش 
برساند طبیعتا مجبور است منابعی را خارج از این 
سراغ  به  مثال  کند.  پا  و  دست  خود  برای  سیستم 
باال.  نرخ های  و  هزینه ها  با  هم  آن  برود  پول  بازار 
گرداب  در  برق  صنعت  گفت  می توان  بنابراین 
مشکالتی گیر افتاده که بخش اعظم آن به چرخه 
معیوب اقتصاد آن بازمی گردد. زیرا منابع و مصارف 
این  در  ندارد.  یکدیگر همخوانی  با  این صنعت  در 
است  راه هایی  از  یکی  برق  تعرفه های  اصالح  میان 
حدودی  تا  صنعت  این  به  را  توازن  می توان  که 
سوی  از  که  جدیدی  طرح های  البته  بازگرداند. 
وزارت نیرو برای تعرفه ها در نظر گرفته شده، تنها 
هم  هنوز  و  است  تعبیه شده  پرمصرفان  بخش  در 
مورد استقبال هیات دولت قرار نگرفته است. دولت 
باید اصالح شوند. مجلس  تعرفه ها  بپذیرد که  باید 
آمادگی این اصالحات را دارد اما هیات دولت مجددا 

از این طرح استقبال نکرده است.
نیز  برق  صنعت  سندیکای  دبیر  برزی مهر،  پهر 

درخصوص تعیین تعرفه های پیشنهادی وزارت نیرو 
می گوید: هر زمان که صحبت از افزایش تعرفه های 
میان  به  آن سخن  منفی  تاثیرات  از  می شود،  برق 
می آید. حال می خواهم توجه فعاالن این صنعت را 
به تبعات عدم اصالح تعرفه های برق جلب کنم. با 
ادامه این روند یک کسری سیستماتیک در وزارت 
نیرو افزایش پیدا می کند و بدهی ها باز هم به دوش 
پیمانکاران گذاشته می شود. بر همین اساس عمال 
فعاالن بخش خصوصی از این صنعت خارج می شوند 
مشارکتی  پروژه ها  در  داشت  نخواهند  تمایلی  و 
داشته باشند و از طرف دیگر سرمایه گذار خارجی 
سرمایه گذاری  برای  تمایلی  شرایط  این  در  هم 
حفظ  با  همچنان  دیگر  سوی  از  داشت.  نخواهد 
قیمت ها این پیام نادرست به مصرف کنندگان داده 
می شود که تا می توانند اتالف انرژی را ادامه دهند. 
این  تعرفه ها  اصالح  عدم  تبعات  از  دیگر  یکی  اما 
انرژی های  سمت  به  جهت گیری  هیچ  که  است 
را  ما  این روند  تجدیدپذیر رخ نخواهد داد و عمال 
خواهد  پیش  نگران کننده  خاموشی های  سمت  به 
برد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که در 
سال های گذشته اصالح تعرفه ها باز هم در دستور 
کار قرار گرفته بود که مطابق با آن درصدهایی نیز 
افزایش یافت که تاثیر منفی خود را مبنی بر گران 
افزایش  اما  داشت.  جامعه  آحاد  روی  برق  شدن 
تعرفه ها به دلیل اینکه منطقی نبود از گرفتاری های 
وزارت نیرو گرهی باز نکرد. در این میان آمارها هم 
نشان می دهد تنها یک درصد از هزینه خانوارها به 
برق اختصاص دارد. هر زمان که صحبت از افزایش 
با  متناسب  می گویند  متولیان  می شود،  تعرفه ها 
حالی  در  این  شود.  انجام  خانوار  درآمدی  کشش 
است که در دنیا متوسط هزینه  برق حدود ۷ درصد 

کل هزینه های  خانوار است.

3

صنعت برق _ اخبار شماره    2316 18 آذر 1397

 ۲۰۰ )حدود  کانتینر   ۱۰ صادرات  برای  قراردادی 
 ۵ طی  همسایه،  شرکت  یک  با  منجمد  مرغ  تن( 
محموله  اولین  بوده  قرار  است.  کرده  امضا  مرحله 
قبل از پایان شهریور ماه از ایران ارسال شود و سپس 

هر سه هفته یک بار یک محموله فرستاده شود.
وزارت  جانب  از  بخشنامه ای   ۹۷ /۶ تاریخ ۱۹/  در 
»صمت« صادر می شود که طی آن صادرات گوشت 
به  ایرانی  صادر کننده  می شود.  اعالم  ممنوع  مرغ 
دست و پا می افتد تا خریدار را به نحوی قانع کند 
که ناتوانی او در اجرای تعهدش مصداقی از »فورس 
آید،  به دست  که  فرصتی  اولین  در  و  است  ماژور« 
تعهدش را اجرا خواهد کرد. سرانجام در تاریخ ۲۶/ 
۷/ ۹۷ صادرات گوشت مرغ آزاد می شود. صادر کننده 
می کند  درخواست  و  می گیرد  تماس  خریدار  با  ما 
که اگر ایشان همچنان به قول و قرار قبلی پایبند 
است، یک محموله برایش ارسال کند. در نهایت  در 
ارسال می شود.  آزادی صادرات، سه محموله  زمان 
در تاریخ ۷/ ۹/ ۹۷  بار دیگر صادرات گوشت مرغ 
این  می شود.  اعالم  ممنوع  صمت  وزارت  طرف  از 
ممنوعیت، صادر کننده ما را به شدت عصبی می کند 
به خریدار خود  را  این خبر  نمی داند که چگونه  و 
اطالع دهد. در ضمن با خود عهد می کند که دیگر 
به صادرات نیندیشد. اما فقط چهار روز بعد، یعنی 
در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۹۷ بخشنامه جدیدی )باز هم از 
جانب وزارت صمت( صادر می شود که براساس آن 

صادرات گوشت مرغ آزاد شده است.۱
برای لحظه ای خود را جای صادر کننده مورد بحث 
به دنبال  هم  باز  آیا  که  بپرسید  خود  از  و  بگذارید 
به  توجه  با  آیا  می گردید؟  جدید  خارجی  خریدار 

شرمندگی در مقابل شرکت خارجی و زیان هایی که 
با هر بار توقف صادرات و تغییرات برنامه تولید خود 
کاری  صادرات  ادامه  برای  تالش  کرده اید،  تحمل 
از نگرشی وسیع تر، آیا از  عقالیی جلوه می کند؟ و 
خود نمی پرسید که چه حادثه ای در دوره چهارروزه 
بین ۷ و ۱۱ آذر رخ داده که صادرات مرغ ممنوع و 

چهار روز بعد آزاد شده است؟
توجیهاتی  بخشنامه ها  این  بی تردید صادر کنندگان 
برای تصمیمات خود دارند. اما آنچه براساس عقل 
که  است  این  استنتاج می شود  وقایع  این  از  سلیم 
بیماری  دچار  ما  اقتصاد  در  تصمیم گیری  نظام 
تنها  نه  بیماری  این  است.  شده  فلج کننده ای 
صادر کنندگان  دیگر  و  ما  بحث  مورد  صادر کننده 
سر  را  ما  اقتصادی   فعاالن  همه  اساسا  که  کشور 
در گم کرده است. ظاهرا عده ای ناآشنا با صادرات 
و  نشسته اند  اتاق هایشان  در  تجارت،  و  تولید  و 
که  بخشنامه هایی  پیامدهای  مورد  در  تامل  بدون 
ابالغ می کنند و خساراتی که از این بابت به فعاالن 
همفکری  بدون  حتی  و  می شود  تحمیل  اقتصادی 
و هماهنگی با همکارانشان در وزارتخانه خودشان، 

بخشنامه می دهند و بازار را به تالطم می کشانند.
در  تهران  گفت و گو«ی  »شورای  در  پیش  چندی 
واکنش به صدور ۳۳ بخشنامه در مدت ۵ ماه، آن 
هم فقط در مورد ارز، انتقادات شدیدی مطرح شد. 
بخشنامه های  »صدور  که  شد  گفته  جلسه  آن  در 
در  یکدیگر  با  بعضا  که  ارزی  و  تجاری  مختلف 
تناقض هستند، به یکی از چالش های اصلی فضای 
اما،  اصلی  چالش  است.«۲  شده  تبدیل  کسب وکار 
نه صرفا صدور بخشنامه های متعدد و متناقض که 
نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری فشل در اقتصاد 
ما است که بخشنامه های پی در پی و ناقض یکدیگر 

تنها یکی از پیامدهای خسارت بار آن است.
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تکلیف عوارض برق مشخص شد
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: قرار شده است 100 درصد عوارض 
برق به صورت مستقیم و تفکیک شده به دو بخش برق رسانی روستایی و توسعه تجدید پذیرها تعلق 

بگیرد و تا پایان سال، 1280 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده به این دو بخش تعلق گیرد.
بودجه سال  قانون  این که در  بیان  با  امروز در نشستی خبری  زاده  ایسنا، سیدمحمد صادق  به گزارش 
۱۳۹۷ معادل ۱۲٨۰ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض برق پیش بینی شد تا به دو بخش تجدید پذیرها 
و برق رسانی روستایی اختصاص یابد، اظهار کرد: تا کنون ۵٨۰ میلیارد تومان از این محل از مشترکان 

دریافت شده است.
وی افزود: از این میزان تنها ٤۲۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به این دو بخش اختصاص 
یافته که امیدواریم تا پایان سال کل مبلغ پیش بینی شده یعنی ۱۲٨۰ میلیارد تومان به این دو بخش 

اختصاص یابد.

جلسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، سیزدهم آذر سال جاری 
در محل سندیکا برگزار شد. 

در این جلسه اعضای کمیته، نقطه نظرات کمیته توسعه صادرات درباره پروپزال کمیته روابط بین الملل 
را بررسی کردند و بنا شد نظرات کارشناسی آنها ظرف یک هفته به دبیرخانه تحویل داده شود. 

در ادامه مشکالت شرکت های مهندسی بازرگانی جهت انعکاس به اتاق بازرگانی ایران احصاء و مقرر 
شد نامه ای که در این زمینه و با مضمون ارائه مشکالت، تهیه شده در گروه کمیته مهندسی بازرگانی 

به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. 
بررسی نامه دبیرخانه سندیکا با موضوع تغییرات تعرفه ای، محور دیگر این جلسه بود که اعضای حاضر 
با تایید بر مشکالتی از قبیل تک نرخی نبودن ارز، نبود ثبات و غیرواقعی بوددن قیمت، نظرات خود 
را بیان کردند. آنها تاکید داشتند که با توجه به شرایط ناثبات ارز و قیمت ها، امکان اعالم تعرفه وجود 
ندارد لذا پیشنهاد می شود نرخ روز برای فهرست بها و تعرفه کاالهایی که شامل واردات هستند، بر 

اساس ۵ درصد افزایش نرخ ارز در نظر گرفته شود.
با توجه به تعدد اعضای کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی و تنوع فعالیت شرکت های عضو این کمیته، 

با موافقت اعضا مقرر شد شرکت های عضو با توجه به زمینه فعالیت تفکیک شوند. 
از ورشکستگی  به منظور جلوگیری  نبودن قیمت ها در مناقصات جاری و  ثابت  به  با توجه  پایان  در 
به  که  شود  توصیه  شرکت ها  به  نامه ای  طی  شد  مقرر  کمیته،  عضو  بازرگانی  مهندسی  شرکت های 
دریافت نقدی پروژه ها و قراردادهای مربوطه مبادرت بورزند. همچنین بنا شد این موضوع در نامه ارائه 

مشکالت به اتاق بازرگانی نیز لحاظ شود. 

انعکاس مشکالت شرکت های مهندسی بازرگانی عضو سندیکا به 
اتاق بازرگانی ایران 

http://tnews.ir/site/0a1b123424233.html
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آخرین جزئیات تغییر قبوض 
برق از زبان وزیر نیرو

تعرفه های  با وضع  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
درصد  برق 75  قبوض  در  تغییری  هیچ  جدید 
برای  گفت:  شد،  نخواهد  ایجاد  مشترکان 
مشترکان پرمصرف نیز مسیر را باز گذاشته ایم تا 
مصرف خود را مدیریت کرده و شامل تعرفه های 

جدید نشوند.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در برنامه نگاه یک با 
اشاره به اینکه نیاز به آب و برق در کشور همزمان 

با رشد جمعیت روند صعودی به خود گرفته است، 
بایستی در شیوه های مصرف خود  ما  تصریح کرد: 
دقت بیشتری داشته باشیم تا اگر گرفتار دوره های 
بزرگ خشکسالی شدیم، جامعه دچار تنش به ویژه 

در بخش آب شرب نشود.
وی تاکید کرد: به همین منظور درصددیم تا تعداد 
از  باالیی  درصد  که  را  کنندگان  مصرف  از  کمی 
عنوان  به  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را  مصرف 
تشویق  را  می شوند  شناخته  پرمصرف  مشترکین 

کرده تا به جرگه خوش مصرف ها بپیوندند.
وزیر نیرو با بیان اینکه ۵۷ درصد مشترکان بخش 
آب شرب کمتر از الگوی مصرف استفاده می کنند، 
ادامه داد: ما بایستی به گونه ای عمل کنیم که این 
این  از  بخشی  طبیعتا  که  شوند  تشویق  مشترکان 

تشویق ها مادی خواهد بود.
در  و  شده  طراحی  سیستمی  بنابراین  افزود:  وی 
از  دستور کار هیئت دولت است تا شهروندانی که 
الگوی تعیین شده نیز کمتر مصرف می کنند عمال 
رقم صرفه جویی شده در قبوض آن ها اعمال شده و 

آن را دریافت کنند.
برای یک  الگوی مصرف  اگر  اضافه کرد:  اردکانیان 
خانواده در ماه حدود ۱۵ مترمکعب است و میزان 
مصرف این خانوار ماهیانه به ۱۲ مترمکعب می رسد 
تا سطح  مانده  باقی  ازای میزان مصرف  به  طبیعتا 
قرار  خانواده ها  اختیار  در  مبالغی  مصرف  الگوی 
داشته  درآمدی  نیز  محل  این  از  تا  گرفت  خواهد 

باشند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر ٤۳ درصد 
مشترکان ما مصرف باالی الگو تعیین شده دارند که 
دلیل اصلی آن ارزان بودن این مایع حیاتی است. 
هم اکنون قیمت یک لیتر آب معدنی ۲۰ هزار ریال 
است ولی هزینه ای که مشترکین برای یک لیتر آب 

پنج  پرداخت می کنند حدود  با کیفیت در شهرها 
ریال و در روستاها حدود دو ریال است.

اردکانیان ادامه داد: در سبد هزینه خانوار مجموعه 
که  پولی  از  تنها  برق  و  آب  برای  پول صرف شده 
بنابراین  برای دخانیات صرف می شود کمتر است، 
صفر  حدود  تقریبا  که  قیمت هایی  چنین  وجود  با 
است چگونه می توان از مشترکین پرمصرف انتظار 

صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف داشت.
قبوض ۷۵ درصد مشترکان شامل تعرفه های جدید 

نمی شود
وی با تاکید بر اینکه با وضع تعرفه های جدید هیچ 
تغییری در قبوض برق ۷۵ درصد مشترکان ایجاد 
نخواهد شد، ادامه داد: برای مشترکان پرمصرف نیز 
را مدیریت  تا مصرف خود  باز گذاشته ایم  را  مسیر 

کرده و شامل تعرفه های جدید نشوند.
اینکه وضع تعرفه های جدید  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
خواهد  بخش  این  درآمدهای  کاهش  موجب  برق 
داشت، اضافه کرد: درصددیم در حوزه برق نیز هر 
مشترکی که کمتر از الگو استفاده می کند، به ازای 
هر کیلووات ساعتی که کمتر مصرف می کند مبالغ 

آن را دریافت کند.
اردکانیان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه درآمدهای 
بخش برق ناشی از این تعرفه ها کاهش پیدا خواهد 
بهره مند  بخش  این  در  هم  برق  صنعت  ولی  کرد، 
شود  اعمال  تعرفه ها  این  که  زمانی  شد.  خواهد 
به  نیاز  طبیعتا  کند  اعمال  را  خود  اصالحی  اثر  و 
کمتر  نیروگاه   ساخت  برای  سنگین  سرمایه گذاری 
می شود و ما ناچار نخواهیم بود هر سال چند هزار 
مگاوات نیروگاه جدید بسازیم تا بتوانیم رشد مصرف 

هفت درصدی را پاسخگو باشیم.
برای چهار  تعرفه های جدید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شد:  یادآور  شد،  خواهد  اعمال  شهریور  تا  تیر  ماه 

۱۳ آبان ماه سال جاری تفاوت اوج بار ما با تابستان 
که  بود  رسیده   ٨۰۰ و  هزار   ۲۲ حدود  به  امسال 
عمده این رقم ناشی از دستگاه های سرمایشی است. 
کشور  وارد  گازی  کولر  هزار   ٨۵۰ حدود  سالیانه 
می شود که ۷۰ درصد آن ها غیراستاندارد و قاچاق 
برق  مصرف  افزایش  از  زیادی  بخش  که  هستند 

مربوط به دستگاه های یاد شده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: بنابراین با تصویب تعرفه های 
جدید تا پایان آذرماه فرصت کافی در اختیار داریم تا 
شهروندان را در جریان کامل این مسائل قرار دهیم 
و آموزش های الزم به مشترکان پرمصرف داده شود. 
بر این اساس همراه قبوض آن ها یک قبض مجازی 
نیز ارسال خواهد شد تا به خوبی مطلع شوند اگر 
در خردادماه سال آینده مصرفی مشابه خرداد سال 
۱۳۹۷ داشته باشند با وضع تعرفه های جدید باید 
چه مبالغی پرداخت کنند تا پیش از شروع چهارماه 

یاد شده به فکر مدیریت مصرف باشند.
اردکانیان با اشاره به بارش های مناسب پاییز سال 
در کشور،  پایان خشکسالی  موضوع  و طرح  جاری 
زمانی  دنیا  در  آبریزی  حوضه  و  دشت  هر  گفت: 
متمادی دچارخشکسالی می شود  که چندین سال 
زیادی رطوبت  به میزان  این مناطق  طبیعتا خاک 
خود را از دست می دهد و حتی زمانی که وارد دوره 
ترسالی می شود افزایش چشمگیر بارش ها تا مدتی 
بخش  که  چرا  کرد  نخواهد  ایجاد  زیادی  رواناب 
خاک  رفته  دست  از  رطوبت  صرف  آن  از  اعظمی 

می شود.
آبی  سال  برنامه  نیرو  وزارت  شد:  یادآور  اردکانیان 
جاری خود را متناسب با شرایط سال آبی گذشته 
تا غافلگیری در این زمینه برای تامین  دیده است 
آب شرب با کیفیت و کمیت مناسب و برق پایدار 

برای مشترکین پیش نیاید.  



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 

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

استان : چهار محال و بختیاری 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق

آگهی : استعالم بها خرید براکت 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱٨ 

استان : آذربایجان شرقی
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز

خاموشی  رفع  و  برونسپاری  مناقصه   : آگهی 
و   ۱ عملیاتی  منطقه  در  معابر  روستایی  شبکه 
کار  پای  به  بصورت دستمزدی شامل حمل   ۲
تجهیزات الزم و رفع عیب یابی تمامی اتصاالت 

شبکه و انجام عملیات اصالح و ساماندهی 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ 

شماره تماس : ٤۹ - ۰٤۱۳۳۳۲٨۹٤۶ 

استان : آذربایجان شرقی
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز

آگهی : مناقصه انجام بخشی ازعملیات مربوط 
به نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه، 
تعمیرات  اجرای  ها،  پست  و  خطوط  بازدید 
رفع خاموشی  و ساماندهی،  اصالح  پیشگیرانه، 
های با برنامه و بی برنامه فشار ضعیف و فشار 
متوسط و پست های هوایی و زمینی درحوزه 

عملیاتی شهری و روستایی 
مبلغ تضمین : ۵٨۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

استان : البرز
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز

آگهی : مناقصه خرید انواع یراق آالت
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ 

شماره تماس : ۰۲۶-۳۲۵۲٤٤٤٤

استان : البرز
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز

آگهی : مناقصه خرید نواع کت اوت و المان فیوز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ 

شماره تماس : ۰۲۶۳۲۵۲٤٤٤٤

استان : تهران
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان تهران

آگهی : مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث 
و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲٤ 
شماره تماس : ۳۳۳۱٨۵۹۱ 

استان : تهران
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ

آگهی : مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو وبرق 
رسانی در مناطق افسریه و پاسداران
مبلغ تضمین : ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ 

استان : تهران
مناقصه گزار : مخابرات منطقه تهران

واجد  شرکت های  شناسایی  مناقصه   : آگهی 
شرایط و دارای صالحیت جهت اجرای سیستم 

ارت مراکز و سایت های مخابراتی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲٨ 

استان : تهران 
 مناقصه گزار : توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران
 ۲۰ خطوط  از  بخشی  اجرای  مناقصه   : آگهی 
کیلوولت انتقال و توزیع برق منطقه ویژه منطقه 

اقتصادی صنایع انرژی پارس 
مبلغ برآورد مالی : ٤,٨۹٨,۵۰۳,۶٤۵ ریال

مبلغ تضمین : ۲,۰٤۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

 شماره تماس : ۰۲۱٨٨۹۰۰۱۷۲

استان : تهران
مناقصه گزار : مخابرات منطقه تهران

واجد  های  شرکت  شناسایی  مناقصه  آگهی: 
و  مرکزی  ارت  سیستم  اجرای  جهت  شرایط 

سایت های مخابراتی
رسانه منتشر کننده : دنیای اقتصاد

ستان : تهران
ملی  بانک  امالک  و  مهندسی   : گزار  مناقصه 

ایران
آگهی : استعالم بها کابل برق 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 

استان : هرمزگان
مناقصه گزار : توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران
آگهی : مناقصه اجرای بخشی از خطوط ۲۰ 

کیلوولت انتقال و توزیع برق منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

مبلغ برآورد مالی : ٤۰,٨۹٨,۵۰۳,۶٤۵ ریال 
مبلغ تضمین : ۲,۰٤۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش طبق روال هرساله طی روزهای 1 الی 4 بهمن ماه 
سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری و حمایت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت و تشکل های حوزه نفت و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز نمایشگاه هـای بین المللی 

کیش برگزار خواهد شد.
با عنایت به حضور شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های 
انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط و همچنین مدیران تدارکات 
شرکت های باالدستی و سرمایه گذاران مرتبط، سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های 

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
۱- اختصاص ۱۵ درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : ۱٨۰ هزار تومان )حداقل ۲۰ مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :۱۵۳هزار تومان

۲- امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند
مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک سندیکا: ۱ میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس ۶۶۹٤٤۹۶۷ مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن ۲۱-٨٨۵٤۶۶۱۹ )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن ۳-۶۶۵۷۰۹۳۰ داخلی ۱۱۳ )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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سـرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی روسـیه، 
بعدازظهر امروز با غالمحسـین شـافعی رئیس 
اتـاق ایـران دیـدار کـرد. هماهنگـی به منظور 
برگزاری نشسـت ساالنه کمیسـیون مشترک 
ایـران و روسـیه مهم ترین محور برگـزاری این 

نشسـت بود.
سـرگئی کاتریـن رئیـس اتـاق بازرگانـی روسـیه، 
بعدازظهـر امروز با غالمحسـین شـافعی رئیس اتاق 
ایـران دیـدار کـرد. هماهنگـی به منظـور برگـزاری 
نشسـت سـاالنه کمیسیون مشـترک ایران و روسیه 

مهم تریـن محـور برگـزاری ایـن نشسـت بود.
ــا  ــراه ب ــه هم ــیه ک ــی روس ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــه  ــیه ب ــای روس ــس دوم ــن رئی ــالو والودی ویاچس
ــا  ــروز ب ــر ام ــت بعدازظه ــرده اس ــفر ک ــران س ته
ــدار  ــران دی ــاق ای ــس ات ــافعی رئی ــین ش غالمحس
ــزی  ــر برنامه ری ــالوه ب ــت ع ــن نشس ــرد. در ای ک
ــیون  ــاالنه کمیس ــت س ــزاری نشس ــور برگ به منظ
ــش  ــر ضــرورت افزای ــران و روســیه، ب مشــترک ای
ــعه  ــیه از توس ــران و روس ــای ای ــت دولت ه حمای
همــکاری هــای فعــاالن بخــش خصوصــی دو 
طــرف تأکیــد شــد. ســرگئی کاتریــن رئیــس اتــاق 
بازرگانــی روســیه بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه 
ــترک  ــیون مش ــاالنه کمیس ــت س ــزاری نشس برگ
ایــران و روســیه نقــش حائــز اهمیتــی در تحکیــم 
در  گفــت:  دارد،  کشــور  دو  اقتصــادی  روابــط 
ــزار  ــران برگ ــت در ای ــن  نشس ــه ای ــل ک دوره قب
ســوی  از  خوبــی  بســیار  بازخوردهــای  شــد، 
رویــداد  ایــن  در  حاضــر  مشــارکت کنندگان 
دریافــت شــد و طبــق برنامه ریزی هایــی کــه 
ــی روســیه انجــام شــده، در نظــر  ــاق بازرگان در ات
ــا حضــور حداکثــری  ــن نشســت را ب ــا ای ــم ت داری

ــس،  ــدگان مجل ــوص نماین ــی به خص ــرف ایران ط
فعــاالن بخــش خصوصــی و همچنیــن نمایندگانــی 
ــه گفتــه رئیــس  ــوه قضاییــه برگــزار کنیــم. ب از ق
اتــاق روســیه، نفــت و گاز، کشــاورزی، مــواد 
ازجملــه  لجســتیک  و  حمل ونقــل  غذایــی، 
مهم تریــن محورهایــی اســت کــه بــا حضــور 
مقام هــای دولتــی و نماینــدگان بخــش خصوصــی 
ایــران و روســیه می توانــد در ایــن دوره از نشســت 
ســاالنه کمیســیون مشــترک ایــران و روســیه 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
در ادامـه ایـن دیدار، شـافعی با تأکید بـر این نکته 
کـه نشسـت سـاالنه کمیسـیون مشـترک ایـران و 
فضـای  ایجـاد  در  اهمیتـی  حائـز  نقـش  روسـیه 
گفت وگـو میـان فعـاالن اقتصـادی ایران و روسـیه 
فضـای  فعلـی،  شـرایط  در  افـزود:  می کنـد،  ایفـا 
اقتصـادی  فعـاالن  میـان  ارتبـاط  بـرای  جدیـدی 
وضعیـت  ایـن  در  و  فراهم شـده  روسـیه  و  ایـران 
ضـروری اسـت که هم  اتـاق بازرگانی روسـیه و هم  
اتـاق ایـران ضمـن شناسـایی مسـائل و مشـکالت 
موجـود بـر سـر راه فعـاالن اقتصـادی، از دولت هـا 
را  جدیـدی  امکانـات  و  تسـهیالت  کـه  بخواهنـد 
در  اقتصـادی  همکاری هـای  توسـعه  به منظـور 

شـرایط تحریم هـای آمریـکا فراهـم کننـد.
ــاق  ــزی ات ــکاری و برنامه ری ــر هم ــن ب  او همچنی
ــران  ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــه  ــزاری هرچ ــور برگ ــه منظ ــیه ب ــاق روس ــا ات ب

ــرد. ــد ک ــت  تاکی ــن نشس ــر ای مطلوب ت
عـالوه بـر ایـن با پیشـنهاد رئیـس اتاق ایـران مقرر 
شـد تا نشسـت سـاالنه کمیسـیون مشـترک ایران 
و روسـیه در مـاه جـوالی سـال آینـده میـالدی در 

سـاراتوف روسـیه برگزار شـود.

در دیدار رئیس اتاق بازرگانی روسیه با غالمحسین شافعی مطرح شد

ضرورت حمایت دولت های ایران و روسیه از بخش  خصوصی دو 
طرف در شرایط تحریم
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مدیران

مترجم: مهدی نیکوئی
بررسی  به  پیش رو،  :گزارش   Deloitte منبع: 
وضعیت مشاغل بخش صنعت آمریکا پرداخته 
زیادی  حد  تا  آن  تامل  قابل  نکات  اما  است. 
قابلیت تعمیم به کشورها و بخش های اقتصادی 
دیگر را هم دارد. بخش دوم این گزارش را که 

شامل راهکارهای مواجهه با شرایط موجود است 
می توانید هفته آینده در این صفحه مطالعه کنید.

سال  بزرگ  مالی  بحران  از  پس  آمریکا  اقتصاد 
۲۰۰٨، باالخره در مسیر پیشرفت قرار گرفته و در 
ایفا  اقتصاد  این شرایط، صنایع آن نقش مهمی در 
می کنند. صنایع آمریکا عالوه بر آنکه ۱۰ درصد از 

تولید ناخالص اقتصادی این کشور را تامین می کنند، 
اما  دارند.  عهده  بر  هم  را  اشتغال زایی  از  درصد   ٨
مهم تر از همه، آن است که این بخش، ضریب تکاثر 
قابل توجهی هم دارد؛ به این معنی که هر یک دالر 
ارزش افزوده این بخش اقتصادی، ٨۹ / ۱ دالر ارزش 
اقتصادی به دنبال  افزوده دیگر در سایر بخش های 
دارد و با ایجاد هر شغل صنعتی، ۵ / ۲ شغل وابسته 
دیگر هم ایجاد می شود. در هر صورت، مساله امروز 
تعداد مشاغل در حال  است که  آن  آمریکا،  صنایع 
در  است.  شغل  متقاضیان  تعداد  از  گرفتن  پیشی 
سال های گذشته، پیدا کردن کارکنان مناسب برای 
بزرگ  چالش  یک  همواره  آمریکایی  تولیدکنندگان 
بوده و این مساله به تدریج ابعاد جدی تری به خود 

می گیرد.
در زمان انجام این پژوهش یعنی ماه آگوست ۲۰۱٨، 
صنایع  بخش  در  شغلی  فرصت  هزار   ۵۰٨ حدود 
آمریکا وجود داشت؛ رقمی که یک رکورد در دوره 
۲۰ ساله گذشته به شمار می رود. هر چند افزایش 
تعداد مشاغل و فرصت های شغلی، یک نشانه خوب 
احیا،  از  و تصویر روشنی  آمریکا است  اقتصاد  برای 
پس از بحران مالی سال ۲۰۰٨ را نشان می دهد، اما 
پیدا کردن نیروی کار بااستعداد و دارای مهارت های 
آن طور  نیست.  امکان پذیر  سادگی  به  متناسب، 
آمریکا می گوید،  از مدیران بخش صنعتی  که یکی 
ما  اقتصادی،  شرایط  نسبی  بهبود  با  »همزمان 
داوطلبان کافی برای کار نداریم که دارای مهارت های 
مورد نیاز و اخالق حرفه ای باشند. این مساله باعث 
شده تا بسیاری از سفارش های بازار را نتوانیم قبول 
کنیم و فرصت های مالی مختلفی را از دست بدهیم.« 
با  که  کرده اند  عنوان  صنایع،  مدیران  از  درصد   ۵۱
توجه به شرایط موجود و پیدا نشدن نیروی کار کافی 
 ۳ چالش  مهم ترین  متناسب،  مهارت های  دارای  و 

سال آینده، »حفظ یا افزایش سطح تولید برای تامین 
نیازهای مشتریان« خواهد بود.

  کمبود نیروی کار ماهر
بررسی ها حاکی از آن است که پس از سال ۲۰۰٨ 
تاکنون، هیچ زمان فرصت های شغلی بدون متصدی 
آمریکا به میزان کنونی آن نبوده است. این مساله در 
سال های پیش رو تشدید هم خواهد شد؛ به طوری که 
شغل های بدون متصدی آمریکا از ۲ میلیون کنونی 
به ٤ / ۲ میلیون مورد تا سال ۲۰۲٨ خواهد رسید. 
البته بسیاری از فعاالن بازار اعتقاد دارند وضعیت از 

این برآورد هم وخیم تر خواهد بود. )نمودار۱(
کمبود  وضعیت  شدیدترین  با  که  شرکت هایی  اما 
حوزه های  از  عبارتند  هستند،  مواجه  کار  نیروی 
تولید  کارگران  دیجیتال،  استعدادهای  به  نیازمند 
ماهر و مدیران عملیاتی. در این حوزه، یافتن نیروی 
کار مناسب، تا سه  برابر سخت تر از حوزه های دیگر 
است و به مرور زمان هم سخت تر می شود. حتی در 
فاصله  ماه  چند  مواقع،  از  بسیاری  هم  حاضر  حال 
ارزشمند  نیروهای کاری  از دست رفتن  بین  زمانی 
یک سازمان و یافتن نیروی جایگزین برای او وجود 
دارد. طبیعی است که در این چند ماه، بسیاری از 

سفارش های مشتریان را نمی توان قبول کرد.
اثر کمبود مهارت بر صنایع

براساس پژوهش صورت گرفته، برآورد می شود که تا 
سال ۲۰۲٨، صنایع آمریکا شاهد رشد ۵ / ۱ درصدی 
این رقم  باشند.  در تعداد استخدام های جدید خود 
به معنای آن است که هر سال، باید ۹۶ / ۱ میلیون 
نیروی کار جدید جذب صنایع آمریکا شوند تا بتوان 
کاالهای مورد نیاز مشتریان را تولید کرد و به افزایش 
تقاضای آنها واکنش مناسب نشان داد. اما مهارت های 
ناکافی و رسیدن بخشی از کارکنان کنونی به سن 

بازنشستگی، وضعیت را وخیم خواهد کرد 

راهنمایی برای رهبران سازمانی

وقتی شغل، بیش از حد نیاز می شود
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نگاه آخر

پاییز در روستای »حسنجون«
منطقه ییالقی طالقان در میان کوه های برف گیر 
البرز تا ٤۰ کیلومتری شرق قزوین دامن گسترده 
است. طالقان ٨۰ روستای فعال دارد که بسیاری 
از آنها یا در حاشیه رودخانه شاهرود یا در دامنه 
رشته کوه البرز قرار دارند. روستای »حسنجون« 
است،  واقع شده  و هوا  که در دره ای خوش آب 
روستاهای  ییالقی ترین  و  زیباترین  از  یکی 
کشاورزی  زمین های  و  باغات  وجود  که  طالقان، 
چهره  دارد  جریان  آن  در  که  رودخانه ای  نیز  و 
این روستا را از سایر روستاها متمایز نموده است.

https://www.isna.ir/photo/97091406928/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%86#7
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