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از سوی نمایندگان سندیکا در اتاق تهران مطرح  شد؛ 

تشریح بخشنامه جبرانی ارز و 
ارائه طرح استانداردسازی بیمه

تهران و خروج نیروهای آمریکا از 
منطقه

دکتر سیدحسین موسویان
پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون آمریکا

خروج  اعالم  با  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
نیروهای آمریکا از سوریه جهان را گیج کرد. 
مسکو به نوعی باور نکرد، تهران با خویشتن 
داری برخورد کرد، آنکارا فرصت را برای تحقق 
اهدافش در سوریه مغتنم شمرد، اعضای ناتو 
نگران شدند، هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان مخالفت کردند 
و تیم امنیت ملی ترامپ نیز با استعفای متیس 

مات شد.
تهران و خروج نیروهای آمریکا از منطقه
 اما ماجرا هم ساده است و هم پیچیده.

مبارزات  آغاز  از  ترامپ  چون  است  ساده   -۱
روسای جمهور  آشکار،  و  شفاف  به طور  انتخاباتی 
به خاطر  را  جمهوری خواه  بوش  جورج  قبلی، 
اوبامای دموکرات  افغانستان و  جنگ های عراق و 
مورد  منطقه  در  نظامی  حضور  ادامه  دلیل  به  را 
نیروهای  که  کرد  اعالم  صریحا  و  داد  قرار  انتقاد 

تکمیلـی  بیمـه 
سـندیکا اعضا  ویـژه 

اینجا کلیک کنید

 سندیکا به منظور آزادسازی منابع نامتناهی از پول به دلیل معضالت بیمه تامین اجتماعی طرحی 
تحت عنوان استانداردسازی بیمه متناسب با بخشنامه ۹/1۴ در آمد دارد که این طرح مورد وثوق 

قرار گرفت. 

طرح  ارائه  و  ارز  جبرانی  بخشنامه  تشریح 
2 ......استانداردسازی بیمه در اتاق تهران

جبران  نحوه  دستورالعمل  بررسی  نشست 
دعوت  به  ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی  آثار 
نمایندگان  حضور  با  و  تهران  بازرگانی  اتاق 
اتحادیه ها و انجمن های مختلف و سندیکای 
برگزار  اتاق  این  محل  در  ایران  برق  صنعت 

شد. 
اروپایی مایل  شرکت های کوچک و متوسط 

2 ..........به همکاری با ایران معرفی شدند
بخش  2018؛  سال  پایان  به  مانده  روز  یک 

۴ ...........................SPV خصوصی منتظر
آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی 

5 .................................................... سوریه
6 ................ فهرست اهم مناقصات کشور

چهلمین  مناسبت  به  پروژه   ۴0 افتتاح 
7 ....................................... سالگرد انقالب

در  حضور  برای  اعضا  ویژه  تسهیالت 
انرژی  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
8 ..................................................... کیش 

زیاد  را  بهره وری  کاری  ساعات  کاهش  آیا 
10 .........................)می کند؟)قسمت نهایی
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آثار  نحوه جبران  بررسی دستورالعمل  نشست 
قراردادهای  در  ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی 
به  ماه(   دی  )شنبه، 8  گذشته  روز  پیمانکاری 
دعوت اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان 
سندیکای  و  مختلف  انجمن های  و  اتحادیه ها 

صنعت برق ایران در محل این اتاق برگزار شد. 
مهندس مسائلی که به همراه دبیر سندیکا در این نشست 
حضور داشت، درباره تشریح جزئیات جلسه اظهار کرد: 
این جلسه به منظور استماع نظرات نمایندگان صنوف 
مختلف درباره بخشنامه ارزی صادره ۱8 مهر 97 ترتیب 
داده شده بود اما متاسفانه آنطور که شاید و باید مطالعه 
دقیق و سنجیده ای درباره بخشنامه صورت نگرفته بود 
و اغلب نمایندگان صرفا مسائل کیفی و مشکالت را 
مطرح کردند و راه حل و راهکاری برای حل مشکالت 
تالش  سندیکا  نمایندکان  ادامه  در  لذا  ندادند!  ارائه 
کردند تا ابعاد و جنبه های مختلف بخشنامه جبرانی 
ارزی را بمنظور آگاهی بیشتر حاضران در جلسه تشریح  
کرده و بهبودهای ایجاد شده در بخشنامه ۱۳97 را 
اقدامات  این  که  برشمردند   ۱۳9۱ بخشنامه  نسبت 
مورد استقبال حاضران جلسه قرار گرفت بگونه ای که 
نمایندگان اتاق بازرگانی مصوب کردند تا جلسه ۲۶ دی 
۱۳97 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 

تهران به این موضوع اختصاص داده شود.
مسائلی با بیان اینکه فقدان اعتماد متقابل بین دولت 
و بخش خصوصی موجب شده که نتوانیم بهره وری 

الزم را از یکدیگر ببریم، تصریح کرد متاسفانه بخش 
خصوصی به جای اینکه چند قدمی جلوتر از دولت 
حرکت کند، بیشتر نقش پیرو را بازی می کند که خود 
این امر دارای اشکال است. مشکالت ارز حدودا از یک 
سال قبل شروع شده است در حالی که برخی شرکت ها 
و انجمن ها تازه امروز به خود آمدند و پیگیر مشکالت 
هستند که این تاخیر برای بخش خصوصی جای سوال 
دارد.  وی با اشاره به شعری از سعدی مبنی بر اینکه "به 
عمل کار برآید به سخندانی نیست"، از بخش خصوصی 
انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بخش خصوصی در بیشتر 
موارد به حرف زدن عادت و بسنده کرده و ارائه راهکار 
و پیگیری مشکالت را رها کرده است. بخش خصوصی 

باید وارد عمل شده و کار اجرایی بکند. 
مسائلی با تاکید بر همکاری سندیکای صنعت برق ایران 
و شورای هماهنگی تشکل های صنفی در تهیه و بررسی 
بخشنامه ارزی ادامه داد: نتیجه این همکاری دو جانبه 
ارائه بخشنامه برای هم صنفی ها بود که اگر سایر صنوف 
نیز مشارکت داشتند می توانستند از اثرات آن بهره مند 

شوند.  
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در پایان 
خاطرنشان کرد: سندیکا همچنین به منظور آزادسازی 
منابع نامتناهی از پول به دلیل معضالت بیمه تامین 
بیمه  استانداردسازی  عنوان  تحت  طرحی  اجتماعی 
متناسب با بخشنامه 9/۱۴ در آمد دارد که این طرح 
مورد وثوق قرار گرفت و قرار شد به صورت مکتوب 
از سوی سندیکا به اتاق بازرگانی ارائه شود که اگر به 
نتیجه برسد کمک بزرگی به اعضای سندیکا و سایر 
صنوف خواهد کرد..طی این جلسه مهندس برزیمهر 
دبیر سندیکای صنعت برق ایران گزارشی از مکاتبات 
انجام گرفته با اتاق درباره نرخ ارز و بخشنامه جبرانی 
شرایط  بهبود  در  اتاق  همکاری  خواستار  و  پرداخت 

بخشنامه و شاخص های ابالغی سازمان برنامه شد.

از سوی نمایندگان سندیکا انجام شد؛ 

تشریح بخشنامه جبرانی ارز و
 ارائه طرح استانداردسازی 

بیمه در اتاق تهران

شرکت های کوچک و متوسط اروپایی مایل به همکاری با ایران 
معرفی شدند

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به مدیران عامل شرکت های عضو، شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی مایل به همکاری با ایران را معرفی کرد. 

در این نامه چند شرکت  کوچک و متوسط اروپایی که مایل به همکاری با ایران هستند و از طرف نماینده 
پارلمان اروپا به سفارت جمهوری اسالمی ایران در بروکسل معرفی شده اند، برای اعضا معرفی شده است. 

از  با هریک  همچنین از  شرکت های عضو درخواست شده است که در صورت عالقمندی برای همکاری 
شرکت های مندرج در فهرست مذکور، فرم مربوطه را تکمیل و مراتب را جهت انعکاس به اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند. 
جهت مشاهده فهرست شرکت های اروپایی اینجا کلیک کنید. 

جهت مشاهده و دریافت فرم مربوطه اینجا کلیک کنید. 
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آمریکا را از منطقه خارج خواهد کرد.
بعد از نشستن برصندلی کاخ سفید، ترامپ همین 
داد  ادامه  توقف  بدون  تند تر  لحنی  با  را  اظهارات 
در  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  جلسه  در  اینکه  تا 
اسفند ماه گذشته تاکید کرد که پروسه خروج، باید 
و  دفاع  وزیر  ماتیس،  ژنرال  بخورد.  از سوریه کلید 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  دانفورد  جوزف 
آمریکا برحفظ درازمدت نیروهای آمریکا در منطقه 
ایجاد  موجب  را  آمریکا  خروج  و  تاکید  خاورمیانه 

خألیی دانستند که روسیه، ایران و ترکیه از این خأل 
امنیت  مشاور  بولتون،  جان  کرد.  خواهند  استفاده 
این دو  از  تر  رادیکال  ترامپ همیشه موضعی  ملی 
داشته و معتقد به گسترش حضور نظامی و حتی 
پمپئو  مایک  است.  سوریه  و  ایران  در  رژیم  تغییر 
وزیرخارجه هم مابین این دو طرز تفکر قرار دارد. 
بنابراین اکثریت جلسه با نظر رئیس جمهور مخالفت 

می کنند.
درجلسه اردیبهشت ماه شورای امنیت ملی آمریکا، 
فرماندهان نظامی از رئیس جمهور مهلت می خواهند 
تا بدون تعیین زمان مشخص برای خروج تدریجی، 
می خواستند  آنها  شاید  کنند.  اقدام  و  برنامه ریزی 
شود.  تمام  ترامپ  دوره  تا  کنند  بازی  زمان  با 
آنها می گوید، ۶  به  ترامپ هم رک و پوست کنده 
از  بعد  و  الزم  تمهیدات  برای  می دهم  فرصت  ماه 
ترامپ  پذیرفت.  نخواهم  هم  را  بهانه ای  هیچ  این، 
سرانجام، راس مهلت شش ماهه و بدون اخذ نظر 
فرماندهان نیروهای مسلح، فرمان خروج از سوریه 

را اعالم کرد.
ژنرال ماتیس استعفا کرد، فرماندهان نیروهای مسلح 
آمریکا در منطقه شوکه و به شدت عصبانی شدند، 
اسرائیل و عربستان و سایر متحدان منطقه ای آمریکا 
ترامپ  خواست  چون  شدند،  ناامید  و  عزادار  هم 
که  است  معتقد  واقعا  او  نیست.  سوریه  به  محدود 
آمریکا باید به تدریج همه نیروهای خود را از منطقه 
خاورمیانه بیرون کشد و نباید نقش پلیس جهان را 
در کشورها  رژیم  تغییر  دنبال  به  نباید  و  کند  ایفا 
باشد. او مکرر تکرار کرده که آمریکا برای جنگ ها 
و  کرده  هزینه  دالر  میلیارد  هزار  هفت  منطقه  در 
به جز هزاران کشته و مجروح وگسترش تروریسم، 
عایدی دیگری نداشته است. ترامپ معتقد است که 
ادامه این روند، یعنی هزینه کردن هزاران میلیارد 

دیگر در سال های آینده، درحالی که این منابع باید 
در داخل آمریکا برای رشد و توسعه اقتصادی و نیز 
اروپا،  مهار رشد رقبای اصلی یعنی چین و هند و 
ثروتمند  کشورهای  که  دارد  اصرار  او  شود.  هزینه 
منطقه مثل عربستان و امارات باید حداقل بخشی 
از هفت تریلیون هزینه گذشته آمریکا را بدهند و از 

این بعد هم از جیب خودشان هزینه کنند.
۲-اما موضوع پیچیده است چون آمریکا ده ها هزار 
سال ها  آنها  خروج  دارد،  منطقه  در  نظامی  نیروی 
منطقه ضعیف  در  آمریکا  متحدین  می کشد،  طول 
رقبای  نیستند،  بزرگ  بار  این  کشیدن  به  قادر  و 
ایران  و  روسیه  به ویژه  آمریکا،  منطقه ای  و  جهانی 

درکمین هستند و قس علی هذا.
قدرت های  برای  روند  این  آینده  که  است  روشن 
عامل  دو  بود .  خواهد  حیاتی  جهانی  و  منطقه ای 

می تواند در ادامه این روند موثر باشد:
تیم  یک  نیازمند  ترامپ  اینکه  موضوع  اولین   -۱
متحد امنیت ملی خواهد بود تا او را همراهی کند. 
اگر او بتواند یک وزیر دفاع همراه، جایگزین متیس 
کند، خواهد توانست در مراحل بعدی افراد کلیدی 
غیرهمراه در تیم امنیت ملی آمریکا را تغییر دهد 

که می تواند شامل جان بولتون هم بشود.
۲-  دوم اینکه ترامپ در اجرای این استراتژی بزرگ 
روبه رو  مخالف  اکثریت  با  آمریکا  داخل  در  خود، 
است. این اکثریت، مستمرا خطر بهره برداری روسیه 
و ایران، ضربه پذیری اسرائیل و سایر متحدین آمریکا 
در منطقه را مطرح کرده و در آینده هم روی همین 
موضوع  در  کرد.  خواهند  سرمایه گذاری  محورها 
جمهوری خواهان  از  بخشی  و  دموکرات ها  برجام، 
موضوع  در  بودند.  برجام  از  ترامپ  خروج  مخالف 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه هم اکثریت 
بتواند  آمریکا  تا  موافقند  اصولی  به طور  حزب،  دو 

عین  در  کند.  تمرکز  آسیا  شرق  قدرت های  روی 
مخالفند  ترامپ  تصمیم  با  حزب  دو  اکثریت  حال 
چون آن را سریع، نابهنگام و بدون برنامه جایگزین 
مناسب می دانند و بنابراین به  شدت نگران افزایش 
تضعیف  و  ایران  و  چین  روسیه،  منطقه ای  قدرت 
تل آویو، ریاض و سایر متحدین عرب شان هستند. 
که  بود  خواهند  اقدامی  یا  شعار  هر  تشنه  آنها  لذا 
بتوانند از آن برای شکست استراتژی ترامپ و توقف 
بنابراین مواضع و رفتار  روند خروج استفاده کنند. 
مخالف  یا  متحد  از  اعم  تعیین کننده،  کشورهای 

آمریکا در منطقه کلیدی خواهد بود.
تعجیل  عربستان،  مدیریتی  نظام  در  مهم  تغییرات 
بازگشایی سفارتخا نه های خود  امارات و بحرین در 
در دمشق و اینکه سایر کشورهای عربی هم به زودی 
به این روند خواهند پیوست، لبخند ریاض و ابوظبی 
و قاهره به مسکو، تعجیل اردوغان در اطمینان بخشی 
به ترامپ درمورد اوضاع بعد ازخروج و... همه و همه 

با این موضوع ارتباط دارد.
بنابراین این موضوع شرایط جدیدی بعد از خروج 
ترامپ از برجام به وجود آورده که شانس فرصت ها 
برای ایران بیشتر از تهدیدهاست. استراتژی تهران 
نقش  می تواند  آینده  سال  دو  یکی  و  ماه  چند  در 
مهمی در سرنوشت استراتژی ترامپ و آینده منطقه 
تضعیف  موجب  اقداماتی  چه  اینکه  باشد.  داشته 
مخالفان استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
باعث  اقداماتی می تواند  متقابال چه  و  منطقه شده 
چه  اینکه  و  شود  استراتژی  این  تسریع  و  تقویت 
اقداماتی می تواند موجب کاهش اختالفات ایران و 
از  شود،  منطقه ای  همگرایی  و  عرب  همسایه های 
جمله مواردی است که استراتژیست های تهران باید 
بتوانند تعیین و عملیاتی کنند تا وظیفه تاریخی و 

بسیار حساس خود را به درستی ایفا نمایند.



گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از روند ایجاد سازوکار 
ویژه اروپا

یک روز مانده به پایان سال 
2018؛ بخش خصوصی منتظر 

SPV
است  میالدی   2018 سال  روز  آخرین  فردا 
آخرین  به  اروپا  اتحادیه  باشد  قرار  اگر  و 

سازوکار  راه اندازی  برای  که  هدف گذاری هایی 
ویژه مالی)SPV( به منظور حفظ روابط اقتصادی 
با ایران عمل کند، فقط یک روز دیگر زمان دارد. 
البته ابتدا قرار بود این سازوکار ویژه قبل از 13 
آبان آماده شود اما فرآیند تعیین کشور میزبان 

آن با مسائلی مواجه شد که کار را طوالنی کرد.
فردا آخرین روز سال ۲0۱8 میالدی است و اگر قرار 

باشد اتحادیه اروپا به آخرین هدف گذاری هایی که 
برای راه اندازی سازوکار ویژه مالی)SPV(  به منظور 
حفظ روابط اقتصادی با ایران عمل کند، فقط یک 
روز دیگر زمان دارد. البته ابتدا قرار بود این سازوکار 
اما فرآیند تعیین  ویژه قبل از ۱۳ آبان آماده شود 
را  کار  که  مواجه شد  مسائلی  با  آن  میزبان  کشور 

طوالنی کرد.
ایران  برجام،  معاهده  از  آمریکا  یک جانبه  با خروج 
شدن  متعهد  به  را  معاهده  این  به  پایبندی  تداوم 
اروپا برای تأمین منافع ملت و کشور ایران از برجام 
منوط کرد و مذاکرات فشرده ای برای این کار انجام 
بیانیه ای  برجام  مشترک  کمیسیون  درنهایت  شد. 
صادر کرد که ضمن حمایت تمام قد از تداوم فعالیت 
مالی  ویژه  سازوکار  یک  ایجاد  ایران،  با  اقتصادی 
برای پوشش دادن مبادالت مالی طرفین و حمایت 

از سرمایه گذاری را الزامی دانست.
پس از انتشار این بیانیه، فدریکا موگرینی، مسئول 
اروپا  که  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
  )SPV( ایجاد یک سازوکار ویژه برای  برنامه هایی 
این  و  دارد  ایران  با  اقتصادی  رابطه  حفظ  برای 
مکانیسم تا اول نوامبر )۱0 آبان( یا حداکثر تا قبل 
 ۴( آمریکا  ظالمانه  تحریم های  دوم  دور  اجرای  از 

نوامبر۲0۱8 - ۱۳آبان ۱۳97( آماده خواهد شد.
سازوکار  اجرای  موعد  رسیدن  فرا  با  اما  ادامه  در 
مکانیسم  این  میزبانی  تعیین  موضوع  مالی،  ویژه 
مواجه  با مشکل  اروپایی  از کشورهای  یکی  توسط 
میزبان  کشور  بود  کرده  تهدید  آمریکا  چراکه  شد 
این  در  کرد.  خواهد  تحریم  نیز  را  سازوکار  این 
میان سناریویی برای قبول میزبانی و مدیریت این 
فرانسه  و  آلمان  میان  به صورت ضربدری  مکانیسم 
مطرح شد اما این سناریو نیز تاکنون به نتیجه منجر 

نشده است.

گذشته  هفته  ایران،  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
منابع آگاه اعالم کردند واگذاری میزبانی و مدیریت 
این سازوکار به آلمان نهایی شده و احتماالً به زودی 
اعالم خواهد شد که البته هنوز خبریان تائید نشده 
اروپایی  کشورهای  بودند  مدعی  آگاه  منابع  است. 
برای  سازوکار  این  به  مربوط  کارهای  دارند  اصرار 
جلوگیری از خرابکاری احتمالی آمریکا بی سروصدا 
ایجاد  شدن  طوالنی  دالیل  از  یکی  و  شود  انجام 

سازوکار ویژه مالی نیز همین موضوع بوده است.
اروپا باید هزینه پرداخت کند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، ۱۴ 
آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت با تأکید بر اینکه 
است،  ایران  با  اروپا  مالی  کانال  محور  نفت  فروش 
به عنوان  را  مکانیسم  این  بود  قرار  اروپایی ها  گفت: 
اولین قدم راه اندازی کنند و تاکنون تالش هایی هم 

کرده اند.
ظریف افزود: به نظر احتیاط بیش ازحدی از طرف 
اروپایی ها  گویا  و  می شود  احساس  اروپایی ها 
نگرانی های  رفع  برای  هزینه  بدون  می خواهند 
امنیتی، صرفاً از منافع برجام بهره مند شوند که این 

امکان پذیر نیست.
او با ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی کانال مالی 
که  معتقدند  اروپایی ها  کرد:  تأکید  ایران،  با  اروپا 
لذا  است،  ضروری  آنها  امنیت  برای  برجام  اجرای 
باید  برجام  اجرای  و  خود  امنیت  تأمین  برای  آنها 

هزینه کنند.
وزیر امور خارجه همچنین در کنفرانس گفت وگوهای 
مدیترانه ای نیز با تأکید بر اینکه برجام، توافقنامه ای 
با نتیجه خوب میان ایران و قدرت های جهانی است 
از اروپا و دیگر خواست برای زحمات خود و امنیت 

جهانی سرمایه گذاری و هزینه کنند.
ظریف در این کنفرانس خطاب به اعضای اتحادیه 
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اروپا که در ایجاد کانال مالی دست به دست می کنند، 
گفت: »نمی شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد.«

لزوم پرداخت هزینه از سوی اروپا برای حفظ برجام، 
عباس  تأکید  مورد  پیش ازاین  که  بود  موضوعی 
عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز قرار 
و  منطقه  تحوالت  همایش  در  عراقچی  بود.  گرفته 
نظام بین الملل با اشاره به تعلل کشورهای اروپایی 
و  ایران  بین  مالی  سازوکار  میزبانی  پذیرش  برای 
اروپا گفت: از وقتی آمریکا از برجام خارج شد اروپا 
در حوزه های  ایران  است خواسته های  تالش کرده 
مختلف از جمله نفت و بانک تأمین شود و به لحاظ 
قادر  هنوز  اما  نگذاشته اند  کم  نیز  سیاسی  مواضع 
نیستند SPV را رسماً اعالم کنند که یکی از دالیل 

آن فشار سنگین آمریکا است.
او با اشاره به ناتوانی اروپا از ثبت SPV خاطرنشان 
کرد: چه اروپا نخواهد با ما کار کند و در حال بازی 
با ما باشد و چه بخواهد کار کند و قادر نباشد، در 
نتیجه فرقی نمی کند؛ ایران تا زمانی که باقی ماندن 
در برجام به نفع کشور باشد در آن می ماند و اگر 

این نباشد ماندن در برجام فایده ای ندارد.
آخرین  در  اروپایی  مقامات  گزارش،  این  اساس  بر 
سازوکار  شدن  اجرایی  زمان بندی  خود،  اظهارات 
میالدی  سال  آخر  تا  را   SPV به  موسوم  مالی 
جاری اعالم کرده اند. حدود یک ماه پیش، فدریکا 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی، 
بعد از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، 
این  پایان  از  پیش  مالی  ویژه  سازوکار  کرد:  اعالم 
ارتقای  و  برای حفظ  راهی  به عنوان   )۲0۱8( سال 
حاال  شود.  مستقر  ایران  با  مشروع  دادوستدهای 
و  باقی مانده   ۲0۱8 سال  پایان  به  روز  یک  فقط 
هنوز خبری از راه اندازی این مکانیسم منتشر نشده 
درحالی که همکاری بسیاری از شرکت های اروپایی 

و ایرانی در انتظار این اتفاق تعلیق شده است.
سازوکار ویژه مالی چگونه کار می کند؟

ایران و  به مذاکرات  نزدیک  اساس اطالع منابع  بر 
نهادهای  از  از هر یک  اروپا،spv  شرکتی مستقل 
به طور  که  است  ایرانی  و  اروپایی  و حکومتی  مالی 
این  از  ایجاد می شود. یک شعبه  و  ثبت  خصوصی 
می شود  ثبت  ایران  در  دیگری  و  اروپا  در  شرکت 
شرکت های  بین  تجاری  تبادالت  اطالعات  تمام  و 

ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می شود.
نکته حائز اهمیت این است که در این دو شرکت 
و  نمی گیرد  انجام  پرداختی  هیچ  اروپا،  و  ایران  در 
پولی جابه جا نمی شود. درواقع یک شرکت اروپایی 
کاالیی به ایران صادر می کند و یک شرکت اروپایی 
کاال وارد می کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات 
در  که  است  این گونه  پول  پرداخت  نحوه  می کند. 
ایرانی  را، واردکننده  ایرانی  ایران، پول صادرکننده 
از  اروپایی  صادرکننده  پول  اروپا  در  و  می پردازد 
این  همه  و  می شود  دریافت  اروپایی  واردکننده 
به طور  اطالعات  و  اسناد  نقل وانتقال  و  تبادالت 

پایاپای در چارچوب SPV انجام می شود.
تمامی  می آید  نظر  به  این گونه  ظاهر،  در  هرچند 
اقدامات در SPV  پایاپای انجام می گیرد اما منابع 
این  معتقدند که  اروپا  و  ایران  مذاکرات  به  نزدیک 
در  "کاال  یا  کاال"  برابر  در  "پول  سازوکار  و  روش 
و  تعامل  از  جدید  روشی  بلکه  نیست،  کاال"  برابر 
تبادل تجاری است که در عرصه روابط بین المللی 

اقتصادی و تجاری در حال شکل گیری است.
مهم ترین  از  یکی  اروپایی  مقامات  اعالم  اساس  بر 
اهداف SPV، باز کردن مسیر فعالیت شرکت های 
ایران است که دامنه فعالیتشان  با  کوچک اروپایی 
و  تهدید  از  و  نمی شود  تعریف  آمریکا  در  چندان 

تحریم آمریکا خارج هستند.
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آمادگی بخش خصوصی ایران 
برای بازسازی سوریه

فصل تجارت - رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه اتاق در دو سال گذشته اقدام به تشکیل 
این  گفت:  است،  کرده  سوریه  بازسازی  ستاد 
ستاد آمادگی دارد تا در زمینه  صنعت، کشاورزی 
و خدمات فنی و مهندسی برای بازسازی سوریه 

فعالیت کند.
امروز  به گزارش فصل تجارت، غالمحسین شافعی 
اتاق  در  که  سوریه  و  ایران  مشترک  همایش  در 
قطعاً  این سفرها  برگزار شد، گفت:  ایران  بازرگانی 
بیانگر عمق راهبردی روابط دوجانبه ایران و سوریه 
است و نشان می دهد ارائه جدی بین دولتمردان دو 
وجود  همه جانبه  همکاری های  توسعه  برای  کشور 

دارد. 
سوریه  اخیر  پیروزی های  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
این  امیدواریم  ، گفت:  داعشی  تروریست های  علیه 
پیروزی ها مرهمی بر درد و رنج مردم سوریه باشد. 
دوران  در  داشت:  بیان  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
خرابی های  برای  الزم  برنامه ریزی  باید  پساداعش 
ناشی از سوریه به عمل آید و در این راستا بخش 
و  زمینه  این  در  همکاری  آماده  ایران  خصوصی 

تأمین کاالهای اساسی مردم سوریه است. 
ایران در دو سال گذشته  بازرگانی  اتاق  وی گفت: 
اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه در زمینه های 
صنعت،  برق،  مهندسی،  و  فنی  خدمات  مختلف 
تا  است  آن  دنبال  به  و  نموده  غیره  و  کشاورزی 
بیشتری  توسعه  زمینه ها  این  در  اقتصادی  روابط 

داشته باشد. 
پیش رو  دوران  در  می رود  انتظار  گفت:  شافعی 
بخش های خصوصی، سطح مبادالت بین دو کشور 

را در یک برنامه زمان بندی شده ارتقا دهند. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: فعالیت در 
زمینه خدمات فنی و مهندسی از جمله بخش های 
جاده سازی، پل سازی و احداث واحدهای مسکونی 
غذایی،  صنایع  آب،  تصفیه  سیستم  همچنین  و 
حمل   و  سیمان  خانگی،  لوازم  معدن،  پتروشیمی، 
ونقل از جمله زمینه های همکاری دو طرف خواهد 

بود.
وی با اشاره به امضای توافق نامه تجارت آزاد بین دو 
آن  از  مناسبی  بهره برداری  متأسفانه  گفت:  کشور، 

انجام نشده است.
کاالی  چند  جز  به  داشت:  بیان  همچنین  شافعی 
ایران و سوریه  بین  تعرفه های گمرکی  مهم میزان 

۴ درصد است. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: روابط بانکی 
پیش روی  مشکالت  از  پول  ونقل  حمل   مشکل  و 

روابط تجاری دو کشور است. 
سند  و  موافقت نامه  انعقاد  داشت:  بیان  شافعی 
ایران  اسالمی  جمهوری  میان  راهبردی  همکاری 
و جمهوری عربی سوریه نقطه عطفی برای توسعه 
روابط اقتصادی دو کشور است و امیدواریم با امضای 
تناسب  به  تجاری  الزم  بسترهای  توافق نامه  این 

روابط سیاسی ارتقا یابد. 

http://tnews.ir/site/c832124644340.html?h=1


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

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : بوشهر 

مناقصه گزار : برق منطقه ای فارس
پست  و  خط  احداث  بها  استعالم   : آگهی 
۲0کیلوولت در خصوص برقرسانی به ایستگاه 

۲۳0/۶۶ کیلوولت آبپخش بوشهر 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱۴ 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : بوشهر

 مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای فارس
کیفی  ارزیابی  فراخوان  مناقصه  آگهی: 
و  تست  نصب،  تجهیزات،  خرید  طراحی، 
۱۳۲کیلوولت  فیدر  دو  توسعه  اندازی  راه 
روش )به  کنگان  کیلوولت   ۴00 پست  در 

 )EPC
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱۱

تاریخ انتشار: ۱۳97/۱0/09
استان : تهران

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
آگهی: مناقصه خرید ۱0000 مقره سرامیکی 

۱۲0 کیلونیوتن 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱5 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : تهران

ارتباطات وفناوری  : پژوهشگاه  مناقصه گزار 
اطالعات مرکز تحقیقات 

آگهی : استعالم بها :
لیست  طبق  الکترونیکی  ملزومات   -۱

پیوست 
لیست  طبق  الکترونیک  ملزومات   -۲

پیوست 
 aed ۳- دستگاه شوک برقی خودکار
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱0 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : سیستان و بلوچستان 
مناقصه گزار : برق منطقه ای

بیرونی  سرکابل  بها  استعالم  آگهی: 
500*۶۳۱کیلو ولت 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱۲

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : فارس

منطقه ای  برق  سهامی  گزار:  مناقصه 
فارس 

آگهی : استعالم بها ۱-سینی کابل و اتصاالت و 
... طبق لیست پیوست 

لیست  طبق  نردبان  اتصال  )جنیت(  ۲-کانکتور 
پیوست 

۳-لوله های پولیکا و اتصاالت و ... طبق لیست 
پیوست 

۴-کولر اسپلیت ۲۴000 سرد و گرم اجنرال ۴ 
 ۱ اجنرال  سرد   ۲۴000 اسپلیت  کولر  دستگاه 

دستگاه 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱0 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : کهگیلویه و بویر احمد

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق
آگهی : استعالم بها:

۱-اصالح و بهینه سازی روستای سردره علیا 
و سفلی)چاروسا( 

روستای  سازی  بهینه  و  ۲-اصالح 
سرمرغ)بهمئی( 

آباد  حسن  روستای  به  رسانی  ۳-برق 
سقاوه)بویراحمد( 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱۱ 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : مازندران

مناقصه گزار : برق منطقه ای مازندران
تامین  عملیات  اجرای  مناقصه   : آگهی 
توسعه  پروژه  اندازی  راه  و  نصب  تجهیزات، 

یک بی فیدرخط در پست ۶۳
مبلغ تضمین : ۲۲7,۲50,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱۲ 

تاریخ انتشار : ۱۳97/۱0/09
استان : مازندران

مناقصه گزار : برق منطقه ای استان مازندران
با  سیلیکونی  مقره  خرید  بها  استعالم   : آگهی 

تاکید بر اساس لیست پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳97/۱0/۱5 
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خودکفایی ۹5 درصدی در تامین تجهیزات برق 

افتتاح ۴0 پروژه به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقالب

اردکانیان گفت: از حیث تامین تجهیزات برق به 
خودکفایی ۹5 درصدی رسیده ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران 
امضای  در حاشیه  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  جوان، 
تفاهم نامه میان این وزارت خانه و با معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران، 
سال   ۴0 به  نسبت  کشور  جمعیت  کرد:  اظهار 
اما  است،  یافته  افزایش  برابر   ۳ از  کمتر  گذشته، 

میزان تولید انرژی در کشور ۱۱ برابر شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: انرژی و شبکه برق  نقش مهمی 
و آسایش  رفاه  و  بهبود شرایط  و  توسعه کشور  در 

شهروندان دارد.
بهترین  از  یکی  آب  زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
شاخص ها در سطح دنیا را دارا هستیم، در حالی که 
در برخی از کشور های توسعه یافته در قسمت های 
از  نارسایی وجود دارد، در کشور ما بیش  کوچکی 
99 درصد جمعیت شهری به شبکه بهداشتی آب 

دسترسی کامل  دارند.
اردکانیان در بحث شبکه فاضالب کشور بیان کرد: 

در حالی که از هر ۳ نفر در جهان یک نفر دسترسی 
به سیستم فاضالب ندارد، پوشش شبکه های جمع 
آوری و تصویب فاضالب کشور نسبت به جمعیت، 

به 50 درصد رسیده است.
بیش  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  در  کرد:  ابراز  وی 
به  روستایی  جمعیت  از  نفر  میلیون  نیم  و  پنج  از 
تاسیسات آبرسانی دسترسی پیدا کرده اند که این 
میزان حکایت از دسترسی ۱ میلیون نفر در سال به 

شبکه فاضالب روستایی است.
انرژی  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
انرژی های  بخش  در  کرد:  بیان  تجدیدپذیر   های 
گرفته   مناسبی صورت  تجدیدپذیر، ظرفیت سازی 
و نزدیک به هزار مگاوات نیروگاه احداث شده است. 
طبق برنامه ریزی های انجام شده در پایان دولت 
دوازدهم ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ، به ۴ هزار 
سرمایه  برای  زمینه  البته   رسید.  خواهد  مگاوات 

گذاری خارجی و داخلی فراهم شده است.
در  ترکیبی  سیکل  نیروگاه   ۲7 داد:  ادامه  وی 
تالش  در  است،  در حال ساخت  استان های کشور 
افزایش  مگاوات  هزار   5 را  تولید  ظرفیت  هستیم 
با  مناسبی  اقدام  مدیرت مصرف  بحث  در  و  دهیم 
مشارکت مردم در جهت مدیریت مصرف، به میزان 

۳ هزار مگاوات برنامه ریزی شده است.
با  برق  انرژی  تبادل  شبکه  اردکانیان،   گفته  به 

کشور های همسایه برقرار شده است.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه اقتصادی 
دستاوردهای  بر  مبنی  جوان،   خبرنگاران  باشگاه 
انقالب اسالمی در حوزه وزارت نیرو، افزود: از حیث 
درصدی   95 خودکفایی  به  برق  تجهیزات  تامین 
رسیده ایم، نگاهمان برای تامین تجهیزات به داخل 
تجهیزات  عمده  نیز  آب  بخش  در  و  است  کشور 
مربوط به انتقال و توزیع توسط متخصصان داخلی 

صورت می گیرد.
توسعه  در  برق  و  آب  نقش  به  توجه  با  افزود:  وی 
کشور، روشن ترین بخش توسعه کشور در این بخش 
خود  گذاران  توسعه خدمت  قدردان  مردم  و  است 

هستند.
بین  تحریم های  رغم  علی  داد:  ادامه  اردکانیان 
المللی، مشکلی در تامین ،آب و برق نداریم  و به 
در  پروژه   ۴0 انقالب،  سالگرد  چهلمین  مناسبت 

زمینه آب و فاضالب به بهره برداری می رسد.
الگوی  اصالح  در  را  مهمی  نقش  خانواده  و  زنان 

مصرف دارند
معصومه ابتکار  معاون رییس جمهور در امور زنان 
و جامعه  در جمع خبرنگاران با اشاره به هدر رفت 
آب اظهار کرد: هدر رفت غذا از مزرعه تا سفره مردم 
حدود ۳0 درصد است و باید با فرهنگ سازی  آن 

را کاهش داد.
معاونت  و  نیرو  وزارت  به همکاری   اشاره  با  ابتکار 
گذشته  سال  از  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست 
معاونت   و  نیرو  وزارت  میان  مناسبی  همکاری 
ریاست جمهوری شکل گرفته است و امروز نیز  با 
امضای تفاهم نامه این امر توسعه خواهد یافت، مقرر 
شده است در حوزه اصالح الگوی مصرف، مواردی 
امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت  کار  دستور  در 

زنان و خانواده قرار بگیرد.
در  را  مهمی  نقش  خانواده  و  زنان  وی،  گفته  به 

اصالح الگوی مصرف برعهده دارند.
 معاون رییس جمهور در امور زنان و جامعه با اشاره 
تشکیل  با  کرد:  تصریح  مصرف   الگوی  اصالح  به 
زنان  امور  معاونت  در  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه 
هایی  راهکاری  بررسی  حال  در  جمهوری  ریاست 

برای عبور تحریم ها هستیم.
ابتکار با اشاره به همکاری سازمان های مردم نهاد 

حوزه زنان در مدیریت مصرف، بیان کرد: در حوزه  
اصالح الگوی مصرف، نیاز به یک هم افزایی در بین 

زنان و خانواده است.
را  مشترکی  پروژه  مساله،  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
زنان  آموزش  حوزه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  با 
کشاورز برای تولید محصوالت ارگانیک و کم آب بر، 
در دست اجرا داریم که این موضوع نیز می تواند در 

میزان مصرف آب تاثیرگذار باشد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و جامعه با اشاره 
به طرح آموزش دختران دانش آموز در کنار دریاچه 
تغییر  اصالح  با  تا  است  الزم  کرد:  بیان  ارومیه، 
نگرش مباحث آب، موضوعات مطرح در این مسیر 

را سروسامان داد. 
بر اساس این گزارش تفاهم  نامه همکاری مشترکی، 
معاون  ابتکار  معصومه  توسط  )یکشنبه(  امروز 
رضا  و  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور 
اردکانیان وزیر نیرو در سالن اجتماعات وزارت نیرو 

به امضا رسید.
اهداف  به  دستیابی  منظور  به  مذکور  تفاهم نامه 
سند چشم انداز در افق ۱۴0۴، قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی، تغییر سبک زندگی و اصالح الگوی 
مصرف در خانواده و هم چنین به منظور برنامه ریزی، 
ساماندهی و پیشبرد اهداف در زمینه توانمندسازی 
زنان با بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت 
هم افزایی فعالیت های فرهنگی و آموزشی در حوزه 

مدیریت مصرف آب، برق و انرژی، امضا شد.
ارتقای نقش بانوان در مدیریت و پایدارسازی منابع 
حیاتی آب و انرژی، ارتقاء آگاهی و دانش بانوان در 
حوزه مدیریت منابع آب و انرژی و ترویج فرهنگ 
استفاده بهینه از منابع آب، برق و نهادینه سازی آن 
در میان خانواده ها از دیگر موضوع های این تفاهم 

نامه است.

http://tnews.ir/site/a5b5124644145.html?h=1
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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 ۴ 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 ۱5 درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : ۱80 هزار تومان )حداقل ۲0 مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :۱5۳هزار 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 ۶۶9۴۴9۶7 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 ۲۱-885۴۶۶۱9 )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن ۳-۶۶5709۳0 داخلی ۱۱۳ )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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مدیران

 هفته کاری ۴0 ساعته یادگاری است که از گذشته 
به ما رسیده است. اما تحقیقات نشان می دهد 
اجبار کارمندان به کار کردن به این مقدار ساعت 
شرکت  برای  و  است  مضر  آنها  سالمتی  برای 
نشان  پژوهش ها  بود.  خواهد  خسارت آور  نیز 
کمتر  کاری  ساعت  با  بهره وری  که  است  داده 
آسیب نمی بیند. مطالعه ای که ازسوی »سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه« روی کشورهای 
عضو در سال 2016 انجام شد نشان داد که زمانی 
افراد ساعات کمتری را کار می کنند، بهره وری 
سال  در  که  دیگر  مطالعه ای  می یابد.  افزایش 
201۴ از سوی دانشگاه استنفورد انجام شده بود 
نیز نشان داد که ارتباط اندکی بین تعداد ساعات 
کاری و بهره وری وجود دارد و حتی بیان کرد که 
وقتی افراد 50 ساعت کار می کنند نتایج کاری 

پیش رو  مقاله  در  می کند.  افول  به  شروع  آنها 
قصد داریم بیان کنیم که چگونه می توان یک 

روز کاری کوتاه تر و بهره ورتر ایجاد کرد؟
متاسفانه شاهد هستیم که افراد اغلب ۲0-۱0 درصد 
از کارهای با اولویت باال را که اهمیت بیشتری دارند 
به تعویق می اندازند و خود را با 80 درصد بعدی که 
اهمیت کمتری دارند، سرگرم می کنند و به نتیجه کار 
اضافه نمی کنند. علت اینکه در محیط کار شاهد این 
هستیم که افراد در تمام روز کار می کنند اما در نهایت 
کار کمی انجام می دهند با این اصل پرتو قابل توجیه 
است. بنابراین کار اصلی تمرکز بر آن وظایف با ارزش 

باال است.
تکنیک های بهره وری پیشرو

اگر شما مدیر یک تیم کوچک با منابع محدود هستید، 
چند دقیقه برای تفکر در مورد تکنیک های بهره وری 

پیشرو تامل کنید.اولویت بندی: روی اصل پرتو فکر و 
بر وظایف با ارزش باال همراه با نقاط قوت کارمندان 
که  را  وظایفی  کنید.کاهش:  تمرکز  تیم  اهداف  و 
زمان جلسات  دهید.  کاهش  نمی کنند  اضافه  ارزش 
را از ۶0 دقیقه به ۳0 دقیقه کاهش دهید. خاموش 
چک  کاهش  و  گوشی هایتان  نوتیفیکیشن  کردن 
کردن ایمیل ها نقاط بسیار موثری برای شروع هستند.

خودکارسازی: اگر این یک وظیفه فرآیند محور گام به گام 
است، می تواند احتماال خودکارسازی شود و شما را از 
انجام آن کار توسط خودتان نجات دهد.برون سپاری: 
اگر این وظیفه نمی تواند خودکارسازی شود، احتماال 
برون سپاری شود. یا  فرد دیگری محول  به  می تواند 

آزمون: زمان بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های بیش 
اشتباه  افراطی روی کارهای  از حد و سرمایه گذاری 
هدر رفته است. مدیران می توانند از طریق آزمایش و 

سنجش از این امور اجتناب کنند.
شروع: هر آنچه برای شروع موتور محرک تان نیاز است 
انجام دهید. سعی کنید روی یک وظیفه کار کنید، 
ابتدا سخت ترین کار را انجام دهید و از تکنیک هایی 
مانند پومودورو استفاده کنید. این تکنیک که توسط 
فرانچسکو سیریلو در اواخر دهه هشتاد میالدی مطرح 
شد بر یک ایده اصلی استوار است: اینکه انسان نمی تواند 
به صورت پیوسته و برای مدت طوالنی، تمرکز ذهنی 
و توان فیزیکی خود را روی یک موضوع یا یک هدف 
مشخص حفظ کند. در این روش مدیریت زمان که 
از یک زمان سنج برای تقسیم کار به فواصلی استفاده 
می کند که به طور سنتی در اندازه های ۲5 دقیقه ای 
هستند. بر اساس این تکنیک به شما پیشنهاد می شود 
که پس از مدتی تمرکز مطلق روی یک موضوع، به 
خودتان کمی استراحت اجباری بدهید و سپس مجددا 
انجام آن کار یا فکر کردن به آن موضوع را ادامه دهید.

انتظارات واقع گرایانه ایجاد کنید

اجازه دهید تا کارمندان در حالت »پاسخگویی بیش از 
حد« نباشند و برای قرار گرفتن در حالت تچان زمان 
بی وقفه را زمان بندی کنند. به طور مشابه، اجازه دهید 
افراد دچار حواس پرتی شوند.  ناگهانی،  با تصمیمات 
اعضای  از  یکی  اگر  دارد؛  ساده  قانون  یک  من  تیم 
تیم هدفون در گوشش گذاشته است، نباید مزاحم او 
بشوید، مگر اینکه مطلقا نتوانید صبر کنید. )به هر حال 

این کار بسیار سخت است.(
طبق مطالعه ای که توسط گلوریا مارک در دانشگاه 
کالیفرنیا انجام شده است، انجام این کار استرس و فشار 
در محیط کار را کاهش می دهد. این پژوهش دریافته 
است که وقتی ایمیل ها را به مدت پنج روز از کارمندان 
استرس  سطح  کردند،  دور  آمریکا  ارتش  غیرنظامی 
می کردند  احساس  آنها  که  چرا  یافت؛  کاهش  آنها 
دارند.در  کاریشان  زندگی  روی  بیشتری  کنترل  که 
این تحقیق نشان داده شد که وقتی شما ایمیل را از 
زندگی کارمندان دور می کنید، عملکرد چند وظیفه ای 
)multitask( در آنها کمتر شد و استرس کمتری را 
تجربه کردند. آنها نشان دادند که این یافته ها می تواند 
برای افزایش بهره وری مفید باشد و پیشنهاد دادند که 
کنترل دفعات وارد شدن به ایمیل، دسته بندی پیام ها 

یا سایر استراتژی ها می تواند راهگشا باشد.
برخی مسائل ارزش جنگیدن را دارند

با ایجاد یک محیط کار دوستانه که کارمندان بتوانند در 
حالت تچان قرار بگیرند و معرفی روز های کاری کوتاه تر، 
زمینه را نه تنها برای بهره وری باالتر و پیامدهای بهتر 
باانگیزه تر و کم استرس تر آماده  بلکه برای کارمندان 
می  کنید و نرخ جذب و حفظ کارمندان بهبود خواهد 
یافت و زمان بیشتری برای سرگرمی و استراحت خارج 
از دیوارهای محل کار برای کارمندان فراهم خواهد 
شد.سازمان ها منابع مالی زیادی روی تحول دیجیتال 

صرف می کنند. 

بررسی روز های کاری 6 ساعته
آیا کاهش ساعات کاری بهره وری را زیاد می کند؟)قسمت نهایی(
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نگاه آخر

کویر ابوزید آباد

کویر ابوزید آباد بخشی از بیابان بزرگ بند ریگ در 
شمال ابوزید آباد و شمال شرقی کاشان است. مثل 
هر تکه ی دیگر از کویر ، اوج زیبایی آن در سکوت 
عمیق، البه الی تپه های شنی ِ داغ ِ روان اش و 

چشم اندازهای وسیع و بی نظیرش نهفته است.

https://www.mehrnews.com/photo/4496022/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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