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»داروینیسممعکوس«دریارانهها

استعـالم مطالبـات اعضـا 
از شـرکت هـای تابـعه 

وزارت نیرو 

رضا خسروی/ دنیای اقتصاد 
برایانجامکاریبهدونفرمراجعهمیکنیدنفر
اولبااطمینانوقطعیتمیگویدتواناییانجام
اینکاررادارد؛امانفردومبرخیدغدغههای
وچالشهایراباشمادرمیانمیگذاردوبرای
انجامدرستکارخواهانوقتازشمامیشود
پاسخ شما به جوانب همه بررسی از پس تا
دهد.اگرشمانفراولراانتخابکردیدونتیجه
کاربابدلشمانبودوباهدففاصلهداشت
گرفتارپدیده»داروینیسممعکوس«شدهاید.

در داروینیسـم، قوی تر هـا می ماننـد و ضعیف ترها 
حذف می شـوند؛ ولـی در »داروینیسـم معکوس« 
عامـل یـا متغیری مسـلط می شـود که مسـتحق 
سـایر  بـا  قیـاس  در  بایـد  و  نیسـت  تسـلط 
ایـن  در  می شـد.  مغلـوب  متغیرهـا  یـا  عوامـل 
بیشـتری  کاذب  اطمینـان  کـه  کسـانی  پدیـده 
گزاف تـری مطـرح  ادعاهـای  و  تولیـد می کننـد 
کـه  آنهـا  و  می شـوند  پیـروز  بیشـتر  می کننـد، 
صادقانـه بی اطمینانی هـا، چالش هـا و مشـکالت 

دراولینجلسههیاتمدیرهدرسالجدیدصورتگرفت؛

بررسی راهبردها و اولویت های کاری 
سندیکا در سال 1398
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را می گوینـد حـذف می شـوند. جـوزف فیشـر در 
سـال ۱۸۷۷ در مقالـه ای بـرای اولیـن بـار از ایـن 
اصطـالح اسـتفاده کـرد. از آن تاریـخ ایـن تعریـف 
در همـه شـاخه های علـم کاربـرد یافتـه اسـت. در 
علـم اقتصـاد نیـز این تعریـف کاربردهـای متفاوتی 
دارد. در اقتصـاد سیاسـی، فسـاد باعـث می شـود تا 
افـراد صاحـب نفـوذ و نـاکارآ جـای افـراد شایسـته 
را بگیرنـد. در اقتصـاد رفـاه، داروینیسـم معکـوس 
موجـب می شـود تـا سیاسـت های رفاهـی بـه جای 
توزیـع بیـن افراد نیازمنـد، بین گروه هـای ثروتمند 
توزیـع شـوند و نتیجـه نهایـی این اسـت کـه گروه 
نامسـتحق بر گروه مسـتحق سـیطره پیـدا می کند. 
جلـوه این پدیـده در نظـام توزیعی یارانه ای کشـور 
اسـت. نتایـج مطالعه ای در سـازمان برنامه و بودجه 
میلیـارد  هـزار   ۹۰۰ حـدود  در  می دهـد  نشـان 
تومـان یارانـه پیـدا و پنهـان در حال توزیع اسـت؛ 
امـا سـهم پولدارهـا هفت برابر بیشـتر از سـهم فقرا 
اسـت؛ یعنـی کسـانی کـه مسـتحق نیسـتند هفت 
برابـر بیشـتر از مسـتحقان یارانه دریافـت می کنند. 
و  یابـد  ادامـه  بایـد  یارانـه  توزیـع  ایـن روش  آیـا 
کمـاکان بـا قـدرت در مسـیر داروینیسـم معکوس 
پول پاشـی  ایـن  آنکـه  شـگفت  کنیـم؟  حرکـت 
بی هـدف در شـرایطی صـورت می گیـرد کـه دولت 
بـا مضیقه هـای شـدید مالی و کسـری بودجـه پیدا 
و پنهـان روبـه رو اسـت. امـا کسـی حاضـر نیسـت 
ایـن نظـام وارونـه را اصـالح کند؛ شـاید به واسـطه 
آنکـه مدافعـان داروینیسـم  معکـوس حاضـر بـه 
قبـول هیـچ راه  جایگزینـی نیسـتند یـا در راهبری 
اصالحـات نیروهای غیرمسـلط بر نیروهای مسـلط 

ترجیـح داده شـده اند.

دراولینجلسههیاتمدیرهدرسالجدیدصورتگرفت؛

بررسیراهبردهاواولویتهای
کاریسندیکادرسال1398

هفتم دوره جلسه چهارمین و چهل ابتدای در
هیاتمدیرهسندیکایصنعتبرقایرانکهبیست
وپنجمفروردین98درمحلسندیکابرگزارشد،
گزارشیازاقداماتانجامشدهازنوزدهماسفند97
تا24فروردینتوسطدبیرسندیکاارائهشد.در
اینگزارشبهوصولبخشسومازمطالباتاعضا
ازتوانیردرروزهایپایانیسال،نهاییشدنامضای
تفاهمنامههمکاریسندیکاوتوانیربرایارزیابی
تجهیزات تامینکنندگان تشخیصصالحیت و
صنعتبرق،دیدارنوروزیباروساوهیأترئیسه
معاون با جلسه تهران، و ایران بازرگانی اتاق
برنامهریزیوزارتنفتواعالمآمادگیایشانبرای
همکاریدراستفادههرچهبیشترصنعتبرقاز
ظرفیتهایماده12قانونرفعموانعتولید،جلسه
بامدیرکلدفتربرقوالکترونیکوزارتصمتو
اعالمآماگیایشانبرایهمکاریبیشترباسندیکا
وهمچنینجلسهبامدیرکلبرنامهریزیوامور
اقتصادیوقولمساعدایشانبرایاولویتبندی
قراردادهاتاپایانفروردینبخشیازگزارشدبیر

سندیکابود.
تقدیر سندیکا از شرکت توزیع برق آذربایجان غربی بابت 
برگزاری مناقصه  منطبق با الگوی قرارداد تیپ و انعکاس 
آن به وزارت نیرو و توانیر، پیگیری های انجام شده برای 
تسریع در اولویت بندی قراردادها و ابالغ به شرکت های 
تابعه توانیر و مشروط کردن اقدامات سختگیرانه قراردادی 
به هماهنگی با شرکت توانیر، اعالم آمادگی سندیکا برای 
کمک به رفع مشکالت مناطق سیل زده در نامه هایی به 

وزارت نیرو، توانیر و برق های منطقه ای و توزیع خوزستان 
آوری  جمع  برای  اعضا  به  آمادگی  اعالم  همچنین  و 
کمک های غیرنقدی شرکت های عضو بخش دیگری از 
گزارش دبیر سندیکا بود. در گزارش دبیر سندیکا به احصا 
مشکالت مالیاتی اعضا جهت ارائه به اتاق بازرگانی و نیز 
احتمال تعویق کنفرانس توزیع برق به دلیل شرایط بحرانی 
استان لرستان و برخی دیگر از استان های سیل زده اشاره 

شد.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بخشنامه جبرانی 
ارزی توسط رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا 
ارائه و به تاکید رییس سازمان برنامه بر لزوم بازبینی و ابالغ 
دوباره آن تا پایان ادریبهشت ۹۸ اشاره شد. از اینرو مقرر 
شد سندیکا اصالحات بخشنامه جبرانی ارز را با جدیت 
بیشتر و تا اعمال و ابالغ نهایی این بخشنامه پیگیری کند. 
در ادامه با توجه به درخواست شرکت توانیر از سندیکا، 
درخصوص معرفی نمایندگان سندیکا به منظور حضور 
در زیرگروه بررسی مشکالت مناقصات جاری شرکت های 
برق منطقه ای و همچنین کارگروه بررسی چالش های 
شرکت های مهندسی مشاور صنعت برق، تصمیم گیری 
آمادگی مشاور معاون  اعالم  به  توجه  با  آمد.  به عمل 
امور صنایع وزارت صمت برای همکاری با سندیکا به 
منظور به روزرسانی سامانه توانمندی های ساخت داخل 
صنعت برق، مقرر شد سندیکا در این خصوص اقدامات 
و هماهنگی های الزم را بعمل آورد. در ادامه جلسه مقرر 
شد شرکت های عضوی که واحدهای تولیدی یا پروژه های 
در دست انجام آنها به دلیل سیالب های اخیر آسیب دیده 
است، شناسایی و میزان خسارات وارد شده به آنها برآورد 

و به شرکت توانیر منعکس شود.  
ارائه گزارشی از نظرسنجی انجام شده از شرکت های عضو 
کاری سال۱3۹۸  اولویت های  و  راهبردها  در خصوص 
توسط معاونت پژوهشی سندیکا محور دیگر جلسه بود. 
پس از بحث و بررسی در خصوص نتایج حاصل از این 

نظرسنجی مقرر شد به منظور دستیابی به نتایج مطمئن تر 
فرم های نظرسنجی مجددا در اختیار اعضای هیات مدیره 
و روسای کمیته های تخصصی و عمومی سندیکا قرار 
گرفته و نظرات ایشان دریافت شود. مقرر شد هیات مدیره 
در اسرع وقت بر اساس نتایج نهایی نظرسنجی و همچنین 
برآیند نظرات اعضای هیات مدیره، پنج اولویت اصلی برای 
اهداف و محور فعالیت های سندیکا در سال ۹۸ را تعیین 
کرده و در دستور کار قرار دهد. همچنین بنا شد الزامات 
تحقق شعار سال شناسایی و گردآوری شده و نتایج نهایی 

آن برای دفتر رهبری ارسال شود.
در ادامه مقرر شد کارگروه قرارداد تیپ که پیشتر در 
سندیکا تشکیل شده بود، موضوعات مربوطه را جدی تر 
پیگیری کند و از روسای تمامی کمیته های تخصصی 
برای حضور در این کارگروه دعوت شود. همچنین مقرر 
شد آخرین وضعیت قرارداد تیپ و روند ابالغ و اجرای 
آن توسط شرکت های توزیع و برق منطقه ای بررسی و 

گزارش آن به هیات مدیره ارائه شود.  
با توجه به اینکه موضوع بیمه به عنوان یکی از اصلی ترین 
تاکید شد  چالش های شرکت های عضو مطرح است، 
کارگروه بیمه موضوعات مرتبط را جدی تر پیگیری کند و 
حل چالش های بیمه ای اعضا به عنوان یکی از اصلی ترین 
اولویت های این کارگروه مد نظر قرار گیرد. همچنین مقرر 
شد معاونت پژوهشی نیز در این مسیر با کارگروه همکار 
کند.  همچنین مقرر شد کمیته مشاوران  در خصوص 
بخشنامه جبرانی حق الزحمه مشاوران احصا و به سازمان 

برنامه منعکس شود. 
در بخش پایانی جلسه تعیین حق عضویت علی الحساب 
سال ۱3۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه نرخ 
تورم، با افزایش ۱5 درصد حق ورودیه و حق عضویت ها 
بصورت علی الحساب و تعیین خوش حسابی به میزان ۱۰ 
درصد برای اعضایی که حق عضویت خود را تا پایان خرداد 

پرداخت کنند، موافقت شد.



صدور اولین قبض برق پر مصرف ها تا آخر خرداد/
احتمال ادامه افزایش تعرفه پرمصرف ها در سال ۹۹
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  در جمع خبرنگاران  امروز  محمودرضا حقی فام 
مورد جزئیات افزایش تعرفه های برق و نظام جدید 
تعرفه های  درصدی   ۷ افزایش  گفت:  تعرفه گذاری 
افزایش 23 درصدی  برق برای تمامی مشترکان و 
برای پرمصرف ها نشان می دهد که ما به سمت یک 
نظام جدید تعرفه گذاری حرکت کرده ایم و این نظام 
جدید به منزله افزایش درآمد نیست، بلکه تالش ما 
به جرگه خوش مصرف ها  پرمصرف ها  است که  این 

بپیوندند.
به  نسبت  برق  تعرفه های  افزایش  داد:  ادامه  وی 
تعرفه های برق  پایین تری است و  تورم کشور عدد 
به طور عمومی ۷ درصد و برای کسانی که مشترک 

پرمصرف محسوب می شوند ۱6 درصد خواهد بود.
برق  تعرفه  افزایش  حساب  این  با  کرد:  اضافه  وی 
پرمصرف 23 درصد  برای مشترکان  کامل  به طور 
ماه های  در  تنها  درصد   23 این  که  بود  خواهد 

خرداد، تیر، مرداد و شهریور محاسبه خواهد شد.
حقی فام با اشاره به اینکه نظام تعرفه ای برق نظام 
پلکانی است، گفت: تعرفه برق به میزان مصرف نرخ 
برای  به طور مساوی  بود، پس  آن متفاوت خواهد 
یافته  افزایش  درصد   ۷ برق  تعرفه  مشترکان  تمام 
رعایت  را  مصرف  الگوی  مشترکان  اگر  اما  است، 
شد  اشاره  آن  به  که  زمانی  بازه  همان  در  نکنند، 
23 درصد به پله تعرفه برق آنان افزوده خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چند 
درصد مشترکان کشور پرمصرف هستند و اینکه آیا 
سال آینده نیز در پیک مصرف تعرفه برق مشترکان 
پرمصرف افزایش خواهد یافت، گفت: اعتقاد ما این 
است که عمده مشکل مصرف برق از 4 ماه در زمان 

اوج مصرف است که از خرداد تا شهریور ادامه دارد. 
بنابر این اگر میزان تقاضای برق در این زمان کمتر 
شود، در اصطالح ضریب بار شبکه افزایش می یابد 
و به نفع اقتصاد برق است پس باید کاری کنیم که 
تقاضای  تا  کنیم  استفاده  اقتصاد  تعرفه ای  نظام  از 

بی رویه کاهش یابد.
وی با بیان اینکه پیش آگهی ها و اطالع رسانی ها بر 
اعمال می شود، گفت:  اردیبهشت ماه  از  قبوض  روی 
پرمصرف ها  برای  ماه  خرداد  از  جدید  تعرفه های 
اعمال و احتماالً در پایان خرداد اولین قبوض برای 

آنها صادر می شود.
اساسی  نکته  توانیر گفت: دو  توزیع شرکت  معاون 
اولین  که  است  شده  داده  وعده  دولت  هیأت  به 
موضوع آن در مورد مشترکان پرمصرف بوده است، 
به طوری که از خرداد ماه قرائت کنتور به صورت 
ماهانه انجام خواهد شد، چرا که اعتقاد داریم، باید 
مصرف  مدل  و  شوند  متوجه  پرمصرف  مشترکان 

خود را اصالح کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و توانیر به دنبال 
کنتور  قرائت  که  چرا  است  برق  مصرف  مدیریت 
سخت شده و مراجعات دو برابر و صدور قبوض دو 
برابر می شود پس ما تالش خواهیم کرد بر اساس 
میزان مصرف سال گذشته که از خرداد تا شهریور 
ماه مشترکان مصرف برق داشته اند را محاسبه و  بر 

اساس آن برنامه ریزی برای سال جاری کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس میزان الگوی 
عادی  مشترکان  برای  گفت:  است  چقدر  مصرف 
ماه  در  برق  مصرف  ساعت  کیلووات   3۰۰ ماهانه 
 6۰۰ و  است  گرم  ماه های  برای  مصرف  الگوی 
کیلووات ساعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر 
مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند خوش مصرف 
و باالتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می شود.

صدوراولینقبضبرقپرمصرفهاتاآخرخرداد

احتمالادامهافزایشتعرفهپرمصرفهادرسال99
معاونتوزیعشرکتتوانیربااشارهبهاینکهاولینقبضبرقپرمصرفهاکه23درصدخواهدبودتا
آخرخردادماهصادرمیشود،گفت:چنانچهپرمصرفهابهخوشمصرفهاتبدیلنشوند،افزایش

تعرفههادرسال99بازهمبرایاینگروهاعمالخواهدشد.
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اینکه یک درصد مشترکان برق کشور  بیان  با  وی 
که از لحاظ تعدادی دو میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک 
مصرف  را  کشور  تولیدی  برق  درصد   ۹ می شوند 
می کنند، گفت: به هر حال تالش ما این است که 
خوش مصرف  به  پرمصرف  مشترکان  اقدام  این  با 

تبدیل شوند.
پرسید  که  فارس  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
مشترکان  از  برق  پول  دریافت  از  حاصل  درآمد 
پرمصرف صرف چه اموری خواهد شد، گفت:  درآمد 
حاصل از این برنامه در مصارف جاری صنعت برق 
یک  در  را  آن  است  قرار  بلکه  شد  نخواهد  مصرف 
مصرف  تلفات  کاهش  صرف  و  نگهداری  صندوقی 

برق شود.
به گفته وی، در پایان شهریور سال جاری گزارش  

چگونگی این برنامه به اطالع دولت خواهد رسید.
معـاون توزیـع شـرکت توانیـر بـا اشـاره بـه اینکـه 
دریافـت بـرق از مشـترکین 66 تومـان اسـت در 
حالـی کـه قیمت تمام شـده بـرق ۹6 تومان اسـت، 
گفـت: اگـر بحـث سـوخت در خصـوص اختصـاص 
یارانـه بـه صنعـت بـرق محاسـبه شـود ایـن عـدد 
بیشـتر خواهـد شـد. پـس نظـام تأمیـن بـرق باید 
اصـالح شـود، بـه طـوری کـه هـر چقـدر میـزان 
مصـرف بـرق پرمصرف هـا کاهـش یابـد می توانیـم 
بـرق تأمیـن شـده را بـه سـمت مشـترکان صنعتی 

دهیم. سـوق 
اینکه نظام  بر  با تأکید  معاون توزیع شرکت توانیر 
نیست،  درآمدها  افزایش  معنی  به  جدید  تعرفه ای 
گفت: اگر می خواستیم درآمد بیشتری کسب کنیم، 
و  می کردیم  استفاده  تعرفه ها  یکنواخت  افزایش  از 
به جای اینکه تعرفه برق را ۷ درصد افزایش دهیم 
۱5 درصد افزایش بدهیم، پس سیاست ما این است 
برق  میزان  تا  بدهیم  سیگنالی  پرمصرف ها  به  که 

مصرفی خود را کاهش دهند.
فـارس  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  حقی فـام 
کـه پرسـید آیـا احتمـال اینکـه سـال آینـده نیـز 
مـاه  سـه  در  پرمصـرف  مشـترکان  بـرق  تعرفـه 
تابسـتان بیشـتر از ۱6 درصـد افزایـش یابـد وجود 
دارد یـا خیـر گفـت: اگـر امسـال موفـق شـویم که 
پرمصرف هـا را بـه خوش مصرف هـا تبدیـل کنیـم 
تعرفه هـا افزایـش پیـدا نمی کنـد امـا اگـر امسـال 
ببینیـم میـزان افزایـش تعرفه هـا بـه پرمصرف هـا 
سـیگنالی نـداده  اسـت سـال آینـده تعرفه هـا برای 
پرمصرف هـا بـاز هـم افزایش خواهد یافـت اما هنوز 
تصمیمـی در ایـن خصـوص گرفتـه نشـده اسـت.

به  دقیقی  گزارش  ماه  شهریور  در  وی،  گفته  به 

شورای اقتصاد و هیأت دولت ارائه خواهد شد و در 
تعرفه ای  نظام  این  آیا  آن مشخص خواهد شد که 
برای اصالح الگوی مصرف خوب بوده است یا خیر، 
در  همچنان  پرمصرف ها  و  نباشد  موفق  اگر  پس 
مصرف برق مدیریت ندارند تعدیل نظام تعرفه ای را 

اعمال خواهیم کرد.
گفت:  نیز  برق  صادرات  وضعیت  مورد  در  وی 
کشور  در  باال  برق  مصرف  دلیل  به  گذشته  سال 
اما  شد  ایجاد  برق  صادرات  در  محدودیت هایی 
با  با توافقاتی که صورت گرفته به خصوص  امسال 
کشور عراق با تأمین برق داخل کشور تالش خواهیم 
کرد به تمام تعهدات خود در خصوص صادرات برق 

عمل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه 
در برخی از نقاط کشور سیل رخ داده آیا برای این 
مشترکان نیز قبوض برق صادر خواهد شد یا خیر، 
گفت: به هر حال وقتی حوادثی مثل سیل در کشور 
در  را  مناطق  آن  شرایط  برق  صنعت  می دهد  رخ 
گذشته  سال  که  اقدامی  همان  مثل  می گیرد  نظر 
غبار  و  گرد  ایجاد  از  پس  اهواز  و  خوزستان  برای 
بخشودگی هایی برای پرداخت قبض برق انجام شد.

مقید  را  خود  برق  صنعت  پس  کرد:  اضافه  وی 
می داند که در این شرایط در کنار مردم باشد.

حقی فام ادامه داد: تعداد مشترکانی که تحت تأثیر 
در  این  بنابر  هستند  محدود  گرفته اند  قرار  سیل 
برخی از مناطق مثل گلستان که مردم از واحدهای 
مسکونی خود خارج و در اردوگاه های اسکان داده 
شده بودند نمی توانیم برای آنها قبض صادر کنیم، 
برق  توزیع  شرکت های  به  را  برنامه  این  این  بنابر 

ابالغ کردیم.
تأثیر  برای مناطقی که تحت  وی خاطرنشان کرد: 
قرائت  به  است  شده  داده  دستور  دارند  قرار  سیل 

کنتور برق این مشترکان متوقف شود و در مرحله 
دوم تا زمانی که شرایط به وضعیت عادی برنگشته 
با  و  نگیرد  صورت  مطالبات  وصول  در  تأکیدی 
نیز  عادی  روال  عادی  به وضعیت  بازگشت شرایط 

برای صدور قبض صورت خواهد گرفت.
معـاون توزیع شـرکت توانیـر  میزان خسـارت وارد 
شـده ناشـی از سـیل به صنعـت بـرق 652 میلیارد 
تومـان عنـوان کـرد و گفـت: احتمـال اینکـه ایـن 
عـدد افزایـش یابد وجـود دارد، بنابر ایـن کمیته ای 
آن  کـردن  فروکـش  محـض  بـه  کـه  دارد  وجـود 
ایـن کمیتـه مسـتقر و شـرایط را بررسـی و میـزان 
تخمیـن دقیـق خسـارت و علـل حادثـه را گزارش 

کرد. خواهـد 
با  امسال  گفت:  برق  تولید  میزان  در خصوص  وی 
توجه به افزایش تولید نیروگاه های برقابی تولید برق 
این نیروگاه ها به حدود ۱۰ هزار مگاوات یعنی دو 

برابر سال گذشته خواهد رسید.
قالب  طور  به  کشور  برق  تأمین  اینکه  بیان  با  وی 
توسط نیروگاه های حرارتی انجام می شود گفت: نیاز 
مصرف برق در ساعات پیک در سال جاری 6۱ هزار 

مگاوات برآورد شده است.
وی افـزود: قـرار بـود از سـال گذشـته تـا کنـون 
52۰۰ مـگاوات نیـروگاه حرارتی وارد مدار شـوند و 
سـه هزار مگاوات نیـز با اسـتفاده از برنامه مدیریت 
مصـرف )۰۹۸( کاهـش یابـد بنابر این بایـد بتوانیم 
امسـال بـا مدیریـت مصرف  بـه تأمین برق کشـور 

بـدون مشـکل و بـه صورت پایـدار اقـدام کنیم.
حقی فـام ادامـه داد: امسـال همانند سـال گذشـته 
نیـز مجـددا مدیریـت مصـرف بـرق انجـام خواهـد 
شـد کـه یکـی از ایـن برنامه هـا، همانـا همـکاری 
ادارات دولتـی در سـاعات پیـک و خامـوش کـردن 

وسـایل غیرضـروری آنهـا خواهـد بود.

ویدرموردوضعیتصادراتبرقنیز
مصرف دلیل به گذشته سال گفت:
برقباالدرکشورمحدودیتهاییدر
با اماامسال صادراتبرقایجادشد
توافقاتیکهصورتگرفتهبهخصوص
داخل برق تأمین با عراق کشور با
تمام به کرد خواهیم تالش کشور
صادرات خصوص در خود تعهدات

برقعملکنیم.
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مجمععمومیکمیتهمهندسی
مشاورسندیکابرگزارشد/
انتخاباعضایهیأترئیسه

جدید دوره انتخابات و عمومی مجمع جلسه
هیأترئیسهکمیتهمهندسیمشاورسندیکای
صنعتبرقایران،بیستوششمفروردینسال

عضو شرکت های نمایندگان حضور با جاری
کمیتهودرمحلسندیکابرگزارشد.باتوجهبه
تعداد29شرکتواجدشرایطحقرایوحضور
15نفراصالتایاوکالتابهنمایندگیازشرکت های
وارد و بهحدنصابالزمرسیده عضو،جلسه

دستورانتخاباتهیأترئیسهشد.
در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های 
توسط   ۹۷ سال  پایان  تا   ۱3۹5 سال  از  کمیته 
ریاست کمیته ارائه شد و سپس اعضای کمیته به 
چالش های  و  اقدامات  در خصوص  بررسی  و  بحث 

موجود شرکت های مهندسی مشاور پرداختند.
سایر  با  کمیته  ارتباط  تقویت  جلسه  ادامه  در 
کمیته های سندیکا از جمله کمیته توسعه صادرات، 
شناسائی راهکارهای توسعه کسب و کار شرکت های 
شرکت های  تعداد  افزایش  مشاوران،  کمیته  عضو 
مهندس مشاور عضو سندیکا، تالش برای بازتعریف 
راه  ارائه  و  برق  صنعت  در  مشاور  مهندس  جایگاه 
حل جهت دستیابی به پروژه ها در شرایط موجود، 
پیشرفته  تجهیزات  آموزشی  دوره های  برگزاری 
تعمیر  پروژه های  مشاوره  پیگیری  مشاوران،  جهت 
جهت  راه حل ها  ارائه  و  برق  تجهیزات  نگهداری  و 
تامین مالی پروژه به روش فاینانس و غیره مطرح 

و بررسی شد. 
 بخش بعدی جلسه به دستور کار انتخابات هیأت 
رئیسه اختصاص داشت که ۸ نفر از اعضای کمیته 
مهندسین  آقایان  که  کردند  کاندیداتوری  اعالم 
سعیدی، امجدی، عربانی، درافشان و عباس زاده به 
مهندس  مهندسین  آقایان  و  اصلی  اعضای  عنوان 
موسوی و فرتاج به عنوان اعضای علی البدل انتخاب 
هیات  آتی  جلسه  در  شد  مقرر  همچنین  شدند. 
رئیسه، رییس و نایب رئیس مشخص و کمیته دور 

جدید را آغاز کند. 
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درجلسهتخصصیاتوماسیونومخابراتصورتگرفت؛

طرحوبررسیمسئلهرتبهبندیشرکتهایDCSکنترلو
حفاظت

و هفتم  بیست  ایران،  برق  مخابرات سندیکای صنعت  و  اتوماسیون  رئیسه کمیته تخصصی  هیات  جلسه 
فروردین سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 

اتوماسیون  جامع سیستم های  اجرائی  روش  و  فنی  مشخصات  تدوین  و  اسپک  موضوع  جلسه  ابتدای  در 
پست های فشار قوی که از سوی شرکت توانیر به شرکت برق منطقه ای خراسان ارجاع اما مورد قبول واقع 
نشده و به دفتر انتقال توانیر عودت داده شده است، مقرر شد درخواست جلسه ای از سوی هیأت رئیسه 

کمیته با مدیرکل دفتر فنی انتقال نیروی توانیر صورت گرفته و مذاکرات الزم انجام شود. 
شد  مقرر  سندیکا  عمومی  و  تخصصی  کمیته های  سایر  با  کمیته  مشترک  جلسه  برگزاری  خصوص  در 
هماهنگی های الزم جهت دعوت از آقایان مهندسین بخشی، سعادتی و سعیدی در جلسه آینده کمیته، 

انجام شود. 
در ادامه جلسه برگزاری دوره آموزشی سمینار آشنائی با اصول مخابرات در پست های فشار قوی در بازه 
زمانی 2۰ تا 3۰ خردادماه سال جاری بررسی و مقرر شد این موضوع توسط اعضای هیأت رئیسه بررسی و 

مدرسین مربوطه معرفی شوند. 
در پایان موضوع رتبه بندی شرکت های DCS کنترل و حفاظت مطرح و مقرر شد تا جلسه آینده کمیته 

مورد بررسی کارشناسی کامل قرار گرفته و به دبیرخانه سندیکا ارسال شود. 



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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فهرستاهممناقصاتکشور

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : آذربایجان غربی

آذربایجان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
غربی

آگهی : استعالم بها خرید انواع کابل فشارضعیف 
آلومینیومی و مسی 

مهلت دریافت اسناد :۱3۹۸/۰2/۰2  

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی

نام  بی  برونسپاری  بها  استعالم   : آگهی 
پروژه های توسعه روستایی توزیع برق ماکو 

بصورت دستمزدی 
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰2/۰2 

شماره آگهی: ۱۱/2۱۰۰/۱6۰ 
تاریخ انتشار: 2۸/۰۱/۱3۹۸

استان : اردبیل
مناقصه گزار: توزیع برق اردبیل

اتفاقات  و  عملیات  واگذاری  مناقصه  آگهی: 
شبکه در محدوده امور برق نمین

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰2/۰3

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : عمران و مسکن اصفهان
مکانیکی  اقالم  تامین   -۱ مناقصه   : آگهی 
ساختمان  برقی  اقالم  تامین   -2 ساختمان 
اجرای   -4 مکانیکی  تاسیسات  اجرای   -3

تاسیسات برقی
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰2/۱۰

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : اصفهان

مناقصه گزار : آب و فاضالب کاشان
آگهی : استعالم بها تجهیزات برقی از قبیل 

کابل فشار ضعیف و فشار قوی
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۱/2۹

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : دادگستری کل استان اصفهان
آگهی : استعالم بها :۱-ایزوگام فویلدار درجه 
یک صادراتی ترجیحا بام گستر: 4۰۰۰ متر 

مربع
2-لوازم برقی طبق فایل پیوست

مهلت دریافت اسناد :۱3۹۸/۰۱/2۸ 

 تاریخ انتشار: ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع برق آذربایجان غربی
آگهی : مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی

مبلغ تضمین : 3۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد: ۱3۹۸/۰2/۰5 

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : آذربایجان غربی

مناقصه گزار : توزیع برق آذربایجان غربی
یراق  انواع  مناقصه خرید 3۱ ردیف   : آگهی 

آالت
مبلغ تضمین : 5۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰2/۰5

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۱/2۸
استان : آذربایجان غربی 

آذربایجان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
غربی

ارت  سیم  :۱-خرید  بها  استعالم  آگهی: 
فوالدی و کلمپ بی متال آلیاژی با کاور سایز 

 ۱6-۱2۰
2-خرید تابلو روشنایی معابر 63 آمپر

3-خرید انواع یراق آالت
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰2/۰2
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رشدمنفیصنعتتعدیلمیشود
مدیرمرکزآمارواطالعاتاتاقبازرگانیایرانبا
بیاناینکهمثبتشدنشاخصشامخدربخش
صنعتطیاسفند97بهمنزلهرونقکلاقتصاد
نیست،گفت:برخیصنایعتاثیرزیادیدرمثبت

شدناینشاخصداشتند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  محمدی  دوست  محمدرضا 
اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که 
چگونه علیرغم افت منفی ۷ درصد صنعت،  شاخص 
مدیران خرید )شامخ( برای صنع به بیش از 5۰ درصد 
رسیده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران از مهر ماه سال 
مدیران خرید  گزارش شاخص  تهیه  به  اقدام   ۱3۹۷
)شامخ( کرده است که براین اساس شاخص شامخ در 
مهر ماه ۹۷ عدد 4۱,۹۱، در آبان ۹۷ عدد 4۰,۹6 و در 

آذر ۹۷ عدد 2۹,2۱ بوده است. 
وی با بیان اینکه اما عدد شاخص شامخ در دی و بهمن 
کمی بهتر شده است، گفت: این عدد در دی ماه ۹۷ به 

عدد 3۹,35 و در بهمن ۹۷ به عدد 4۷,63 رسید. 
اینکه رسیدن عدد شاخص  بیان  با  دوست محمدی 
شامخ به باالی 5۰ درصد نشانه رونق تولید است، گفت: 
در مهر، آبان و آذر ۹۷ این عدد همواره کمتر از 5۰ بوده 
و اگرچه در دی و بهمن هم منفی بوده است، اما فرآیند 
وضعیت  می دهد،  نشان  که  شده  کمتر  بودن  منفی 

صنایع در 3 ماه اول نیمه دوم سال ۹۷ کامال رکودی 
بود، در بهمن و دی ۹۷ اگرچه رکودی بوده، اما شدت 

رکود کم شده است. 
مدیر مرکز آمار و اطالعات اتاق بازرگانی ایران، افزود: 
بنابراین عدد شاخص شامخ با عدد حاصله توسط مرکز 
آمار ایران  از رشد منفی اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال 
۹۷ با هم منطبق است به این دلیل که تا بهمن ماه ۹۷ 
کماکان صنعت در رکود به سر می برد و میزان تولید از 

ماه قبل کمتر بوده است. 
* صنعتی که شاخص شامخ را افزایش داد

وی درپاسخ به این سوال که براساس چه  فاکتورهایی 
شاخص مدیران تولید در اسفند ماه ۹۷ به عدد بیش از 
5۰ رسید، گفت: در این ماه تقاضا در بازار برای صنایع 
مختلف افزایش می یابد و در اسفند سال ۹۷ با توجه به 
اینکه گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یکی از صنایع 
بزرگ که تاثیر بزرگی در کل صنعت کشور دارد، اقدام 
به پیش فروش تعداد زیادی خودرو کرد و بر این اساس 
در نتیجه عدد شامخ هم تاثیرگذار بود و کل صنعت 

جابه جا شد. 
مدیر مرکز آمار و اطالعات اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه پس از تهیه 6 ماه شاخص شامخ از مهر تا اسفند 
۹۷ عدد شاخص شامخص برای اولین بار به بیش از 
5۰ رسید، گفت: اما این عدد به منزله رونق تولید در 
کل بخش های اقتصادی نیست، زیرا در حال حاضر اتاق 
بازرگانی ایران فقط گزارش شاخص شامخ صنعت را 
تهیه می کند و در آینده نسبت به تهیه شاخص شامخ 

بخش خدمات و کشاورزی هم اقدام خواهد کرد. 
وی در پاسخ به این سوال که رسیدن به این عدد در 
شاخص شامخ اسفند ماه ۹۷ می تواند نوید بخش رونق 
تولید در بخش صنعت در سال جاری باشد، گفت: همان 
طور که بیان شد نمی توان براساس عدد حاصله در این 
بخش رونق تولید را به کل اقتصاد نسبت داد، اما با توجه 

به سواالتی که از مدیران صنعت مختلف برای تهیه این 
گزارش می شود می توان وضعیت را در ماه های آتی پیش 

بینی کرد. 
* کاهش تولید در فروردین ۹۸

دوست محمدی با بیان اینکه یکی از سواالت ما در 
پرسشنامه ای که مدیران صنایع باید به آن پاسخ دهند 
این است که وضعیت صنعت را در ماه های آتی چگونه 
ارزیابی می کند، بیان داشت: متاسفانه عددی که از این 
پرسش برای فروردین ۹۸ حاصل شده 32,4۰ است و 
براین اساس پیش بینی این است که در فروردین ۹۸ 

تولید کاهش می یابد. 
وی افزود: پیش از این فعالین اقتصادی در پاسخ به این 
پرسش، رونق تولید در اسفند ۹۷ پیش بینی کرده  بودند. 
بیان  ایران  بازرگانی  اتاق  اطالعات  و  آمار  مرکز  مدیر 
داشت: با توجه به تعطیالت طوالنی در فروردین ۹۸ 
و تعطیلی واحدهای صنعتی طی این مدت افت سطح 

تولید نسبت به اسفند ۹۷ کامال قابل پیش بینی است. 
وی اظهار داشت: اما در اردیبهشت دوباره رونقی در تولید 
خواهیم داشت که البته رونق تولید به عوامل مختلف از 
جمله محیط کسب و کار، ثبات قیمت ها و تامین مواد 

اولیه بستگی دارد. 
دوست محمدی با اشاره به اینکه در گزارش اتاق بازرگانی 
ایران گزارش تحلیلی خوبی در مورد صنایع مختلف تهیه 
شده است، گفت: در این گزارش مشخص شده که کدام 
یکی از صنایع مشکل تامین مواد اولیه دارند و کدام یک 
از صنایع فروش خوبی داشته اند و همچنین کدام یک از 

صنایع صادراتشان کم شده است. 
وی با بیان اینکه گزارش مرکز آمار ایران حکایت از رکود 
تولید دارد و گزارش اتاق ایران از شاخص شامخ حکایت 
از رونق تولید در اسفند ماه سال ۹۷ را دارد، گفت: این 
اختالف به این دلیل است که مرکز آمار ایران گزارش ۹ 
ماه را منتشر کرده و هنوز گزارش 3 ماه آخر سال ۹۷ را 

منتشر نکرده که قطعا با انتشار گزارش سه ماه نرخ رشد 
منفی صنعت تعدیل خواهد شد. 

دوست محمدی بیان داشت: اما براساس گزارش منتشر 
شده توسط  اتاق ایران در رابطه با شاخص شامخص 
بیش از 5۰ درصد در اسفند ماه ۹۷ نباید گفت که کل 
اقتصاد از رکود خارج شده، زیرا اقتصاد شامل بخش های 
دیگری از جمله کشاورزی و خدمات است که گزارش 

آن تهیه نشده است. 
اتاق  فارس،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
بازرگانی ایران طی روزهای گذشته با انتشار گزارش 
شاخص مدیران خرید )شامخ( اسفند ۱3۹۷  که در 
بخش مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی تهیه 
شده است، اعالم کرد که شاخص مدیران خرید )شامخ( 

در اسفند ماه سال ۱3۹۷ به 55,36 واحد رسید. 
براساس این گزارش شامخ یا همان شاخص مدیران 
خرید )PMI( مقیاسی است که مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران از طریق پاسخ بنگاه های نمونه در 
صنایع مختلف به سؤاالت مشخص، استخراج و اوایل هر 
ما منتشر می شود و رونق، رکو یا ثبات کسب و کارهی 

مورد بررسی را نشان می دهد. 
در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش 
از 5۰ درصد باشد نشان می دهد که اقتصاد در حال 
توسعه است در حالی که هر رقمی زیر 5۰ درصد، از قرار 

داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. 
براساس محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطالعات 
اسفندماه  شامخ  استخراج  برای  ایران  اتاق  اقتصادی 
۱3۹۷ انجام شده، شامخ این ماه 55,36 واحد بوده که 
هم نسبت به ماه قبل بهبود قابل توجه داشته و هم به 
محدوده باالی 5۰ واحد، یعنی وضعیت انبساط اقتصادی 
بنگاه های  رکود  از  خروج  حرکت  که  است  رسیده 
اقتصادی و پیش بینی رونق آنها در ماه های آتی خبر 

می دهد. 
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ادامهکاهشنرخدالرویورو
ادامه نیز امروز یورو و دالر نرخ کاهشی روند
یافتوقیمتدالربه13هزارو400تومانرسید.
به گزارش ایسنا، بانک ها امروز )2۸ فروردین( هر دالر 
آمریکا را ۱3 هزار و ۱3 تومان و هر یورو را ۱4 هزار و 

۷۱۰ تومان خریداری می کردند.
قیمت خرید دالر در روز گذشته در بانک ها ۱3 هزار و 
2۰۸ تومان و یورو ۱4 هزار و ۹2۸ تومان بود. همچنین 
بانک ها پوند را با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 

۱6 هزار و ۹۹2 تومان خریداری می کنند.
یورو مسافرتی نیز امروز در شعب ارزی بانک ها ۱5 هزار 
و 44۹ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک مرکزی 
و بانک عامل به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان می رسد.

این در حالی است که صرافی های مجاز بانک مرکزی 
امروز قیمت خرید هر دالر آمریکا را ۱3 هزار و 35۰ 
تومان و قیمت فروش آن را ۱3 هزار و 4۰۰ تومان اعالم 
کرده اند که نسبت به روز گذشته کاهش حدود ۱5۰ 

تومانی داشته است.
قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱5 هزار و 35۰ 
تومان و قیمت فروش آن ۱5 هزار و 4۰۰ تومان اعالم 
شده است که نرخ یورو نیز نسبت به روز گذشته با 

کاهش حدود ۱5۰ تومانی همراه بوده است.

خطجدیدکشتیرانیبینایران
وعماندر2هفتهآیندهبرقرار

میشود
سفیرایراندرمسقطبااشارهبهافزایشپروازها
بینایرانوعماناز20به48پروازدرهفتهگفت
ظرف2هفتهآیندهیکخطکشتیرانیدیگرنیز

بین2کشوربرقرارمیشود.

ــه گــزارش گــروه سیاســت خارجــی خبرگــزاری  ب
بخش هــای  در  فعــاالن  از  تــن   ۱2۰ فــارس، 
ــنبه(  ــروز )سه ش ــادی دی ــاری و اقتص ــف تج مختل
جمهــوری  ســفارت  محــل  در  فروردیــن   2۷
اســالمی ایــران در عمــان بــا حجــت االســالم 
محمدرضــا نــوری شــاهرودی ســفیر کشــورمان در 

مســقط دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
ــان تجــاری و  ــا حضــور رایزن در ایــن دیــدار کــه ب
اقتصــادی ســفارت برگــزار شــد، ســفیر جمهــوری 
اســالمی ایــران طــی اظهاراتــی عنــوان کــرد: ما در 
حــال حاضــر هیچگونــه مشــکلی بــا عمــان نداریــم 
کــه بارزتریــن نشــانه آن ســفر آســان چنیــن 
جمعــی بــه عمــان و برگــزاری ایــن نشســت اســت. 
ــه  ــر کمیت ــال حاض ــه در ح ــر آن ک ــانه دیگ نش
ــا در عمــان حضــور دارد و در  نظامــی مشــترک م
ــم. ــور مشــترک برگــزار می کنی ــده مان روزهــای آین

وی افــزود:  همزمــان قائــم مقــام وزیــر کشــاورزی 
ــز  ــی نی ــت و قراردادهای ــران اس ــم در ای ــان ه عم
ــد  ــاء خواه ــیالت امض ــه ش ــوص در زمین ــه خص ب
شــد. بــه همیــن خاطــر مــا عــالوه بــر قرابت هــای 
و  مطلــوب  روابــط  از  همســایگی،  و  فرهنگــی 

ــم. ــان برخورداری ــا عم ــز ب ــداری نی پای
نــوری شــاهرودی بــا بیــان اینکــه ســفارت ظــرف 
دو ســال اخیــر بســیار تــالش کــرده تــا تســهیالت 
قابــل توجهــی را در زمینــه رفــت و آمــد هموطنان 
ایرانــی فراهــم کنــد، اظهــار داشــت: در نتیجــه آن 
ــاه  ــد م ــزا چن ــذ وی ــه اخ ــته ک ــالف گذش و برخ
ــاال،  ــا هزینــه بســیار ب طــول می کشــید، آن هــم ب
ــا  ــرودگاه ب ــد در ف در حــال حاضــر دریافــت روادی
ــر  ــل میس ــه قب ــبت ب ــدک نس ــیار ان ــه بس هزین
ــو  ــز لغ ــا را نی ــد عمانی ه ــی روادی ــت و از طرف اس
کرده ایــم و عمانی هــا بــرای رفتــن بــه ایــران 

دیگــر نیــاز بــه اخــذ روادیــد ندارنــد و ایــن بدیــن 
ــیار  ــم بس ــا ه ــد آنه ــت و آم ــه رف ــت ک معناس
تســهیل شــده و کار بــا آنهــا بســیار راحتــر شــده 
ــیار  ــب و کار بس ــق کس ــرای رون ــر ب ــن ام ــه ای ک

مفیــد اســت.
ــا از  ــش پروازه ــه افزای ــقط ب ــران در مس ــفیر ای س
2۰ پــرواز بــه 4۸ پــرواز در هفتــه نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: خطــوط کشــتیرانی نیــز افزایــش یافتــه 
بــه طــوری کــه ظــرف دو هفتــه آینــده یــک خــط 
کشــتیرانی دیگــر نیــز شــروع بــه کار خواهــد کــرد.
نــوری شــاهرودی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه عمــان 
بــه عنــوان یــک بــازار 5۰۰ میلیونــی نگریســت نــه 
یــک بــازار 5 میلیونــی، خاطرنشــان کــرد: چــرا کــه 
از طریــق ایــن کشــور می تــوان حتــی تــا آفریقــای 

جنوبــی نیــز بــه راحتــی کاال صــادر کــرد.
ــالمی  ــوری اس ــفیر جمه ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــان  ــا عم ــارت ب ــم تج ــه حج ــه ب ــران در ادام ای
ــا در  ــزود: حجــم تجــارت م ــرد و اف ــز اشــاره ک نی
ــون دالر  ــر ۷۰۰ میلی ــغ ب ۱۱ ماهــه ســال  ۹۷ بال
بــوده کــه از ایــن میــزان 25۰ میلیــون دالر ســهم 
واردات ایــران از عمــان بــوده و 2۸۱ میلیــون دالر 
تبــادل تجــاری بــه نفــع ایــران بــوده و بــرآورد مــا 
ایــن اســت کــه ایــن مقــدار در آینــده نزدیــک بــه 

ــت. ــارد دالر افزایــش خواهــد یاف ــک میلی ی
و  ایــران  ســفیر  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
»عبدالخانــی« رایــزن تجــاری و بازرگانــی ســفارت 
بــه پرســش های حاضــران در زمینه هــای مختلــف 

ــد.    ــخ دادن پاس
الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــات مزبــور بــه لحــاظ 
ــت  ــی اس ــاری ایران ــات تج ــن هی ــداد بزرگتری تع
ــفر  ــان س ــه عم ــته ب ــال گذش ــرف دو س ــه ظ ک

ــت. ــرده اس ک
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مدیران

درخواستپیشرفتشغلیفقطیکگفتوگونیست،
یکفرآینداست

چطوردرخواستارتقایشغلی
کنیم؟

و سخت میتواند شغلی ارتقای درخواست
میکنید فکر اگر اما باشد. اعصابخردکن
بتوانید باید روید، باالتر پله یک که آمادهاید
را کنید.چطورخود رامطرح درخواستخود
چه میکنید؟ آماده مدیرتان با گفتوگو برای
چطور باشید؟ داشته همراه به باید اطالعاتی

میخواهیدمقدمهچینیکنید؟

ادعایتان، رزومه  از  برای دفاع  اول:  مطالعه موردی 
دستاوردهایتان را تهیه کنید

انسانی  منابع  مدیر  که  »گرچن«  قبل،  سال  چند 
که  رسید  نتیجه  این  به  بود،  شیکاگو  در  شرکتی 
آماده است از رئیسش درخواست ارتقا کند. به عنوان 
شغلی  چه  که  می کرد  تعیین  باید  قدم،  اولین 
می خواهد: »شکاف هایی در شرکت بود که باید پر 
می شدند. آنها را پیدا کردم. می دانستم که اگر بتوانم 
دهم،  ارتباط  سازمان  اهداف  با  را  ام  شغلی  مسیر 
درخواستم قانع کننده تر خواهد بود.« پس از مدتی 
تفکر و بررسی جوانب، او شغل مورد نظرش را پیدا 
کرد: معاون منابع انسانی. شغل، شامل مدیریت تیم 

منابع انسانی و جذب و استخدام نیرو برای شرکت 
با رئیسش صحبت کند،  آنکه  از  بود. گرچن پیش 
رزومه ای از دستاوردهایش تهیه کرد. در این رزومه 
شغل  در  می داد  نشان  که  بود  آورده  مثال  ده ها 
قدم  برای  و  رسیده  استادی  مرحله  به  فعلی اش، 
بعدی آماده است. مثال توضیح داده بود که چطور با 
استفاده از مهارت هایی که پس از سال ها فعالیت در 
زمینه مشاوره کسب کرده و دریافت ایده های منابع 
انسانی از تیمش، کتابچه آیین نامه شرکت را اصالح 
کرده. کتابچه در سراسر سازمان توزیع شده بود. او 
می گوید: »می خواستم نشان دهم که کارهایی که 
انجام داده ام خیلی فراتر از مسوولیتم بوده. و توضیح 
دهم که این اقدامات چه تاثیری بر بازدهی تیم و 

سازمان گذاشته.«
او همچنین یک استراتژی طراحی کرده بود تا اگر 
مدیریت  را  شرایط  بتوانند  تیمش  گرفت،  ترفیع 
آموزش داده  را  اعضا  از  او می گوید: »برخی  کنند. 
آنها  به  می خواستم  که  را  وظایفی  لیست  بودم. 
جلسه  قرار  مدیرم  با  سپس  نوشتم.  کنم،  محول 
درباره  هایم  صحبت  و  چینی  مقدمه  گذاشتم. 
گفت  رئیس  به  او  بود.«  شفاف  و  مختصر  رزومه، 
البته  و  است.  بین  واقع  گرفتن،  ارتقا  زمان  درباره 
رئیسش نیز بالفاصله او را ارتقا نداد. او نگرانی هایی 
از من  زیادی  داشت. گرچن می گوید: »او سواالت 
کرد. و پرسید چطور می توانم از پس مسوولیت های 
جدید بربیایم، آن هم وقتی که سرم حسابی شلوغ 
است.« سپس مدیر به او قول داد تا ماه آینده دوباره 
صحبت خواهند کرد. در این مدت، چند مسوولیت 
جدید به او سپرد. گرچن موفق شد. او نهایتا ارتقا 
 Stratex یافت و حاال معاون منابع انسانی شرکت

است، یک شرکت خدمات منابع انسانی.
مطالعه موردی دوم: زمان مناسبی را انتخاب کنید 

و بازخورد دقیق بخواهید
کاریابی  آژانس  ارشد  مدیر  و  بنیان گذار  »تام«، 
سال ها  واقع شده، طی  شیکاگو  در  که   LaSalle
بارها  بارها درخواست ترفیع کرده و  فعالیت کاری 
که  درسی  »بزرگ ترین  می گوید:  او  گرفته.  ترفیع 
گرفته ام این است که هیچ کس دستتان را نخواهد 
تعیین  را  حرفه ای تان  مسیر  خودتان  باید  گرفت. 
کنید.« سال ها پیش، وقتی او فروشنده بود، تصمیم 
گرفت از مدیرش درخواست ارتقا کند. به موقع اقدام 
کرده بود. سال پرباری را پشت سر گذاشته بودند. او 
می گوید: »نه تنها به اهدافم رسیده بودم بلکه از آن 
فراتر رفته بودم، بسیار بیشتر از انتظاری که از من 
داشتند.« اما قبل از صحبت با مدیر، درباره جایگاه 
بین الملل  فروش  مدیر  یعنی  نظرش،  مورد  شغلی 
ببیند شامل چه چیزهایی می شود  تا  تحقیق کرد 
اهدافشان  به  چطور  بین الملل  فروش  مدیران  و 
می رسند. او درخواستش را کامال صریح مطرح کرد. 
او می گوید: »به او گفتم که برای مسوولیت بیشتر 
آماده ام. از او پرسیدم که در چه جایگاهی هستم و 

در چه زمینه هایی نیاز به بهبود دارم.«
کند.  فکر  درباره درخواستش  که  پذیرفت  مدیرش 
مدیرم  »از  می کرد.  پیگیری  گاهی  از  هر  هم  تام 
بهتر  را  عملکردم  می توانم  چطور  که  می پرسیدم 
او  به  همچنین  می خواستم.  بازخورد  او  از  کنم. 
پیشنهاد کمک دادم. هر فرصتی که پیش می آمد، 
او  بعد،  ماه  سه  می شدم.«  داوطلب  کمک  برای 
جایگاه مورد نظرش را به دست آورد. او به کسانی 
را  به دنبال پیشرفتند توصیه می کند: »چیزی  که 
که می خواهید درخواست کنید و برای رسیدن به 
اینکه  محض  به  نرود،  یادتان  اما  کنید.  تالش  آن 
بیشتر  کارهای  انجام  برای  دادید،  ارتقا  درخواست 

آماده باشید.«
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نگاه آخر

ایرانزیباست؛دشتشقایقوحشی

با فرا رسیدن بهار و بارندگی های خوب در کشور، 
فاصله 25 کیلومتری قم  تهران در  بزرگراه قم - 
شاهد رویش دشت بزرگی از شقایق وحشی است، 
که در نواحی مختلف ایران رشد می کند. این گل 
و شقایق  نام های الله وحشی  با  ایران  ادبیات  در 

وحشی معروف است.

http://www.irna.ir/fa/Photo/3690871
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