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آسیب شناسی 
سیاست گذاری بحران

دکتر روح اله اسالمی/ دنیای اقتصاد
برخی رویدادها و حوادث ابعادی خارج از توان 
قابل سیاست گذاری  راحتی  به  و  دارند  کشور 
طاعون،  زلزله،  سیل،  وبا،  جنگ،  نیستند. 
موضوعاتی  خشکسالی  و  فراگیر  شورش 
انسان ها  اراده  از  و خارج  که طبیعی  هستند 
و  تکنولوژی  بدون  بشر  و  می کنند  جلوه 
سیاست گذاری های بلندمدت توان پیش بینی 
و کنترل آنها را ندارد. هر زمان حادثه ای روی 
می دهد ملت و دولت ایران هر کس هر چه در 
توان دارد به لحاظ اطالع رسانی و کمک دریغ 
و  همنوع  به  کمک  باالی  فرهنگ  و  نمی کند 

حفظ کشور همیشه اولویت داشته است.
همبستگی  مبتنی بر  ملی  فرهنگ  دارای  ایرانیان 
باالیی هستند که در لحظات بحرانی آنها را نجات 
داده است. اما فقط فرهنگ ملی، سرمایه اجتماعی 
باال، دولت دارای سرمایه ای که از پخش پول دریغ 
نمی کند و مردمی که همیشه در صحنه هستند و 
کمک می کنند جوابگوی غلبه بر بحران های بزرگ 

آمادگی سندیکا برای کمک به 
وزارت نيرو در رفع مشکالت مناطق سيل زده

سندیکاي صنعت برق ایران در نامه اي به رضا اردکانیان، وزیر نیرو آمادگي خود برای همکاری 
با وزارت نیرو به منظور رفع مشکالت پیش آمده در مناطق سیل زده را اعالم کرد. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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نیستند. گاهی رویدادها می تواند نگرش ما را تغییر و 
اصالحاتی شکل دهد که برای آینده کشور ضروری 

است.
سیاست های محیط زیست: آنچه کامال مشهود است 
دائمی،  رودهای  است.  ایران  محیط زیست  بحران 
دریاچه ها، تاالب ها و قنات ها به سمت خشکی حرکت 
کرده اند. کویر و دشت های بیابانی در حال گسترش 
هستند و ریزگردها زندگی شهروندان را به هم ریخته 
است. مهار آب و سدهای متعدد همسایگان، ورودی 
آب در رودخانه های مرزی را کاهش داده است. افزایش 
مناطق  در  حاشیه نشینی  باعث  شهرها  به  مهاجرت 
کوه ها  کویر،  سواحل،  جنگل ها،  است.  شده  پرخطر 
و آب ها که منابع ملی است به علت های توسعه ای، 
گرفته اند.  قرار  نادرست  بهره برداری  مورد  سرمایه ای 
ملی  منابع  کوه  و  ساحل  دریا،  جنگل،  آب،  خاک، 
اولویت اول را  باید  هستند و در سیاست های کشور 
داشته باشند. محیط زیست مساله ای تفننی مربوط به 
کشورهای پیشرفته و طبقات باال نیست، بلکه مساله ای 
است فراگیر، جهانی که سیاست گذاری اولویت دار الزم 
دارد. محیط زیست باید اولویت اول سیاست داخله و 
از زمینه های مدیریتی،  امر تنها  این  خارجه باشد و 
محیط زیستی، منابع طبیعی و اقتصاد و انرژی قابل حل 
نیست چراکه موضوعی سیاسی است و سیاست گذاری 

عمومی الزم دارد.
بودجه در امور زیربنایی و تکنولوژی: بحران ها نشان 
از ناتوانی ما در زمینه تکنولوژی دارد. تکنولوژی البته 
نمی تواند همه بحران های طبیعی را مهار کند، اما آنچه 
در ایران مشهود است ضعف دستگاه ها و ابزارهایی است 
که امکان آمایش و پیش بینی را فراهم می سازد. حتی 
در پژوهشکده ها و دانشگاه ها نیز دستگاه ها و ابزارهای 
ماهواره ای و سنجش قدیمی شده اند. تعیین بسترهای 
حادثه خیز، پیش بینی مسیرهای عبور سیل، آمایش 

سرزمین، شبیه سازی ها و پیش بینی هواشناسی نیاز به 
تکنولوژی دارد. گاهی تکنولوژی هایی که روی تلفن 
همراه به صورت عمومی برای همه شهروندان جهانی 
فراهم است از تکنولوژی های سازمانی تخصصی ایران 
در زمینه بحران پیشرفته تر هستند. کامال مشهود است 
که بودجه کشور باید با اولویت در زمینه هالل احمر، 
ستاد مدیریت بحران، سازمان های تخصصی سیل و 
زلزله و... هزینه شود که هر گونه کم کاری در زمینه 

تجهیزات و امکانات بحران ملی را در پی دارد.  
هماهنگی سیاست گذاری بحران: هر چه تعهد ملی، 
سرمایه اجتماعی و اقتصادی دولت و ملت باال باشد 
نیاز به سیستم و نظام هماهنگ سیاست گذاری بحران 
است. در ایران هر نهاد و گروهی بسته به وظایف و 
ساختار سازمانی در قالب های رسمی و مردمی برای 
کمک به شهروندان در زمان بحران حرکت می کند. 
این نیرو و سرمایه اگر هماهنگ، برنامه ریزی شده و با 
سیاست واحد همراه نباشد گونه ای رقابت و بی نظمی 
را شکل می دهد که همیشه شاهد آن بوده ایم. سازمان 
مدیریت بحران ستادی حرفه ای تشکیل می دهد و از 
قبل از بحران اقدامات الزم جهت شناسایی، آمایش، 
انجام  را  بحران  در  حضور  و  خطر  اعالم  پیشگیری، 
باید از طریق یک  می دهد. همه کمک ها و اقدامات 
نهاد و در هماهنگی کامل صورت گیرد که بی نظمی، 
موازی کاری و بی عدالتی را رقم نزند. نیروهای مردمی، 
اجرایی  و  نظامی  سازمان های  داوطلبانه،  نهادهای 
باید زیر نظر یک نهاد فعالیت کنند. هر گونه حرکت 
خیرخواهانه و متعهدانه و حتی تخصصی که خارج از 
ستاد و شورای اصلی باشد سیستم را به هم می ریزد و 
تبعات منفی خلق می کند. نظم، قانون، سلسله مراتب 
بدون  که  است  سیستم  هر  اساس  قواعد،  رعایت  و 
آن فردمحوری بی نظم و رقابت های موازی را شاهد 

خواهیم بود.

نامه اي به رضا  ایران در  سندیکاي صنعت برق 
اردکانیان، وزیر نیرو آمادگي خود برای همکاری 
با وزارت نیرو به منظور رفع مشکالت پیش آمده 

در مناطق سیل زده را اعالم کرد. 
در ابتداي نامه آمده است، متاسفانه وقوع سیل در 
از  از استان های کشور، جان باختن شماری  برخی 
هم میهنان عزیز و وارد آمدن خسارات گسترده به 
و  داغدار  نیز  را  برق  بزرگ صنعت  خانواده  ایشان، 
ایران عزیزمان گرفتار  امروز که  است.  نگران کرده 

خسارات  دلیل  به  متاسفانه  و  شده  ویرانگر  سیلی 
آنها  ساکنین  مناطق،  این  زیرساخت های  به  وارده 
از ملزومات اولیه زندگی برخوردار نیستند، همراهی 
تنها پیش نیاز ممکن  انسجام بخش  های مختلف  و 
های سیل زده  استان  بر  بهبود شرایط حاکم  برای 

است. 
در ادامه تاکید شده است که سندیکای صنعت برق 
به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت برق کشور 
ضمن همدردی با هموطنان سیل زده ای که در این 
مخاطرات  دچار  همچنان  و  دیده  آسیب  شرایط 
همچنین  و  هستند  سیالب ها  مسیر  در  فراوانی 
آمادگی  اجتماعی،  مسئولیت های  انجام  منظور  به 
خود را جهت حضور در مناطق آسیب دیده و بسیج 
شرکت  نیرو،  وزارت  با  همکاری  جهت  امکانات 
نیروی  توزیع  و  منطقه ای  برق  شرکت های  توانیر، 
بازسازی  و  شده  ایجاد  مشکالت  رفع  برای  برق 

شبکه های توزیع و انتقال برق، اعالم می دارد. 
تجارب  همچون  دارد  آمادگی  سندیکا  همچنین 
آذربایجان  سال  1391  زلزله های  در  گذشته خود 
و سال 1396 کرمانشاه، ضمن تأمین کاال و اقالم 
ظرفیت  اعضا،  حمایت  با  آسیب دیدگان  نیاز  مورد 
عضو  پیمانکاری  و  تجهیزات  سازنده  شرکت های 
توانیر  نیرو،  وزارت  با  راستای همکاری  در  را  خود 
و شرکت های تابعه با هدف بازسازی زیرساخت های 
مناطق سیل زده تجمیع کرده و حرکتی جهادی به 
منظور تامین برق پایدار و مطمئن در این مناطق 

شکل دهد. 
هیات  رئیس  بخشي،  علي  امضاي  به  که  نامه  این 
حائري،  مهندس  به  است  رسیده  سندیکا  مدیره 
مهندس  و  انرژي  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
ارسال  نیز  توانیر  شرکت  عامل  مدیر  زاده،  متولي 

شده است.

آمادگی سندیکا برای کمک به 
وزارت نیرو در رفع مشکالت 

مناطق سیل زده
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شرکت های ایرانی شکایت خود 
از طرف های هندی را به زبان 

انگلیسی مطرح کنند 
طبق اعالم سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
دهلی نو، تسهیل و تسریع در پیگیری مشکالت 
تجار و شرکت های ایران با طرف های هندی که 
می گردد  منعکس  کشورمان  نمایندگی های  به 
مستلزم ارائه توضیحات و جزئیات کامل از سوی 

شرکت های کشورمان به زبان انگلیسی است.
درخواست های  موارد،  از  بسیاری  در  که  حالی  در 
و  بوده  مستندات  ویژه  به  الزامات  فاقد  مطروحه 
غیرعملی  بعضا  و  را دشوار  موارد  پیگیری  امر  این 
می سازد. لذا ضروری است شکایات به جزئیات کامل 
به زبان انگلیسی شامل نشانی، شماره تلفن افراد و 
شرکت های هندی و نسخه قرارداد منعقده، مدارک 
و  محموله  مبلغ،  دریافت  و  پرداخت  رسیدهای  و 
را  موضوع  پیگیری  می تواند  که  اسنادی  سایر 

تسهیل و تسریع کند، منضم و ارسال شود. 

خسارت 1500 میلیارد تومانی 
سیل به صنعت آب و برق

کشور  در  اخیر  سیالب  وقوع  گفت:  جعفرزاده 
بیش از هزار و 200 میلیارد تومان به تاسیسات 
آب و حدود 270 میلیارد تومان به تاسیسات برق 

خسارت وارد کرده است.
پایگاه  از  نقل  به   ، اقتصاد  فصل  گزارش  به 
جعفرزاده،  میثم  )پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی 
تشریح  با  نیرو  وزارت  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان  آخرین وضعیت آب و برق مناطق سیل زده 
 161 حدود  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  خوزستان 
آب  قطعی  با  آب گرفتگی  دلیل  به  استان  روستای 
روبه رو هستند که توزیع آب بسته بندی و آبرسانی 
با تانکر به این مناطق در حال انجام است. همچنین 
برق 93 روستای خالی از سکنه استان نیز به منظور 
حفظ ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی قطع شده 

است.
خوزستان  سد های  کامل  پایداری  بر  تاکید  با  وی 
بیان کرد: آورد سیالب اخیر به منطقه حدود هشت 
که  است  بوده  مترمکعب  میلیون   700 و  میلیارد 

سه میلیارد و 460 میلیون مترمکعب از این میزان 
تدریج  به  آن  مابقی  و  نگهداری  سد ها  مخازن  در 

رهاسازی شده است.
روستای   2260 برق  قطع  مشکل  بخوانید:  بیشتر 

سیل زده رفع شد 
تشریح  به  نیرو  وزارت  بحران  مدیریت  مدیرکل 
آخرین وضعیت آب و برق استان لرستان پرداخت 
 800 حدود  اخیر  سیالب  وقوع  پی  در  افزود:  و 
روستای لرستان با قطعی آب مواجه شده بود که در 
حال حاضر مشکل قطعی آب 747 روستای استان 

برطرف شده است.
جعفرزاده ادامه داد: برق 670 روستای لرستان در 
پی وقوع سیالب اخیر در استان قطع شده بود که 
با تالش تیم های عملیاتی مشکلی قطعی برق 580 
برق  و  برطرف شده که قطعی آب  استان  روستای 
روستا های باقی مانده نیز به علت نبود راه دسترسی 

بوده است.
کرد:  تصریح  نیرو  وزارت  بحران  مدیریت  مدیرکل 
لحاظ  به  از شهر  بخشی  برق  نیز  پلدختر  در شهر 
رعایت مسائل ایمنی قطع است و مشکلی در زمینه 

تجهیزات و امکانات در این بخش وجود ندارد.
وزارت  عملیاتی  تیم های  تمرکز  اینکه  بیان  با  وی 
نیرو معطوف به مناطق سیل زده لرستان و خوزستان 
شده است: وقوع سیالب اخیر در کشور بیش از هزار 
و 200 میلیارد تومان به تاسیسات آب و فاضالب و 
حدود 270 میلیارد تومان به تاسیسات صنعت برق 

خسارت وارد کرده است.
جعفرزاده در پایان با اشاره به اینکه آب و برق مناطق 
به  بازگشت  حال  در  مازندران  و  گلستان  سیل زده 
شرایط نرمال است، گفت: در حال حاضر به لحاظ 
کلی شبکه آب و برق این دو استان دارای پایداری 

نسبی است.

دیدار نوروزی فعاالن بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی تهران

اتاق  نمایندگان  هیات  و  رئیسه  هیات  اعضای 
تهران میزبان اعضای هیات مدیره تشکل های 
نوروزی  دیدار  برای  خصوصی  بخش  اقتصادی 

شدند.
 ،98 ماه  فروردین  از  روز  هفدهمین  بعدازظهر   
بخش  پارلمان  برای  آمدی  و  پررفت  ساعات 
اتاق  اعضای هیات رئیسه  بود؛ جایی که  خصوصی 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میزبان 
نمایندگانی از تشکل های اقتصادی بخش خصوصی 
عنوان  با  تهران  اتاق  رسمی  نشست  نخست  برای 

دیدار نوروزی بودند.
و  بخش خصوصی  فعاالن  دیدار صمیمانه،  این  در 
هیات  از  اعم  اقتصادی،  تشکل های  از  نمایندگانی 
مدیره، دبیران و اعضای این تشکل ها در ساختمان 
شماره 82 خیابان وزرا جمع شدند تا سال جدید را 
با دیده بوسی و گفت وگوهای کوتاه در مورد مسایل 
مهم اقتصادی کشور و نقش آفرینی اتاق و تشکل ها 
آغاز کنند. در این دیدار، اعضای هیات نمایندگان 
منتخبان  هم چنین  و  هشتم  دوره  در  تهران  اتاق 

دوره نهم نیز حضور داشتند.



مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی خبر داد:

700 مگاوات نیروگاه جدید 
فروردین ماه امسال وارد مدار 
می شود/ ظرفیت نیروگاه های 

کشور تا پایان سال به 85 هزار 
مگاوات می رسد

نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
مگاوات   700 اینکه  به  اشاره  با  حرارتی  برق 
مدار  وارد  امسال  فروردین ماه  جدید  نیروگاه 
می شود، گفت: براساس پیش بینی صورت گرفته 
ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان 
امسال به حدود 85 هزار مگاوات خواهد رسید.

محسن طرزطلب در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو)پاون(، عمده برنامه شرکت تولید نیروی 
در  پروژه های  تکمیل  را   98 سال  در  حرارتی  برق 
نیروگاهی  اتمام تعمیرات واحدهای  حال احداث و 
برنامه  افزود:  و  دانست  شده  اعالم  برنامه  براساس 
با پایان یافتن  تعمیر نیروگاه هاي کشور همه ساله 
تا  و  مي شود  آغاز  تابستان  در  برق  مصرف  پیک 
نزدیک شدن به اوج مصرف برق در سال بعد ادامه 

مي یابد.
واحدهای  اساسی  تعمیرات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بخار و گاز انجام شده است، گفت: در حال حاضر 
نیز بحث بازدید مسیر داغ و محفظه احتراق باقی 
پیک  از  پیش  تا  نیز  بخش  این  که  است  مانده 

تابستان 98 به اتمام خواهد رسید.
نیروگاه  مگاوات   700 اینکه  به  اشاره  با  طرزطلب 
جدید فروردین ماه امسال وارد مدار می شود، عنوان 
 400 گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس  کرد: 
مگاوات نیروگاه جدید نیز اردیبهشت ماه به ظرفیت 
مانده  باقی  و  شد  خواهد  اضافه  کشور  برق  تولید 
برنامه افزایش ظرفیت  نیروگاه های کشور برای پیک 

98 هم خردادماه امسال اجرایی خواهد شد.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
پایان گفت: براساس پیش بینی صورت  حرارتی در 
گرفته ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان 

امسال به حدود 85 هزار مگاوات خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توانیر؛

قطعی برق در 2260 روستای 
سیل زده برطرف شد

اخیر  سیالب  در  گفت:  توانیر  مدیرعامل 
شبکه های برق بیش از دو هزار و 350 روستای 
کشور دچار آسیب و خاموشی شده بود که تا این 
لحظه برق بیش از دو هزار و 260 روستا با شرایط 

ایمن و پایدار وصل شده است.

بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیرو)پاون(، 
محمدحسـن متولـی زاده بـا بیان این مطلـب افزود: 
از  کیلومتـر   660 و  یک هـزار  اخیـر  سـیالب  در 
 720 از  بیـش  و  توزیـع(  برق)عمدتـا  شـبکه های 
اسـتان   23 در  توزیـع  پسـت  و  ترانـس  دسـتگاه 
کشـور بـه طـور جـدی آسـیب دیـده اسـت کـه با 
تـالش  همـکاران صنعـت بـرق بیـش از 95 درصـد 
حادثـه  اولیـه  سـاعات  در  مناطـق  بـرق  قطعـی 

برطـرف شـده اسـت.
متولـی زاده از آمادگـی 840 اکیـپ اجرایـی بـرق 
بـرای مقابلـه با سـیل در مناطق پرحادثـه خبر داد 
و افـزود: در سـیالب اخیـر شـبکه های بـرق بیـش 
از دو هـزار و 350 روسـتای کشـور دچـار آسـیب و 
خاموشـی شـده بـود کـه تـا ایـن لحظه بـرق بیش 
از دو هـزار و 260 روسـتا با شـرایط ایمـن و پایدار 

وصل شـده اسـت.
مدیرعامـل توانیـر تاکیـد کـرد: در حـال حاضر 90 
روسـتای لرسـتان بـه دلیل نبود مسـیر دسترسـی 
بـا قطعـی بـرق مواجـه هسـتند کـه در تالشـیم با 
زدن  دور  و  جدیـد  خـط  کیلومتـر  چنـد  احـداث 
مسیرسـیالب، برق این روسـتاها نیـز در کوتاه ترین 

زمـان ممکـن وصل شـود.
وی قطعـی بـرق مناطقـی از خوزسـتان را به دلیل 
افزایـش ارتفـاع آب، بـه ویـژه در مسـیر رود کارون 
عنـوان  کـرد و گفـت: ایـن امـر صنعـت بـرق را 
ناچـار سـاخته بـه جهـت حفـظ ایمنی شـهروندان 
بـرق مناطقـی را که با هماهنگی مسـئوالن اسـتان 
تخلیه شـده اسـت را قطـع کند. این درحالی اسـت 
کـه تعداد قابـل مالحظه ای از دکل ها و تاسیسـات 
بـرق در ایـن مناطـق دچـار آبگرفتگـی و خسـارت 
و  نشـده  گـزارش  شـبکه  تخریـب  امـا  شـده اند، 

شـبکه های توزیـع بـرق اسـتان پابرجاسـت.
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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

شماره    2387 19 فروردین 1398
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/01/19
استان : تهران 

مناقصه گزار : فناوری اطالعات ایران
آگهی : استعالم بها :

1- ماژول توزیع برق بدون وقفه ایران کد مشابه 
است کاالی درخواستی می بایستی تولید داخل 

و مطابق مشخصات فنی پیوست باشد 
درخواستی  کاالی  است  مشابه  کد  ایران   -2
سازی پیاده  جهت  و  داخل  تولید  بایستی  می 

ارسال  باشد  کاربر   250 لیسانس  با   ISMS
پیش فاکتور الزامی می باشد 

کاالی  است  مشابه  کد  ایران   pc خرید   -3
مطابق  و  داخل  تولید  بایستی  می  درخواستی 

مشخصات فنی پیوست باشد 
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/22

تاریخ انتشار :1398/01/19 
استان : خراسان شمالی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان خراسان 
شمالی

سیلیکونی  مقره  انواع  خرید  مناقصه  آگهی: 
و  میانی  مقره سیلیکونی  )شامل 15000 عدد 

5000 عدد مقره سیلیکونی انتهایی(
مبلغ تضمین : 592,000,000 ریال

استان : خوزستان 
مناقصه گزار : فوالد جهان آرا اروند

تابلوهای  دستگاه   20 تامین  مناقصه   : آگهی 
سانتی   80*80*200 ابعاد  به  ضعیف  فشار 
شصتی  )شامل   local تابلو  عدد   14 و  متر 
استارت، استارت آپ، تست المپ، چراغ روشن 
و خاموش و فالت سلکتور دستی و اتوماتیک( 

در خصوص پروژه فوالدسازی خود
شماره تماس : 061-53512371 داخلی621

تاریخ انتشار : 1398/01/19
استان : فارس

مناقصه گزار : صنعت معدن و تجارت استان 
فارس 

 KBA  72 1-ژنراتور  بها  استعالم   : آگهی 
اجرت  دستگاه  یک  بلبرینگ  یکسر  دارای 
نصب ژنراتور با کوبلینگ کردن و راه اندازی 

کامل
2-ماژول الکترونیکی تغذیه مبدل ip دینستار 
dag 3000 یک دستگاه ماژل mpu مبدل 

ip دینستار dag 3000 یک دستگاه 
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/19

استان : فارس 
مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای فارس

و  سرویس  و  قرائت  بها  استعالم  آگهی: 
برق  بازار  کنتورهای  یکساله  نگهداری 
بوشهر(  استان  در   (  MK6E,ACTARIS

طبق شرایط و مشخصات پیوست
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/21 

شماره تماس : 32337119-71

تاریخ انتشار : 1398/01/19
استان : قزوین 

 مناقصه گزار : تنظیم مقررات رادیویی شمالغرب 
استان قزوین

آگهی : استعالم بها 
1-کابل برق الستیکی افشان مسی تعداد رشته 
عایق  مقطع  mm^2 1/5جنس  سطح   2
الستیک  روکش  جنس   EPDM الستیک 
جوشکاب  قرقره  متری  طول   SE4 روغن  ضد 

یزد 
نام   FHM-3030 مدل   HDMI 3-کابل 
تجارتی فراسو مرجع عرضه کننده صنایع رایانه 

فراسو 
4-کابل VGA طول m 3 مدل RGB 3 نام 
تجارتی کابلر مرجع عرضه کننده بارمان سیمرغ 

پارسیان 
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/19

استان : قم
مناقصه گزار : شهرکهای صنعتی استان قم 

آگهی : استعالم بها 1-خرید لوازم برقی با هزینه 
برق کشی دفترشهرک صنعتی سلفچگان 

2-تامین تجهیزات و اجرای عملیات خط گرم, 
احداث نقب و کابلکشی خروجی های پست سیار 

شهرک صنعتی شکوهیه 
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معاون توانیر در گفت وگو با فارس:

تعرفه های جدید برق ابالغ شد/
آغاز طراحی پیش آگهی قبوض

معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر از 
ابـالغ تعرفه هـای جدید بـرق به شـرکت های 

توزیع سراسـر کشـور خبر داد و گفـت: تعرفه 
بـرق مشـترکانی که الگـوی مصـرف را رعایت 
نکننـد، از خـرداد تا شـهریور 23 درصد رشـد 

داشـت. خواهد 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حقی فـام  محمودرضـا 
اینکـه  بـه  بـا اشـاره  اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، 
مصوبـه دولـت برای افزایـش تعرفه های برق بـه وزارت 
نیـرو ابـالغ شـده اسـت، گفت: شـرکت توانیـر مصوبه 
جدیـد دولت بـرای افزایش تعرفه های برق مشـترکان 
پرمصـرف را کـه باالتـر از الگـوی مصـرف برق داشـته 
باشـند، بـه شـرکت های توزیـع برق ابـالغ کرده اسـت. 
وی افـزود: جلسـات مفیـدی بـا حضـور شـرکت های 
توزیـع برق در روزهای پایانی سـال گذشـته به صورت 
اولیـه برگـزار و این هفتـه نیز برای توجیه بیشـتر این 

جلسـات برگزار خواهد شـد. 
حقی فـام گفت: تعرفـه برق به صورت سـاالنه 7 درصد 
و از خردادمـاه تـا شـهریور بـرای مشـترکان پرمصرف، 
نـرخ این رشـد 16 درصـد خواهد بود؛ یعنـی در 3 ماه 
تابسـتان رشـد تعرفـه برق بـرای مشـترکان پرمصرف 

23 درصـد خواهـد بود. 
معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر بـا تأکید بر 
اینکـه رشـد تعرفه هـای بـرق پرمصرف هـا بـه منزلـه 
درآمدزایی نیسـت و تالش ما برای پیوسـتن این گروه 
بـه گروه های خوش مصرف اسـت، اظهار داشـت: برای 
آشـنایی مشـترکان برق برای اینکه مصـرف برق خود 
را کاهـش دهنـد، اقدامات مناسـب و پیش آگهی انجام 
خواهـد شـد، بنابرایـن در حـال طراحـی اولیـن قبض 
ارسـالی به مشترکان برق هسـتیم تا آنها را با وضعیت 

تعرفه ها آشـنا کنیم. 
حقی فـام تأکیـد کـرد: اگر مشـترکان بـرق در یک ماه 
نتوانسـتند بـا شـرایط و تعرفـه جدیـد خـود را وفـق 
دهنـد، تـالش خواهیـم کرد بـاز هم در قبـض ماه بعد 

آنهـا را بـا الگـوی مصـرف برق آشـنا کنیم. 
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، 
هیئـت وزیران در جلسـه 19 اسـفند 1397 مقرر کرد 
تـا بهـای آب شـرب و برق از ابتدای اردیبهشـت سـال 
1398 سـاالنه بـه میـزان هفت درصـد افزایـش یابد.

همچنیـن بـا هـدف مدیریـت مصـرف و بازدارندگـی 
مصـارف غیرضـرور، از ابتـدای خـرداد ماه، سـاالنه 16 
درصـد بـه خالـص صورتحسـاب آب و بـرق مصـارف 
خانگـی )بـدون احتسـاب آبونمـان، مالیـات بـر ارزش 
افـزوده و عـوارض( مشـترکان بـاالی الگـوی مصـرف 
افزایـش  مشـمول  بهـا،  فاضـالب  می  شـود.  افـزوده 

موضـوع ایـن بنـد نخواهـد بود.
خانوارهایـی کـه مصرف آب یا بـرق ماهانه آنها پایین -
تـر از الگـوی مصـرف بـوده و در بازه زمانـی اول خرداد 
تا پایان شـهریور، در مقایسـه با دوره مشـابه سال قبل، 
مصـرف خـود را کاهـش دهنـد، مشـمول تخفیـف به 
میـزان مصـرف کاهش  یافتـه با نرخ اولیـن پله مصرف 

شد. خواهند 
 شـرکت مادرتخصصی مدیریت تولیـد، انتقال و توزیع 
نیـروی بـرق ایـران )توانیـر( موظـف اسـت، طـی یک 
برنامـه زمانـی، بـا اولویـت مشـترکان پرمصـرف، لوازم 
اندازه گیـری کلیـه مشـترکانی کـه بـه طـور متوسـط 
مصـرف برق ماهانه آنهـا باالتر از الگوی مصرف اسـت، 
بـا لـوازم اندازه  گیـری دارای قابلیـت تفکیـک مصـرف 
برای سـاعات کـم  باری، میـان  بـاری و اوج  بار تعویض 

نماید.
افزایـش صورت حسـاب  از  درآمـدی حاصـل  منابـع 
مشـترکان پرمصـرف آب و بـرق حسـب مـورد صرفـاً 
بـرای تعویـض لـوازم اندازه  گیـری و مدیریـت مصرف، 
کاهـش هدررفـت و اصالح و بهینه  سـازی شـبکه  های 
توزیـع و خریـد آب و بـرق از بخـش خصوصی خواهد 

. شد

پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی با مهر:

طرح مجلس برای کاهش 
مالیات تولید/شکایت از 

متخلفان»قانون بهبود کسب«
با  توافق  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
دولت برای تدوین طرح دو فوریتی جهت کاهش 
مالیات تولیدکنندگان جهت رونق تولید خبر داد.
رضیان؛  فهیمه   - سیاست  گروه  مهر،  خبرگزاری 
محمدرضا پورابراهیمی که در دوره دهم نهاد قانونگذاری 
بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
برنامه های  تشریح  ضمن  است  زده  تکیه  اسالمی 
کمیسیون متبوعش در سال 98 جهت حمایت از تولید، 
از توافق با دولت برای کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان 
در سال جدید خبر می دهد و اعالم می کند در قالب 
طرح دو فوریتی این موضوع به صحن علنی مجلس 

ارائه خواهد شد.
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
همچنین از ساماندهی مالیات بر مصرف در قالب دو 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده و الیحه صندوق مکانیزه 

فروش خبر داد.
ملی  پول  ارزش  »کاهش  است:  معتقد  پورابراهیمی 
فرصت طالیی برای صادرات و تبدیل تهدید تحریم ها 

به فرصت طالیی صادرات است.«
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اعالم کرد: »در سال 98 کمیسیون از ابزارهای نظارتی 

خود با جدیت بیشتری استفاده خواهد کرد.«
وی می گوید: »برای اولین بار گزارشی از قوه قضائیه 
در خصوص پرونده شکایت از بانک مرکزی در مورد 
مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در صحن مجلس 
قرائت خواهد شد و احکام صادره ناشی از ارجاع این 

پرونده به مجلس ارائه می شود.«

https://www.farsnews.com/news/13980119000333/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-
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وزیر نیرو خبرداد

تدوین برنامه سه ساله برای 
بازسازی صنعت برق عراق

برای  ساله  سه  برنامه ای  تدوین  از  نیرو  وزیر 
بازسازی صنعت برق عراق خبر داد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رضا اردکانیان امروز در همایش اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری عراق که در اتاق بازرگانی 

به  توسعه ای  برنامه  هر  گفت:  شد،  برگزار  ایران 
زیرساخت هایی نیازمند است و طبیعتا صنعت برق 

نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد.
وزیر نیرو اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     کشور ایران در این زمینه در 
حال توسعه است و برنامه های مشخصی برای رفاه 
و آسایش شهروندانش طراحی کرده و آن ها را در 

دست اجرا دارد.
اردکانیان گفت: اجرای این برنامه ها مستلزم فضای 
آرامش و امنیت در منطقه است و طبیعتا آسایش و 
امنیت کشور همسایه و برادر ما عراق نقش مهمی 
توسعه ای  برنامه های  اجرای  و  منطقه  آرامش  در 

کشورهای منطقه دارد.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  از این زاویه باید سهم تعیین کننده ای 
که  باشیم  داشته  همسایه  کشور  آرامش  حفظ  در 
توسعه ای  طرح های  با  مستقیمی  ارتباط  هم  آن 
جمهوری عراق دارد، لذا نگاه ما به بحث مشارکت 
در بازسازی عراق به مراتب فراتر از نگاه به یک بازار 

در منطقه است.
و  کشورها  هرچند  داشت:                                                                                                                                                                                                                                                      اظهار  نیرو  وزیر 
شرکت های وسیعی در دنیا وجود دارند که به لحاظ 
باالتر  است،  ما ممکن  از وضعیت  تکنولوژی  سطح 
باشند، اما هیچگاه نگاه اینها به کشورهای منطقه و 
از جمله عراق تشابهی با نگاه ایران ندارد و همواره 
به طور طبیعی به کشور همسایه ما به عنوان یک 

بازار نگاه کرده، می کنند و خواهند کرد.
اردکانیان افزود                                                                                                                                                                                                                   : لذا با این دیدگاه متفاوت و با توجه 
ما  اساسی  زیرساخت  یک  عنوان  به  برق  نقش  به 
مذاکرات  و  مختلف  بازدیدهای  طی  شدیم،  موفق 
فشرده و تالش های مستمر نمایندگی های دو کشور 
در پایتخت ها با وزارت برق عراق، برنامه ای سه ساله 

برای بازسازی صنعت برق عراق تدوین کنیم.
وی با بیان این که این برنامه مشترکا به امضای وزیر 

برق جمهوری عراق و وی رسیده است، گفت: برنامه 
مذکور در آستانه اجرایی شدن است و دارای فصول 

مختلفی است.
سه  برنامه  مختلف  فصول  به  ادامه  در  نیرو  وزیر 
ساله بازسازی صنعت برق عراق اشاره کرد و گفت: 
کاهش تلفات شبکه برق عراق از 50 به 20 درصد 
در ظرف 3 سال که به معنای افزایش 30 درصدی 
فصول  از  یکی  است،  عراق  در  برق  تولید  ظرفیت 

برنامه یادشده است.
در  برنامه  این  همچنین  داشت:                                                                                                                                                                                                                                                      اظهار  اردکانیان 
عراق  در  نیروگاه های موجود  بازسازی  تا  دارد  نظر 
شرکت های  تشکیل  و  انسانی  نیروی  آموزش  و 
ساخت  همچنین  و  عراق  در  تعمیراتی  و  بازرگانی 
کارخانجات تولید تجهیزات را داشته باشد و طبیعتا 
به مشارکت  وابسته  به طور عمده  برنامه ای  چنین 

بخش خصوصی ایران است.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  شرکت های بسیاری در عرصه تولید، 
در  واحدهای صنعتی  مدیریت  و  تجهیزات  ساخت 
بخش های مختلف این صنعت در این برنامه شرکت 
ایران  اسالمی  جمهوری  نیروی  وزارت  و  دارند 
کنسرسیومی  و  است  برنامه  این  هماهنگ کننده 
با همکاری  تا  تشکیل شده  از شرکت های مختلف 
وزارت برق عراق و وزارت نیروی ایران اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهد.
وزیر نیرو اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     اولین جلسه این کنسرسیوم 
بعد از سفر رئیس                                               جمهور                                    کشورمان به عراق تشکیل 
شد و دومین جلسه دو هفته آینده در تهران تشکیل 

می شود.
اردکانیان خاطرنشان کرد: برای تحقق این موضوع 
عراق  نخست وزیر  همه جانبه  حمایت  درخواست 
با  برابر  برنامه  این  تا  دارم  عراق  برق  وزارت  از  را 
 ،2019 سال های  طول  در  انجام شده  زمان بندی 

2020 و 2021 به هدف برسد.
وی همچنین گفت: در طی 15 سال گذشته بیش 
عراق  همسایه  کشور  به  برق  دالر  میلیارد   6 از 
بهای  از  درصد   90 از  بیش  اندکی  که  شده  صادر 
آن دریافت شده است و مابقی آن با حمایت دولت 

عراق بازپرداخت خواهد شد.
وزیر نیرو تأکید کرد: آغاز این برنامه و توسعه روابط 
صنعتی با کشورهای همسایه نیازمند فعالیت بخش 
و  مصالح  قادرند،  که  آن ها  به ویژه  است  خصوصی 
اصول  چارچوب  در  را  کشو  دو  بلندمدت  منافع 

حرفه ای انجام دهند.
همچنین  سفر  این  در  کرد:  خاطرنشان  اردکانیان 
فرصتی فراهم شد تا وزرای مسئول آب دو کشور با 
هم مذاکراتی داشته باشند و در طی امضای بیانیه ای 
سفر ریاست جمهوری کشورمان به عراق که با تأیید 
روسای جمهور دو کشور صادر شد، موضوع فعالیت 
تأکید  مورد  الجزایر   1975 توافقنامه  چارچوب  در 
قرار گرفت که این موضوع برای بخش آب دو کشور 
به آب های  تا مسائل مربوط  فرصت مغتنمی است 

مرزی را سامان دهند.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  در این خصوص با وزیر آب جمهوری 
مثبت  عالمت  انتظار  در  و  است  شده  توافق  عراق 
تشکیل  با  تا  هستیم  کشور  دو  خارجه  وزرای 
در  قرارداد 1975 که  مربوطه  و کمیته  کمیسیون 

مورد آب های مرزی است را دنبال کنیم.
اخیر  سفر  در  همچنین  داشت:                                                                                                                                                                                                                                                      اظهار  نیرو  وزیر 
به  مربوط  بحث های  و  شرب  آب  تامین  زمینه  در 
جمع آوری و تصفیه فاضالب اعالم آمادگی شده و 
امور شهرداری های  با وزارت ساخت و  باره  این  در 
عراق که مسئولیت مستقیم در این ارتباط را دارد، 
الزم  همکاری   است،  قرار  و  شده  انجام  مذاکراتی 

انجام شود.
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گمرک ایران ابالغ کرد؛

ترخیص 263 قلم کاال منوط به 
ارائه گواهی بانکی شد

سراسر  گمرکات  به  نامه ای  طی  ایران  گمرک 
کشور، لزوم ارائه گواهی معتبر از بانک های عامل 

برای ترخیص 263 قلم کاال را ابالغ کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، گمــرک جمهــوری 
ــررات  ــر مق ــه دفت ــال نام ــه دنب ــران ب ــالمی ای اس
ــرکات  ــه گم ــت، ب ــادرات و واردات وزارت صم ص
ــر از بانک هــای  ــه گواهــی معتب ــزوم ارائ ــی ل اجرای
عامــل مبنــی بــر پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز 
ــرای ترخیــص کاالی ثبــت ســفارش 263 فقــره  ب
ثبــت ســفارش کاالهایــی کــه مشــمول تخصیــص 

ــا نــرخ دولتــی نیســت، را ابــالغ کــرد. ارز ب
در ایــن نامــه آمــده اســت: عطــف بــه نامــه شــماره 
۶0٫311۷۶۶ مــورخ 1397/12/25 مدیــر کل 
ــوع و  ــی وزارت متب ــع معدن ــر صنای ــرم دفت محت
پیــرو نامــه شــماره 314268 مــورخ 97/12/7 
بــه پیوســت فهرســت فایــل حــاوی فهرســت 263 
پرونــده ثبــت ســفارش شــده ارســال می شــود بــا 
توجــه بــه اینکــه بــر اســاس تشــخیص مدیــر کل 
محتــرم دفتــر صنایــع معدنــی، هیــچ یــک از ایــن 
ارز  دریافــت  مشــمول  نمی بایســت  پرونده هــا 
ــتور  ــت دس ــی اس ــوند، مقتض ــی ش ــرخ دولت ــا ن ب
فرمائیــد نســبت بــه دریافــت مــا بــه التفــاوت نــرخ 
ارز بــرای ایــن پرونده هــا دســتور اقــدام الزم صــادر 
شــده و نتیجــه بــه ایــن دفتــر منعکــس شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت ترخیــص و رفــع تعهــد ارزی ایــن 
ــاوت  ــه التف ــا ب ــت م ــه پرداخ ــوط ب ــا من پرونده ه
ــت  ــمند اس ــن خواهش ــود همچنی ــد ب ارزی خواه
دســتور فرمائیــد از تأمیــن ارز ثبــت ســفارش های 
ــه ای(  ــی )ارز یاران ــرخ دولت ــا ن ــده ب ــت ش پیوس
جلوگیــری بــه عمــل آیــد. الزم اســت بــرای 
ــت  ــن ثب ــرای ای ــد ب ــن ارز جدی ــص و تأمی تخصی
ســفارش  ثبــت  کاالیــی  اولویــت  ســفارش ها، 
ــت شــده  ــت ســفارش دریاف ــامانه ثب مجــدد از س

ــرد. ــرار گی ــای عمــل ق و مبن
پیوست  به  است:  آمده  دیگری  نامه  در  همچنین 

تصویر نامه شماره 329861/60 مورخ 20/12/97 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاوی یک فایل فهرست 263 فقره ثبت 
دولتی  نرخ  با  ارز  تخصیص  مشمول  )که  سفارش 
اعالم می دارد ترخیص کاالی  و  ارسال  نمی باشند( 
ثبت سفارشات مذکور منوط به ارائه گواهی معتبر از 
بانک های عامل مبنی بر پرداخت ما به التفاوت نرخ 
وفق  فرمائید  است دستور  ارز می باشد خواهشمند 
مفاد نامه مذکور و با رعایت سایر مقررات نسبت به 
مورد رسیدگی و اقدام و با توجه به اهمیت موضوع 
چنانچه قبل از صدور بخشنامه کاالیی از محل ثبت 
شده  ترخیص  گمرک  آن  از  مطروحه  سفارشات 
باشد مراتب را به قید فوریت جهت اقدامات بعدی 
است  ذکر  شایان  نمایند.  اعالم  عامل  بانک های  به 
مسئولیت ُحسن اجرای بخشنامه بر عهده باالترین 

مقام اجرایی آن گمرک است.
مشمول  که  ثبت سفارش  فقره   263 فهرست 
تخصیص ارز با نرخ دولتی نیستند و ترخیص آنها 
منوط به ارائه گواهی معتبر از بانک های عامل مبنی 
اینجا  از  را  است  ارز  نرخ  التفاوت  مابه  پرداخت  بر 

دریافت کنید.

مدیرعامل توانیر اعالم کرد:

آسیب جدی به 1660 کیلومتر از 
شبکه های توزیع برق

از  بیش  به  جدی  آسیب  از  توانیر  مدیرعامل 
در  برق  توزیع  شبکه های  از  کیلومتر   1660

استان های سیل زده خبر داد.
و سیما،  از صدا  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
اینکه احداث  به  با اشاره  محمد حسن متولی زاده، 
شبکه های برق در مناطق مختلف جغرافیایی سبب 
شده  طبیعی  بالیای  برابر  در  آن ها  پذیری  آسیب 
از 720 دستگاه ترانسفورماتور و  است، گفت: بیش 
پست توزیع نیز دچار آسیب جدی و خسارت کلی 
شده و در برخی مناطق به طور کامل از بین رفته 

است.
صنعت  امدادی  تیم های  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
برق پیش از وقوع سیالب گفت: در استان هایی که 
بیشترین احتمال وقوع سیل وجود داشت 840 گروه 
اجرایی با امکانات کافی آماده خدمات رسانی بودند 
که همین موضوع سبب رفع 95 درصد قطعی های 

برق در ساعات اولیه شده است.
مدیر عامل توانیر با بیان اینکه بیش از 20 میلیارد 
بازسازی  برای  توانیر  از منابع داخلی شرکت  تومان 
زده  سیل  استان های  در  دیده  آسیب  شبکه های 
اختصاص یافته است ادامه داد: بیش از 2350 روستا 
برق آن ها آسیب  از سیل شدند و شبکه های  متأثر 
دیده که تا این لحظه 2270 روستا برق دار شدند و 

شرایط آن ها پایدار است.
این مقام مسؤول با اشاره به بی برق ماندن 90 روستا 
در استان لرستان اظهار داشت: نبود امکان دسترسی 
و وجود یک رودخانه خروشان در مسیر این روستاها، 

تاکنون مانع از برق رسانی به آن ها شده است

https://www.mehrnews.com/news/4584719/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B6%DB%B3-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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مدیران

ایجاد یک فرهنگ سازمانی 
قدرتمند

شخصیت  دهنده  نشان  سازمان،  یک  فرهنگ 
سازمان و نحوه همکاری و تعامل کارکنان است. 
و  پیچیده  ماهیت  یک  سازمانی،  فرهنگ  اما 
تاثیر رهبری،  و تحت  مرور  به  که  مرموز است 
استراتژی و سایر موقعیت ها تکامل می یابد. به 
عبارت دیگر، فرهنگ را می توان این گونه تعریف 
الگوی رفتاری مستقل و خودکفا که  کرد: یک 
بیرونی  به عوامل  نیازی  پیدا کردن  ادامه  برای 
کارها چطور  که  می کند  تعیین  فرهنگ  ندارد. 
انجام شوند. چیزی نیست که به راحتی بتوان 

آن را کپی یا از آن تقلید کرد. فرهنگ شامل 
احساسی  واکنش های  تکرارشونده،  عادت های 
ویژگی های  از  یکی  است.  غریزی  عادت های  و 
فرهنگ سازمانی این است که به آرامی تکامل 
می یابد و به طور مداوم و به اقتضای زمان تغییر 
می کند. طرز تفکر، احساسات و باورهای کارکنان 
است که رویکرد آنها را نسبت به کسب وکارشان 

شکل می دهد.
خیلی از کسانی که سعی کرده اند فرهنگ سازمان 
نتوانستند  دهند،  تغییر  »رسمی«  قالب  یک  در  را 
کشف کنند که چه چیزی در کارکنان انگیزه ایجاد 
می کند. ممکن است برای ترویج یک عادت یا رفتار 
گوشزد  کارکنان  به  را  نکاتی  دائما  یا  کنید  تالش 
کنید اما آنها در نهایت روش خودشان را در پیش 
که  آن طور  و  عادت ها  طبق  را  کارها  و  می گیرند 
نمی شود که  این دلیل  اما  انجام می دهند.  راحتند 
همیشه  سازمان،  یک  رهبر  به عنوان  شوید.  دلسرد 
سازمانی  فرهنگ  یک  ایجاد  و  بهبود  برای  باید 
قدرتمند تالش کنید. باید زاویه دید خود را تغییر 
دهید. وقتی امکان تعویض یک دستگاه و جایگزین 
باید  ندارد،  وجود  جدید  دستگاه  یک  با  آن  کردن 
اجزای به درد بخور آن را تعمیر کنیم. درست مثل 
فرهنگ. هنگام تغییر فرهنگ و رفتارها، باید بعضی 
فعلی  فرهنگ  در  را  موجود  احساسی  عوامل  از 
شناسایی کرده و آنها را در چارچوب همان فرهنگ 
تغییر دهید.  سازگاری فرهنگی تحت تاثیر این ابعاد 

است:
- یادآورهای نمادین، شامل ساخته های دست بشر 

که کامال قابل مشاهده هستند.
- رفتارهای محوری برآمده از عادت های تکرارشونده 
و  مشهود  از  اعم  برمی انگیزند،  را  رفتارها  سایر  که 

غیرمشهود.

است  گرایش هایی  و  باورها  شامل  که  فکر  طرز   -
که بین همگان مشترک و پذیرفته شده  اند اما غالبا 

غیرمشهودند.
از بین این سه عامل، رفتارها مهم تر و قدرتمندترند. 
این رفتارها هستند که واقعا تغییر ایجاد می کنند. 
تغییر دهد،  را  رفتارهای کلیدی  اگر سازمانی  پس 
طرزفکرها خود به خود تغییر خواهند کرد. با گذر 
یافته،  تغییر  رفتاری  الگوهای  و  عادت ها  زمان، 
باشند.  داشته  دنبال  به  بهتری  نتایج  می توانند 
احساسی  نفوذ  و  انرژی  منابع  از  سازمانی  فرهنگ 
استراتژیک  اولویت های  اگر  است.  شده  ساخته 
باشند،  هماهنگ  یکدیگر  با  فرهنگی  نیروهای  و 
می توانید از حسی که کارکنان دارند، انرژی استخراج 
سرعتی  با  سازمان  که  می کند  کمک  این  کنید. 
بیشتر به مزیت رقابتی دست یابد یا حتی مزایایی 
را که قبال از دست داده، دوباره به دست آورد. طبق 
تحقیقات، سازمان هایی که از رویکردهای احساسی 
»غیررسمی« برای نفوذ در رفتار کارکنان استفاده 
می کنند، احتمال آنکه تغییرات پایدار ایجاد کنند، 
محرک های  این  از  که  شرکت هایی  است.  بیشتر 
فرهنگی استفاده کرده اند، می گویند که توانسته اند 
تعهد احساسی کارکنان خود را جلب کرده و حس 
»افتخار سازمانی« را به میزان چشمگیری افزایش 
خود  سازمان  به  نسبت  کارکنان  یعنی  این  دهند. 
فرمول،  می کنند.گرچه  افتخار  و  غرور  احساس 
معادله یا الگوریتم قطعی و مشخصی وجود ندارد که 
موفقیت تان را تضمین کند، اما اگر یکسری اصول 
بهره  از فرهنگ سازمان  را رعایت کنید، می توانید 
برداری کنید، آن را بهبود دهید و شانس موفقیت 

مالی و عملیاتی خود را افزایش دهید.
اصول 10 گانه برای تغییر فرهنگ سازمانی

1- مطابقت با شرایط فرهنگی فعلی.

سازمان  پود  و  تار  در  کامال  فرهنگ ها  از  بعضی   
نمی توانید فرهنگ  این صورت  ریشه دوانده اند. در 
را به کلی ریشه کن کنید، چه با تغییرات کوچک 
سازمان  فعلی  فرهنگ  اساسی.  بازسازی  با  چه  و 
فرهنگ  یک  و  بزنید  کنار  به سرعت  نمی توانید  را 
جدید را جایگزین کنید. هیچ فرهنگی کامال بد یا 
خوب نیست. برای آنکه روی فرهنگ یک سازمان 
کار کنید ابتدا باید آن را درک کرده و ویژگی های 

غالب و ثابت آن را شناسایی کرده باشید.
2. ایجاد ارتباط میان رفتارها و اهداف کسب وکار.

وقتی افراد دور هم جمع می شوند تا درباره انگیزه ها، 
ارزش ها و احساسات گفت وگو کنند، معموال پس از 
پیام  وقتی  اصلی منحرف می شوند.  از بحث  مدتی 
باشد،  نداشته  شان  روزانه  کارهای  به  ربطی  شما 
تمایلی به گفت وگو و فرهنگی که قصد دارید ترویج 

کنید نخواهند داشت. 
3. پس از تغییر یک رفتار، طرز فکرها خود به خود 

تغییر خواهند کرد.
دنبال  به  شب  که  همان طور  عمومی،  باور  طبق   
افراد  از هر تغییر رفتاری، نگرش  روز می آید، پس 
از  بسیاری  علت،  همین  به  کرد.  خواهد  تغییر  نیز 
ارزش ها  تبلیغ  و  ارائه  با  می کنند  سعی  سازمان ها 
را  کارکنان  فکر  بروشورهای جذاب، طرز  از طریق 
برای تغییر  اما  این روش مفید است،  تغییر دهند. 
کافی  ارزش ها  درباره  زدن  حرف  سازمان،  فرهنگ 
آموزش،  به  صرفا  فرهنگ،  تغییر  برای  اگر  نیست. 
باال به پایین )از راس تا سطوح پایین(  پیام رسانی 
پیش  از  کاری  کنید،  اکتفا  توسعه  برنامه های  و 
نخواهید برد. این روش ها معموال تغییری در رفتار 
و باورهای کارکنان ایجاد نمی کنند. تحقیقات نشان 
می دهد که مردم ترجیح می دهند برای رسیدن به 

یک باور، به جای اینکه حرف بزنند، عمل کنند. 
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نگاه آخر

سیل در روستای »سید عباس« - شوش

https://www.isna.ir/photo/98011805952/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B4#28
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