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صنعت برق نیازمند 600 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری

شورای هماهنگی و حاکمیت قانون

رضا خسروشاهی/ دنیای اقتصاد
کرده  مصوب  اخیرا  قوا  سران  هماهنگی  شورای 
تضمینی  چک های  وصول  پس  این  از  که  است 
فقط با درج نام گیرنده امکان پذیر خواهد بود. بر 
این اساس، چک های مزبور دیگر قابل ظهرنویسی 
نیست و متقاضی باید حتما نام ذی نفع چک را به 
همراه شماره ملی او در چک قید کند. آن گونه که 
در خبرها آمده است، برای چک هایی که اکنون در 
اختیار مردم است نیز یک ماه فرصت داده شده 

است تا با مراجعه به بانک ها نقد شوند.
شیوه  با  رابطه  در  را  انتقاداتی  خبر،  این  انتشار 
یا  تطابق  و  قوا  سران  هماهنگی  شورای  اقدام 
عدم تطابق با این نحوه از مقررات گذاری با اصول 
ادامه  در  است.  کرده  ایجاد  قانون گذاری  اساسی 
بیشتر  بررسی  مورد  این مساله  تا  تالش می شود 

قرار گیرد.
آیا  که  است  این  قابل طرح  پرسش  نخستین 
فاقد  اعتبار،  و  پول  شورای  یا  مرکزی  بانک 
درباره  مزبور  برای درج محدودیت  قانونی  اختیار 
نگاهی  با  رابطه  این  در  بود؟  تضمینی  چک های 

شرکت های  از  سندیکا  درخواست 
تامین کننده  و  زنده  سا

تولیدی  اقالم  قیمت  اعالم  جهت 
برق  صنعت 
اینجا کلیک کنید

تومان  میلیارد  هزار   600 نیازمند  برق  صنعت 
2  ..................................................سرمایه گذاری

روند  حفظ  صورت  در  گفت:  متولی زاده 
افزایش مصرف طی 10 سال آینده نیاز به 600 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه 

برق هستیم.
2  .............تأکید ایران بر تأمین نیاز برق عراق

سفیر پیشین ایران در عراق و مشاور معاون 
بر  عراق،  به  سفر  در  رئیس جمهور  اول 
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 20 میزان  به  برق  کاهش مصرف  تعرفه ها شاهد  افزایش  با  همزمان  در سال های گذشته 
درصد بودیم، اما متاسفانه با عدم افزایش قیمت برق در سال های بعد مصرف برق افزایش 
برای  میلیارد ها دالر سرمایه گذاری جدید  داشت. توسعه کنتور های هوشمند جایگزین 
ساخت نیروگاه های جدید است که پس از دریافت پیشنهاد ها در زمینه کسب و کار های 

نوین دستورالعمل در این زمینه ابالغ خواهد شد.
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صنعت برق نیازمند 600 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری

فصل اقتصاد - متولی زاده گفت: در صورت حفظ 
روند افزایش مصرف طی 10 سال آینده نیاز به 
600 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه 

برق هستیم.
متولی زاده  محمدحسن  اقتصاد،  فصل  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت توانیر در همایش هوشمند سازی 
مصرف انرژی با اشاره به رشد مصرف برق در کشور، 
اظهار کرد: در صورت رشد 7 درصدی مصرف برق 
کشور نیاز است که در 10 سال آینده تاسیسات برق 
دو برابر شود و برای توسعه این میزان ظرفیت نیاز 
تومان سرمایه گذاری جدید  به 600 هزار میلیارد 

است که مقرون به صرفه نیست.
تلفات  به کاهش  اشاره  با  توانیر  مدیرعامل شرکت 

برق در کشور بیان کرد: در سال گذشته 4 درصد از 
تلفات حوزه برق کاهش یافته است و در سال 97 
با همکاری صنایع، نزدیک به 900 مگاوات مدیریت 
بار انجام شد که در قبال آن 200 میلیارد پاداش 

دریافت کردند.
وی با اشاره به اختالف 20 هزار مگاوات پیک مصرف 
تابستان با سایر فصول بیان کرد: برای عبور از پیک 
مصرف تابستان با ارائه قیمت های مناسب از حدود 
380 تومان به نیروگاه های تازه تأسیس مشوق های 

خوبی برای تأمین برق در کشور لحاظ شده است.
قیمت های  پیشنهاد  ارائه  بر  عالوه  وی؛  گفته  به 
مدیریت  مشترکان  آموزش  و  الگوسازی  با  مناسب 

مصرف صورت می گیرد.
کنتور های  نصب  پی  در  اینکه  بیان  با  زاده  متولی 
هوشمند در کشور هستیم، تصریح کرد: برای عبور 
هوشمند  کنتور های  نصب  نیازمند  پیک مصرف  از 
هستیم تا ذخیره انرژی پاداش الزم داده شود و از 
مصرف  الگوی  رعایت  با  پرمصرف  مشترکان  سوی 

خود را کاهش دهند.
به گفته وی؛ 5 درصد مشترکان پرمصرف به میزان 
بهینه،  مصرف  الگوی  با  مشترک  یک  برابر   10

مصرف انرژی دارند.
برق  قیمت  افزایش  تجربه  به  اشاره  با  زاده  متولی 
در کشور بیان کرد: در سال های گذشته همزمان با 
افزایش تعرفه ها شاهد کاهش مصرف برق به میزان 
20 درصد بودیم، اما متاسفانه با عدم افزایش قیمت 

برق در سال های بعد مصرف برق افزایش داشت.
کنتور های  توسعه  گفت:  پایان  در  زاده  متولی 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد ها  جایگزین  هوشمند 
جدید برای ساخت نیروگاه های جدید است که پس 
کار های  و  کسب  زمینه  در  پیشنهاد ها  دریافت  از 

نوین دستورالعمل در این زمینه ابالغ خواهد شد.

تأکید ایران بر تأمین نیاز برق 
عراق

سفیر پیشین ایران در عراق و مشاور معاون اول 
روابط  بر عمق  عراق،  به  در سفر  رئیس جمهور 
اقتصادی دو کشور و التزام به قراردادهای تأمین 

برق عراق، تأکید کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »حسن 
مشاور  و  عراق  در  ایران  پیشین  سفیر  دانایی فر« 
»اسحاق جهانگیری« نماینده رئیس جمهور، امروز 
الخطیب«  »لؤی  با  بغداد  به  سفری  در  )دوشنبه( 

وزیر برق عراق دیدار کرد.
»لؤی  السومریه،  شبکه  خبری  پایگاه  نوشته  به 
وزارت  دفتر  در  امروز  عراق  برق  وزیر  الخطیب« 
برق، میزبان »حسن دانایی فر« سفیر پیشین ایران 
در عراق بود و دو طرف در خصوص همکاری  های 
مشترک در زمینه انرژی بحث و رایزنی کردند. در 
این دیدار »ایرج مسجدی« سفیر ایران در عراق نیز 

حضور داشت.
بر  ایران  که  کرد  تأکید  دیدار  این  در  دانایی فر 
توافقات بخش برق و گاز التزام دارد و قطعی برق 
که در تابستان گذشته رخ داد دیگر رخ نخواهد داد. 
در  ایران  اولویت های  از  انرژی  پرونده  که  گفت  او 

خصوص رابطه با عراق است.
وزیر برق عراق نیز بر عمق روابط با ایران و حجم 
طرف  دو  کرد.  تأکید  تجاری  و  اقتصادی  تبادالت 
همچنین در خصوص موضوعاتی که باید در خالل 
در طی هفته های  عراق  به  ایران  نیروی  وزیر  سفر 

آتی، مورد بحث قرار گیرد، گفت و گو کردند.
خـود   زیرسـاخت های  تخریـب  دلیـل  بـه  عـراق 
بخشـی از نیـاز برق خود را از ایـران تأمین می کند.  
آخریـن قـرارداد امضـا شـده میـان دو کشـور برای 
خریـد بـرق در تاریـخ 11 فوریه 2017 امضا شـده 
اسـت کـه بر اسـاس آن ایـران 1200 مـگاوات برق 
از طریق سـه خـط انتقالی در بصـره، دیاله و عماره 
بـه عـراق صـادر می کنـد؛ اما در تابسـتان گذشـته 
بـه علـت نیاز ایـران به بـرق و طبق مفاد قـرار داد، 
ایـران بـه طـور قانونـی صـادرات بـرق را بـه عـراق 

کرد. متوقـف 
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و  آن  اصالحات  و  چک  صدور  قانون  به  مختصر 
ارائه  را  پاسخ  می توان  کشور  بانکی  و  پولی  قانون 
)الحاقی 1372(  قانون صدور چک   )1( ماده  کرد. 
است:  کرده  تعریف  این گونه  را  تضمین شده  چک 
»چکی است که توسط بانک بر عهده همان بانک به 
درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط 
بانک تضمین می شود.« بنابراین چک تضمین شده 
با چک هایی که افراد عهده بانک ها به حساب جاری 
خود صادر می کنند، متفاوت است و توسط بانک ها 
پولی  قانون   14 ماده  از   )11( بند  می شود.  صادر 
و بانکی کشور )مصوب 1351( مقرر می دارد بانک 
اجرای  حسن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
امور  در  زیر  شرح  به  می تواند  کشور  پولی  نظام 
پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: محدود کردن 
فعالیت های  از  نوع  چند  یا  یک  انجام  به  بانک ها 
ماده  همین  تبصره  دائم.  یا  موقت  طور  به  مربوط 
موضوع  اختیارات  از  استفاده  که  مقرر می دارد  نیز 
اعتبار  و  پول  شورای  تایید  به  قبال  باید  ماده  این 
تضمینی،  که صدور چک  آنجا  از  بنابراین  برسد.« 
می تواند  مرکزی  بانک  بانک هاست،  فعالیت های  از 
با تایید شورای پول و اعتبار، محدودیت هایی را در 
نحوه صدور آن برقرار کند و در این رابطه نیازی به 
نداشت.  وجود  قوا  سران  هماهنگی  شورای  مصوبه 
بر این اساس اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران 
قوا برای امری که در اختیار شورای پول و اعتبار و 
بانک مرکزی قرار دارد، به درستی قابل انتقاد به نظر 

می رسد.
این گونه  تصویب  آیا  که  است  این  پرسش،  دومین 

محدودیت ها در شورای هماهنگی سران قوا با اصول 
اساسی مربوط به حاکمیت قانون منافات دارد؟ در 
این رابطه الزم است به چند ویژگی اساسی حاکمیت 
قانون که به نظر می رسد با این رویه تعارض داشته 
مطلب  این  تذکر  آن  از  قبل  کنیم.  اشاره  باشند، 
»حاکمیت  عنوان  تحت  آنچه  که  است  ضروری 
قانون« بیان می شود، منحصر به »قانون« به معنای 
قوانین مصوب مجلس نیست و شامل هر قاعده  یا 
مقرره ای می شود که برای افراد ایجاد حق و تکلیف 

یا محدودیت می کند.  
است.  قانون  انتشار  و  بودن  علنی  ویژگی،  اولین 
می شود.  مهم  نکته  دو  شامل  قانون  بودن  علنی 
نخست اینکه فرآیند تصویب قانون باید علنی باشد 
در  بتوانند  تمایل  صورت  در  جامعه  شهروندان  و 
فرآیند  در  مطرح شده  مذاکرات  و  مباحث  جریان 
تصویب قانون قرار گیرند و دالیل موافقت و مخالفت 
قانون  وقتی  اینکه  دوم  و  بدانند  را  قانون  وضع  با 
منتشر  رسمی  روزنامه  در  آن  متن  شد،  تصویب 
شده و در دسترس همگان قرار گیرد. لزوم انتشار 
مذاکرات مربوط به تصویب قانون به این دلیل است 
که قوانین، تجلی اراده عمومی هستند و افراد حق 
را  خود  دیدگاه های  آنها  تصویب  جریان  در  دارند 
به طرق گوناگون ابراز کنند و آنها را با نمایندگان 
خود در میان گذارند. درست است که در تصویب 
شفافیت  اعتبار،  و  پول  شورای  طریق  از  مقررات 
موجود در مجلس شورای اسالمی وجود ندارد، اما 
حداقل نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در مجلس 
شورای اسالمی حضور دارند و نمایندگان اتاق های 
بازرگانی نیز در شورای پول و اعتبار حاضر هستند 
اعتبار  و  پول  شورای  مذاکرات  از  مهمی  بخش  و 
نیز مشمول قانون دسترسی به اطالعات می شوند. 
بنابراین تصویب این گونه مقررات در شورای پول و 

از  بیشتری  قابل مالحظه ای شفافیت  نحو  به  اعتبار 
دارد.  قوا  سران  هماهنگی  شورای  در  آنها  تصویب 
هماهنگی  شورای  مصوبه  متن  اینکه  دیگر  نکته 
نشده  منتشر  رسمی  روزنامه  در  تاکنون  قوا  سران 
و صرفا در برخی سایت ها و مصاحبه ها به آن اشاره 
شده است. این امر، می تواند ابهامات جدی در مورد 
اختالف  محل  بعدها  و  کند  ایجاد  مصوبه  جزئیات 
نظرها و تفاسیر گوناگون باشد. عدم انتشار قوانین 
انتقاد  مورد  همواره  رسمی،  روزنامه  در  مقررات  و 
بسیاری  که  جایی  تا  است  داشته  قرار  حقوقدانان 
باورند هر آن چیزی که در روزنامه رسمی  این  بر 
منتشر نشود، اعتبار حقوقی ندارد و نمی تواند برای 

افراد و نهادها، محدودیت ایجاد کند.
دومین نکته که در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، 
عطف بماسبق نشدن است. حکومت قانون نسبت به 
آینده است و نمی توان با وضع قانون موخر، اعمال و 
اقداماتی را که در گذشته ایجاد شده است، مشمول 
محدودیت قرار داد. درست است که بر اساس آنچه 
در مصاحبه ها قید شده است به دارندگان چک های 
تضمینی حق داده شده است که تا یک ماه به بانک 
مراجعه کرده و وجه آن را نقد کنند، اما اگر شخص 
یا اشخاصی وجود داشته باشند که آن یک ماه برای 
آنان کافی نباشد )مثال در سفر خارج از کشور باشند 
و امکان ورود به کشور در محدوده یک ماه مزبور 
را نداشته باشند( تکلیف آنها چیست؟ الزم به ذکر 
است که آنها با پذیرش چک تضمینی ظهرنویسی 
زیرا  نداده اند؛  انجام  قانونی  عمل خالف  هیچ  شده 
هیچ  می پذیرفتند  را  چکی  چنین  که  زمانی  در 
بنابراین  نداشت.  وجود  حیث  این  از  محدودیتی 
مکلف کردن آنها به اینکه قاعده جدید وضع شده را 
در مورد چک مزبور اعمال کند یا اینکه ظرف مدت 
یک ماه به بانک مراجعه کنند و وجه چک را وصول 

کنند، نمونه روشنی از عطف بماسبق شدن قوانین 
با مبانی حاکمیت قانون تعارض دارد. به  است که 
عبارت دیگر، شورای هماهنگی سران قوا با در نظر 
گرفتن مهلت یک ماهه، تنها جلوی »اجرای فوری 
بماسبق  »عطف  جلوی  اما  است؛  گرفته  را  قانون« 
نشدن« آن را نگرفته است و حقوقدانان، به خوبی 
بماسبق  عطف  و  قانون  فوری  اجرای  که  می دانند 

شدن قانون، دو مفهوم کامال مختلف هستند.
آن  از  باید  مقررات  و  قوانین  که  سومی  ویژگی 
شود،  رعایت  قانون  حاکمیت  تا  باشند  برخوردار 
این  سوال  است.  قوانین  برای  اجرا  ضمانت  وجود 
است که ضمانت اجرای رعایت قاعده مزبور از طرف 
بانک ها چیست؟ در مصاحبه ها و خبرهایی که در 
اجرا  به ضمانت  اشاره ای  مورد ذکر شده هیچ  این 

نشده است.
به  قوا  سران  هماهنگی  شورای  مصوبه  که  آنجا  از 
موجب قانون پولی و بانکی صادر نشده است، تخطی 
از آن نمی تواند مشمول ماده 44 قانون پولی و بانکی 
قرار گیرد. بنابراین بانک مرکزی با طرح این موضوع 
در شورای هماهنگی سران قوا به جای شورای پول 
و اعتبار عمال ضمانت اجرا و اقتدار نظارتی خود را 
امر، حصول  این  و  کرده  کمرنگ  این خصوص  در 
اطمینان از رعایت مقرره فوق را با دشواری مواجه 

خواهد ساخت.
با توجه به تمام موارد فوق، مناسب است شورای پول 
و اعتبار ضمن تشکیل جلسه ای، موضوع محدودیت 
بگذارد  بحث  به  را  تضمینی  چک  ظهرنویسی  در 
و  پول  متن مصوبه شورای  و  را مصوب کند  آن  و 
اعتبار نیز طبق روال همیشگی توسط بانک مرکزی 
به بانک ها ابالغ شود و در پایگاه اطالع رسانی بانک 
فوق  انتقادات  صورت،  این  در  گیرد.  قرار  مرکزی 

قابل رفع خواهند بود.



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

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

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

استان : بوشهر 
مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای فارس

آگهی : استعالم بها احداث خط و پست 20 کیلوولت 
در خصوص برقرسانی به ایستگاه 66/230 کیلوولت 

آبپخش بوشهر 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/26 

استان : خوزستان
مناقصه گزار : برق منطقه ای خوزستان

آگهی : استعالم بها :
1- درجه - واکسیل -آرم بازو - آرم سینه - کاله 

باآرم ویژه برق منطقه ای خوزستان 
خوان  دیسک   ONS - CLIP3200 کارت   -2

 RSD DRIVE نوری
بهمراه  اسیدی  ولت 200آمپر ساعت  باتری 2   -3
فنی  مشخصات  طبق  مربوطه  اتصاالت  و  متعلقات 

پیوست 
 CGB 4- باطری 5 آمپر باولتاژ 12 ولت مارک

 2 و  کوچک  بشقاب   8 رزینی  اتکایی  مقره   -5
استفاده  قابل  سانتیمتر   30 باطول  بزرگ  بشقاب 

درسطح ولتاژ 33 گیلوولت طبق تصویرپیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/21  

استان : زنجان
مناقصه گزار : آبفار استان 

شرح  به  برقی  قطعات  بها  استعالم   : آگهی 
پیوست ساخت ایران با هزینه بازرسی 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/21

ستان : سیستان و بلوچستان
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق

تابلو  دستگاه   22 خرید  بها  استعالم   : آگهی 
توزیع 400 آمپر 

مهلت دریافت اسناد : 1397/09/23

استان : کرمان
مناقصه گزار : راه و شهرسازی جنوب کرمان

آگهی : استعالم بها :
1-احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت 
در پروژه احداث باند دوم کهنوج . رودان)600 

متر دو مداره( 
 20 برق  شبکه  آوری  جمع  و  2-احداث 
راه  احداث  پروژه  سازی  آزاد  جهت  کیلوولت 

سرنیزهمکان 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/22 

استان : لرستان
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق

کابل  آالت  یراق  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
خودنگهدار فشار ضعیف 

مهلت دریافت اسناد : 1397/09/21

استان : مازندران
استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

مازندران 
آگهی : استعالم بها :

های  چاه  برق  تأمین  محوری  1-احداث خطوط 
امور  ای(  سرمایه  های  دارایی  )تملک  کشاورزی 

توزیع برق جنوب ساری 
چاه های  برق  تأمین  محوری  خطوط  2-احداث 
سرمایه ای(  دارایی های  )تملک  کشاورزی 
و  بابل  جنوب  و  شمال  برق  توزیع  امور 

فریدونکنار 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/20

استان : گیالن 
مناقصه گزار : برق منطقه  ای گیالن

آگهی : مناقصه عملیات ساختمانی 32 دستگاه 
فونداسیون قطعه انشعاب انزلی خط چهار مداره 

230 و 63 کیلو ولت انزلی
پره سر

مهلت دریافت اسناد : 1397/09/24

استان : خراسان جنوبی 
مناقصه گزار : آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی : استعالم بها :
1- عملیات برق رسانی به چاه بند زیرزمینی 

فدشک- شهرستان خوسف - نوبت دوم 
2- خرید پمپ، الکتروموتور و کابل برای پروژه 

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/21

استان : فارس
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق شیراز

سیمانی  پایه  انواع  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
مطابق لیست پیوست پرداخت وجه از محل اسناد 

خزانه و با سررسید 30/10/1397 
مهلت دریافت اسناد : 20/09/1397

رسانه منتشر کننده : ستاد ایران 
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وزیر نیرو اعالم کرد:

روسیه با اعتبار1200میلیون 
دالر نیروگاه سیریک را احداث 

می کند
بندرعباس - وزیر نیرو گفت: نیروگاه 1400مگاوات 
با  روسیه  فدراسیون  اعتباری  خط  با  سیریک 

اعتبار 1200 میلیون دالر احداث می شود
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، رضـا اردکانیـان عصـر 
آب  تامیـن  طـرح  افتتـاح  مراسـم  در  دوشـنبه 

طـرح  و  ونیـان  شـمیل  سـدهای  از  بندرعبـاس 
نوسـازی خـط اول آبرسـانی بندرعبـاس از مینـاب 
افـزود: همچنیـن امـروز وفـردا پروژه هـای مختلف 
در حـوزه آب و بـرق با اعتبـار 1480 میلیارد تومان 
در سـطح اسـتان مـورد بهره بـرداری قرارمـی گیرد.

آب  تامیـن  کرد:طـرح  خاطرنشـان  اردکانیـان 
طـرح  و  ونیـان  شـمیل  سـدهای  از  بندرعبـاس 
نوسـازی خـط اول آبرسـانی بندرعبـاس از مینـاب 
مجتمـع  و  مترمکعبـی  یکصدهـزار  آبشـیرینکن  و 
هـای آبرسـانی دژگان از جمله طرح هـای افتتاحی 

ست . ا
وزیـر نیـرو خاطرنشـان کـرد: واحـد گازی هرمز به 
ظرفیـت 160مـگاوات، فـاز اول پروژه نمـک زدایی 
از آب دریـا و تهیـه آب شـیرین بـرای بندرعبـاس 
از جملـه دیگـر طـرح هـای درحـال اجرا دراسـتان 

ست. ا
وی تصریـح کـرد: یکـی از بزرگتریـن طـرح هایـی 
آغـاز  آینـده  مـاه  یـک  آن  اجرایـی  عملیـات  کـه 
مـی شـود، نیـروگاه 1400مگاواتی سـیریک اسـت 
کـه بـا خـط اعتبـاری فدراسـیون روسـیه بااعتبـار 
1200میلیـون دالر سـاخته مـی شـود.  همچنیـن 
دو واحـد نیروگاهـی دیگر به ظرفیـت 627مگاوات 

تـا دو سـال آینـده وارد مـدار مـی شـود.
اردکانیـان همچنیـن بـا اظهـار نارضایتـی از رشـد 
مصـرف دو ونیـم  برابـری متوسـط کشـوری بـرق 
در هرمـزگان ؛ خواسـتار مدیریـت مصـرف مدیران 
توزیـع بـرق، بـرق منطقـه ای و مدیریـت نیروگاهی 
دراسـتان شـد تا هرمـزگان به اسـتانی الگـو دراین 

بخـش تبدیل شـود.
ویـژه  توجـه  خواسـتار  همچنیـن  نیـرو  وزیـر 
نماینـدگان مجلس در بررسـی الیحـه بودجه 98به 

حـوزه آب و بـرق کشـور شـد.
وی بابیـان اینکـه دولـت کارنامـه درخشـانی را  در 
حـوزه تامیـن آب و بـرق کشـور در چهاردهـه اخیر 
داشـته اسـت؛ اظهـار داشـت: صددرصـد جمعیـت 
شـهری و 75درصـد جمعیت روسـتایی از سیسـتم 
هـای پایدار آب شـرب برخوردارند.تمام روسـتاهای 
بـاالی ده خانـوار هـم از نعمـت بـرق برخوردارند و 
در حـوزه جمـع آوری وتصفیـه فاضالت و اسـتفاده 

مجـدد هـم 48 درصدتحـت پوشـش داریم.
اردکانیـان افـزود: بحمـدا... آهنـگ توسـعه کشـور 
تحـت هیـچ شـرایطی و بـا تحریـم هـای ظالمانه و 

یکجانبـه آمریکا کند نشـده اسـت و آینده روشـنی 
پیـش روی فرزنـدان و نسـل هـای آینده اسـت.

وزیـر نیـرو گفت: بـا مدیریت صورت گرفته شـرایط 
نامناسـب آبـی در تابسـتان را عبـور کردیـم کـه 
برنامـه ریـزی و مصـرف صحیـح آب در ایـن حوزه 

گشاسـت. گره 
هرمـزگان  و  مـرزی  هـای  اسـتان  در  افـزود:  وی 
بواسـطه دسترسـی بـه منابـع آب دریـا، در برنامـه 
ای کـه تـدارک دیـده ایـم، در پهنـه ای به وسـعت 
یکصـد کیلومتـر برنامـه تامین آب شـرب از دریا را 
داریـم تـا دغدغـه مـردم مرتفع شـود کـه درهمین 
راسـتا طرح های آبشـیرینکن و نمـک زدایی از آب 
دریـا بـرای مصارف مـردم بندرعباس و روسـتاهای 
طـول مسـیر و کرمـان و یـزد را داریـم تافشـار بـر 

منابـع را کاهـش مـی دهد.
اردکانیـان بـر رعایـت الگوی مناسـب کشـت برای 
سـایر  در   : افـزود  و  کـرد  تاکیـد  هـم  کشـاورزی 
مصـارف نیز بایسـتی بـه ارزش اقتصـادی آب توجه 

. د شو
وزیـر نیـرو اظهارداشـت: کمیتـه اسـتانی کارگـروه 
ملـی سـازگاری باکم  آبـی در هرمـزگان برنامه ای 
را تـدارک دیـده کـه در کارگـروه ملـی بـه بحـث 

گذاشـته شـده اسـت .
وی تاکیـد کـرد: سـرمایه گـذاری های انجام شـده 
موجـب تامیـن آب پایـدار بـرای مصـارف شـرب و 
صنعـت و سـایر بخـش هـا وحفـظ محیـط زیسـت 
و اسـتفاده از پسـاب تصفیـه شـده و جلب سـرمایه 

گذاران شـده اسـت.
وزیـر نیـرو گفـت: هرمـزگان دربخش تامیـن آب و 
انـرژی از وضعیـت مناسـبی برخـوردار مـی باشـدو 
اشـتغال پایـدار نیـز درایـن حـوزه سـاخت و زمان 

بهـره بـرداری ایجـاد می شـود.
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فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
»تولید ملی-افتخار ملی«

روال  وفق  را  ملی«  ملی-افتخار  »تولید  جشنواره  شانزدهمین  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
سال های گذشته و با حضور و سخنرانی مقام های عالی رتبه نظام همراه با تقدیر از مدیران واحدهای 
مرکز  در   97 بهمن   29 دوشنبه  روز  جشنواره  این  می کند.  برگزار  کشور  تولیدی  و  صنعتی  برتر 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 
متقاضیان شرکت در بخش انتخاب واحد برتر می توانند فرم های ثبت نام خود را از سایت خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران به آدرس  /http://iranhim.ir/1397/22171 دریافت کنند. 
تمامی متقاضیان ملزم به تکمیل 3 فرم شامل »فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام«، »پرسشنامه 
مشخصات متقاضی« و با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از فرم های »پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی، 
»پرسشنامه واحد بهره بردار معدی« و یا »پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ« 

می باشند. 
شایان ذکر است فرم های تکمیل شده می بایستی تا تاریخ 97/10/10 به آدرس تهران، میدان فاطمی، 
خیابان فلسطین شمالی، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه برادران غفاری، جنب دانشگاه علمی و کاربردی 

پالک 2 ارسال شود. 

http://iranhim.ir/1397/22171/ 
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

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

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

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
1- اختصاص 15 درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : 180 هزار تومان )حداقل 20 مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :153هزار تومان

2- 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: 1 میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 66944967 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 21-88546619 )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن 3-66570930 داخلی 113 )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.



بخش خصوصی در پیچ و خم 
بوروکراسی صندوق توسعه ملی

بازرگانی  اتاق  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
تهران در نشست آذر ماه میزبان رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی بودند و در مورد مسایل 

مربوط به این صندوق به گفت وگو نشستند.
اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  پنجمین  و  چهل 
بازرگانی تهران با حضور مرتضی شهیدزاده، رئیس 
به  ویژه  نگاهی  ملی،  توسعه  صندوق  عامل  هیات 
روابط دوجانبه بخش خصوصی و این صندوق داشت 
و ماموریت ها و عملکرد آن را مورد پایش قرار داد. 
پارلمان بخش  نمایندگان  فصل مشترک گفته های 

سخت  و  پیچیده  بوروکراسی  پایتخت،  خصوصی 
که  جایی  تا  بود،  تسهیالت  اعطای  برای  صندوق 
اجرای پروژه خود صرفنظر  از  اقتصادی  فعال  گاهاً 
خارج  انتفاع  حیز  از  اقتصادی  طرح  یا  می کند 
کردند  تاکید  خصویص  بخش  نمایندگان  می شود. 
اگر صندوق واقعا به دنبال توسعه است باید چالش 
و در ریسک  را حل کند  بوروکراسی طوالنی خود 
از  هم چنین  نشست  این  در  شود.  سهیم  پروژه ها 
معرفی  و  »امین الضرب«  ساالنه  مراسم  برگزاری 
کارآفرینان نمونه و تقدیر از پیشکسوتان صنعت در 

18 دی ماه خبر داده شد.
درخواست کمک از بخش خصوصی برای استفاده از 

منابع مالی خارجی

در ادامه این جلسه مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات 
پرداخت  ایراد سخن  به  توسعه ملی  عامل صندوق 
و عملکرد و برنامه ها این صندوق را تشریح کرد. او 
با اشاره به اینکه ایجاد صندوق توسعه ملی، ابتکار 
توسط  اقتصادی  توسعه  برای  انقالب  معظم  رهبر 
از کارکرد  افزود: گاهی  بخش خصوصی بوده است 
صندوق توسعه ملی برداشت های نادرستی  صورت 
بخش  با  کنیم  سعی  باید  ابتدا  در  ما  و  می گیرد 
صندوق  مورد  در  مشترکی  ادبیات  به  خصوصی 

توسعه ملی دست پیدا کنیم.
اساسنامه  آنچه در  و  فعالیت ها  به حیطه  او سپس 
قرار گرفته است،  تاکید  صندوق توسعه ملی مورد 
اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت 
از پروژه های دانش بنیان، استفاده از منابع صندوق 
برای جذب  سرمایه گذاری خارجی از جمله وظایفی 
قرار  اشاره  مورد  صندوق  اساسنامه  در  که  است 

گرفته است.
درصد   32 از  صندوق  منابع  داد:  ادامه  شهیدزاده 
این  است  قرار  اگر  و  حاصل  می شود  نفت  فروش 
منابع به دو برابر افزایش پیدا کند، باید به حوزه هایی 
این  و  شود  متصل  است،  خارجی  منابع  دارای  که 
ارتباط باید بر اساس مقررات  بین المللی برقرار شود. 
به همین سبب ایجاد بانک خصوصی و کانال مالی 
نخستین  بنابراین  گرفت.  انجام  با حمایت صندوق 
درخواست ما از بخش خصوصی در این نشست آن 
که  بشود  کمکی  و  شود  فراهم  شرایطی  که  است 
مالی  امکانات  از  خصوصی  بخش  کمک  با  بتوانیم 

خارجی استفاده کنیم.
 شهیدزاده اظهار داشت: هنوز بخش خارجی صندوق 
توسعه ملی راه اندازی نشده است و این بخش جز با 

حضور و کمک بخش خصوصی راه  نمی افتد.
اشاره  با  ملی  توسعه  صندوق  عامل  هیات  رئیس 

به  منابع  از  بخشی  تبدیل  نظیر  راهبردهایی  به 
زاینده  سرمایه های  و  مولد  ماندگار،  ثروت های 
اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت 
و گاز و فرآورده های نفتی از طریق تامین مالی که 
مقام معظم رهبری تعیین کرده اند، گفت: هریک از 
این موارد ذکر شده، نیازمند برنامه اجرایی است و 
منابع  از  است که  آن  اگر بخش خصوصی درصدد 
در  باید  ببرد  بیشتری  بهره  ملی  توسعه  صندوق 

اجرایی شدن این برنامه ها نقش بیشتری ایفا کند.
برای  شده  تعریف  مصارف  برخی  به  سپس  او 
آن  به  اعطای تسهیالت  نظیر  توسعه ملی  صندوق 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  از  دسته 
دلیل  به  گفت:  شده اند،  برنده  مناقصات  در  که 
عامل  و خصوصی،  دولتی  بانک های  آنکه همچنان 
اعتباری  خط  نتوانسته ایم  هنوز  هستند،  صندوق 
برای پرداخت این تسهیالت ایجاد کنیم. همچنین 
مالی  و  پولی  بازارهای  در  مورد  سرمایه گذاری  در 
خارجی نیز باید بگویم، این اقدام با همکاری بخش 
خصوصی و با انتشار اوراق قابل انجام است. اما این 
امر نیازمند سازوکاری است که بخش خصوصی با 
بانک ها به تفاهم برسد و پس از حصول این تفاهم، 
صندوق توسعه ملی مجوز پرداخت را صادر  می کند.

در  صندوق  منابع  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او   
حوزه توسعه کشت گلخانه ای، توسعه تولید آبزیان و 
صنایع تکمیلی، گردشگری و پروژه های دانش بنیان 
از  یکی  داد:  ادامه  است  داشته  باالیی  تخصیص 
محصوالت  صادرات  از  پشتیبانی  ما  فعالیت های 
هزار   4 که حدود  است  و صنعتی  است  کشاورزی 
صادرات  بخش  از  پشتیبانی  به  تومان  میلیارد 

اختصاص یافته است.
بوروکراسی پیچیده، پروژه ها را از حیز انتفاع خارج 

 می کند
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هیات  اعضای  به  نوبت  جلسه،  این  ادامه  در 
نمایندگان رسید تا دیدگاه ها و انتظارات خود را از 
عملکرد صندوق توسعه ملی بیان کنند. ابتدا محمد 
اتابک مدت زمان فرآیند بررسی پرونده متقاضیان 
دریافت تسهیالت از این صندوق را مورد نقد قرار 
داد و با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی این 
پرسش را در میان گذاشت که حداکثر زمان انتظار 

برای فعاالن اقتصادی چه میزان است.
بیان  با  تهران  اتاق  نایب رییس  جهانگیری،  مهدی 
در  تسهیالت  دریافت  طوالنی  بوروکراسی  اینکه 
صندوق توسعه ملی، پروژه ها را از حیز انتفاع خارج 
اقتصادی در مواجهه   می کند به سه چالش فعاالن 
با این صندوق اشاره کرد و گفت: درخواست فعاالن 
اقتصادی از صندوق توسعه ملی به بانک عامل ارجاع 
اعتبارسنجی  به  اقدام  عامل  بانک  سپس   می شود، 
متقاضی  می کند و پس از چند ماه نظر خود را به 
صندوق اعالم  می کند و مدت اعطای تسهیالت نیز 
چند ماه به درازا  می کشد. در چنین شرایطی فعال 
پروژه  اقتصادی  توجیه  چگونه  می تواند  اقتصادی 
خود را حفظ کند. این بوروکراسی بخش خصوصی 

را چالش جدی مواجه کرده است.
تسهیم  خواستار  سخنانش  ادامه  در  جهانگیری 
ریسک اعطای تسهیالت میان بانک عامل و صندوق 
توسعه ملی شد و گفت: در حالی که اقتصاد دچار 
تورم شده و هزینه تمام شده پروژه ها جهش کرده 
با  متناسب  متممی  ملی،  توسعه  اما صندوق  است 
شرایط اقتصادی کشور در اعطای تسهیالت لحاظ 

 نمی کند.
نمایندگان  هیات  عضو  دیگر  صالحی  حمیدرضا 
شد  این  خواستار  توضیحاتی،  در  نیز  تهران  اتاق 
ارائه شده به صندوق توسعه  که ریسک پروژه های 
ملی از سوی بانک های عامل را این صندوق متقبل 

تحریم های  دلیل  به  وی،  گفته  به  که  چرا  شود 
اخیر، امکان استفاده از اعتبار بانک های خارجی نیز 

ناممکن شده است.
چه میزان از تسهیالت به بخش خصوصی اختصاص 

یافته است؟
اقتصاد  کمیسیون  رییس  محمود  نجفی عرب، 
که  کرد  مطرح  را  پرسش  این  تهران  اتاق  سالمت 
سهم بخش خصوصی از تسهیالت اعطایی صندوق 
به  اشاره  با  همچنین  او  است؟  بوده  میزان  چه  به 
جهش قیمت ارز گفت: در کشور ما سیستم بیمه ای 
برای پوشش ریسک هایی اعم از افزایش قیمت ارز 
مساله  این  برای  ملی  توسعه  ندارد. صندوق  وجود 

چه تدبیری اندیشیده است؟
 نجفی عرب در ادامه به اختصاص 500 میلیون یورو 
از منابع صندوق توسعه ملی به تعیین تکلیف بدهی 
دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد 
و گفت: مقررشده است، این منابع در سامانه نیما 
تجهیزات  و  دارو  بخش  به  و  شود  تبدیل  ریال  به 
که  مکانیزمی  البته  کند.  پیدا  اختصاص  پزشکی 
سازمان برنامه پیش بینی کرده، مورد رضایت فعاالن 
این  که  است  این  ما  پیشنهاد  نیست.  دارو  صنعت 
منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا در قالب 
استفاده  اعتبار  گشایش  در  ساله  یک  ریفاینانس 

شود.
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  دیگر  مستوفی  فریال 
تهران نیز خواستار این شد که منابع صندوق توسعه 
گیرد  تعلق  است،  اقتصادی  که  پروژه هایی  به  ملی 
مورد  صندوق  این  کارشناسان  سوی  از  پروژه ها  و 

ارزیابی دقیق قرار گیرد.
کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز نسبت به تسهیم ریسک اعطای تسهیالت 
میان بانک های عامل و صندوق توسعه ملی تاکید 

کرد و با اشاره به سخنان شهیدزاده مبنی بر کاهش 
نرخ تسهیالت صندوق توسعه ملی، خواستار تعدیل 

نرخ قراردادهای قبلی شد.
فخر  مایه  ملی،  توسعه  منابع صندوق  ریالی کردن 

نباشد
تبدیل  که  بود  عقیده  این  بر  هم  پورقاضی  مهدی 
نباید  ریال  به  ملی  توسعه  صندوق  ارزی  منابع 
خطاب  او  باشد.  صندوق  این  مدیران  افتخار  مایه 
رسالت  گفت:  ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل  به 
و  کنید  را حفظ  منابع صندوق  که  است  این  شما 
ریالی کردن منابع این صندوق و ایجاد صف طوالنی 
افتخار  مایه  ریالی  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  از 
است  نیم  و  سال  دو  شرکتی،  آنکه  نتیجه  نیست. 
که درخواست تسهیالت ارزی کرده و هنوز پاسخی 
دریافت نکرده است. صندوق توسعه ملی با اعطای 
که  آنهایی  و  توزیع  می کند  رانت  ریالی،  تسهیالت 
اولویت  در  ارائه  می کنند  وکیل  و  وزیر  از  نامه ای 
بخش  عاید  منابع  این  از  بنابراین  قرار  می گیرند. 

خصوصی واقعی  نمی شود.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به 
مباحثی که در خصوص اعطای تسهیالت به برخی 
پروژه ها با نرخ های دولتی یا نیمایی مطرح  می شود، 
گفت: تاکید ما این است که تسهیالت با نرخ یکسان 
به متقاضیان ارائه شود. اگر مدیران صندوق به دنبال 
اعطای تسهیالت با نرخ های متفاوت هستند، بدین 
بخش  و  ملی  توسعه  صندوق  قرائت  که  معناست 

خصوصی از توسعه متفاوت است.
بخش  برای  فقط  ملی  توسعه  صندوق  منابع 

خصوصی است
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه و 
در پاسخ به سواالت و نظرات مطرح شده از سوی 
اعضای هیات نمایندگان، گفت: صندوق توسعه ملی 

تالش داشته است تا 80 درصد منابع این صندوق 
به  درصد   20 تنها  و  خصوصی  بخش  اختیار  در 
موسسات عمومی غیردولتی تخصیص یابد و تاکنون 
از این منابع برای پروژه های بخش دولتی استفاده 

نشده است.
شهیدزاده سپس افزود: از جمله منابع تخصیص یافته 
این صندوق، برای احیای 300 هزار هکتار منابع آب 
به اذن مقام  بوده که  و خاک در استان خوزستان 
و  اختیار وزارت جهاد کشاورزی  معظم رهبری در 

وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی همچنین این توضیح را داد که بخشی از منابع 
کاالهای  تامین  برای  ملی  توسعه  صندوق  ریالی 

مورد نیاز مردم تخصیص داده شده است.
عامل  هیات  عضو  تیموری،  حمیدرضا  همچنین 
 3.5 بهره  خصوص  در  نیز  ملی  توسعه  صندوق 
به  ملی  توسعه  صندوق  ارزی  تسهیالت  درصدی 
بخش های غیر از نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه 
2.5 درصد از این سود سهم بانک هاست؛ خاطرنشان 
کرد: سهم صندوق تنها یک درصد است؛ یعنی اگر 
ما این پول را در بانک مرکزی سپرده گذاری بکنیم، 

بدون ریسک 3.5 درصد سود  می گیریم.
تضامین الزم  اخذ  بدون  بانک ها  اظهار داشت:  وی 
ما  می خواهند  از  چگونه  پس  تسهیالت  نمی دهند 
و  ملی  منابع  بگیریم،  را  الزم  تضامین  آنکه  بدون 
برای آیندگان را در قالب تسهیالت پرداخت کنیم؛ 
بانک ها  به  که  را  کهتسهیالتی  است  حالی  در  این 
 می دهیم برای آن است که به متقاضیان بدهند؛ تا 
زمانی که به متقاضی ندهند، جریمه برای آنها در 

نظر گرفته ایم تا خودشان با آن کار کنند.
بیفتد  عقب  به  اقساط  در  بانک  اگر  افزود:  وی 
 نمی تواند از منابع صندوق استفاده کند و به همین 

دلیل ریسک پروژه متوجه بانک است.
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مترجم: مهدی نیکوئی
منبـع: Jive Software : مـن بـه تازگـی یک 
پنـل تخصصـی در مـورد شـیوه سـنجش و 
مداخلـه  و  مشـارکت  میـزان  اندازه گیـری 
کارکنـان در فرآیند هـای شـرکت ها را برگـزار 
کـه  پنـل  ایـن  در  شـرکت کنندگان  کـردم. 
مدیـران کسـب وکارها را تشـکیل می داننـد 
بسـیار پر شـور و حرارت بودنـد و واقعا باید به 
ایـن موضوع پرداخـت که چرا مسـاله رضایت 
و مشـارکت کارکنـان تا این انـدازه مورد توجه 
کارشناسـان و فعـاالن بـازار قرار گرفته اسـت.

پژوهش های مختلفی که انجام شده و باز هم انجام 
خواهد شد، حاکی از آن بوده اند که میزان مشارکت 
فرآیندهای  و  فعالیت ها  در  کارکنان  داوطلبانه 
شغلی  رضایت  میزان  به  بستگی  تنها  نه  سازمان 
آنها دارد، بلکه به تغییر کارکنان شرکت )از طریق 
استخدام، اخراج و استعفا( هم مربوط است. در حالی 
که شرکت های مختلف امروز، اقدامات بسیاری برای 
افزایش مشارکت داوطلبانه کارکنان خود از طریق 
بهبود رضایت شغلی آنها در پیش گرفته اند، اما در 
به  نتایج  و  کرده اند  زمینه ها،کم کاری  از  بسیاری 

دست آمده نیز رضایت بخش نیست.

هنوز هم به نظر می رسد که بین خواسته های واقعی 
کارکنان و آنچه کارفرمایان واقعا رغبت به ارائه اش 
را دارند، تفاوت چشمگیری وجود دارد. این مطلب 
مشاور  برجسته ترین  و  بنیانگذار  لوئب،  ناتالی  با  را 
در  دیولوپمنت«،  لیدرشیپ  »لوئب  مشاوره  گروه 
دیداری که به تازگی داشتیم، با من مطرح کرد )او 
برنامه های  اهمیت  در آخرین مقاله من هم درباره 
رفاهی محیط کار برای افزایش مشارکت داوطلبانه 
کارکنان سخن گفته بود(. لوئب برایم توضیح داد که 
در شروع کارش برای ارائه مشاوره افزایش مشارکت 
)که  خود  قرارداد  طرف  شرکت های  در  کارکنان 
صحبت های  همواره  بودند(،  حقوقی  شرکت هایی 
خود را با این جمله شروع می کرده است که »اگر 
سازمانی  فرهنگ  یک  ایجاد  به  اقدام  شرکت،  یک 
آیا  شد.  خواهد  ایجاد  خودش  فرهنگ،  یک  نکند، 
چنین فرهنگ خودظهوری، همان چیزی است که 
شرکت به دنبال آن بوده است؟« ایجاد یک فرهنگ، 
کارکنان  دواطلبانه  مشارکت های  در  فراوانی  نقش 
می گوید،  لوئب  که  همان طور  همچنین،  دارد. 
بپرسند  خود  از  را  سوال  این  باید  مدیران  همواره 
که »آیا آمادگی شنیدن سخنان کارکنان خود را در 
آیا  دارند؟  دریافتی هایشان  و  پاداش ها  ارزش  مورد 
کارکنان واقعا پاداش هایی را که مدیران منصفانه و 

ارزشمند می دانند، می خواهند؟«
ما در ادامه، راه های ساده ای برای بررسی، سنجش 
قرار  شما  اختیار  در  کارکنان،  مشارکت  افزایش  و 
می دهیم. اما پیش از آنکه شروع به امتحان راه های 
جدید برای ایجاد یا افزایش مشارکت کارکنان خود 
شرایط  بررسی  به  که  است  آن  منطقی  کنید،  را 

کنونی شرکت خود بپردازید.
 آمارها از چه سخن می گویند؟

درک میزان و سطح مشارکت داوطلبانه کنونی کارکنان، 

برای تصمیم گیری و اقدام کردن، بسیار حیاتی است. 
در حوزه های کاری ما که بیشتر، شرکت های حقوقی 
هستند، کارکنان مختلف با طیف های بسیار متفاوتی 
به کار گرفته می شود که سطوح آنها از سطوح ابتدایی 
می رود  پیش  پیچیده ای  بسیار  تا سطوح  تازه کار  و 
دارند.  برعهده  حساس  و  خاص  مسوولیت های  که 
بررسی تنوع کارکنان، تجربیات آنها و مسوولیت هایی 
که بر عهده دارند، نقطه مناسبی برای شروع پروژه 
افزایش مشارکت آنها است. مری رابینسون، رئیس 
بخش منابع انسانی شرکت »دوان موریس« می گوید 
آن  اندازه گیری  چیز،  هر  بهبود  برای  گام  نخستین 
است. او توضیح می دهد که در شرکتش، »در انتهای 
هر سال، پژوهشی کامل درباره نتایج و عملکردهای 
شرکت انجام شده و این نتایج با داده های سال قبل 
که  است  صورت  این  به  می شوند.  مقایسه  خود  از 
می توان نگرشی قابل اقدام نسبت به وضعیت موجود 
دارد  باور  که  این شرکت  مدیریت  آورد.«  به دست 
به  با  است،  قائل  ارزش  دیگران  برای  واقعی  به طور 
و  به بحث  نتایج، می تواند  و  آمار  این  آوردن  دست 
گفت وگو با شرکا و کارکنان خود بپردازد. رابینسون 
توضیح می دهد: »زمانی که مردم می دانند شما به 
و  وفاداری  می دهید،  اهمیت  کارشان  نتایج  و  آنها 

تعهدشان افزایش پیدا می کند.« 
پژوهش  آخرین  عینی،  مثال های  از  ما  برای  او 
ما  مثال،  »به عنوان  می گوید:  شرکتش  داخلی 
برای  که  بودیم  خواسته  خود  کارکنان  و  شرکا  از 
از  توضیح دهند که  انسانی شرکت  منابع  مدیریت 
نظر آنها، مدیریت شرکت تا چه اندازه در حوزه های 
ارزیابی عملکرد، مشاوره  پاداش و جبران خدمات، 
شغلی، اعالم فرصت شغلی، رویکردهای استخدام و 

پروژه های ویژه از کارکنان خود پشتیبانی می کند.
 ادامه دارد

سنجش و افزایش مشارکت نیروی کار
قدرت نهفته در پاداش دهی به کارمندان



11

شماره    2318 20 آذر 1397

11

نگاه آخر

طبیعت پاییزی مازیچال - مازندران

مازیچال در نزدیکی شهر کالردشت در ارتفاع حدودا 2600 متری از سطح دریا قرار دارد.  مهم ترین 
گونه ی گیاهی این منطقه یک نوع بلوط است که تنها در این جنگل وجود دارد که در زبان محلی بلوط 
را »مازو« می خوانند و به گودال »چال« به آن می گویند، به دلیل انبوه درختان بلوط در این منطقه، 

»مازیچال« نام گرفته و به معنای گودال بلوط است.

https://www.yjc.ir/fa/news/6741580/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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