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سیاست ایران در دوئل با آمریکا

دکتر روح اهلل اسالمی/ دنیای اقتصاد
منطق،  و  عرف  خالف  حرکت  یک  در  آمریکا 
در  را  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نیز  ایران  و  داد  قرار  تروریستی  گروه های  لیست 
در  آمریکا  نظامی  نیروهای  متقابل  اقدامی  در 
است  این  پرسش  نهاد.  نام  تروریست  را  منطقه 
چیست؟  آمریکا  و  ایران  بعدی  سیاست های  که 
آیا دو کشور به سمت برخوردهای نظامی و جنگ 
و  همسایه  کشورهای  رفتار  می کنند؟  حرکت 

قدرت های بین المللی چه خواهد بود؟
بعد از این رویداد چه آینده امنیتی و سیاسی ای 
برای  ایران روی می دهد و چه راهکارهایی  برای 

حفظ کشور وجود دارد؟
در  تهاجمی:  بازنمایی  و  انزواگرایانه  سیاست 
به خصوص  و  داخله  سیاست  ترامپ  ذهنیت 
آشنایی  او  و  ندارد  جایگاهی  خارجه  سیاست 
محدودی با حقوق و سازمان های بین الملل دارد. 
باعث  ترامپ  محافظه کارانه  و  ملی گرایانه  مبنای 

شده است که از وجه حقوقی و سازه های 

جمع آوری و ارسال کمک های 
شرکت های عضو به مناطق سیل زده

مراسم ترحیم شادروان محمدحسن باقری 
پدر گرامی آقایان: علی، صادق، پیام باقری و یگانه دختر داغدارش

زمان:دو شنبه 27 فروردین ساعت 15 الی 16/15 
مکان: سعادت آباد، میدان کاج، مسجد جامع الرسول

حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی 
خاطر بازماندگان خواهد بود.

جمع آوری و ارسال کمک های شرکت های عضو اعالم آمادگی سندیکای صنعت برق؛
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خود  آمادگی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
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تروریستی  نقطه زنی های  و  تحریم  دیدبانی  قدرت 
ایران  امنیتی  محیط  پیچیده  وضعیت  همسایگان: 
ریشه در سیاست خارجی ایران با همسایگان دارد. 
تشیع،  انقالبی،  معرفتی  کمربندهای  مجموع  از 
بخشی  تنها  پسامدرنیته  و  مدرنیته  و  ایران  اسالم، 
از کمربندها به لحاظ امنیتی فعال هستند و از همه 
دیپلماسی  با  ایران  ساختاری  و  سازه ای  امکانات 
بازیگران  رفتار  کنترل  و  مهار  جهت  همه جانبه 
و  تحریم ها  افزایش  علل  نمی شود.  استفاده  منطقه 
گروه های  رده  در  ایران  نظامی  نیروی  دادن  قرار 
جهت  در  همسایه  کشورهای  فعالیت  تروریستی 
تضعیف نظام سیاسی و حتی تجزیه و نابودی ایران 
است. فشارهای اسرائیل و عربستان و سفرهای زیاد 
نخبگان آنها به آمریکا، روسیه و کل منطقه باعث 
چالش  بین الملل  سطح  با  نه تنها  ایران  است  شده 
داشته باشد، بلکه در منطقه نیز به چرخه امنیتی 

همسایه  کشورهای  تمرکز  اثر  بر  است.  شده  وارد 
و  کنترل  سطح  عربستان  و  اسرائیل  هزینه های  و 
انزوای ایران به سطوح تحریم های همه جانبه و در 

نهایت قرار گرفتن در لیست تروریسم ختم شد.
فعلی:  وضعیت  در  ایران  راهبردی  سیاست های 
آمریکا از ابتدای انقالب با اشغال سفارت و پیدایش 
و  ذهنی  سازه های  نتیجه  که  سیاسی  چالش های 
ایران  منافع  به  زدن  ضربه  سمت  به  بود  تاریخی 
برآمد. در وضعیت فعلی همان  از هر شکل ممکن 
آن  نتیجه  که  است  شده  تهاجمی تر  سیاست ها 
افزایش جنگ های نیابتی و قدرت یافتن گروه های 
شبه نظامی خواهد بود. هزینه فعالیت های بین المللی 
منطقه ای  خرابکاری های  و  اسرائیل  را  ایران  علیه 
در  است.  گرفته  برعهده  عربستان  را  ایران  علیه 
باید موازنه قوا را  شرایط فعلی در سطح بین الملل 
در برابر آمریکا حفظ کرد. فعال کردن چین، روسیه، 
توسعه  حال  در  کشورهای  حتی  و  اروپا  اتحادیه 
آسیایی و آمریکای التین می تواند تهدیدات امنیتی 
را خنثی سازد. همین طور در سطح منطقه باید با 
رویکردی عملگرا به سمت ایجاد رابطه مسالمت آمیز 
با همسایگان و حداقل سازی چالش ها حرکت کرد. 
در صورت فعال بودن کمربندهای معرفتی سیاست 
هستند،  قدرتمند  و  چندوجهی  که  ایران  خارجی 
از  را  خود  عملیاتی  توان  مستقیم  به طور  آمریکا 
متخاصمانه ای  و  حساس  وضعیت  می دهد.  دست 
شکل گرفته است و کمترین توجه به آرایش توان 
وارد  را  کشور  می تواند  دیپلماسی  هنر  و  نظامی 
آشوب و جنگ سازد. نیاز به رعایت سلسله مراتب 
و یکدستی در نهادهای راهبردی سیاست خارجی 
ایران است که هر گونه موازی کاری و بازنمایی های 
قهرمانانه و احساسی می تواند کشور را در راستای 

اهداف ترامپ قرار دهد.

آمادگی سندیکا برای جمع آوری 
و ارسال کمک های شرکت های 

عضو به مناطق سیل زده
خود  آمادگی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
کمک های  ارسال  و  جمع آوری  برای  را 
 شرکت های عضو به مناطق سیل زده اعالم کرد. 
وقوع سیل  متاسفانه  است؛  آمده  نامه  ابتدای  در  ـ 
از استان های کشور، موجب جان باختن  در برخی 

خسارات  آمدن  وارد  و  عزیز  هم میهنان  از  شماری 
است.  شده  زده  سیل  مناطق  ساکنین  به  گسترده 
ویرانگر  سیلی  گرفتار  عزیزمان  ایران  که  امروز 
ملزومات  از  مناطق،  این  متاسفانه ساکنین  و  شده 
انسجام  و  نیستند، همراهی  برخوردار  اولیه زندگی 
پیش نیازی  خصوصی  و  دولتی  مختلف  بخش  های 
 برای بهبود شرایط حاکم بر استان های سیل زده است. 
صنعت  سندیکای  است؛  شده  تاکید  ادامه  در  ـ 
از بخش خصوصی صنعت  نمایندگی  به  ایران  برق 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  کشور  برق 
دیده،  آسیب  عزیز  هموطنان  آالم  کاهش  و  خود 
آمادگی دارد همچون تجارب گذشته در زلزله های 
کرمانشاه،   1396 سال  و  آذربایجان   1391 سال  
نیاز  مورد  اقالم  و  کاال  جمع آوری  به  نسبت 
نیکوکار  و  خیر  اعضای  حمایت  با  آسیب دیدگان 
 خود و توزیع آن در مناطق آسیب دیده اقدام کند. 
عضو  شرکت های  چنانچه  می افزاید؛  نامه  این  ـ 
و  اقدام ملی  این  به مشارکت در  سندیکا عالقمند 
خداپسندانه باشند، دبیرخانه سندیکا آمادگی خود را 
برای جمع آوری کاالها و اقالمی همچون پتو، البسه، 
و  فرش، موکت، موادشوینده، موادغذایی کنسروی 
لوازم بهداشتی )به ویژه برای کودکان از جمله شیر 
خشک و پوشک( و داروهای مازاد دارای تاریخ مصرف 
 را به منظور ارسال به مناطق سیل زده اعالم می دارد.

از  آن دسته  که  است  شده  اعالم  پایان  در  ـ 
از  بخشی  دارند  آمادگی  که  عضو  شرکت های 
پیمانکاری  یا  مهندسی  ظرفیت های  و  تجهیزات 
خود را در بازسازی زیرساخت های مناطق سیل زده 
بکار گیرند، مراتب را به سندیکا اعالم فرمایند. به 
سندیکا  دبیرخانه  با  هماهنگی  برای  و  منظور  این 
با شماره تلفن 3-66570930 )داخلی 111 خانم 

باقرپور( تماس حاصل فرمایید.
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استقبال جنوب شرق آسیا از 
انرژی پاک

تهران - ایرنا - شرکت های متولی تامین انرژی 
در جنوب شرق آسیا که از دیرباز به سوخت های 
فسیلی وابسته اند، برای تامین نیاز رو به رشد 
برق در این منطقه به سرعت در حال توسعه، به 

سمت انرژی های تجدیدپذیر روی آورده اند.

از 100  ژاپن، وجود بیش  نیکی  روزنامه  نوشته  به 
آتش فشان فعال در اندونزی، امکان تحقق تصمیم 
شرکت "استار انرژی" اندونزی برای سرمایه گذاری 
فراهم  را  بومی  گرمایی  زمین  منابع  زمینه  در 
تولید  بخار  غربی،  جاوه  در  ای  پروژه  در  کند.  می 
شده توسط کوه ساالک با عبور از خط لوله، برای 
چرخاندن توربین های تولید برق استفاده می شود.

فارغ از هرگونه آلودگی، بخار آب شیری رنگ منتشر 
شده از لوله های تاسیسات، تنها چیزی است که از 

آن منتشر می شود.
شرکت استار انرژی، تابعه شرکت عظیم پتروشیمی 
"باریتو پاسفیک" اندونزی است که تاسیسات انرژی 
ترین  بزرگ  از  ویندو"،  "وایانگ  گرمایی  زمین 

تاسیسات زمین گرمایی اندونزی، را اداره می کند.
این شرکت قادر به تولید 875 هزار کیلووات برق 
است و تصمیم دارد، ظرفیت تولید خود را به بیش 

از یک میلیون کیلووات برساند. 
بـر اسـاس گـزارش ایـن روزنامـه ژاپنـی ، شـرکت 
دولتـی "پـی ان ان" نیز به دنبال اسـتفاده از انرژی 
زمیـن گرمایـی برای بـرون رفـت مـردم از تنگنای 

کمبـود برق اسـت.
ایـن شـرکت در حـال خریـد انـرژی پـاک تولیـد 
شـده از سوی تاسیسـات مسـتقلی مانند تاسیسات 
تولیـد بـرق از انـرژی زمیـن گرمایـی سـاروال در 

سـوماترا اسـت. 
شـرکت انـرژی "بانپـو" در تایلنـد کـه حـدود 90 
درصد درآمدش را از ذغال سـنگ کسـب می کند، 
در نظـر دارد محـل درآمـد خـود را تنـوع ببخشـد.  
بـه گفتـه مدیرعامـل ایـن شـرکت تایلنـدی، هدف 
تلفیـق ذغـال سـنگ بـا انـرژی تجدیدپذیـر، سـود 

حداکثـری و تامیـن نیـاز جامعه اسـت. 
بـا  خورشـیدی  ژنراتورهـای  گذشـته  سـال  بانپـو 

ظرفیـت تولیـد 150 هـزار کیلـووات بـرق نصـب 
 . د کر

برآوردهـا نشـان مـی دهـد، جنوب شـرق آسـیا به 
نـور خورشـید، 30  بـه  فـراوان  خاطـر دسترسـی 
انـرژی خورشـیدی تولیـد  از ژاپـن  درصـد بیـش 

خواهـد کـرد.
بانپـو تصمیـم دارد تـا پایان سـال 2021 میالدی ، 
نیروگاهـی بـادی بـا ظرفیت 80 هـزار کیلـووات با 
هزینـه 408 میلیـون دالر در اسـتان سـوک ترانگ 

در جنـوب ویتنـام احـداث کند. 
خـط سـاحلی طویل ویتنـام، این کشـور را به یکی 
از مناسـب تریـن مناطـق تولیـد انـرژی بـادی در 

جنـوب شـرق آسـیا تبدیـل کرده اسـت. 
دیگـر  از  مالـزی،  نشـنال  تنـاگا  دولتـی  شـرکت 
شـرکت هایـی اسـت کـه در حـال سـرمایه گذاری 

بـر بـرق خورشـیدی اسـت.
بـه  نوامبـر گذشـته شـروع  مـاه  ایـن شـرکت در 
در  کیلوواتـی  هـزار   50 تاسیسـات  در  فعالیـت 
تریـن  بـزرگ  از  یکـی  کواالالمپـور،  نزدیکـی 
تاسیسـات بـرق خورشـیدی در ایـن کشـور، کـرد.
نیـاز جنوب شـرق آسـیا به انـرژی در سـال 2030 
میـالدی ، 70 درصد بیشـتر از سـال 2017 خواهد 
بـود. طبـق تخمیـن آژانـس بیـن المللـی انـرژی 
 51.14  ، میـالدی   2017 سـال  در  تجدیدپذیـر، 
میلیـون کیلووات بـرق در اندونزی، تایلنـد، ویتنام، 
تجدیدپذیـر  انـرژی  منابـع  از  فیلیپیـن  و  مالـزی 
تولیـد شـد و ایـن میـزان تـا پایـان 2025، بیـش 
از سـه برابـر و بـه 161.8 میلیون کیلـووات خواهد 
رسـید. فیلیپیـن نیـز ماننـد اندونـزی آتش فشـان 
هـای فعـال زیـادی دارد و این دو کشـور هـر کدام 
حـدود دو میلیـون کیلـووات بـرق از انـرژی زمیـن 

گرمایـی تولیـد مـی کنند.

تدارک غرفه های رایگان برای 
فعاالن اقتصادی ایران در 

نمایشگاه حلب سوریه 
دومین  می رساند  محترم  اعضای  اطالع  به 
تاریخ  از  سوریه  حلب  بین المللی  نمایشگاه 
۹8/01/31 لغایت ۹8/02/0۶ در این شهر برگزار 

می شود. 
مدیر این نمایشگاه اعالم آمادگی نموده تا غرفه های 
تمایل  ایران که  اقتصادی  فعاالن  اختیار  رایگان در 
به عرضه محصوالت خود در این رویداد دارند، قرار 
اطالعات  کسب  جهت  می توانند  عالقمندان  دهد. 
  http://aleppo-fair.com سایت  به  بیشتر 

مراجعه کنند. 

 http://aleppo-fair.com  
 http://aleppo-fair.com  
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ساعدی به اقتصادآنالین خبر داد؛

گفت وشنودهای اردکانیان در 
کمیسیون انرژی/ وزیر نیرو، 

مقصران را معرفی کند
در حالی سهل انگاری و کوتاهی برخی مسئولین 
را  اخیر  سیل  خسارات  تشدید  در  آب  حوزه 
شاهد هستیم که وزیر نیرو قول داد با تشکیل 
معرفی  را  خاطی  مدیران  یاب،  حقیقت  کمیته 

کند.
اقتصادآنالین-مریم علیزاده؛ روز گذشته وزیر نیرو به 
همراه معاونین و مسئولین آب و برق استان خوزستان 
انرژی حاضر  روز گذشته کمیسیون  در جلسه عصر 
شدند و به سواالت و ابهامات اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی پاسخ دادند. در این خصوص 
قاسم ساعدی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به 
خبرنگار اقتصادآنالین گفت: در این جلسه ما از وزیر 
نمایندگان  مجمع  ورود  از  پیش  تا  خواستیم  نیرو  
خوزستان، لرستان و گلستان به بحث شکایات کتبی 
از وزارت نیر، شما بعنوان وزیر این وزارتخانه، مقصرین 

بروز خسارات سنگین سیل را شناسایی و اعالم کنید.
وی با تاکید بر اینکه وزیر نیرو باید مسئولیت انسانی 
خود را در این ماجرا بپذیرد، گفت: وزیر نیرو نیز در 
این جلسه پذیرفت که از ریز و کالن مدیران وزارت 
نیرو را مورد بررسی قرار دهد. از این رو مقرر شد تا 
شخص وزیر کارگروه حقیقت یاب در خصوص بررسی 
بسیار دقیق ابعاد سیل و مقصران تشدید خسارات وارده 

تشکیل دهد.

نماینده دشت آزادگان با بیان این موضوع که کمیسیون 
انرژی اسنادی مبنی بر عدم پیش بینی صحیح فنی از 
سوی مدیران وزارت نیرو در دست دارد، گفت: برای 
مثال در تیرماه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
طی نامه ای به استاندار اعالم کرده است که تا 10 دی 
ماه 97 خشکسالی ادامه خواهد یافت. این در حالی است 
که در 25 دی ماه موج اول سیالب خوزستان شروع 
شد و به سبب آن پایین دست کرخه به زیر آب رفت. 
از این رو شاهد هستیم که پیش بین مدیران درست 
از آب درنیامده و سبب سهل انگاری در پیشگیری از 
سیالب احتمالی شده است. ساعدی در این خصوص 
افزود: متاسفانه این پیش بینی ها جنبه فنی نداشته 
و برگرفته از توهمات مقایسه ای شخصی با سال های 
قبل بوده است که نه از ماهواره ها کمک گرفته شده 
و نه از هواشناسی استعالم شده است. در این خصوص 
هواشناسی نیز یک سری اسنادی ارائه کرد که چهار 
ماه قبل هشدارهایی را به مسئولین حوزه آب ها و سد 

داده بود.
ایجاد یک  از  این عضو کمیسیون مجلس همچنین 
کارگروه متشکل از چهار کمیسیون انرژی، کشاورزی، 
عمران و اقتصاد برای پیگیری هرچه سریعتر و دقیقتر 
موضوع خبر داد و گفت: در جهت بررسی موارد کم 
کاری های احتمالی و همچنین ثبت تجربیات برای 
پیشگیری از موارد مشابه، کارگروهی با حضور وزیران 
مربوطه تشکیل می شود. در این رابطه کمیسیون آب و 
مرکز پژوهش های مجلس نیز مقرر شد مطالعات غنی و 
پیوسته ای را برای روشن تر شدن موضوع داشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر موضوع رسیدگی به مشکالت 
سیل زدگان گفت: نمایندگان مجلس پیگیر مباحث 
در  تا  بود  خواهند  زدگان  سیل  مشکالت  با  مرتبط 
برطرف شده و خسارات  این موراد  کوتاهترین زمان 

پرداخت شوند.

تولید 2 برابری انرژی 
نیروگاه های برقابی در سال 

جاری/ طلب 100 میلیاردی از 
بابت فروش برق

نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
ایران از ارائه برنامه تولید برق نیروگاه های برقابی 
برقابی  نیروگاه های  گفت:  و  داد  خبر  توانیر  به 
امسال 2 برابر سال گذشته تولید برق خواهند 

داشت.
اقتصادی،بهروز  آرمان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  گفت وگویی  در  مرادی 
با توجه به وضعیت مناسب حجم ذخایر سدها آیا 
پیک  ساعات  در  نیروگاه ها  این  برق  تولید  برنامه 

نیروگاه های  گفت:  است،  شده  تنظیم  تابستان 
برقابی به دلیل وضعیت مناسب ذخایر آب در پشت 
سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات 

اوج خواهند کرد.
و  دیسپاچینگ  به  که  برنامه ای  طبق  افزود:  وی 
امسال  که  است  شده  پیش بینی  شده  ارائه  توانیر 
برقابی  از نیروگاه های  حدود 10 هزار مگاوات برق 

تولید شود.
برق  مگاوات  هزار   10 تولید  اینکه  بیان  با  مرادی 
از نیروگاه های برقابی نسبت به پارسال که 5 هزار 
مگاوات بود 2 برابر خواهد شد،  اظهار داشت: ظرفیت 
مگاوات  هزار   11 برقابی  نیروگاه های  نصب شده 
مدار  وارد  ظرفیت  این  درصد   90 اگر  حال  است، 
شود، قطعا می توانیم بر کمک مناسب نیروگاه های 

برقابی حساب ویژه ای باز کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
کارون  رودخانه  در  که  سدهایی  سهم  داد:  ادامه 
به  بود،  خواهد  بیشتر  جاری  سال  در  هستند 
طوری که نیروگاه کارون 4 حدود یک هزار مگاوات، 
کارون 3 بالغ بر 2 هزار مگاوات، سد شهید عباسپور 
مگاوات  هزار   2 سلیمان  مسجد  مگاوات،  هزار   2
برق خواهند  تولید  مگاوات  هزار  گتوند یک  و سد 

داشت.
به گفته وی، سد کرخه 400 مگاوات، سد سیمره 
480 مگاوات و سد داریان 200 مگاوات تولید برق 

خواهند داشت.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا از بابت فروش 
برقابی به شبکه و دیسپاچینگ طلبکار هم هستید، 
فروش  بابت  از  تومان  میلیارد   100 حدود  گفت: 
که  هستیم  طلبکار  برق  سراسری  شبکه  به  برق 
از  مورد طلب  در  برق خوزستان  و  آب  البته سهم 

دیسپاچینگ و شبکه سراسری برق بیشتر است.
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صنعت  در  سرمایه گذاری  مجموع   ۹۷ سال  در 
آب و برق از محل منابع عمومی، فاینانس دولتی 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی 1۶ هزار و 20۶ 

میلیارد تومان بوده است.
سرمایه گذاری صنعت آب و برق در سال 97 از 16 هزار 
میلیارد فراتر رفت ایران اکونومیست-به گزارش  وزارت 
نیرو؛ وزیر نیرو اوایل فروردین ماه امسال طی نامه ای به 

مقام معظم رهبری، اقدامات شاخص سال 97 صنعت 
آب و برق و اهم برنامه های این وزارتخانه برای سال 98 

را ارائه کرده بود.
جمع   97 سال  در  نیرو،  وزیر  گزارش  اساس  بر 
منابع  محل  از  برق  و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری 
بخش  سرمایه گذاری  و  دولتی  فاینانس  عمومی، 
خصوصی 16 هزار و 206 میلیارد تومان بوده است و در 

طی این مدت یک هزار و 511 روستا با جمعیت 1.17 
میلیون نفر از آب شرب سالم و پایدار بهره مند شده اند. 
در سال گذشته 9 تصفیه خانه و سامانه نمک زدایی نیز 
به ظرفیت حدود 183 هزار مترمکعب در شبانه روز با 
قابلیت تأمین آب برای 913 هزار نفر به اتمام رسیده 
و تعداد 31 تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت حدود 290 
هزار مترمکعب در شبانه روز با قابلیت تصفیه فاضالب 

1.5 میلیون نفر تکمیل شده است.
اصلی  در سال 97 حدود 56 هزار هکتار شبکه های 
افتتاح  با  و  رسیده  بهره برداری  به  زهکشی  و  آبیاری 
سد های مخزنی جدید بیش از 1.1 میلیارد مترمکعب 

آب نیز مهار شده است.
جدید  واحد  هشت  گذشته  سال  در  همچنین 
نیروگاهی به ظرفیت یک هزار و 65 مگاوات و نیز 
ارتقای توان تولیدی نیروگاه های حرارتی موجود به 
میزان 150 مگاوات به بهره برداری رسید که براین 
ظرفیت  به  مگاوات   215 و  هزار  یک  جمعاً  اساس 
نیروگاه های حرارتی کشور در سال 97 افزوده شده 
به  خورشیدی  نیروگاه  واحد   20 بهره برداری  است. 
اقدامات  از  ظرفیت 126 مگاوات نیز بخش دیگری 
شاخص صنعت آب و برق در سال گذشته بوده است. 
برنامه های وزارت نیرو برای سال98 / 200 مگاوات 

نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار می شود
بر اساس گزارش وزیر نیرو، در سال 98 آب شرب 
با  کشور  روستای   950 و  هزار  یک  برای  پایدار  و 

جمعیت 1.21 میلیون نفر تامین خواهد شد.
همچنین امسال 11 واحد تصفیه خانه آب به ظرفیت 
حدود یک میلیون و 267 هزار مترمکعب در شبانه روز 
با قابلیت تأمین آب 6.3 میلیون نفر و 21 تصفیه خانه 
فاضالب به ظرفیت حدود 519 هزار مترمکعب در 
شبانه روز با قابلیت تصفیه فاضالب حدود سه میلیون 

نفر تکمیل و افتتاح خواهد شد.

واحد  امسال 22  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس 
نیروگاه به ظرفیت سه هزار و 933 مگاوات به بهره برداری 
خواهد رسید و ارتقای توان تولید و ارتقای نیروگاه به 
میزان 461 مگاوات در دستور کار قرار گرفته است که 
براین اساس در سال 98 چهار هزار و 394 مگاوات به 

ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور افزوده خواهد شد.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته امسال حدود 200 
مگاوات نیروگاه خورشی حمایت همه جانبه بانک ها از 

سیل زدگان بانک
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
 25 یکشنبه  روز  پارسیان،  بانک  مدیرعامل  و 
فروردین ماه سال جاری در جلسه شورای هماهنگی 
بانک های خوزستان حضور یافت و بر اهتمام ویژه 
شبکه بانکی برای رفع نیازهای ضروری و کمک به 
عادی سازی زندگی مردم این استان، خصوصا مردم 

خسارت دیده از سیل تاکید کرد.
به گزارش فصل تجارت،کورش پرویزیان در نشست 
خوزستان،  استان  های  بانک  هماهنگی  کمیسیون 
دولتی  های  بانک  عامل  مدیران  حضور  با  که 
مشارکت  چگونگی  بررسی  منظور  به  وخصوصی 
زده  سیل  مناطق  هموطنان  به  کمک  در  ها  بانک 
برگزارشد، با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه بانک 
ها برای بهبود وضعیت هموطنان مناطق سیل زده، 
گفت : خوزستان مهد علم، دانش، ایثار و فداکاری 
خدمات  بهترین  شایسته  استان  این  مردم  و  است 
هستند، لذا شبکه بانکی باید به این موضوع اهتمام 

ویژه ای داشته باشد. 
دکتر پرویزیان همچنین با حضور در استانداری این 
استان در نشست مشترکی با استاندار، شرکت کرد 
و همچنین از سایت مانیتورینگ سازمان آب و برق 
خوزستان بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت سدها 

قرار گرفت. دی جدید نیز وارد مدار خواهد شد.

سرمایه گذاری صنعت آب و برق 
در سال ۹۷ از 1۶ هزار میلیارد فراتر رفت



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

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

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

تاریخ انتشار :1398/01/25 
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز
انواع  دستگاه   12000 خرید  مناقصه   : آگهی 

کنتور تک فاز و سه فاز
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/04

 تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع برق آذربایجان غربی
با  کمپکت  پست  دستگاه   3 مناقصه   : آگهی 

قدرت 630 کیلوولت آمپر 
مبلغ تضمین : 610.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد :1398/02/02 

تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : آذربایجان غربی

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای طرح های 
باکوی  برق  توزیع  مدیریت  روستایی  و  شهری 

،باهنر ، ولیعصر ، ایثار
مبلغ برآورد مالی : 115.000.000.00

ریال | مبلغ تضمین : 4.450.000.000 ریال

 تاریخ انتشار : 25/01/1398
استان : آذربایجان غربی 

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان غربی

آگهی : مناقصه خرید 3 دستگاه پست کمپکت 
با فدرت 630 کیلوولت آمپر

تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : آذربایجان غربی

استان  صنعتی  شهرکهای   : گزار  مناقصه 
آذربایجان غربی 

آگهی : مناقصه تامین برق ساختمان خدمات 
مهندسی شهرک فناوری الکترونیک و صنایع 

غذایی ارومیه یه وسیله انرژی فتولتانیک 
ریال   2.780.000.000 : مالی  برآورد  مبلغ 

مبلغ تضمین : 139.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/03 

تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : اردبیل

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان اردبیل
اتفاقات  و  نگهداری و عملیات  : مناقصه  آگهی 
پایداری شبکه و تجهیزات  بهبود  شبکه جهت 

مربوط به آن در محدوده برق نمین
مبلغ تضمین : 280.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/03

تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : صنایع هفتم تیر اصفهان
سیم  متر  میلیون   20 خرید  مناقصه   : آگهی 
مسی روکش دار تک رشته با روکش pvc قطر 
مفتولی مسی 6/0 میلیمتر و قطر خارجی عایق 

شده 3/1 میلیمتر
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/31

شماره تماس : 25-03133972224 

تاریخ انتشار :1398/01/25 
استان : اصفهان

مناقصه گزار : آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان

سیم  و  الکی  :1-سیم  بها  استعالم   : آگهی 
پیچی 

2-سیم الکی ولوازم سیم پیچی موتور 
3-تاسیسات برودتی و سردکننده 

4-تاسیات برودتی و سردکننده 
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/25 

تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : اصفهان

استان  و فاضالب شهری  : آب  مناقصه گزار 
اصفهان

زیمنس  پوزیشنر  بها  استعالم  آگهی: 
مخصوص فرمان اگچوئیتور پنو ماتیک با کد  

 430-2033-273451
مهلت دریافت اسناد : 1398/01/26

 تاریخ انتشار : 1398/01/25
استان : اصفهان

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
اصفهان

آگهی : مناقصه خرید انواع کنتور 
مبلغ تضمین : 5.388.300.000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1398/02/02
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تشکیل کمیته تعیین خسارت 
سیل به صنعت برق

برآورد  و  طرح ها  بررسی  منظور  به  کمیته ای 
در  که  شده  ایجاد  برق  صنعت  در  خسارات 
سریع ترین زمان ممکن، مشکالت و چالش های 

موجود در مناطق سیل زده برطرف شود.
به گزارش سازه نیوز، بررسی روزهای ابتدای حادثه 
استان  در  میزان خسارت  که  بود  این  بیانگر  سیل 
گلستان بسیار زیاد بوده و برآورد می شود که حدود 

8 تا 10 میلیارد تومان به شبکه برق کشور آسیب 
رسیده باشد. در استان مازندران نیز طبق برآوردها، 
دو میلیارد تومان و در استان لرستان نیز پیش بینی 
می شود که حداقل پنج میلیارد تومان خسارت به 

شبکه برق وارد شده باشد.
در  برق  صنعت  سخنگوی  حقی فام،  محمودرضا 
بر  که  کرد  اظهار  باره  این  در  ایسنا،  با  گفت وگو 
پیش بینی های  و  گرفته  صورت  برآوردهای  اساس 
میلیارد   287 برق  صنعت  به  سیل  خسارات  اولیه 

تومان برآورد شده است.
سازمان  به  خسارت  میزان  این  این که  بیان  با  وی 
از  پس  گفت:  است،  شده  گزارش  بودجه  و  برنامه 
برآورد  و  طرح ها  بررسی  کمیته  نتیجه  بررسی 
مسیریابی  می توانیم  برق،  صنعت  در  خسارات 
و  آوریم  وجود  به  شبکه  اصالح  برای  را  مناسب 
شدیم،  خارج  بحرانی  وضعیت  از  این که  محض  به 

عملیات اجرایی را آغاز کنیم.
به گفته سخنگوی صنعت برق تنها در این شرایط 
ارزیابی  است که می توان میزان واقعی خسارات را 
کرد، اما تا آن زمان سعی بر برطرف کردن تمامی 
برق  تأمین  برای  مشکلی  که  داریم  چالش ها 

مشترکان مناطق سیل زده به وجود نیاید.
مشکل  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  حقی فام 
چندانی برای تأمین برق این مناطق نداریم، تصریح 
کرد: برق تنها در برخی از روستاها که تخلیه شده اند 
و آب گرفتگی در این مناطق زیاد است، آن هم به 
بالفاصله  ایمنی، قطع شده که  دلیل حفظ مسائل 
بعد از فروکش کردن آب، برق این مناطق نیز وصل 

خواهد شد.
در  مردم  که  مناطقی  تمام  در  کرد:  تصریح  وی، 
آنجا سکوت دارند، تأمین برق صورت گرفته و هیچ 

مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

سرمایه گذاری صنعت آب و برق 
در سال ۹۷ از 1۶ هزار میلیارد 

فراتر رفت
صنعت  در  سرمایه گذاری  مجموع  سال ۹۷  در 
آب و برق از محل منابع عمومی، فاینانس دولتی 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی 1۶ هزار و 20۶ 

میلیارد تومان بوده است.
سرمایه گذاری صنعت آب و برق در سال 97 از 16 
هزار میلیارد فراتر رفتبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت نیرو؛ وزیر نیرو اوایل 
فروردین ماه امسال طی نامه ای به مقام معظم رهبری، 
اهم  و  برق  و  آب  صنعت  سال 97  شاخص  اقدامات 
برنامه های این وزارتخانه برای سال 98 را ارائه کرده بود.

جمع   97 سال  در  نیرو،  وزیر  گزارش  اساس  بر 
منابع  محل  از  برق  و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری 
بخش  سرمایه گذاری  و  دولتی  فاینانس  عمومی، 
خصوصی 16 هزار و 206 میلیارد تومان بوده است و در 
طی این مدت یک هزار و 511 روستا با جمعیت 1.17 

میلیون نفر از آب شرب سالم و پایدار بهره مند شده اند.
در سال گذشته 9 تصفیه خانه و سامانه نمک زدایی نیز 
به ظرفیت حدود 183 هزار مترمکعب در شبانه روز با 
قابلیت تأمین آب برای 913 هزار نفر به اتمام رسیده 
و تعداد 31 تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت حدود 290 

هزار مترمکعب در شبانه روز با قابلیت تصفیه فاضالب 
1.5 میلیون نفر تکمیل شده است.

اصلی  در سال 97 حدود 56 هزار هکتار شبکه های 
افتتاح  با  و  رسیده  بهره برداری  به  زهکشی  و  آبیاری 
سد های مخزنی جدید بیش از 1.1 میلیارد مترمکعب 

آب نیز مهار شده است.
همچنین در سال گذشته هشت واحد جدید نیروگاهی 
به ظرفیت یک هزار و 65 مگاوات و نیز ارتقای توان 
 150 میزان  به  موجود  حرارتی  نیروگاه های  تولیدی 
مگاوات به بهره برداری رسید که براین اساس جمعاً یک 
نیروگاه های حرارتی  به ظرفیت  هزار و 215 مگاوات 

کشور در سال 97 افزوده شده است.
بهره برداری 20 واحد نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 126 
مگاوات نیز بخش دیگری از اقدامات شاخص صنعت آب 

و برق در سال گذشته بوده است.
مگاوات   200 / سال98  برای  نیرو  وزارت  برنامه های 

نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار می شود
بر اساس گزارش وزیر نیرو، در سال 98 آب شرب و 
پایدار برای یک هزار و 950 روستای کشور با جمعیت 

1.21 میلیون نفر تامین خواهد شد.
همچنین امسال 11 واحد تصفیه خانه آب به ظرفیت 
حدود یک میلیون و 267 هزار مترمکعب در شبانه روز 
با قابلیت تأمین آب 6.3 میلیون نفر و 21 تصفیه خانه 
در  مترمکعب  هزار  حدود 519  ظرفیت  به  فاضالب 
شبانه روز با قابلیت تصفیه فاضالب حدود سه میلیون نفر 

تکمیل و افتتاح خواهد شد.
واحد  امسال 22  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس 
نیروگاه به ظرفیت سه هزار و 933 مگاوات به بهره برداری 
خواهد رسید و ارتقای توان تولید و ارتقای نیروگاه به 
میزان 461 مگاوات در دستور کار قرار گرفته است که 
براین اساس در سال 98 چهار هزار و 394 مگاوات به 

ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور افزوده خواهد شد.
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اقتصاد ایران _ اخبار

غالمحسین شافعی در جمع سفرای خارجی

بخش خصوصی ایران همچنان 
منتظر اجرای تعهدات اروپاست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
روسای  و  سفرا  با  نوروزی  دیدار  در  ایران 
تهران  در  خارجی  کشورهای  نمایندگی های 
تاکید کرد که فعاالن اقتصادی در ایران همچنان 
منتظر اجرای سیاست های مستقالنه اروپا و عمل 

آن ها به تعهدات خود هستند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
روسای  و  سفرا  با  نوروزی  دیدار  در  ایران 
تاکید  تهران  در  خارجی  کشورهای  نمایندگی های 
کرد که فعاالن اقتصادی در ایران همچنان منتظر 
اجرای سیاست های مستقالنه اروپا و عمل آن ها به 

تعهدات خود هستند.
اینستکس و اتحادیه پرداخت های اروپایی )EPU(؛ 

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
روسای  و  سفرا  با  نوروزی  دیدار  در  ایران 
نمایندگی های کشورهای خارجی در تهران، ضمن 
آمریکا  یکجانبه  تحریم های  که  شرایطی  به  اشاره 
»ایران  گفت:  است  کرده  ایجاد  ایران  مردم  علیه 
هیچ اقدام یا عمل منافی صلح و امنیت بین الملل 
و یا حقوق بشر مرتکب نگردیده است که مستحق 
چنین تحریم های یکجانبه ای باشد. برجام یکی از 
نشانه های بارز حسن نیت ایران و پایبندی ایران به 
بین  تعهدات  به  احترام  و  الملل  بین  اصول حقوق 

المللی بوده است.«
چارچوب  در  اروپا  اقدامات  به  شافعی  غالمحسین 
بخش  عنوان  به  گفت: »ما  و  کرد  اشاره  نیز  برجام 
خصوصی ایران کماکان از اتحادیه اروپا و کشورهای 
اروپایی انتظار داریم بر تعهدات خودشان در قالب 
برجام پایبند باشند. بیشتر از یکسال است که ساز 
وکار مالی اروپا یا SPV مطرح گردید. متاسفانه تا 
به مرحله اجرایی و  این فرایند  این لحظه کماکان 

عملیاتی نرسیده است.«
ایران  در  اقتصادی  فعاالن  که  کرد  تاکید  شافعی 
همچنان منتظر اجرای سیاست های مستقالنه اروپا 

و عمل آن ها به تعهدات خود هستند. 
بخش  »پیام  گفت:  همچنین  ایران  اتاق  رئیس 
خصوصی ایران به جامعه بین المللی اشاعه تجارت 
و  همکاری  اشاعه  است،  تحریم  اشاعه  جای  به 
است،  عداوت  و  دشمنی  اشاعه  جای  به  دوستی 
امیدواریم  است.  اشاعه جنگ  به جای  اشاعه صلح 
همه به این باور و یقین برسیم که توسعه تجارت 
و افزایش هرچه بیشتر پیوند اقتصادی کشورها به 
یکدیگر منجر به این می شود که دنیا جای بهتری 
زندگی  شهروندانمان  اینکه  برای  ما  همه  و  شود 

بهتری داشته باشند، مسئولیم.«

متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح 
است:

 عالی جنابان، خانم ها و آقایان؛
خداوند متعال را شاکر و خرسندم که یک بار دیگر 
عید باستانی نوروز را با حضور شما عزیزان در اتاق 

ایران جشن می گیریم.
در  را  جدید  سال  آغاز  ایرانیان  است  سال  هزاران 
فصل بهار جشن می گیرند. این جشن حاوی سنن، 
در  سال  سالیان  که  است  مختلف  رسوم  و  آداب 
این  کنار  در  می شود.  داشته  گرامی  جهان  سراسر 
سنت ها و رسومات، نوروز حاوی مضامین و پیام های 
جالب و قابل تاملی است که به اشکال مختلف در 
ادبیات ایران و توسط شاعران نامدار و پارسی گوی 
ایران مانند حافظ، سعدی، خیام، مولوی و دیگران 
به زبان شعر در آمده است و صدها سال است که 
در افواه عموم مردم این سرزمین مانند رودی جاری 
ادبیات فارسی آشنا باشد قطعاً  با  است و هر کس 
قطعات شیوا و گوش نواز شعرای ایرانی را در باب 
نوروز و پیام های معنوی و روحانی آن شنیده است.
نو  دوستی،  صلح،  شادی،  آشتی،  چون  فرازهایی   
کینه ها  و  دشمنی ها  فراموشی  شدن،  تازه  شدن، 
کلیدی ترین مضامینی است که همواره در کنار نو 
شدن طبیعت مورد توجه ادبا و بزرگان این سرزمین 

بوده است.
کشور  مناطق  اغلب  در  که  همانطور  امسال؛  نوروز 
شاهد بودیم همراه با بارش های برف و باران شدید 
بود که در برخی از شهرها و روستاها متاسفانه منجر 
به جاری شدن سیل و از دست رفتن جان و مالی 
برخی از هموطنان گردید. همین جا الزم می دانم 
که  مختلف  نمایندگان کشورهای  و  همه سفراء  از 
دوستانه  انسان  کمک های  و  همدردی  پیام های  با 
و  تقدیر  شدند  ایران  مردم  دردهای  بخش  تسلی 

تشکر نمایم.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت تالطمات و فراز 
که  سالی  گذراند.  سر  از  را  بسیاری  نشیب های  و 
گذشت همراه با یکی از سرسختانه ترین تحریم های 
دشواری  که  تحریم هایی  بودیم.  ایران  تجاریعلیه 
زیادی را بر ملت شریف ایران ناعادالنه تحمیل کرد. 
ایران هیچ اقدام یا عمل منافی صلح و امنیت بین 
که  است  نگردیده  مرتکب  بشر  حقوق  یا  و  الملل 
مستحق چنین تحریم های یکجانبه ای باشد. آن هم 
در جهانی که هر روز شاهد بد رفتاری ها و نقض های 
فاحش و سازمان یافته حقوق بشر هستیم. "برجام" 
یکی از نشانه های بارز حسن نیت ایران و پایبندی 
ایران به اصول حقوق بین الملل و احترام به تعهدات 

بین المللی بوده است.
از  کماکان  ایران  خصوصی  بخش  عنوان  به  ما 
بر  داریم  انتظار  اروپایی  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه 
باشند.  پایبند  برجام  قالب  در  خودشان  تعهدات 
یا  اروپا  مالی  وکار  ساز  که  است  یکسال  از  بیشتر 
SPV مطرح گردید. متاسفانه تا این لحظه کماکان 
نرسیده  عملیاتی  و  اجرایی  مرحله  به  فرایند  این 
تا شاهد  است  منتظر  ایران  است. بخش خصوصی 
موفقیت اروپایی ها در اجرای سیاست های مستقالنه 

و تعهدات بین المللی خود باشد.
در  بخصوص  خارجه  امور  وزارت  در  ما  همکاران 
معاونت دیپلماسی اقتصادی تالش های زیادی برای 
می نمایند  تجاری  مناسبات  بهبود  و  بسترسازی 
این  از  و  کنم  استفاده  فرصت  این  از  است  الزم  و 
عزیزان بابت همکاری ها و زحمات صمیمانه تشکر 

نمایم.
امیدواریم شما عزیزان به عنوان نمایندگان رسمی 
به  را  ایران  خصوصی  بخش  پیام  خود،  کشورهای 

کشورهای متبوع خود منعکس فرمایید.
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مدیران

درخواست پیشرفت شغلی فقط یک گفت وگو نیست، 
یک فرآیند است

چطور درخواست ارتقای شغلی 
کنیم؟

و  سخت  می تواند  شغلی  ارتقای  درخواست 
می کنید  فکر  اگر  اما  باشد.  اعصاب خردکن 
بتوانید  باید  روید،  باالتر  پله  یک  که  آماده اید 
را  کنید. چطور خود  را مطرح  درخواست خود 
چه  می کنید؟  آماده  مدیرتان  با  گفت وگو  برای 
چطور  باشید؟  داشته  همراه  به  باید  اطالعاتی 

می خواهید مقدمه چینی کنید؟
نظر کارشناسان

مدیران  مربی  و  سخنران  نویسنده،  نواز«،  »سابینا 
شغلی  ارتقای  »درخواست  می گوید:  اجرایی  ارشد 
احساس آسیب پذیری کنید. کنترل  باعث می شود 

در دست شما نیست. خودتان را به دست مدیرتان 
این  تا قضاوتتان کند و ممکن است به  می سپارید 
است  ممکن  نیستید.«  ارزشمند  که  برسد  نتیجه 
بترسید که مبادا با این درخواست، مدیرتان را اذیت 
به فکر منافع خودتان  یا فکر کند حریص و  کنید 
دانشگاه  استاد  واینتراب«،  »جوزف  اما  هستید. 
پیشرفت  برای  است  معتقد  »بابسون«  وکار  کسب 
و  بگیرید  یاد  را  خودتان  از  دفاع  باید  شغلتان،  در 
واحد  بنیانگذار  که  او  بگیرید.  را  خود  بتوانید حق 
بابسون  دانشگاه  در  گروهی  کار  و  رهبری  آموزش 
که  کنید  تصور  »نباید  می گوید:  ادامه  در  است 
خوب  را  کارتان  اینکه  خاطر  به  صرفا  سازمان، 
بود. شما  به شما خواهد  انجام می دهید، حواسش 
باید  یعنی  دارید،  نیاز  خودارتقایی  از  میزانی  به 
بتوانید خودتان را تبلیغ کنید. به زبان ساده بگویم 
اگر حقتان را نخواهید، کسی آن را به شما نخواهد 
داد.« اما چطور باید درخواستمان را مطرح کنیم؟ 

این چند توصیه را رعایت کنید:
عمیقا فکر کنید

به عنـوان اولیـن قـدم، بایـد خـوب فکـر کنیـد و 
ببینیـد چـه می خواهیـد. واینتـراب می گویـد: »آیا 
قدرت بیشـتر می خواهید؟ پول بیشـتر؟ مسـوولیت 
مدیریتـی بیشـتر؟« آیـا جایـگاه شـغلی خاصـی را 
مدنظـر داریـد یـا می خواهیـد »یک جایـگاه جدید 
یـک سـطح  بـه  آیـا می خواهیـد  ایجـاد کنیـد؟« 
باالتـر برویـد )صعـود کنیـد( یـا تغییـر جایـگاه در 
همـان سـطح، راضی تـان می کنـد؟ همچنیـن باید 
دربـاره مهارت هایتـان فکـر کنیـد و ببینیـد چطور 
بـا اهـداف سـازمان در یـک راسـتا قـرار می گیرند. 
ایـن کمـک می کنـد که درخواسـت خـود را طوری 
مطـرح کنیـد که بـا اهداف وسـیع تر و اسـتراتژیک 

باشـد. مرتبط 

تحقیق کنید
از  اطالعاتی  نواز می گوید: »عقل حکم می کند که 
خارج از کارگروه خود به دست آورید. هرچه سطحتان 
در سازمان باالتر باشد، احتمال آنکه افراد بیشتری 
داشته  نقش  شما  ارتقای  برای  تصمیم گیری  در 
باشند، بیشتر است. سایر مدیرانی که هم سطح مدیر 
توصیه می کند  او  دارند.«  نظراتی  نیز  شما هستند 
که از آنها بخواهید درباره نقاط ضعف و قوت شما 
هم صحبت  هم سطح خودتان  افراد  با  بدهند.  نظر 
کنید تا وجهه خود را در سازمان ارزیابی کنید. آنچه 
مرسوم  همچنان  احتماال  افتاده،  اتفاق  گذشته  در 
است. تحقیق کنید و ببینید کسانی که قبال ترفیع 
گرفته اند، چطور درخواست خود را مطرح کرده اند، 
کشف  را  موفق  استراتژی های  می توانید  این طوری 
کنید. همچنین از همکاران خود بپرسید: »به نظر 
شما من برای ارتقا آماده ام؟« یادتان نرود که موقع 
مهم  شما  عملکرد  فقط  شغلی،  ارتقای  درخواست 
نیست. باید کسی باشید که بقیه حاضر باشند از او 

پیروی کنند.
طرح خود را آماده کنید

چیزی  چه  دنبال  دقیقا  که  شد  مشخص  وقتی 
هستید، باید طرح خود را آماده کنید؛ یعنی دالیل 
سزاوار  چرا  بگویید  و  بنویسید  را  خود  قانع کننده 
مهم  زمانی  به خصوص  این  هستید.  شغلی  ارتقای 
است که بخواهید خارج از بازه زمانی ای که سازمان 
مشخص کرده، ارتقا بگیرید )به این بازه، چرخه ارتقا 
می گویند که در سازمان های مختلف، متفاوت است 
از جمله سابقه  و به عوامل متعددی بستگی دارد، 
کار فرد و مدت زمانی که از استخدامش گذشته(. 
نواز می گوید پس از مطرح کردن درخواست ارتقا، 
چه  »اخیرا  باشید:  آماده  جمله  این  شنیدن  برای 
انجام داده ای؟« او پیشنهاد می کند  کارهایی برایم 

آماده کنید  یا دو صفحه ای  یادداشت یک  که یک 
آنها  دهید.  شرح  را  دستاوردهایتان  وضوح،  به  و 
باید  شماره  هر  کنید.  عالمت گذاری  یا  شماره  را 
که  تاثیری  شرح  باشد:  موارد  این  از  یکی  شامل 
واقعی،  و  مشخص  معیار  یک  قالب  در  گذاشته اید 
موفقیت های  و  ارائه کرده اید  راه حل هایی که  شرح 
از  می توانید  بوده اید.  شما  مسوولش  که  مالی ای 
داده های سایر شعبه ها و نظرسنجی های مشتریان و 
کارکنان نیز برای اثبات ادعای خود استفاده کنید. 
نواز می گوید: »شما می خواهید ثابت کنید، کارهایی 
شماست  فعلی  سطح  از  باالتر  می دهید،  انجام  که 
و مربوط به همان سطحی است که می خواهید به 
آن ارتقا یابید.« واینتراب می گوید: »در این مرحله، 
جانشینتان  کسی  چه  که  کنید  فکر  این  به  باید 
کنید.  او حمایت  از  می توانید  و چطور  بود  خواهد 
تالش  سخت  دارید  که  دهید  نشان  مدیرتان  به 
می کنید تا فردی را برای جانشینی خودتان آماده 
کنید. این نه تنها قابلیت های مدیریت شما را نشان 
می دهد بلکه خیال مدیرتان راحت می شود که یک 

نفر هست که وقتی رفتید، جایتان را پر کند.«
زمان مناسبی را انتخاب کنید

برای درخواست ارتقای شغلی، هیچ زمان ایده آلی وجود 
ندارد اما واینتراب می گوید نباید زمان را نادیده بگیرید 
و باید حواستان باشد که درخواست خود را چه موقع 
مطرح می کنید. مثال، یک هفته پس از تعدیل نیرو یا 
روزی که یکی از مشتریان اصلی را از دست داده اید، 
اتفاق  از یک  زمان مناسبی نیست. بهتر است »پس 
خوب« درخواست خود را مطرح کنید. مثال وقتی که 
یک قرارداد مهم را امضا کرده اید یا وقتی گزارش درآمد 
شرکت منتشر شده و نتیجه مطلوب بوده. نواز نیز موافق 

است. او می گوید: »وقتی مشتریان ریزش می کنند، 
ادامه دارد..
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نگاه آخر

زمین های ُکـلزا در سرزمین شمالی

بر اساس آمارهای موجود، حدود 90 درصد نیاز روغن خوراکی کشور با واردات این محصول تأمین شده 
و ساالنه حدود دو میلیارد دالر ارز هم برای تهیه آن، هزینه می شود. کارشناسان تغذیه معتقدند دانه 
روغنی کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد پایین اسیدهای چرب اشباع از 
باکیفیت ترین روغن های خوراکی است و نقش مهمی در بهبود تغذیه و سالمت جامعه دارد. بررسی ها 
نشان می دهد با وجود همه مزایایی که کشت کلزا به همراه دارد هم زمانی برداشت این محصول با 
کشت برنج، پراکندگي سطح زیرکشت و بارندگی های شدید فصلی مهم ترین دالیل پایین بودن سطح 

زیرکشت این دانه روغنی در گیالن است.

https://www.farsnews.com/photo/13980124000666/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D9%80%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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