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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مورخ  شنبه  سه  روز  تعیین  به  عنایت  با 
عمومی  مجمع  برگزاری  برای   1395/04/22
عادی سالیانه سندیکا توسط هیات مدیره و 
درج آگهی دعوت به مجمع در روزنامه دنیای 
از  بدینوسیله  تیرماه،  پنجم  مورخ  اقتصاد 
شرکتهای محترم عضو جهت تشریف فرمایی 
به جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه سندیکا 

دعوت بعمل می آید.  

دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه: 
1ـ استماع گزارش هیات مديره و بازرس 

2ـ  بررسي و تصويب گزارش عملكرد و صورتهاي 
مالي  سال 94

3ـ  بررسي و تصويب بودجه سال 1395
4ـ انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 

5ـ  تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهي ها
6ـ ساير موارد قابل طرح كه اتخاذ تصمیم در مورد 

آنها از اختیارات مجمع عمومي عادي مي باشد.

* زمان جلسه :  روز سه شنبه مورخ 1395/04/22 
رأس ساعت 16 

* مکان جلسه : ساختمان اتاق بازرگانی صنايع 
معادن و كشاورزی ايران

خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( 
شماره 175- طبقه دهم

پیشاپیش از توجه و تشريف فرمايی اعضای محترم 
سپاسگزاری می گردد.       

سندیکای صنعت برق ایران/ مديران عامل شركت های عضو سنديكای صنعت برق ايران 

دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه
تسنیم. / 

*سید مسعود احمدی - کارشناس انرژی

مشتركین پرمصرف برق در حالی از يارانه پنهان بیشتری 
به دلیل مصرف خارج از الگوی خود بهره می برند كه وزارت 
از  نیرو به دلیل كمبود منابع مالی خود قادر به حمايت 

تولید برق تجديد پذير نیست.
فرصت  ممتاز جغرافیايی،  موقعیت  لحاظ  به  ايران  كشور 
انرژی های موجود در طبیعت  از  برای بهره مندی  ويژه ای 
دارد. بررسی ها نشان داده است كه ايران جايگاه ممتازی 
برای تولید برق تجديدپذير خصوصا انرژی باد و خورشید 
آموزش،  مديركل  بنكداری  حسین  كه  گونه ای  به  دارد 
تحقیقات و فناوری وزارت نیرو اعالم كرده است كه ايران 
با داشتن 300 روز آفتابی رده های باالی دنیا را در قابلیت 
تولید انرژی خورشیدی دارد. در حوزه انرژی باد نیز يوسف 
اظهار  ايران  نو  های  انرژی  سازمان  عامل  مدير  آرمودلی 
داشته است كه بیش از 15 هزار مگاوات توان اقتصادی و 
افزون بر 40 هزار مگاوات ظرفیت فنی در كشور در زمینه 

انرژی بادی شناسايی شده است.
ادامه در صفحه 3 /

 حمایت از برق تجدیدپذیر با حذف یارانه پنهان 
مشترکین پرمصرف



 

   انتقاد از مصاحبه ای که دردسرساز شد 
روز  سنديكا  بازرگانی  مهندسی  تخصصی  كمیته 
حالی  در  جاری  سال  ماه  خرداد  هجدهم  سه شنبه 
میزبان دو عضو هیات مديره سنديكا بود كه مهندس 
كالهی ريیس هیات مديره سنديكا با حضور در جلسه 
لحاظ  از  آمده  پیش  تفاهم  سوء  رفع  و  دلجويی  به 
توهین به كمیته مهندسی و بازرگانی و رياست كمیته 
پرداخت و اذعان داشت: مطلب گفته شده در پاسخ به 
نامه كمیته در جلسه هیات ريیسه، تنها جهت حمايت 
از سرمايه گذاری خارجی و همچنین بر اساس آمارهای 

جهانی عنوان شده اند............ادامه خبر

 بررسی طرح پیشنهادی جهت آیین نامه 
شرکت های یکپارچه ساز 

اتوماسیون و مخابرات  هیات ريیسه كمیته تخصصی 
سنديكا روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه سال جاری با 
حضور اعضا در محل سنديكا تشكیل جلسه داد............

ادامه خبر

 آیا مپنا اجازه فعالیت در حوزه E&P را 
دارد؟

اسفند ماه سال گذشته و در هیاهوي برجام، يادداشت 
زيمنس  و شركت  ايران  در  مپنا  گروه  میان  تفاهمي 

امضا شد............ادامه خبر

 بانک صنعت و معدن برای تغییر خطوط 
تولید المپ های رشته ای تسهیالت می دهد

و  صنعت  بانک  كرد:  اعالم  وری  بهره  ملی  سازمان 
معدن با اعطای تسهیالت الزم در تغییر خطوط تولید 

به المپ  وات  باالی40  ای  رشته  التهابی  های  المپ 
های پربازده با برچسب انرژی دستكم B مشاركت می 

كند............ادامه خبر

 برگزاری انتخابات روسای کمیته های 
کمیسیون انرژی مجلس

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  كمیسیون  سخنگوی 
و  داد  خبر  نفت  وزير  با  كمیسیون  اعضای  ديدار  از 
انتخاب  انرژی  كمیسیون  آتی  هفته  گفت:درجلسه 
هیات رئیسه های كمیته های اين كمیسیون برگزار 

خواهد شد............ادامه خبر

 تاثیر افت قیمت نفت بر توسعه 
انرژی های پاک

كاهش قیمت شديد نفت طی سه سال گذشته سبب 
تحوالتی در سیاست های انرژی كشورها شده است. 
برخی از كشورها نظیر هندوستان، اندونزی، مالزی و 
تايلند از اين فرصت برای تجديدنظر در پرداخت يارانه 
سوخت های فسیلی استفاده كرده و چین برای جبران 
داده  افزايش  را  سوخت  مالیات  نفت،  قیمت  كاهش 

است............ادامه خبر

 دولت ظرفیت تولید پراکنده برق را به 
900 مگاوات می رساند

مديرعامل شركت توانیر از تالش برای رساندن ظرفیت 
 900 به  جاری  سال  در  برق  پراكنده  تولید  بخش 

مگاوات خبر داد............ادامه خبر

 حجم معامله برق در بورس انرژی کاهش 
یافت

گذشته  هفته  در  انرژی  بورس  در  برق  معامله  حجم 

با روندی كاهشی، 9 هزار و 296 مگاوات ساعت رقم 
خورد...........ادامه خبر

جدید  2وعده   جزئیات 
اقتصادی فعاالن  به  رئیس جمهور 

شب  شنبه  افطار  ضیافت  به  ايران  اتاق  رئیس 
گفت:  و  كرد  اشاره  اقتصادی  فعاالن  با  رئیس جمهور 
بعد از مراسم افطار، رئیس دولت قول دادند دو خواسته 

بخش خصوصی را پیگیری كنند............ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 
منتشر شد

بازار  در  يكشنبه  روز  ارز  و  سكه  انواع  قیمت  جدول 
منتشر شد............ادامه خبر

 آثار برجام بر صنعت ایران
اجرای  از  ماه   5 از  بیش  درحالی كه  اقتصاد:  دنیای 
اقتصادی  فعاالن  و  سیاست گذاران  می گذرد،  برجام 
برای  مشخص  استراتژی  تدوين  جست وجوی  در 
به  توافق  اين  كه  هستند  فرصت هايی  از  بهره گیری 
مركز  خصوص  اين  در  می دهد.  هديه  ايران  اقتصاد 
آموزش »دنیاي اقتصاد« يک دوره آموزشی را با عنوان 
»بررسی صنايع جذاب در پسا برجام« در روز پنج شنبه 
10تیرماه به مدت 5 ساعت برگزار می كند............ادامه 

خبر

 کمیسیون ها فداي تمامیت خواهي 
هیات رییسه اتاق بازرگاني

بازرگاني  اتاق  كارشناسي  و  مهم  بخش  كمیسیون ها 

تا دوره گذشته محسوب مي شدند. در دوره هاي قبل 
همیشه شاهد اين نكته بوديم كه روساي كمیسیون ها 
دقیقا به اندازه هیات ريیسه اتاق بازرگاني در مجامع 
حضور داشتند و با تكیه بر تخصصي بودن كمیسیون 
ارائه  كارشناسي  نظرات  مختلف  زمینه هاي  در 

مي دادند.........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/كمیته تخصصی مهندسی 
بازرگانی سنديكا در حضور ريیس هیات مديره 

 انتقاد از مصاحبه ای که دردسرساز شد 

سندیکا  بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیته 
روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه سال جاری در 
حالی میزبان دو عضو هیات مدیره سندیکا بود 
که مهندس کالهی رییس هیات مدیره سندیکا 
با حضور در جلسه به دلجویی و رفع سوء تفاهم 
مهندسی  کمیته  به  توهین  لحاظ  از  آمده  پیش 
اذعان  و  پرداخت  کمیته  ریاست  و  بازرگانی  و 
داشت: مطلب گفته شده در پاسخ به نامه کمیته 
از  حمایت  جهت  تنها  رییسه،  هیات  جلسه  در 
اساس  بر  همچنین  و  خارجی  گذاری  سرمایه 

آمارهای جهانی عنوان شده اند.
مهنس تنباكوچیان ريیس كمیته در ادامه ضمن خوش 
از  تشكر  و  مديره  هیات  حاضر  اعضای  به  آمدگويی 
تالش مهندس باقری جهت رفع مورد فوق، يادآور شد 
كه حضور ريیس كمیته در جلسه هیات مديره سنديكا 
و ابراز انتقاد از مصاحبه ريیس هیات مديره سنديكا در 
رابطه با مالیات، به عنوان نماينده 90 شركت و به علت 
درخواست اعضای هیات ريیسه كمیته بوده و لحن و 
اين  در  توسط مهندس كالهی  استفاده شده  كلمات 
به هیچ عنوان شايسته و مناسب فردی در  خصوص 

جايگاه رياست سنديكا نیست.
بر اين اساس مهندس كالهی در جهت دفاع از عملكرد 
كشور  در  موجود  مالیات  و  جهانی  آمارهای  به  خود 
انگلستان اشاره داشت كه رياست كمیته با ارايه مثالی 
از تغییر اين آمار بر اساس اطالعات دريافتی از نهادهای 
ما  اساسا شرايط كشور  اشاره و عنوان داشت:  دولتی 
قابل مقايسه با ساير كشورها نیست. در جايی كه در 

ادامه از صفحه 1/ 

برق  تولید  باالی  ظرفیت  رغم  علی  وجود  اين  با 
در  شده  تشكیل  پرونده های  عبور  و  تجديدپذير 
باد  انرژی  از  استفاده  برای  نیرو  وزارت  مجموعه 
در تولید برق از مرز 6 هزار مگاوات، ظرفیت بهره 
برداری شده تولید برق از انرژی باد تنها 54 مگاوات 
است. توسعه محدود تولید برق تجديد پذير در حالی 
رخ داده است كه خبرها حاكی از عدم حمايت دولت 
از ظرفیت های فعلی برق تجديدپذير است. در اين 
اشاره كرد.  بینالود  بادی  نیروگاه  به  رابطه می توان 
برق  نیروگاه  بزرگترين  عنوان  به  بینالود  نیروگاه 
بادی ايران از سال 1389 از سوی دولت در قالب 
بخش خصوصی واگذار شد و قراردادهايی به صورت 
طرف  از  نیروگاه  اين  از  برق  خريد  برای  تضمینی 
مبشر  محسن  شد.  اجرايی  و  تعريف  نیرو  وزارت 
مديرعامل نیروگاه بینالود با اعالم اينكه تا پايان سال 
94 دوره پنج ساله خريد تضمینی برق اين نیروگاه 
توسط وزارت نیرو به پايان رسید، اظهار داشته است 
كه در شرايط فعلی با گذشت سه ماه از آغاز سال 
جديد، وزارت نیرو از خريد برق اين نیروگاه به صورت 
تضمینی خودداری و اعالم كرده است كه بايد برای 
فروش برق به بازار برق مراجعه كند. اما در شرايط 
فعلی هیچ گونه قانونی برای خريد برق تجديدپذير 
ادامه  و  ندارد  وجود  انرژی  بورس  و  برق  بازار  در 
فعالیت اين نیروگاه در اهاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. با وضع موجود چنانچه وزارت نیرو اقدامی به 
منظور خريد تضمینی برق و يا تعیین تكلیف قرارداد 

و نرخ خريد انجام ندهد، در آينده ای نزديک فعالیت 
توربین های اين نیروگاه متوقف خواهد شد.

نیرو را می توان در  اقدام وزارت  علت اصلی چنین 
اختیار نداشتن منابع كافی برای تمديد قراردادهای 
دانست. در حال  پذير  تجديد  برق  خريد تضمینی 
حاضر دولت برای تولید برق با استفاده از سوخت 
بر  را پرداخت می كند. عالوه  يارانه زيادی  فسیلی، 
گرفتن  نظر  در  )با  برق  پلكانهای  تمام  تعرفه  اين 
قیمت برق صادراتی به كشور عراق به میزان 350 
به  است.  يارانه ای  ساعت(  هركیلووات  برای  تومان 
باالتر  برق  مصرف  میزان  چقدر  هر  ديگر  عبارت 
می رود، مشتركین پرمصرف از يارانه پنهان بیشتری 

برخوردار خواهند بود.
تخصیص يارانه پنهان بیشتر به مشتركین پرمصرف 
برق  تولید  از  حمايت  برای  مالی  منابع  نبود  و 
از  برخی  كه  است  داده  رخ  حالی  در  تجديدپذير 
كشورهای پیشرفته با اصالح نظام تعرفه گذاری برق، 
برق هدايت  الگوی مصرف  رعايت  به  را  مشتركین 
اين نظام كه نظام تعرفه گذاری »پلكانی  اند.  كرده 
افزايشی« نام دارد، میزان مشخصی از مصرف را به 
عنوان الگو تعريف می كند و هزينه مصرف مازاد بر 
الگو با افزايش چشمگیری روبرو خواهد شد و مصرف 
كمتر، از كانون افزايش قیمت خارج می شود. اجرای 
به  برق  اقتصاد صنعت  را در  بزرگ  اثر  الگو 2  اين 

همراه خواهد داشت:
1. مشتركین پرمصرف انگیزه بیشتری برای رعايت 
پنهان  يارانه  و  داشت  خواهند  برق  مصرف  الگوی 

ناعادالنه اين گروه از مشتركین حذف خواهد شد.

2. از محل افزايش درآمد دولت با اجرای اين نظام 
انرژی  تولید  توسعه  مانند  طرح هايی  از  می توان 

تجديد پذير حمايت نمود.
حمايت  برای  نیرو  وزارت  كه  است  الزم  اين  بنابر 
انگیزه  افزايش  پذير،  تجديد  برق  تولید  توسعه  از 
مشتركین پرمصرف به رعايت الگوی مصرف برق و 
حذف يارانه پنهان صنعت برق، اصالح تعرفه برق را 
به عنوان زير ساخت اصالح اقتصاد صنعت برق در 

دستور كار قرار دهد.

 حمایت از برق تجدیدپذیر با حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف

شماره   1756    6تیر ماه 1395



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

معافیت هايی  تورمی،  ركود  شرايط  در  كشورها  ساير 
برای شركت ها در بحث مالیات ديده می شود متاسفانه 

در اينجا اين موارد لحاظ نمی  شود. 
ساير اعضای هیات ريیسه اين كمیته نیز طی سخنانی 
ضمن گاليه از نحوه رفتار و گفتار ريیس هیات مديره 
رياست  جايگاه  مناسب  را  رفتارها  اين گونه  سنديكا 
درخواست  كالهی  مهندس  از  و  ندانستند  سنديكا 
نمايندگی  جايگاه  از  مصاحبه ها،  زمان  در  كه  كردند 
كلیه شركت های عضو سنديكا سخن گفته و از مواردی 
زيان شركت های  و  اشتباه و ضرر  برداشت  باعث  كه 

خصوصی می  شود اجتناب كنند.
مهندس كالهی نیز ضمن تاكید بر رعايت اين نكته 
اعالم داشت: در مواردی كه مصالح شركت خود و ساير 
شركت های سنديكا مطرح بوده از منافع خود در جهت 

حمايت از منافع سنديكا صرف نظر كرده ام.
مهندس باقری ديگر عضو هیات مديره حاضر در اين 
نشست نیز در همین رابطه و در تاكید بر اين امر كه 
جلسات روسای كمیته های سنديكا به عنوان اتاق فكر 
سنديكا است خاطر نشان ساخت: هیات مديره سنديكا 
و  نقطه نظرات  موضع گیری ها،  پذيرای  باز  آغوش  با 

پیشنهادهای كمیته های تخصصی است.
در ادامه حاضرين جلسه به بیان پاره  ای از مسائل و 
مشكالت مربوط به حوزه مهندسی بازرگانی پرداختند 
تیپ  قراردادهای  موضوع  ريیسه   هیات  پايان  در  و 
مهندسی خريد تهیه شده در كمیته حقوقی سنديكا را 

مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

سندیکای صنعت برق ایران/در هیات ريیسه كمیته 
تخصصی كمیته اتوماسیون و مخابرات سنديكا صورت 

گرفت
بررسی طرح پیشنهادی جهت آیین نامه 

شرکت های یکپارچه ساز 

و  اتوماسیون  تخصصی  کمیته  رییسه  هیات 
روز سه شنبه هجدهم خرداد  مخابرات سندیکا 
ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا 

تشکیل جلسه داد.
آيین نامه  پیشنهادی  طرح  جلسه  اين  ابتدای  در 
اتوماسیون  های  سیستم  يكپارچه ساز  شركت های 
پست توسط مهندس میرشاهی سرپرست كارگروه اين 
آيین نامه تهیه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر 
شد اعضای كارگروه پس از مطالعه اين طرح، نظرات 
نهايی خود را تا جلسه بعدی كمیته اتوماسیون جهت 

جمع بندی نهايی اعالم كنند.
قراردادهای شركت  اسپک  اجرای  مورد  در  همچنین 
دبیرخانه  از سوی  الزم  پیگیری های  مقرر شد  توانیر 
كمیته، از دفتر مهندس كرامت كارشناس دفتر فنی و 

نظارت انتقال شركت توانیر به عمل آيد.
هیات  افزوده،  ارزش  بحث  در خصوص  اين  بر  عالوه 
دارايی  و  مالیات  میزبان دكتر هاشمی مشاور  ريیسه 
اين مذاكرات بحث در  بود كه در  سنديكا در جلسه 
مورد بخشودگی مالیاتی در قبال اعالم آمادگی شركت 
های عضو سنديكا به رسیدگی مالیاتی مطرح شد. با 
توجه به پراكندگی جغرافیايی اعضای سنديكا در سطح 
كشور و نبود آمار دقیق از شركت های معاف از مالیات 
يا شركت های رسیدگی شده، مقرر شد با تهیه و ارسال 
كلیه شركت های  از  مربوطه  اطالعات  آماری  جدول 

عضو سنديكا از طريق كمیته حقوقی استخراج شود.

تعادل/ »تعادل« گزارش مي دهد
آیا مپنا اجازه فعالیت در حوزه E&P را 

دارد؟

برجام،  هیاهوي  در  و  گذشته  سال  ماه  اسفند 
و  ایران  در  مپنا  گروه  میان  تفاهمي  یادداشت 

شرکت زیمنس امضا شد.
 يادداشتي كه مبني بر انتقال تكنولوژي نوعي خاص از 
توربین هاي كالس F از زيمنس به مپنا طي شرايطي 
مشروط بود. يكي از اين شرايط نیز در اختیار داشتن 
10هزار مگاوات قرارداد خريد برق از طرف مپنا بود. 
خود  قانوني  مجاز  حداكثر  از  استفاده  با  نیرو  وزارت 
5 هزار مگاوات قرارداد با مپنا بست تا اين شرايط را 
از وب سايت  تحقق بخشد. طبق بررسي هاي»تعادل« 
است  متعهد  زيمنس  شركت  كه  شد  مشخص  مپنا 
اين توربین ها را طي »يک دهه« آينده به مپنا انتقال 
دهد. به هر صورت و فارغ از اينكه اساسا چنین شیوه 
حمايتي از اين شركت صحیح يا غلط بود، اين گزاره ها 
از تعهد شركت مپنا در حوزه نیرو براي حداقل »يک 
ديگر  سوي  از  حال  مي كند.  حكايت  ديگر  دهه« 
خبرهايي از درخواست مپنا براي قرار گرفتن در زمره 
شركت هايي كه در آينده قرار است با عنوان E&P در 
حوزه نفت ايران فعالیت دارند، منتشر شده است. اين 
درحالي است كه طبق شیوه نامه نحوه تعیین صالحیت 
شركت هاي اكتشاف، توسعه و تولید از میدان هاي نفت 
و گاز كه آذر ماه سال گذشته از سوي بیژن زنگنه ابالغ 
شد با توجه به اين نكته بسیار مهم كه هدف، ايجاد و 
تقويت شركت هاي E&P و رفع اين نقیصه در زنجیره 
شركت هاي  است،  كشور  نفتي  عملیات  و  مديريت 
مراجعه  صالحیت  تشخیص  براي  كه  ايراني   E&P
مي كنند بايد »صرفا« فعالیت E&P داشته باشند و 

مجاز به فعالیت در حوزه هاي ساخت كاال و تجهیزات و 
ارائه خدمات متعارف نفتي)EPC يا OSC( نیستند. 
در تبصره اين ماده اشاره شده در صورتي كه شركت هاي 
ايراني كه داوطلب فعالیت هاي E&P هستند درحال 
يا   OSC فعالیت هاي  زنجیره  از  بخشي  در  حاضر 
EPC فعالیت دارند بايد به ترتیب و در مدت زماني 
كه به تايید كارگروه تصدي اينگونه فعالیت ها را واگذار 
كنند. حال پرسشي كه مطرح مي شود، اين است كه 
مپنا چگونه با توجه به تعهدات تامین كااليي خود در 
حوزه نیرو داوطلب فعالیت هاي E&P شده است؟ آيا 
مپنا در صورت تايید از سوي وزارت نفت، تعهدات خود 
اين  تاوان  گذاشت؟  خواهد  كنار  را  حوزه ها  ديگر  در 
كنار گذاشتن با توجه به اينكه بخشي از آن بین المللي 
خواهد بود را چه گروهي خواهد پرداخت؟ آيا اساسا 
وزارت نفت شركت مپنا را براي تبديل شدن به شركتي 
E&P تايید خواهد كرد؟ اساسا اين گروه بر چه مبنا 
و اساسي درخواست فعالیت در اين حوزه را طرح كرده 
است؟ اين پرسش هايي است كه اكنون ذهن دلسوزان 
حوزه انرژي كشور را درگیر كرده و بي پاسخ مانده است.

روزهاي  روياي  واقع  در   E&P شركت هاي  ايجاد 
جواني بیژن زنگنه شیخ الوزراي كابینه حسن روحاني 
واسطه  به  كه  مصايبي  از  بارها  تاكنون  زنگنه  است. 
تاسیس پتروپارس براي او ايجاد كردند، سخن گفته 
است. شركتي كه قرار بود E&P باشد اما به واسطه 
مشكالت تمام نشدني در نهايت به شركتي نه چندان 
باقي  از آن  از هر چیز تنها يک اسم  موفق كه بیش 
مانده تبديل شد. حاال و در روزهايي كه زنگنه خود آنها 
را با بیان اين جمله كه »من آنقدر افتتاح كرده ام كه 
ديگر به دنبال خودنمايي از اين طريق نباشم« توصیف 
بتواند وزير كهنه كار را  تنها چیزي كه  مي كند شايد 
به وجد بیاورد همین تاسیس شركت هاي اكتشاف و 
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توسعه نفت در ايران است.
 آذر ماه سال گذشته زنگنه كه خود نیز در تاسیس 
اعالم  داشت،  مهمي  نقش  نیرو  حوزه  در  مپنا  گروه 
كرد كه اكنون به شركتي مانند »مپنا« اما در حوزه 
مي كرد  تصور  كسي  كمتر  شايد  داريم.  احتیاج  نفت 
خود  مپنا  گروه  نفت،  وزير  از سوي  اظهارنظر  اين  با 
به داوطلب فعالیت E&P تبديل شود. حاال اما درز 
البته نه چندان موثق از سوي برخي فعاالن  اخباري 
رسانه يي با اشاره به نام مپنا در لیست شركت ها همراه 
شده است. اخباري كه البته در تنظیم چندان حرفه يي 
 E&P نبوده و از اين شركت ها با عنوان شركت هاي
اظهارنظر  اين درحالي است كه طبق  برده است.  نام 
صريح وزير نفت در كنفرانس تهران كه سال گذشته 
در سالن اجالس سران برگزار شد اكنون هیچ شركت 
اين  و  نداشته  وجود  ايران  در  توسعه يي  و  اكتشاف 
حوزه  اين  در  فعالیت  »داوطلبان«  صرفا  لیست ها 
هستند. اگر اكنون سري به لیست شركت هاي اكتشاف 
و توسعه نفت در جهان بزنیم، نام »شركت ملي نفت 
ايران« در اين میان به چشم مي خورد. در اين لیست 
و  پي  بي   مانند  نفتي  ابرشركت هاي  از  بسیاري  نام 
اكسون موبیل به چشم مي خورد اما شركت هايي مانند 
هستند  نفتي  كه خدمات دهنده  هالیبرتون  يا  ويتول 
در اين لیست حضور ندارند. در واقع يكي از مهم ترين 
خصیصه هاي تمام اين شركت هاي موفق تمركز بر يک 
حوزه و فعالیت در آن تا میزان كامال حرفه يي تلقي 
مي شود. حال اگر شركتي مانند مپنا كه اساسا شركتي 
است، خواهان  مهندسي، صنعتي«  عنوان»خدمات  با 
تبديل شدن به شركت اكتشاف و توسعه است بايد در 
آينده با رقبايي مانند اكسون موبیل كه از همان روز 
ابتدايي تاسیس در همین وادي فعالیت كرده، رقابت 

كند.

 شرکت هاي E&P در آسیا
با8 شركت  طبق بررسي هاي»تعادل« در آسیا، چین 
اكتشاف و توسعه نفت خام، بیشترين تعداد را داراست. 
پس از اين كشور هند با 6 شركت و پاكستان و عراق 
مشتركا با 4 شركت بیشترين شركت هاي E&P را در 
قاره كهن دارا هستند. تمامي اين شركت ها از ابتداي 
تاسیس فعالیت خود را در حوزه اكتشاف و توسعه نفت 
خام آغاز كردند و سیر فعالیت آنها هیچگاه تغییر نكرده 
است. در واقع به اين واسطه كه طبق گفته هاي بیژن 
زنگنه، وزير نفت ايران »توانايي تامین مالي« يكي از 
مهم ترين خصیصه هاي يک شركت اكتشاف و توسعه 
به  بازار  در  شركت ها  اين  اعتبار  مي شود،  محسوب 
واسطه پیشینه فعالیت مهم ترين عامل در اين توانايي 

محسوب مي شود.
چندي پیش سلبعلي كريمي، مديرعامل شركت نفت 
ذات  از  دفاع  با  ايلنا  با  گفت وگو  در  مركزي  مناطق 
ايران  اكتشاف و توسعه نفت در  تاسیس شركت هاي 
كرد.  اشاره  پتروناس  شركت  چشمگیر  پیشرفت  به 
گفت شركت  بايد  كريمي  اظهارات  اين  به  استناد  با 
يكي  مي شود  اداره  مالزي  دولت  توسط  كه  پتروناس 
از موفق ترين نمونه ها در سال هاي گذشته بوده است. 
پايه گذاري  دولت  توسط  در سال 1974  كه  شركتي 
موفقیت  مي گذرد.  عمرش  از  سال   52 اكنون  و  شد 
اين شركت به حدي بود كه توانست در سال 2013 
در رتبه 75 فورچون جهاني 500 كه فهرستي از 500 

شركت برتر بین المللي را شامل مي شود، قرار بگیرد.
در واقع پتروناس نخستین شركتي نبود كه به اكتشاف 
و توسعه نفت خام در مالزي پرداخت. رويال دات شل 
انجام  مالزي  را در  فعالیت  اين  از حدود سال 1910 
نوشتن  و  مالزي  دولت  جديد  اهداف  با  اما  مي داد 
برنامه يي براي كنترل بیشتر دولت اين كشور بر ذخاير 

نفت و گاز خود، ايده تاسیس پتروناس در سال 1971 
نتیجه  به  آگوست 1974  در 17  نهايت  در  و  مطرح 
پس  26سال  پتروناس  شركت  حقیقت  در  رسید. 
اما به  ايران كلید خورد  از تاسیس شركت ملي نفت 
موفقیت هاي  تاسیس،  ابتداي  در  قوي  تفكر  واسطه 
برج هاي  آورد.  به دست  با وجود عمر كمتر  بیشتري 
زيباي دو قلوي پتروناس در كواالالمپور حاال يكي از 
نمادهاي موفقیت اين شركت اكتشاف و توسعه نفت 
خام محسوب مي شود. روياي شیخ الوزرا براي تاسیس 
برخي  در چشم  شايد  ايران  در  از شركت ها  نوع  اين 
بیشتر«  براي كاسبي  از هر چیز»فرصتي  ديگر بیش 
آلوده  را  اين رويا  افكاري كه مي تواند  محسوب شود. 
كرده و سال ها بعد حسرت وجود يک شركت اكتشاف 
و توسعه حرفه يي و تمام عیار را به دل ايراني ها بگذارد.

ایلنا/ 
تغییر خطوط  برای  بانک صنعت و معدن 
تولید المپ های رشته ای تسهیالت می دهد

سازمان ملی بهره وری اعالم کرد: بانک صنعت و 
معدن با اعطای تسهیالت الزم در تغییر خطوط 
تولید المپ های التهابی رشته ای باالی40 وات 
به المپ های پربازده با برچسب انرژی دستکم 

B مشارکت می کند.
به گزارش ايلنا به نقل از سازمان مزبور، بانک صنعت 
ومعدن موظف به اعطای تسهیالت برای تغییر خطوط 
و تولید المپ های التهابی رشته ای باالی40 وات به 
المپ های پربازده با برچسب انرژی دستكم B شده 
است .براساس اين گزارش، بانک ياد شده قرار است تا 

طرح های مربوط به اين موضوع را بررسی، و نتیجه رابه 
متقاضیان اعالم كند.برپايه اين گزارش، هیات وزيران 
درتاريخ 22 فروردين ماه امسال ممنوعیت ورود المپ 
های التهابی رشته ای باالی 40 وات و همچنین ثبت 
سفارش و صدور پروانه تولید جديد يا افزايش خطوط 

تولید المپ های ذكر شده را اعالم كرد.
اقدامات يادشده در چارچوب برنامه های اصالح الگوی 
مصرف و افزايش بهره وری انرژی، همسو با سیاست 

های جهانی رفع بحران انرژی انجام می شود.

 

انرژی  كمیسیون  های  برنامه  خانی  قره  ملت/  خانه 
مجلس را تشريح كرد؛

برگزاری انتخابات روسای کمیته های 
کمیسیون انرژی مجلس

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی از دیدار اعضای کمیسیون با وزیر نفت 
کمیسیون  آتی  هفته  گفت:درجلسه  و  داد  خبر 
انرژی انتخاب هیات رئیسه های کمیته های این 

کمیسیون برگزار خواهد شد.
خبرنگارخبرگزاری  با  وگو  درگفت  خانی  قره  اسداهلل 
كمیسیون  كاری  محورهای  درخصوص  ملت  خانه 
گفت:  آتی  هفته  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
نفت  وزير  با  آتی  هفته  در  انرژی  كمیسیون  اعضای 
ديدار خواهند داشت و پیش بینی شده در اين ديدار 

برنامه های و محورهای كاری بررسی شود.
نماينده مردم علی آباد كتول در مجلس شورای اسالمی 
افزود: ديدار اعضای كمیسیون انرژی با وزير نفت امكان 
دارد در مجلس يا وزارت نفت انجام شود و اين ديدار در 
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راستای تعامل و همدلی بین مجلس و دولت خواهد بود 
و در جلسه پیش رو مسئوالن شركت های زيرمجموعه 

وزارت نفت گزارشات خود را به اعضا ارائه خواهند داد.
اين نماينده مردم درمجلس دهم ،افزود:موضوع تدوين 
آيین نامه داخلی كمیسیون و همچنین انتخاب دو نفر 
برای معرفی به صحن علنی مجلس برای عضويت شورای 
عالی انرژی و همچنین انتخاب يک نفر جهت عضويت 
در كمیسیون اصل 90 از محورهای كاری كمیسیون 
انرژی در هفته آتی خواهد بود.قره خانی افزود:براساس 
برنامه »امیدوار رضايی« معاون قوانین مجلس و »مظفر« 
معاون نظارت مجلس با حضور درجلسه كمیسیون انرژی 
گزارشاتی در رابطه با چارچوب كاری خود ارائه خواهند 
داد.وی گفت:بررسی پیگیری های مكاتبات وزارت نیرو با 
شركت تركیه ای برای احداث نیروگاه 5 هزار مگاواتی از 
برنامه های ديگر كمیسیون انرژی است و تأكید خواهد 
شد كه بايد كارها بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی و 
استفاده از توان داخل انجام شود.سخنگوی كمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی يادآور شد: انتخاب هیات 
رئیسه های كمیته ها در كمیسیون انرژی مجلس از 
ديگر برنامه های كاری كمیسیون در هفته آتی خواهد 

بود./

موج/ 
تاثیر افت قیمت نفت بر توسعه 

انرژی های پاک

کاهش قیمت شدید نفت طی سه سال گذشته 
سبب تحوالتی در سیاست های انرژی کشورها 
نظیر هندوستان،  از کشورها  برخی  است.  شده 

برای  فرصت  این  از  تایلند  و  مالزی  اندونزی، 
های  سوخت  یارانه  پرداخت  در  تجدیدنظر 
فسیلی استفاده کرده و چین برای جبران کاهش 
قیمت نفت، مالیات سوخت را افزایش داده است.

قیمت  كاهش  وجود  با  موج،  خبرگزاری  گزارش  به 
سوختهای فسیلی، از میزان سرمايه گذاريها در انواع 
انرژيهای تجديدپذير كاسته نشده و همچنان توسعه 
با محیط زيست در جهان  پاک و سازگار  انرژی  اين 

ادامه دارد.
بر اساس آخرين اطالعات، سرمايه گذاری جهانی در 
برق تولیدی از انرژيهای تجديدپذير در سال 2015 به 
ركورد 285,9 میلیارد دالر رسیده كه 5 درصد بیشتر 
از سال 2014 است. عمده ظرفیت ايجاد شده در تولید 
خورشید  )انرژی  آبی  غیر  تجديدپذير  منابع  از  برق 
سال 2015 حدود 134  در  طوريكه  به  است  باد(  و 
ايجاد شده كه  دراين بخش  گیگاوات ظرفیت جديد 
سهمی حدود 53.6 درصد از كل ظرفیت جديد تولید 

برق از انرژيهای تجديدپذير می شود.
به اين ترتیب، برای نخستین بار سهم ظرفیت جديد 
ظرفیت  از  آبی  غیر  تجديدپذير  انرژيهای  برق  تولید 
جديد تولید برق آبی بیشتر شده است. به طور كلی، 
در مجموع تولید برق از انرژيهای تجديدپذير در جهان 
 1985 به   2015 درسال  افزايش  گیگاوات   151 با 
گیگاوات رسیده كه سهم تولید برق خورشیدی و بادی 

حدود 33 درصد يا 659 گیگاوات بوده است.
در سال های گذشته، با راه اندازی تجهیزات ساحلی 
بادی  های  نیروگاه  برق  تولید  ظرفیت  فراساحلی،  و 
بیشتر  خورشیدی  های  نیروگاه  است.  يافته  افزايش 
در آسیا بويژه چین و ژاپن گسترش يافته اند و اين 
پیشرفتها در ژاپن، مديون طرح تعرفه های تشويقی 
برای انرژی پاک است. افزون بر اين، درحالی كه قیمت 

فناوريهای تجديدپذير درحال تجاری شدن است، در 
بسیاری از كشورها از جمله كشورهای درحال توسعه 
برنامه های توسعه ای اين نوع انرژی به تصويب رسیده 
است. بعنوان نمونه هندوستان قصد دارد ظرفیت راه 
سال  تا  را  غیرآبی  تجديدپذير  انرژيهای  شده  اندازی 
2022 به 175 گیگاوات برساند كه 100 گیگاوات آن 

به انرژی خورشیدی اختصاص دارد.
انرژيهای  ديگر  برای  چالشی  نفت،  پايین  قیمتهای 
تجديدپذير از قبیل سوختهای گیاهی است. اما دولتها 
اين نوع  با سیاستهای حمايتی خود سعی می كنند 
سوخت پاک توسعه يابد. برزيل برای حمايت سوخت 
گیاهی، نرخ اختالط اتانول را از 25 درصد به 27 درصد 
و بیوديزل را از پنج درصد به هفت درصد رسانده و 
و  آرژانتین  است.  داده  افزايش  را  بنزين  مالیاتهای 
اندونزی نیز تعهدات خود را در مورد سوختهای گیاهی 
انداز روشنی  اند. در چنین شرايطی، چشم  برده  باال 

برای توسعه اين نوع سوخت قابل تصور است.
نشريه هفتگی تحوالت بازار نفت و گاز مديريت كل 
امور اوپک و مجامع انرژی كه به اين موضوع پرداخته 
قیمت  كاهش  با  اگرچه  است؛  آورده  ادامه  در  است 
انرژی كوتاهی  ارتقای كارايی  انرژی، ممكن است در 
اما آمارهای جديد نشان می دهد كه  صورت پذيرد، 
همچنان شدت انرژی جهان روند نزولی يک دهه اخیر 
نتیجه  كاهشی،  روند  اين  است.  كرده  حفظ  را  خود 
اقتصاد  در  تغییرات ساختاری  و  انرژی  كارايی  بهبود 
جهانی با وجود افزايش جمعیت است، از اين رو می 
توان انتظار داشت كه با جايگزينی سوختهای پاک و 
ارتقای كارايی انرژی، رشد مصرف سوختهای فسیلی 

بويژه نفت در سالهای آينده محدود شود.
نقش  تدريجی  تثبیت  از  تحوالت،  اين  مجموعه 
انرژيهای تجديدپذير در بازار جهانی انرژی حكايت دارد 

و ضرورت توجه به مقاوم كردن اقتصاد انرژی كشور 
با سرمايه گذاری بنیادی توسعه ای در اين زمینه را 

خاطرنشان می سازد.

ایسنا/ 
دولت ظرفیت تولید پراکنده برق را به 

900 مگاوات می رساند

مدیرعامل شرکت توانیر از تالش برای رساندن 
ظرفیت بخش تولید پراکنده برق در سال جاری 

به 900 مگاوات خبر داد.
شورای  جلسه  در  كه  كردی  آرش  ايسنا،  به گزارش 
حال  شرايط  می گفت،  سخن  توانیر  شركت  معاونان 
حاضر صنعت برق را ويژه توصیف كرد و گفت: در سه 
ماه گذشته فشار مضاعفی به اركان صنعت برق وارد 
شده است و در اين شرايط سخت مجموعه نگری در 
صنعت برق به ويژه در بخش نقديگی بايد به گونه ای 

باشد كه بتوان با آن صنعت برق را اداره كرد.
همه  تالش های  از  قدردانی  با  حال  عین  در  كردی 
جانبه وزير نیرو برای بهبود شرايط صنعت برق، ابراز 
امیدواری كرد گشايشی در امور اين صنعت به ويژه در 

بحث هدفمندی حاصل شود.
جديد  چارت  ابالغ  از  همچنین  جلسه  اين  در  وی 
تمهیدات  با  اضافه كرد:  و  توانیر سخن گفت  شركت 
و پیگیری های انجام شده، چارت مناسبی برای شركت 
توانیر تهیه شد و تا حدودی نسبت به قبل تنگناها در 
كه  برطرف شده  و مشكالت  رفته  بین  از  بخش  اين 
الزم است در اين خصوص از مهندس كرم رضايی نیز 

تشكر كنم.
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مديرعامل شركت توانیر با اشاره به ايجاد معاونت انتقال 
در چارت جديد شركت توانیر گفت: خوشبختانه صنعت 
برق از نیروهای خوبی بهره مند است، از اين رو در چارت 
جديد مهندس حسینی در سمت معاونت جديد انتقال 
توانیر منصوب شده اند تا در شرايط سخت امروز به اين 

بخش كمک كنند.
وی خاطرنشان كرد: تقريباً سرمايه گذاری هايمان نسبت 
نیست و  قابل مقايسه  به سال هايی كه رونق داشتیم 
روز به روز مسائل شركت ها سخت تر می شود، بنابراين 
معاونت انتقال از اين جهت اهمیت دارد كه قدر همین 
تاسیساتی كه ايجاد كرده ايم را بدانیم و درست و مناسب 

از آن ها بهره برداری كنیم.
كردی يادآور شد: در شبكه انتقال با مسائل متعددی 
مواجهیم كه اگر برای آن ها تدبیری انديشیده نشود ما 
را دچار گرفتاری خواهد كرد، مسائلی همچون جريان 
اتصال كوتاه شبكه، پرباری ترانس ها، مسائل هارمونیكی 
و... كه شبكه را تهديد می كنند اين در حالی است كه به 
لحاظ يافتن راه حل نیز كار چندانی انجام نشده و كارها 
بیشتر مقطعی بوده و كار منسجم و خاصی را نتوانستیم 
ارائه دهیم، بنابراين همه بايد در اين زمینه كمک كنیم.

مديرعامل توانیر همچنین گفت: اگر به سمتی پیش برويم 
كه حوزه ها وظايفشان را خود برعهده بگیرند، مناسب تر 
است، از اين رو در ساختار جديد بحث تولید پراكنده، 
تجارت خارجی، برق روستايی و دفتر بررسی های مالی 
و بازرگانی و امور مرتبط با بازرسی و ارزيابی عملكرد و 
پاسخگويی به شكايات از جايگاه مشخص تر و باثبات 
تری برخوردار شده است.براساس گزارش وزارت نیرو، 
در  پراكنده  تولید  مولدهای  وضعیت  در خصوص  وی 
كشور نیز گفت: در اين بخش طی چند سال گذشته 
امسال  امیدواريم  ايجاد شد كه  700 مگاوات ظرفیت 
اين میزان را به رقم قابل توجه 900 مگاوات برسانیم.

كردی برق رسانی به روستاها را جزو اقدامات اصلی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان و تاكید كرد: امسال با برق 
رسانی به 490 روستای باقیمانده، پرونده برق رسانی به 

روستاهای باالی 5 خانوار در كشور بسته می شود.

فارس/ 
حجم معامله برق در بورس انرژی کاهش 

یافت

حجم معامله برق در بورس انرژی در هفته گذشته 
با روندی کاهشی، 9 هزار و 296 مگاوات ساعت 

رقم خورد.
به  گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو، در هفته گذشته )29 تا 31 خرداد ماه و 1 
تا 2 تیر ماه( در بورس انرژی، به ترتیب در نماد كم باری 
روزانه معادل 5 هزار و 248 مگاوات ساعت برق با قیمت 
متوسط 290 هزار ريال بر مگاوات ساعت، در نماد بار 
پیک روزانه معادل 5 هزار و 243 مگاوات ساعت برق با 
قیمت متوسط 344 هزار و 499 ريال بر مگاوات ساعت 
و در نماد بار پايه روزانه معادل يک هزار و 728 مگاوات 
ساعت برق با قیمت متوسط 344 هزار و 80 ريال بر 
مگاوات ساعت بین خريداران و فروشندگان انرژی معامله 
شد و در نماد میان باری هیچ معامله ای صورت نگرفت.

بر اين اساس ارزش معامله های انجام شده در طی اين 
هفته نزديک به 3 میلیارد ريال بوده است.همان طور 
كه مشاهده می شود قیمت متوسط نماد بار پايه نزديک 
به قیمت متوسط نماد بار پیک است، به همین دلیل 
خريداران تمايل بیشتری به خريد نماد بار پیک داشته 

و در نتیجه حجم معامالت اين نماد بیشتر بوده است.
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مهر/  رئیس اتاق ايران اعالم كرد:
جزئیات 2وعده  جدید رئیس جمهور به 

فعاالن اقتصادی

شب  شنبه  افطار  ضیافت  به  ایران  اتاق  رئیس 
و  کرد  اشاره  اقتصادی  فعاالن  با  رئیس جمهور 
گفت: بعد از مراسم افطار، رئیس دولت قول دادند 

دو خواسته بخش خصوصی را پیگیری کنند.
درباره  جالل پور  محسن  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
كه  اين ضیافت  در  گفت:  آن  و حواشی  افطاری  اين 
با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیس جمهور 
هیات  اعضای  و  اقتصادی  فعاالن  صحبت های  پای 

نمايندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.
از  قول  دو  افطار،  مراسم  از  بعد  اينكه  بیان  با  وی 
روحانی  با  ديدار  در  داد:  ادامه  گرفتیم،  دولت  رئیس 
ابتدا از شورای گفتگو گفتم. از آنجا كه رئیس جمهور 
به طرح مسائل در شورای گفتگو  در سخنرانی خود 
)وزير  نیا  طیب  از  تشكر  ضمن  نیز  من  كرد،  اشاره 
در  منظم  حضور  دلیل  به  دارايی(  و  اقتصادی  امور 
نشست های شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، 
از رئیس جمهور خواستم به ديگر وزيران نیز تأكید كند 
كه نشست های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب 
شركت كنند. رئیس جمهور نیز قول داد در اين زمینه 

تأكید جدی داشته باشد.
رئیس اتاق ايران افزود: در اين ديدار همچنین برخی 
حاضران در جلسه خواستار اجازه انتشار اوراق مشاركت 

توسط شركت های بزرگ بخش خصوصی شدند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور پس از صحبتی كوتاه با 
جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممكن دانست و 
گفت: »شخصا اين موضوع را پی گیری می كنم؛ بهتر 
است هرچه زودتر مقدمات انجام اين كار فراهم شود«.

جالل پور افزود: وقتی توضیح دادم كه در صورت انتشار 
اين اوراق، نیاز مالی شركت ها توسط عرضه انواع اوراق 
تواند  بانک ها می  منابع  و  تأمین می شود  مشاركت، 
به شركت های كوچک و متوسط اختصاص داده شود، 

رئیس جمهور قول پیگیری جدی داد.
در سخنرانی  ايران  اتاق  رئیس  گزارش،  اين  براساس 
تک رقمی  به  توجه  با  افطاری  ضیافت  اين  در  خود 
شدن نرخ تورم، گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل 
اقتصادی حل شد. برای خروج از ركود نیز به چنین 

اراده و راه حلی نیاز است.
رئیس اتاق ايران افزود: كاهش تورم شرط الزم برای 
اكنون زمان  بعدی است.  برداشتن قدم های اصالحی 
آن رسیده كه اولويت های اصالحات اقتصادی برای به 
دست آوردن رشد اقتصادی باال، ايجاد اشتغال و كاهش 

فقر مشخص شود.
در ضیافت  رئیس جمهور شنبه شب  روحانی  حسن 
افطار با فعاالن عرصه اقتصاد كشور تاكید كرد: همه 
فعاالن اقتصادی، كارآفرينان، اصناف و بانک ها در كنار 
دولت، بايد دست به دست هم دهند و برای افزايش 

تولید ملی و ايجاد اشتغال تالش كنند.
و  غیرنفتی  صادرات  افزايش  ضرورت  بر  تاكید  با  وی 
دستیابی به بازارهای ثابت هدف به ويژه در منطقه، گفت: 
كارآفرينان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات 
غیر نفتی در كشور را به حركت در آورند. ضروری است 
يک بخش از تولید داخلی كشور مختص صادرات باشد و 

تالش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
بخش  قوی  »موتور  اينكه  بر  تاكید  با  جمهور  رئیس 
حركت  به  را  جامعه  و  اقتصاد  تواند  می  غیردولتی 
درآورد«، گفت: دولت همه تالش خود را برای كاستن 
از مقررات دست و پا گیر، ايجاد فضای رقابتی بدون 

رانت و جلوگیری از قاچاق كاالها به كار گرفته است و 
اينها كمک شايانی به تولید كشور خواهد كرد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 

منتشر شد

روز یکشنبه در  ارز  و  انواع سکه  قیمت  جدول 
بازار منتشر شد.

قطعه سكه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
يک  بازار  در  يكشنبه  امروز  جديد  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 63 هزار تومان، طرح قديم يک میلیون و 62 
هزار تومان، نیم سكه 532 هزار تومان، ربع سكه 278 

هزارتومان و سكه گرمی 183 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 108 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی )ديروز( 1316 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3493 تومان، هر يورو را 3935 تومان، هر 
پوند را 4910 تومان، لیر تركیه 1216 و درهم امارات 

را 951 تومان اعالم كردند.
جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

قیمت بازار نوع سکه    
1063000 سكه تمام طرح جديد   
1062000 سكه تمام طرح قديم   
532000 نیم سكه     
278000 ربع سكه     
183000 گرمی     
108200 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3493 دالر     
3935 يورو     
4910 پوند     
1216 درهم امارات    
951 لیر تركیه     

دنیای اقتصاد/ »دنیای اقتصاد« در يک دوره آموزشی 
بررسی می كند

آثار برجام بر صنعت ایران

از  ماه   5 از  بیش  درحالی که  اقتصاد:  دنیای 
اجرای برجام می گذرد، سیاست گذاران و فعاالن 
استراتژی  تدوین  جست وجوی  در  اقتصادی 
مشخص برای بهره گیری از فرصت هایی هستند 
می دهد.  هدیه  ایران  اقتصاد  به  توافق  این  که 
»دنیاي اقتصاد«  آموزش  مرکز  خصوص  این  در 
با عنوان »بررسی صنایع  را  یک دوره آموزشی 
جذاب در پسا برجام« در روز پنج شنبه 10تیرماه 

به مدت 5 ساعت برگزار می کند.
مدرس اين دوره دكتر علی فرحبخش تالش دارد تا 
جديد  دوره  در  كالن  اقتصاد  از  چشم اندازی  ارائه  با 
دوره  در  موجود  تهديدات  و  فرصت ها  مهم ترين  به 
برجام  آثار  دوره  اين  در  به عالوه  بپردازد.  پسابرجام 
بررسی  و  بحث  مورد  تفصیل  به  مختلف  صنايع  بر 
در  شركت  متقاضیان  و  عالقه مندان  می گیرد.  قرار 
روزنامه  آموزش  با واحد  آموزشي مي توانند  اين دوره 
و   87762411 تلفن های  شماره  با  »دنیاي اقتصاد« 
اطالعات  كسب  برای  يا  بگیرند  تماس   87762416

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی

شماره   1756    6تیر ماه 1395



آدرس  به  آموزش  واحد  سايت  به  ثبت نام  و  بیشتر 
tc.den.ir مراجعه كنند.

تعادل/ نگاهي به عملكرد كمیسیون هاي مشورتي اتاق 
بازرگاني

کمیسیون ها فداي تمامیت خواهي هیات 
رییسه اتاق بازرگاني

اتاق  کارشناسي  و  مهم  بخش  کمیسیون ها 
بازرگاني تا دوره گذشته محسوب مي شدند. در 
دوره هاي قبل همیشه شاهد این نکته بودیم که 
روساي کمیسیون ها دقیقا به اندازه هیات رییسه 
با  و  داشتند  حضور  مجامع  در  بازرگاني  اتاق 
تکیه بر تخصصي بودن کمیسیون در زمینه هاي 

مختلف نظرات کارشناسي ارائه مي دادند.
شنیده  كمیسیون ها  از  صدايي  نه  دوره  اين  در  اما   
زمینه هاي  در  آنها  كارشناسي  نظرات  نه  و  مي شود 
كه  است  اين  سوال  مي شود.  گرفته  كار  به  اجراي 
روساي كمیسیون ها در اين دوره ضعیف تر از دوره هاي 
كار كمیسیون ها محدود شده  يا فضاي  قبل هستند 

است؟

 محدودیت به نام نظارت
چند روزي از انتخابات روساي كمیسیون ها گذشته بود 
كه در جلسه يي بخشنامه يي با عنوان چارچوب ارزيابي 
عملكرد كمیسیون ها در دوره هشتم منتشر شد. ظاهر 
ماجرا خبر از ضابطه مند شدن كمیسیون ها و تببین 
رويكردها مي داد. از كمیسیون ها خواسته شده بود كه 
نقشه راه كمیسیون، ساز و كار اجرايي و خروجي هر 

كمیسیون را مشخص كنند. اما مساله اصلي طراحي 
يک الگو براي ارزيابي عملكرد كمیسیون ها بود.

پیش يک  از  ارزيابي كمیسیون ها  نام  به  در حقیقت 
گردش كار و فرآيند اداري مشخص براي كمیسیون ها 
در نظر گرفته شده بود. همچنین نحوه تهیه گزارش هاي 
كارشناسي و برگزاري نشست ها دقیقا در اين آيین نامه 
كمیسیون  آنكه  از  پیش  واقع  در  بود.  مشخص شده 
شكل بگیرد اتاق از طريق دبیرخانه كمیسیون ها اقدام 
اين  بود.  كرده  كمیسیون ها  عمكرد  نحوه  انتشار  به 
موضوع وقتي به چالش بدل شد كه اتاق اعالم كرد كه 
دبیركمیسیون ها توسط خود اتاق و از میان كارمندان 
رسمي اتاق انتخاب خواهد شد. همچنین از ارائه دبیر 
تمام وقت به انتخاب هیات ريیسه كمیسیون جلوگیري 
به عمل آمد و قرار شد هر 2 كمیسیون يک دبیر و آن 
هم به انتخاب اتاق داشته باشد. همین موضوع شروعي 
براي كاهش مشاركت كمیسیون ها در فعالیت هاي اتاق 

بازرگاني بود.

  کمیسیون ها بدون حق امضا
كمیسیون ها  شدن  محدود  پروژه  اصلي  بخش  اما 
توسط پدرام سلطاني نايب ريیس اتاق بازرگاني ايران 
در دستورالعملي كه در تاريخ 26 مهر 1394 ارائه داد 
نظر مي رسید  به  ابتدا  اين دستورالعمل در  آغاز شد. 
بهبود  براي  مناسب  رهنمودهاي  از  مجموعه  يک 
از آن  اما در عمل بخش هايي  باشد  كار كمیسیون ها 
باعث انزواي هرچه بیشتر كمیسیون ها شد. بر اساس 
چارچوبي كه هیات ريیسه اتاق ايران در نظر گرفته بود 
تمامي كارهاي كمیسیون بايد به هیات ريیسه جهت 
همچنین  مي شد.  منتقل  تصويب  و  اصالح  بررسي، 
كمیسیون  هر  با  متناظر  سازمان هاي  ريیسه  هیات 
آن  از  خارج  نتوانند  كمیسیون ها  تا  كرد  مشخص  را 

چارچوب با نهادهاي مختلف ارتباطي داشته باشند.
بر اساس اين دستور كار اوال موضع ريیس كمیسیون 
از موضع اتاق و مواضع شخصي جدا مي شد و ريیس 
حق نداشت به عنوان نظر اتاق بحثي را مطرح كند. 
استفاده  اجازه  اتاق  خارج  با  مكاتبات  در  اينكه  دوم 
از سربرگ به كمیسیون ها داده نمي شد. با اين بحث 
سازمان هاي  با  نمي توانست  حتي  كمیسیون  ريیس 
بازرگاني  اتاق  ريیسه  هیات  اجازه  بدون  مربوطه 
از  با خارج  ارتباط  نهايت هرگونه  نامه نگاري كند. در 
اتاق بازرگاني با عنوان ريیس كمیسیون و مصاحبه با 
عنوان ريیس كمیسیون از كمیسیون ها گرفته شد. در 
از  بود كه هر بخش  اين  حقیقت طرح هیات ريیسه 
عملكرد كمیسیون ها به جاي رسانه يي شدن يا انتقال 
در  ريیس  و  شود  ارائه  ريیسه  هیات  به  مسووالن  به 

صورت صالح ديد آن را با مسووالن در میان بگذارد.
اين موضوع هرچند با واكنش شديد روساي كمیسیون ها 
و  مالي  ابزارهاي  كه  بود  اين  اما حقیقت  روبه رو شد 
مديريتي در اختیار هیات ريیسه است و تا حد زيادي 
اجرايي شد و شاهد شكل گیري كمیسیون ها به صورت 

كامال ساكت و بدون اثرگذاري دوره هاي قبل هستیم.

  رییس به جاي سخنگوي اتاق
اتاق  ريیس  عهده  بر  كارها  اين  تمامي  بار  نهايت  در 
بازرگاني قرار گرفت. بعد از تشكیل دبیرخانه شوراي 
مشترک 3 اتاق قرار شده بود كه ريیس اتاق بازرگاني 
ايران سخنگوي بخش خصوصي باشد. اين موضوع با به 
حاشیه رانده شدن كمیسیون ها بسیار جدي تر شد و 
عمال ريیس اتاق نقش سخنگوي آن را هم ايفا مي كرد.

در حالي كه در دوره هاي قبل درباره هر بحث تخصصي 
يكي از كمیسیون ها ابراز نظر مي كرد اما امروز بر اساس 
چارچوبي كه مشخص شده است هر كمیسیون موظف 

است تمامي كار كارشناسي خود را در اختیار هیات 
ريیسه قرار دهد و در صورت صالح ديد هیات ريیسه 
شد.  خواهد  مطرح  مختلف  نهادهاي  در  بحث ها  اين 
ريیس  وظايف گسترده  كه شرح  است  در حالي  اين 
اتاق بازرگاني عمال فرصت رسیدگي در همه بخش ها 
را گرفته است و بسیاري از دستاوردهاي كمیسیون ها 
آنها رسیدگي  به  و كسي  باقي مي ماند  ابتر  در عمل 
كه  است  رفته  پیش  به حدي  مساله  نمي كند. حتي 
كه  تهران  بازرگاني  اتاق  كمیسیون هاي  اثرگذاري 
اعضاي آن تماما در اتاق ايران حضور دارند از اتاق ايران 

پررنگ تر شده است.

 عدم اعتماد به اعضا مشکل هیات رییسه
به نظر مي رسد مشكلي اصلي هیات ريیسه در قبال 
كمیسیون ها عدم اعتماد كافي هیات ريیسه به روساي 
كمیسیون ها باشد. در حال حاضر چهره هاي شاخصي 
رياست كمیسیون ها را بر عهده دارد و بعضي از آنها از 
منتقدين هیات ريیسه محسوب مي شوند. با توجه به 
اينكه بعضي از چهره هاي هیات ريیسه خود از رياست 
كمیسیون به عضويت هیات ريیسه راه يافته اند به نظر 
مي رسد اين نگراني وجود دارد كه پر و بال دادن به 
كمیسیون ها باعث تضعیف هیات ريیسه و صحبت از 
عملكرد ضعیف در مديريت اتاق در دوره هشتم شود. 
خوبي  به  كمیسیون ها  فعلي  روساي  سابقه  مطمئنا 
بسیار  مديريتي  توانايي  افراد  اين  كه  مي دهد  نشان 
بهتر بر نهادهاي تشكلي را دارند اما اجازه عرض اندام 
به  و  نمي شود  داده  هشتم  دوره  در  كمیسیون ها  به 
جاي آن مشاورين اتاق در عمل بخش هاي تخصصي را 
هدايت مي كنند. حال با گذشت يک سال از شكل گیري 
كمیسیون ها بايد اين سوال مطرح شود كه مقصر اصلي 

ضعف كمیسیون ها در دوره هشتم چه كسي است.
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 دنیای اقتصاد/ 

 Nick van Dam and Els van نویسندگان: 
der Helm

McKinsey :منبع
مترجم: سیدساجد متولیان

آگاهانه،  و  مهارت  با  ارشد  مدیران  از  بسیاری 
خواب شان را مدیریت می کنند و وقتی در سفرهای 
کاری طوالنی مدت به سر می برند یا تا دیر وقت به کار 
کردن می پردازند، می توانند صبح مجددا سرحال و 
احتماال  نیز  سو  آن  از  برخیزند.  خواب  از  هوشیار 
مدیران کسلی را دیده ایم که پس از ساعت ها شب 
بیداری، به سختی می توانند صبح روز بعد در جلسه 
به  بیاورند،  یاد  به  را  ساده  بمانند، جزئیات  هوشیار 
روشن  راه حل های  به  و  کنند  فکر  درست  مسائل 
یا  درست  مدیریت  دیدگاه،  یک  از  یابند.   دست 
نادرست خواب یک مساله شخصی محسوب می شود 

که خود بخشی از یک چالش مدیریت انرژی فردی 
آرامش  از  دیگری  اشکال  خواب،  عالوه بر  که  است 
ذهنی نظیر ذهن آگاهی و مراقبه و همچنین تغذیه 
و فعالیت فیزیکی را نیز دربرمی گیرد. اما در جهانی 
که به طور فزاینده ای ارتباطات در آن رو به افزایش 
انتظار  کارکنان شان  از  از شرکت ها  بسیاری  و  است 
هفته  در  روز   7 و  ساعته   24 صورت  به  که  دارند 
یک  مساله  این  باشند،  کاری شان  ایمیل   پاسخگوی 
نیاز  موضوع مهم سازمانی نیز محسوب می شود که 

به توجه خاص و فوری دارد.
از  که  افرادی  مغز  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
کمبود خواب رنج می برند، توانایی خود برای انجام 
برخی  در  می دهد.  دست  از  را  صحیح  قضاوت های 
نادرست  و  غیرمنطقی  ادعاهایی  با  افراد  مواقع، 
»با  و  ندارم«  نیاز  بیشتری  خواب  به  »من  همچون 
می شوم«  روبه راه  دوباره  زدن  چرت  ساعت  چند 
سعی می کنند، نیاز طبیعی شان به خوابیدن را انکار 
کنند. تحقیق اخیری که روی 196 مدیر ارشد انجام 

داده ایم نشان می دهد تعداد زیادی از آنها در مورد 
هرچند  می آورند.  انکار  به  روی  خواب،  به  نیازشان 
اظهارنظر  برخالف  پرسشنامه ها  به  پاسخ دهندگان 
برای  باید  شرکت ها  که  داشتند  قبول  خود  قبلی 
پی  کافی  خواب  اهمیت  به  سازمانی  رهبران  اینکه 
رخصوص  بدهند.  خرج  به  بیشتری  تالش  ببرند، 
بسیاری  رهبران  است.  این  با  اخیر، حق  نظر  اظهار 
خود  کارکنان  ترغیب  و  تشویق  برای  شرکت ها  از 
که  نمی کنند  تالش  کافی،  اندازه  به  خوابیدن  برای 
می تواند پیامدهای جدی برای آنها به دنبال داشته 
داد،  خواهیم  نشان  ادامه  در  که  همان طور  باشد. 
تاثیرات  مدیران شرکت ها  عملکرد  بر  کمبود خواب 
سبک  خاص  به طور  و  می گذارد  جای  به  نامطلوبی 
امر  این  خود  که  می کند  تضعیف  را  آنها  رهبری 
وارد  آسیب  شرکت ها  مالی  عملکرد  به  می تواند 
و  خواب  وضعیت  بین  ارتباط  به  مقاله  این  کند. 
می پردازد  سازمان ها  ارشد  مدیران  رهبری  رفتار 
به  می تواند  که  می دهد  پیشنهاد  را  راه حل هایی  و 

بهبود کارآیی و اثربخشی هم در سطح فردی و هم 
در سطح سازمانی منجر شود.

 ارتباط خواب با قابلیت های رهبری سازمانی
تکامل  از  زمان  طول  در  که  ما  مغز  بخش  آخرین 
مغز  )نئوکورتکس(  قشری  بخش  شد،  برخوردار 
ادراکات  همچون  کارکردهایی  مسوول  که  است 
بخش  است.  زبان  و  حرکتی  دستورات  حسی، 
جلومغزی  کورتکس  را  آن  که  نئوکورتکس،  جلویی 
)Prefrontal Cortex( می نامند، مسوول چیزی 
اجرایی«  »کارکرد  را  آن  روانشناسان  که  است 
نام گذاری کرده اند و شامل همه فرآیندهای شناختی 
سطح باال نظیر حل مساله، استدالل، ساختاربخشی، 
بازداری، برنامه ریزی و اجرای طرح های قبلی است. 
کارهای  که  می کنند  کمک  ما  به  فرآیندها  این 
است  زیادی  زمان  انجام دهیم. مدت  را  روزمره مان 
به  مدیریتی  رفتارهای  تمامی  است،  شده  ثابت  که 
کارکردهای  از  یکی(  از  بیش  اغلب  )و  یکی  حداقل 

تاثیرات خواب ناکافی کارکنان بر عملکرد سازمانی
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بخش  خاص،  به طور  و  است  وابسته  مغز  اجرایی 
است.  رفتارها  این  مسوول  جلومغزی  کورتکس 
بخش های  بقیه  چه  اگر  که  می دانند  عصب شناسان 
مغز می توانند با مشکل کمبود خواب به خوبی کنار 
پدیده  این  از  کورتکس جلومغزی  بخش  اما  بیایند، 
بصری  توانایی های  چه  اگر  می بیند.  جدی  آسیب 
اساسی و قابلیت حرکت با کمبود شدید خواب دچار 
ضعف شدید می شوند، اما میزان تاثیرپذیری آنها از 
مغزی  باالی  سطح  مهارت های  اندازه  به  کم خوابی 
نیست.تحقیق اخیر مکینزی روشن ساخته است که 
یک همبستگی قوی بین عملکرد رهبری و سالمت 
پیش بینی کننده  یک  که خود  است  برقرار  سازمانی 
قوی از سودآوری سازمان است. در مطالعه مجزایی 
که روی 81 سازمان و 189 هزار کارمند آنها انجام 
شد، ما دریافتیم که تیم های مدیریتی با کیفیت باال 
رفتار رهبری هستند که عبارت  دارای چهار سبک 
است از: 1( توانایی برای عمل کردن با گرایش قوی 
به نتایج 2( حل مساله قوی 3( بررسی دیدگاه های 
مختلف 4( حمایت از دیگران. نکته جالب توجه این 
قوی  ارتباطی  حالت،  چهار  هر  در  که  بود  واقعیت 
بین میزان خواب مدیران ارشد و کارآیی رهبری شان 

وجود دارد)جدول(

1( عمل کردن با گرایش قوی به نتایج
برای انجام درست این سبک، مهم است که چشم تان 
را به هدف بدوزید و حواس تان به جای دیگری پرت 
نشود، درحالی که در عین حال تصویر بزرگ تر را )که 
حاکی از حرکت شرکت شما در مسیر درست است( 

دریافته اند که  دانشمندان  باشید.  داشته  مدنظر  نیز 
به  را  اهداف  بر  افراد  تمرکز  توانایی  خواب،  کمبود 

شدت کاهش می دهد.

2( حل مساله موثر
خواب برای تقویت بسیاری از کارکردهای شناختی 
به  دستیابی  توانایی  و  الگو  شناسایی  بینش،  مانند 
ایده های نوآورانه و خالقانه مفید است که همه آنها 
باالتری  میزان  با  را  مسائل  می کنند،  کمک  ما  به 
است  داده  نشان  تحقیقی  کنیم.  حل  اثربخشی  از 
که خواب شب، به ایده ها و بینش های جدید منجر 
آزمایش  در  که  افرادی  تحقیق،  این  در  می شود. 
در  داشتند  مناسبی  خواب  و  بودند  کرده  شرکت 
مقایسه با افرادی که از بی خوابی رنج می بردند، در 
تشخیص راه حل آزمایش به میزان دو برابر موفق تر 
که  است  شده  ثابت  مشابه  به طور  کردند.  عمل 
خواب کوتاه عصرگاهی نیز می تواند به حل خالقانه 
که  افرادی  تحقیق،  همان  در  کند.  کمک  مسائل 
بعد از سر و کله زدن با معمای یک بازی ویدئویی، 
افرادی  برابر  دو  بودند  خوابیده  کمی  عصر  هنگام 
که بیدار مانده بودند، در حل معمای بازی موفق تر 
انجام شده  است  عمل کردند. تحقیقات دیگری نیز 
هنگام  عمدتا  خالقانه،  تفکر  می کنند  ثابت  که 
وجود  شواهدی  و  می کند  پیدا  قدرت  دیدن  خواب 
بیداری الینحل  در  از مسائلی که  بسیاری  دارد که 
)مانند کشف  بودند، هنگام خواب حل شدند  مانده 
فرمول حلقه بنزن در خواب توسط فریدریش ککوله 

آلمانی(. شیمیدان 

3( بررسی دیدگاه های مختلف
مطالعات بسیاری اثرات خواب بر سه مرحله فرآیند 
عبارت  مرحله  سه  این  داده اند.  نشان  را  یادگیری 
یادگیری که در آن رمزگشایی  از  قبل   )1 از:  است 
یادگیری  از  می گیرد،2(بعد  صورت  جدید  اطالعات 
جدید  ارتباطات  مغز  و  است  تثبیت  مرحله  که 
به  از  قبل   )3 و  می بخشد  شکل  را  مفاهیم  بین 
حافظه  از  را  شده  ضبط  اطالعات  مغز  که  یادآوری 
که  رهبرانی  که  مهمی  موارد  از  یکی  فرا می خواند. 
باید  هستند  مختلف  دیدگاه های  بررسی  دنبال  به 
قائل  تمایز  برای  توانایی  بگیرند،  نظر  در  را  آن 
دقیق  به طور  مغز  مختلف  ورودی های  بین  شدن 
است. این توانایی از شکل گیری دید تونلی )منظور 
است( جلوگیری می کند  و تک بعدی  نگرش جزمی 
و خطاهای شناختی را کاهش می دهد. خواب کافی 
بهبود  بر  آن  مثبت  تاثیر  که  است  عواملی  از  یکی 
تصمیم گیری در مورد مسائل واقعی زندگی همچون 
پاسخ های  )که  پیچیده  عاطفی   - شناختی  مسائل 
مرتبط  مالی  تنبیهات  و  پاداش ها  با  را  عاطفی 

می سازند( به اثبات رسیده است.

4( حمایت از دیگران
بتوانید  باید  ابتدا  دیگران،  به  کردن  کمک  برای 
را  احساسات شان  مثال  برای  بفهمید.  خوب  را  آنها 
کنید.  تفسیر  صدای شان  تن  یا  چهره شان  روی  از 
در شرایطی که کمبود خواب شدید وجود دارد، به 
دریافت  اشارات  نمی تواند  شما  مغز  قوی  احتمال 
شده را به خوبی تفسیر کند و نسبت به رویدادهای 

داد.  خواهد  نشان  اغراق آمیز  واکنشی  عاطفی، 
اندازه  به  که  افرادی  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات 
اعتماد  دیگران  به  سخت تر  بودند،  نخوابیده  کافی 
می کنند و آزمایش دیگری نشان داده است هنگامی 
هستند،  خواب  کمبود  دچار  سازمان  مدیران  که 
با  ضعیف تری  و  کمتر  ارتباط  نیز  سازمان  کارکنان 
کاری که در حال انجام آن هستند، برقرار می کنند. 
کاری  چه  خواب  مدیریت  به  راجع  سازمان ها 
می توانند  چطور  بدهند؟سازمان ها  انجام  می توانند 
کیفیت و کارآیی خواب را بهبود ببخشند تا مطمئن 
عملکردی  سطح  باالترین  به  رهبران شان  که  شوند 
طی  مکینزی  شرکت  در  ما  می یابند؟  دست  خود 
موضوع  همین  روی  تحقیقی  طی  اخیر،  یکسال 
به  زیر  راهکارهای  ارتباط  در همین  می کردیم.  کار 
دست آمدند که قابل پیشنهاد به سازمان ها هستند. 
راهکارها  این  از  برخی  اجرای  است،  ذکر  به  الزم 
احتماال نیاز به اعمال اصالحاتی در فرهنگ سازمانی 

شرکت ها دارد.

الف( دوره های آموزشی
70 درصد مدیرانی که در تحقیق ما شرکت کردند، 
دوره های  همانند  باید  سازمان ها  که  داشتند  ابراز 
دوره هایی  ارتباطی،  مهارت های  و  زمان  مدیریت 
به طور  کنند.  برگزار  نیز  خواب  مدیریت  زمینه  در 
ایده آل، چنین برنامه هایی باید بخشی از یک برنامه 
یادگیری یکپارچه باشد که مواردی همچون ارزیابی 
کمکی،  نرم افزارهای  فردی،  کارگاه های  آنالین، 
بگیرد. بر  در  را  انگیزشی  و  آموزشی  ویدئوهای 
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بهبود  برای  که  برنامه هایی  کنار  در  باید  شرکت ها 
دارند،  کارکنان  ذهن آگاهی  و  تغذیه  بدنی،  تحرک 
برنامه های مدیریت خواب را نیز در برنامه های خود 
خوابیدن  رویه  ناگهانی  تغییر  چند  هر  بگنجانند. 
مهم  اما  است،  دشوار  امری  سازمانی  رهبران  برای 
است که برای جا انداختن عادات جدید زمان کافی 

صرف شود.

ب( خط مشی های شرکت
باید  شرکت ها  جدید،  معرفی خط مشی های  از  قبل 
گفت وگوهایی بین رهبران شان ترتیب دهند تا توافق 
مناسب تر  سازمان  برای  ایده هایی  چه  شود  حاصل 
فرهنگ های  شود  دقت  باید  اینکه  به ویژه  هستند، 

کاری در شرایط مختلف متفاوت است.
• مسافرت: شرکت ها باید کارکنان را به انعطاف پذیری 
برای  مثال  کنند.  تشویق  مسافرت  حین  در  بیشتر 
ماموریت ها پروازی با زمان زودتر رزرو کنند تا قبل 
از یک قرار کاری مهم، فرصت خوابیدن کافی داشته 

باشند.
• کار تیمی: شرکت هایی که خدمات شبانه روزی ارائه 
استفاده  شیفتی  کار  مزایای  از  می توانند  می دهند 
کنند. ایجاد تیم های کمکی که باعث تقسیم کارها 
)تلفن،  دورکاری  روش های  از  استفاده  و  می شوند 
زمان های  از  می شود  سبب  و...(  ویدئوکنفرانس 
غیرضروری حضور کارکنان در محل شرکت کاسته 
تماس  هنگام  به  سازمان ها  رهبران  همچنین  شود. 
با واحدهای کسب وکار دیگر در سایر مناطق زمانی 
 )Local time(محلی وقت  به   ،)Time-zones(

توجه کنند.
تعیین  را  زمان هایی  شرکت ها  از  بسیاری  ایمیل:   •
ارسال  امکان  زمانی  بازه های  آن   در  که  می کنند 

ایمیل های کاری وجود ندارد.
شرکت ها  از  بسیاری  کاری:  زمان  محدودیت های   •
که در آنها کارکنان تا دیروقت در شرکت می مانند، 
کردن  کار  از  جلوگیری  جهت  در  را  سیاست هایی 
بیش از حد کارکنان وضع کرده اند. برای مثال یک 
کارآموزان  مالی،  خدمات  ارائه دهنده  بزرگ  شرکت 
تابستانی خود را ملزم می کند تا قبل از فرا رسیدن 
تا اطمینان  را ترک کنند  نیمه شب، محل کارشان 
شب بیداری  به  شرکت  در  هیچ کس  شود  حاصل 
نمی پردازد. همچنین در این شرکت، کارکنان تمام 
جمعه  شب   9 زمانی  محدوده  در  ندارند  حق  وقت 

تا 9 صبح یکشنبه در شرکت حضور داشته باشند.

نرم افزاری  شرکت  یک  اجباری:  مرخصی های   •
آمریکایی برای استفاده از مرخصی، جایزه ای 7500 
دالری برای کارکنانش تعیین کرده است مشروط بر 
اینکه اوال واقعا به مسافرت بروند و ثانیا موقع حضور 

در تعطیالت، ارتباطات کاری شان را قطع کنند.
• زمان استراحت قابل پیش بینی: لسلی پرلو استاد 
دانشکده کسب وکار هاروارد راه خوبی را برای جبران 
استراحت  می کند:  پیشنهاد  رفته  دست  از  خواب 
همراه،  تلفن  گوشی  کردن  خاموش  در شب،  کامل 
پاسخ ندادن به ایمیل ها و تماس های کاری به هنگام 
استراحت. یک شرکت مشاوره جهانی دریافته است 
میزان  به  کارکنان  بهره وری  راهکار،  این  اجرای  با 

قابل توجهی افزایش می یابد و هم اکنون آن را به یک 
برنامه ثابت در سازمان خویش تبدیل کرده است.

روزانه: تصویر مدیری  استراحت  اتاق های مختص   •
که خوابیده است به آسانی می تواند به برداشت های 
داده اند  نشان  تحقیقات  اما  شود.  منجر  اشتباه 
و  هشیاری  دقیقه ای،   30 الی   10 کوتاه  یک چرت 
نیم  و  ساعت  دو  تا  را  کار  محل  در  افراد  عملکرد 
سازمانی  رهبران  از  نیمی  از  بیش  می بخشد.  بهبود 
که در تحقیق ما شرکت داشتند، خواستار آن بودند 
شرکت های  از  بسیاری  همانند  سازمان شان  در  تا 
عظیم فناوری )مانند گوگل( اتاق های استراحت در 

محل کار ایجاد کنند.
از  استفاده  باید  شرکت ها  هوشمند:  فناوری   •
به  بتواند  که  را  موبایلی  نرم افزارهای  و  ابزارک ها 
دستور  در  کند  کمک  کارکنان شان  خواب  مدیریت 
نام  به  نرم افزاری  مثال  برای  دهند.  قرار  کارشان 
نور  میزان  کردن  محدود  با  که  دارد  وجود   f.lux
همراه  تلفن  گوشی  و  رایانه  نمایشگر  صفحه  آبی 
در  خواب آلودگی  حالت  ایجاد  احتمال   IPhone

افراد در حین کار کردن را کاهش می دهد.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 

نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 

6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

روز بیستم
دعاي ماه مبارک رمضان

اللهّم اْفَتْح لي فیِه أبواَب الِجناِن واْغِلْق َعّني فیِه أبواَب 
الّنیراِن َوَوّفْقني فیِه لِِتالَوِه القرآِن یا ُمَنّزِل الّسکینِه في 

ُقلوِب الموِمنین.

خدایا بگشا برایم درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش 
دوزخ را و توفیقم ده برای تالوت قرآن، ای نازل کننده 

آرامش در دل های مومنان.
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