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سپهر برزی مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران:

افزایش تعرفه برق؛ 
راهکاری ناگزیر و ناگریز

پیامد سیاسی شدن امور کارشناسی

رضا خسروشاهی/دنیای اقتصاد
بهمن ماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای 
انجام اصالحات در حوزه مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم به پایان می رسد. با توجه 
کشور  علیه  آمریکا  خصمانه  سیاست های  به 
کانال های  در  گسست  یا  قطع  برای  تالش  و 
قرمز  خطوط  از  یکی  طبیعتا  ایران  مالی 
مقابله ای  اقدامات  بازگشت  سیاست گذاران 
ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات 
چالش های  افزایش  برابر  در  مانعی  مقابله ای 

اقتصادی و تجاری کشور است.
تصمیم گیری  و  سیاسی  جریان های  و  گروه ها  اما 
به جای تمرکز بر انجام دقیق کارها و حداکثرسازی 
و  جناحی  منازعه های  وارد  ملی  اقتصاد  نفع 
به  چه  هر  شوربختانه  شده اند.  کالمی  جدل های 
پایان مهلت نزدیک می شویم به جای آنکه از حجم 
افزوده  تنش  بر سطح  شود  کاسته  مجادالت  این 
بازندگانی  و  برندگان  سیاستی  هر  می شود.گرچه 
و  برچسب زنی  تاکتیک های  از  استفاده  اما  دارد، 
به  کمکی  تنها  نه  یکدیگر  به  طرف  دو  انگ  زنی 

اقتصاد بیمار صنعت برق اگرچه در اولین مرحله وزارت نیرو و شرکت های تابعه اش را متضرر 
می کرد، اما تثبیت روند نادرست آن در نهایت شرکت های سازنده، پیمانکار و تامین کننده ای 
را که عمال فاینانس پروژه های این صنعت را در طول سال های بی پولی وزارت نیرو برعهده 

داشتند، زمین گیر کرد. 

شرکت های  از  سندیکا  درخواست 
تامین کننده  و  زنده  سا

تولیدی  اقالم  قیمت  اعالم  جهت 
برق  صنعت 
اینجا کلیک کنید

افزایش تعرفه برق؛ راهکاری ناگزیر و ناگریز
صنعت برق بی هیچ تردیدی یکی از اصلی ترین 
پایه های توسعه پایدار اقتصادی است. این صنعت 
مهمترین زیرساخت صنعت، اقتصاد، سالمت، رفاه 
و امنیت محسوب می شود. اما این اهمیت حیاتی 
معیشت محور  تصمیمات  سایه  در  سال هاست 
مجلس، دولت و در نگاهی کلی حاکمیت، به شدت 
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صنعت برق بی هیچ تردیدی یکی از اصلی ترین 
این  است.  اقتصادی  پایدار  توسعه  پایه های 
اقتصاد،  صنعت،  زیرساخت  مهمترین  صنعت 
سالمت، رفاه و امنیت محسوب می شود. اما این 
تصمیمات  در سایه  حیاتی سال هاست  اهمیت 
کلی  نگاهی  در  و  معیشت محور مجلس، دولت 

حاکمیت، به شدت رنگ باخته است. 

زنگ هشدار برای صنعت برق

افزایش تعرفه برق؛ 
راهکاری ناگزیر و ناگریز

سپهر برزی مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران

ارشد  مسئولین  از  عمال  که  فراگیر  دیدگاه  همین 
شده  تکثیر  گسترده  طور  به  شهروندان  تا  کشور 
بدل  المنفعه  عام  خدمت  یک  به  را  برق  است، 
کرده است. به این ترتیب وزارت نیرو نه در جایگاه 
تولیداتی پرهزینه، حیاتی و  با  اقتصادی  بنگاه  یک 
پراهمیت، بلکه به عنوان یک بنگاه خیریه شناخته 

شده است. 
تدوین قیمت یارانه ای برای برق و آب اگرچه در یک 
دهه ابتدایی پس از انقالب، تمهیدی مدبرانه برای 
تحمیلی  دوران جنگ  اقتصادی  مصائب  با  مواجهه 
پس  سال های  در  آن  تثبیت  اما  می شد،  محسوب 
اقتصادی،  شکوفایی  به  ایران  بازگشت  و  جنگ  از 
گسترش صنایع و آغاز دوران سازندگی یک اشتباه 

استراتژیک بود. 
پنج  توسعه  قوانین  اساس  بر  اگرچه  آن  از  پس 
قیمت  تدریجی  افزایش  به  ناگزیر  دولت ها  ساله، 
بودند،  سالیانه  تورم  اساس  بر  انرژی  حامل های 
رخ  قابل توجه  تعللی  با  و  کند  بسیار  اتفاق  این  اما 
قانون  تصویب  با  هفتم  مجلس  نهایت  در  می داد. 
"هدیه ای  تعبیر  با  انرژی  حامل های  قیمت  تثبیت 
به مردم" مسئول وارد کردن مهیب ترین آسیب به 

پیکره صنعت برق شد.
البته در طول سالیان متمادی به جز دو سال ابتدایی 
بر  دولت  یارانه ها،  قانون هدفمندسازی  پیاده سازی 
اساس قانون بودجه موظف به پرداخت مابه التفاوت 
متاسفانه  اما  بوده،  برق  تکلیفی  و  تمام شده  قیمت 
پرداخت این مبلغ در طول بیش از ۵ سال گذشته 
به دلیل کمبود نقدینگی در کشور، عمال انجام نشده 
است. استمرار این مساله به کمبود شدید نقدینگی 
و رکودی گسترده در این صنعت منجر شد که اولین 
نتیجه آن کاهش چشمگیر میزان سرمایه گذاری ها 
در پروژه های توسعه ای و زیرساختی برق بود و در 

پی آن خاموشی ها اولین پیامد افت سرمایه گذاری ها 
در این صنعت محسوب می شد. 

مرحله  اولین  در  اگرچه  برق  صنعت  بیمار  اقتصاد 
وزارت نیرو و شرکت های تابعه اش را متضرر می کرد، 
نهایت شرکت های  نادرست آن در  اما تثبیت روند 
عمال  که  را  تامین کننده ای  و  پیمانکار  سازنده، 
فاینانس پروژه های این صنعت را در طول سال های 
بی پولی وزارت نیرو برعهده داشتند، زمینگیر کرد. 
ناشی  چیز  هر  از  بیش  که  نقدینگی  کمبود  این 
ارزان  و  صنعت  این  اقتصادی  نامناسب  ساختار  از 
برای  عامل  مهمترین  است،  برق  قیمت  بودن 
شده  حوزه  این  در  قراردادها  چشمگیر  توقف 
ورشکستگی  سند  متوقف،  قرارداد های  این  است. 
و  مشاور  پیمانکار،  سازنده،  شرکت های  سقوط  و 
وزارت  اجرایی  بازو های  که  است  تامین کننده ای 
نیرو و از جمله مهمترین بانیان توسعه این صنعت 
پیام  شرکت ها  این  سقوط  به  رو  روند  اند.  بوده 
از ۱۰۰  بیش  رفتن  بین  از  برای  دهنده ای  هشدار 
گسترده ای  موج  ایجاد  خطر  و  شغلی  فرصت  هزار 

از بیکاری است.
اگرچه صدای این شرکت ها به عنوان صاحبان بخش 
دشوار  سال های  طول  در  برق  صنعت  خصوصی 
گذشته شنیده نشد، اما خاموشی های تابستان داغ 
امسال نشان داد که ابعاد بحران صنعت برق بسیار 
گسترده تر از یک وزارتخانه و بخش خصوصی یک 

صنعت است. 
به   ۹۸ سال  بودجه  الیحه  تقدیم  آستانه  در  امروز 
برق  صنعت  سندیکای  اسالمی،  شورای  مجلس 
به آن  به طور خالصه  آنچه که  به  استناد  با  ایران 
 ۵۲۰ از  بیش  نماینده  جایگاه  در  نیز  و  شد  اشاره 
خواستار  برق،  صنعت  فعال  خصوصی  شرکت 
افزایش قیمت فروش برق در بودجه ۹۸ و تدوین 

تا رسیدن  افزایش تدریجی بهای برق  برای  روشی 
به قیمت واقعی آن است. افزایش پلکانی قیمت برق 
است  اقدامی  ساده ترین  پرمصرف  مشترکین  برای 
کنترل مصرف  برای  می توانند  و مجلس  دولت  که 
افسارگسیخته برق و تامین منابع مالی وزارت نیرو 

انجام دهند.
این سندیکا به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ 
صنعت برق، بر این باور است که عدم افزایش تعرفه 
گسترده ای  موج  ایجاد  به  مدت  کوتاه  در  که  برق 
معیشتی  منافع  تنها  نه  می شود،  منجر  بیکاری  از 
به  مدت  میان  در  بلکه  نمی کند  تامین  را  مردم 
متضرر  را  ایران  عزیزمان  کشور  شهروندان  شدت 
تهدید  را  کشور  ملی  منافع  بلندمدت  در  و  کرده 
به  توجهی  بی  صورت  در  تردید  بی  کرد.  خواهد 
ناشی  ناپذیر  جبران  و  جدی  صدمات  مساله،  این 
عدم  سرمایه گذاری،  کاهش  نقدینگی،  کمبود  از 
و  انتقال  توسعه خطوط  عدم  و  برق  تولید  افزایش 
بود.  خواهد  مشاهده  قابل  حوزه ها  همه  در  توزیع 
پیامد  لمس ترین  قابل  گسترده  خاموشی های  بروز 
تعرفه های  تعیین  قبال  در  کشور  کنونی  سیاست 
تکلیفی برق است؛ لذا امروز باید برای بهبود شرایط 
این صنعت و حفظ دستاورد های چهل ساله صنعتی 
که تا پیش از انقالب تماما وابسته بود و امروز یکی 
داران خودکفایی محسوب می شود، چاره  داعیه  از 
اندیشی کرد. باید هر فرصتی که تا امروز با استدالل 
تامین رفاه و ارائه خدمات عمومی به مردم از دست 
رفته است را کنار گذاشت و از سرمایه عظیمی که 
و  انتقال  تولید،  از  برق  صنعت  تامین  زنجیره  در 
توزیع به وجود آمده، برای جلوگیری از بروز دوباره 
و گسترده تر خاموشی ها حفاظت کرد و این امر جز 
با اصالح تدریجی تعرفه برق و واقعی سازی بهای 

این کاالی ارزشمند امکان پذیر نخواهد بود.
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وزیر نیرو خبر داد:

همزمان کردن سیستم برق ایران و روسیه در دستور کار
وزیر نیرو گفت:در حال حاضر به دنبال همزمان کردن سیستم برق کشور با روسیه هستیم. تولید مشترک 

توربین های گاز هم عالقه مندی زیادی را از سوی شرکت سازنده روسی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان با حضور در استودیو خبر ۲۱ شبکه اول سیما 
با بیان اینکه سطح باالیی از تفاهم و همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد، گفت: با این که در شرایط 
تحریمی به سر می بریم اما این تحریم ها شرایط بی نظیری برای پیشرفت و بهره برداری از ظرفیت هایی 
همچون منابع طبیعی و منابع انسانی فراهم شده است. رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه به طرح های 
مشترک میان دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی استان هرمزگان با اعتبار حدود ۱.۲ 
میلیارد یورو در حال آغاز به کار است، برقی کردن خط آهن گرمسار- اینچه برون هم در حال پیگیری است 
در حال حاضر به دنبال همزمان کردن سیستم برق کشور با روسیه هستیم. تولید مشترک توربین های گاز هم 
عالقه مندی زیادی را از سوی شرکت سازنده روسی به همراه داشته است. این مقام مسوول افزود: ۱۰ کارگروه 
در زیرمجموعه کمیسیون مشترک ایران و روسیه تعریف شده که یکی از آنها کارگروه بانکی است. در بحث 
گردشگری هم ظرفیت های باالیی یافت شده زیرا در حال حاضر بیش از ۴ و نیم میلیون نفر روسی از ترکیه 
بازدید می کنند البته پیوستن ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بارزترین نکته یاد شده در این کمیسیون است. 
به گفته وزیر نیرو در ۸ ماهه سال میالدی جاری، صادرات ایران به روسیه ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشت این در حالی است که حدود ۲۰ شرکت ایرانی محصوالت لبنی خود را در بازارهای 
روسیه عرضه می کنند. به جرات می توان گفت همکاری ایران و کشورهای عضو اوراسیا بدان معناست که 

عمال گمرک وجود نخواهد داشت.

فردا؛

اطالعیه قطعی برق در اراک
جریان برق برخی مناطق اراک فردا قطع می شود.

اطالعیه قطعی برق در اراکبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ و به نقل از شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی، برق محدوده شهرک ولیعصر  فردا به علت تعمیرات شبکه برای بهبود نیرورسانی  

از ساعت ۹ الی ۱۲ قطع می شود.
دستگاه  هزار   ۱6 از  آنان  برق  تامین  که  است  نفر  هزار   7۱۲ مرکزی  استان  برق  مشترکان  شمار   

ترانسفورماتور، ۲۰ هزار کیلومتر شبکه و ۴۵ پست توزیع  تامین می شود.
با ۵۸3 هزار و 6۸۹مشترک، در بخش خانگی است  در حالی که  بیشترین  مشترکان برق مرکزی 

بیشترین میزان مصرف برق این استان در بخش صنعتی است.
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رئیس انجمن انرژی بادی ایران در گفت وگو با فارس 
مطرح کرد

بی رغبتی سرمایه گذاران 
انرژی های تجدید پذیر/رشد 

2 درصدی عوارض برق انگیزه 
ایجاد نمی کند

رئیس انجمن انرژی بادی ایران با تاکید بر اینکه 
از سوی  برق  عوارض  درصدی  رشد 2  تصویب 
دولت موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران در 
بخش نیروگاههای تجدیدپذیر نخواهد شد گفت: 
رشد عوارض برق از سوی دولت باید به تصویب 

مجلس برسد.
پذیر/ تجدید  انرژی های  سرمایه گذاران  بی رغبتی 
رشد ۲ درصدی عوارض برق انگیزه ایجاد نمی کند

سید هاشم اورعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که موافقت 
با رشد ۲ درصدی عوارض برق و اختصاص  دولت 
چه  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  برای  منابع  این 

تاثیری در اقتصاد برق تجدیدپذیر دارد، گفت: اینکه 
عوارض برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته 
مجلس  آنرا  باید  و  نیست  دولت  اختیار  در  است 
تصویب کند یعنی هیات دولت موافقت کرده است 
را  آن  افزایش  و  پیش بینی  آنرا   ۹۸ بودجه  در  که 

تصویب کند. 
هفته گذشته سید محمد صادق زاده رئیس سازمان 
برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
 ۱۰ به   ۸ از  درصدی)   ۲ رشد  با  دولت  موافقت  از 

درصد( منابع عوارض برق خبر داده بود.
شبکه  توسعه  جهت  در  برق  عوارض  افزود:  وی 
چگونگی  که  است  تجدیدپذیرها  و  روستایی  برق 
روستایی  برق  شبکه  توسعه  برای  منابع  تخصیص 
اما  برنامه ریزی است  و  اختیار سازمان مدیریت  در 
درخصوص توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید گفت 
که متاسفانه این منابع تصویب می شود اما تخصیص 

نمی یابد. 
برق  عوارض  تخصیص  اینکه  به  اشاره  با  اورعی 
امسال وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد 

که  عوارضی  میزان  آن  تمام  تقریبا  امسال  گفت: 
قرار بود به توسعه انرژی های تجدیدپذیر تخصیص 
مالی  مشکل  و  است  کرده  پیدا  اختصاص  یابد 
پرداخت  برای  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  برای 
و  ساتبا  سوی  از  برق  تضمین  خرید  قراردادهای 

وزارت نیرو وجود ندارد.
*بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری 

در انرژی های تجدیدپذیر ندارد
وی افزود: این ۸ درصد عوارض برق برای پرداخت 
تضمین  دولت  که  است  تجدیدپذیرها  برق  پول 
کرده است اما مشکل این است که بخش خصوصی 
انرژی های  در  سرمایه گذاری  برای  رغبتی  دیگر 
تجدیدپذیر ندارد درنتیجه تقاضا وقتی باال نمی رود 

پول هم نیاز نیست. 
اورعی در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی 
رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیرها 
از خود نشان نمی دهد گفت: چون وضعیت نرخ ارز 
را  برق  تضمینی  خرید  قیمت های  و  است  نامعلوم 
وزارت نیرو هنوز متناسب با افزایش نرخ ارز اصالح 
سرمایه گذاری  هرگونه  درنتیجه  و  است  نکرده 
شده  غیراقتصادی  تجدیدپذیر  انرژی  در  خصوصی 
است. وی گفت: پس مشکل این نیست که عوارض 
برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد برسد چرا که تمایلی 
برای سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیرها و احداث 

نیروگاه وجود ندارد. 
*صنعت تجدیدپذیرکشور تعطیل است

تجدیدپذیرکشور  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تعطیل است گفت: 7۰ تا ۸۰ درصد سرمایه گذاری 
است  ارزی  تجدیدپذیر  نیروگاه های  ساخت  در 
خرید  قیمت  بود  تومان   3۲۰۰ دالر  وقتی  و 
تومان   3۸۰ بادی  نیروگاه های  برای  برق  تضمینی 
تا حدودی  و  بود  تومان  و خورشیدی حدود ۴۰۰ 

با این نرخ ارز سرمایه گذاری در این صنعت صرفه 
اقتصادی داشت اما در حال حاضر که ارز نیمایی ۸ 
تا ۹ هزار تومان است و تخصیص هم پیدا نمی کند 
هنوز قیمت خرید تضمینی برق همان قیمت ثابت 

سال های گذشته است. 
قرار است  این سوال که ظاهرا  به  پاسخ  اورعی در 
3۰ درصد قیمت خرید تضمینی  برقی افزایش یابد 
گفت: این 3۰ درصد که نمی تواند ساخت نیروگاه 
را اقتصادی کند چرا که باید قیمت خرید تضمینی 
برق به اندازه ای افزایش یابد که طرح اقتصادی شود. 
  ۸۰ و  می شود  برابر   3 ارز  نرخ  وقتی  افزود:  وی 
درصد از هزینه ها ارزی است این 3۰ درصد افزایش 

پاسخگوی توسعه تجدیدپذیرها نخواهد بود. 

وضعیت نرخ ارز نامعلوم 
است و قیمت های خرید 

تضمینی برق را وزارت نیرو 
هنوز متناسب با افزایش 

نرخ ارز اصالح نکرده 
است و درنتیجه هرگونه 
سرمایه گذاری خصوصی 

در انرژی تجدیدپذیر 
غیراقتصادی شده است. وی 
گفت: پس مشکل این نیست 

که عوارض برق از 8 درصد 
به 10 درصد برسد چرا که 

تمایلی برای سرمایه گذاری در 
بخش تجدیدپذیرها و احداث 

نیروگاه وجود ندارد. 
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در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان شد

نادیده گرفتن مطالبات 
بخش خصوصی در حوزه 

نیروگاه های کوچک مقیاس 
بازرگانی

فصل تجارت - در تازه ترین نشست کمیسیون 
به  نیرو  وزارت  بی توجهی  ایران،  اتاق  انرژی 
در  کوچک  مقیاس  برق  نیروگاه های  وضعیت 
علی  نهایت  در  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  کشور 
در  مسئله  این  داد  پیشنهاد  اردکانی  شمس 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 

مطرح و بررسی شود.

تازه ترین  در  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  اعضای 
برق  نیروگاه های  وضعیت  بررسی  به  خود  نشست 
در  مالی  تأمین  شیوه  و  کشور  در  کوچک  مقیاس 
از  )استفاده  فکتورینگ  شیوه  اساس  بر  قراردادها 
قرارداد به عنوان وثیقه برای تأمین مالی( پرداختند.

در این نشست بی توجهی وزارت نیرو به نیروگاه های 
کوچک مقیاس )CHP( مورد انتقاد اعضای انجمن 
CHP ایران قرار گرفت. به باور علی عالیی، عضو 
نیرو  وزارت  ایران،   CHP انجمن  مدیره  هیات 
نیروگاه های  احداث  اهمیت  بر  تأکید  علی رغم 
نظرات  دریافت  لزوم  و  کشور  سطح  در  پراکنده 
بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاران اصلی این 
حوزه به هنگام تهیه پیش نویس قانون مربوط به این 

بخش  موردنظر  نکات  از  بسیاری  بنگاه ها  از  دست 
خصوصی را نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: البته در این مورد رایزنی های خوبی 
خوشبختانه  و  داشتیم  برنامه وبودجه  سازمان  با 
دیدگاه های ما را پذیرفتند اما همچنان درگیری هایی 

بین وزارتخانه و سازمان برنامه وبودجه وجود دارد.
مزیت های  برخی  به  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
اظهارات  اساس  بر  کرد.  اشاره   CHP نیروگاه های 
پراکنده  صورت  به  می توان  را  نیروگاه ها  این  وی 
درنتیجه  کرد،  تأسیس  مصرف،  محل  به  نزدیک  و 
انتقال برق، کاهش  میزان هدررفت برق به همگام 
نیروگاه ها  این  همچنین  می کند.  پیدا  چشمگیری 
فصل  در  یعنی  مصرف  پیک  زمان  در  می توانند 
تابستان با ظرفیت و توان بیشتری، برق تولید کنند.

می توان  را  نیروگاه ها  این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پشتیبان  طرفی  از  کرد.  ایجاد  کمتری،  سرمایه  با 
خوبی برای تولید برق در زمان پیک مصرف خواهند 

بود.
به  نگاه  با  ایران   CHP انجمن  مدیره  هیات  عضو 
آن  در  که  تکلیفی  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
این  انتهای  در  برق  مگاوات  هزار   ۲۵ تولید  برای 
برنامه پیش بینی شده است، اشاره و تصریح کرد: 
ترکیب  همچنان  اما  شده  لحاظ  قانونی  بند  این 
تولیدکنندگان و چگونگی تولید آن مشخص نیست.

عالیی از تأکید وزارت نیرو در مورد برگزاری مناقصه 
مقیاس کوچک خبر  نیروگاه های  تأسیس  روند  در 
داد و گفت: از آنجا که این نیروگاه ها را می توان در 
بر  تأکید  بنابراین  کرد،  احداث  نیز  کارخانه ها  دل 

برگزاری مناقصه معنایی ندارد.
وی همچنین ضرایب ساعتی در قراردادهای خرید 
تضمینی را نیز به عنوان یک چالش مهم عنوان کرد 
زمستان،  فصل  در  که  بپذیرد  باید  دولت  افزود:  و 

را  تضمینی  خزید  قراردادهای  در  ساعتی  ضرایب 
برای  اعالم کند.  نیروگاه های کوچک مقیاس  برای 
مثال باید اعالم کند که در روزهای گرم تابستان، 
در  و  می گیرد  نظر  در  برابر   6 را  ساعتی  ضرایب 
کاهش  یک ششم  به  رقم  این  زمستان  روزهای 
از  نیز  تابستان  در  می توان  ترتیب  بدین  می یابد. 

خدمات برق رسانی این نیروگاه ها استفاده کرد.
انرژی  کمیسیون  رئیس  اردکانی،  شمس  علی 
در  شده  مطرح  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  اتاق 
سیاست های  مقابل  در  مانع تراشی ها  انواع  مورد 
کس  هر  کرد:  تأکید  کشور،  در  برق  صرفه جویی 
به طور  باشد،  اندکی هم در مورد برق داشته  علم 
را  مقیاس  کوچک  نیروگاه های  احداث  فواید  حتم 
می داند و نمی تواند منکر آن شود. اگر ملی و جامع 
نیروگاه ها  این  می شویم  متوجه  بنگریم،  مسئله  به 

قادر به پوشش خالء موجود در تولید برق هستند.
وی پیشنهاد داد این موضوع در شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شود.
تصویب اساسنامه رگالتوری برق در شوری رقابت 

اساسنامه  تصویب  موضوع  نشست  این  ادامه  در 
رگالتوری برق در شورای رقابت مطرح شد. در قالب 
که  شده  گرفته  نظر  در  کارگروهی  اساسنامه،  این 
هیچ  به  نباید  افراد  این  نفر هستند.   ۹ آن  اعضای 
داشته  منفعتی  برق،  عنوان در حوزه خریدوفروش 
باشند. ترکیب اعضا نیز به این ترتیب است که دو نفر 
از وزارت نیرو دو نفر از اتاق ایران، دو نفر از شورای 

رقابت، یک نفر از اتاق تعاون و دو نفر قاضی.
از مطالبات  انرژی یکی  ایجاد رگوالتوری در حوزه 
بخش خصوصی طی سالیان گذشته بود که پس از 
رایزنی های انجام شده اساسنامه آن برای حوزه برق 
باید مصوبه هیات  در شورای رقابت تصویب شد و 

دولت را نیز دریافت کند.
ادامه در صفحه بعد
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یک مقام مسوول مطرح کرد:

5 درصد ظرفیت نیروگاهی 
مستعد بازنشستگی

برق  تولید  بر  نظارت  و  راهبری  دفتر  مدیرکل 
وزارت نیرو گفت: حدود پنج درصد از ظرفیت 

نیروگاهی مستعد بازنشستگی است.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
بازنشستگی  خصوص  در  فرحناکیان،  محمدعلی 
حال  هر  به  گفت:  کشور،  فرسوده  نیروگاه های 
دارای  که  دارند  وجود  نیروگاه های  ما  کشور  در 
تکنولوژی های قدیمی هستند و بیش از 3۰۰ هزار 
همچنان  و  داشته اند  کاری  فعالیت  تاکنون  ساعت 
نیز مشغول به کار هستند که به دلیل افزایش رشد 
مصرف سالیانه برق نتوانسته ایم براساس برنامه در 
از  همچنان  و  کنیم  بازنشسته  را  آن ها  گرفته  نظر 
باعث  امر  این  که  می کنیم  استفاده  واحدها  این 
شده است تا متوسط راندمان تولید برق ما مقداری 
کاهش پیدا کند. البته در شرایط فعلی جدید کشور 

با راندمان های خوبی در حال ساخت است.

اینکه  بر  عالوه  فرسوده  واحدهای  کرد:  تاکید  وی 
راندمان آن ها نسبت به سوخت مصرفی کم است، 
سرپا نگه داشتن آن ها نیز هزینه زیادی در بردارد. 
بنابراین در شرایط عادی اقتصادی باید این واحدها 
شدید  رشد  واسطه  به  منتها  کنیم.  بازنشسته  را 
مصرفی که طی چند دهه اخیر در کشور رخ داده 
است و ما به طور متوسط در طی سه دهه اخیر به 
حداکثر  در  چه  درصد   ۵.۵ از  بیش  متوسط  طور 
ظرفیت تولید مورد نیاز و چه در بخش انرژی رشد 
داشته ایم، بنابراین نتوانسته ایم آنگونه که می خواهیم 

بتوانیم نیروگاه های فرسوده را بازنشسته کنیم.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت 
نیرو با تاکید بر اینکه حدود پنج درصد از ظرفیت 
گفت:  هستند،  بازنشستگی  مستعد  نیروگاهی 
تاکنون تعداد محدودی از واحدها بازنشسته شده اند 
به  که  دارند  بازنشستگی  برنامه  نیز  آن ها  مابقی  و 
در  کافی  جدید  ظرفیت های  بتوانیم  اینکه  محض 
بازنشسته خواهیم  را  ایجاد کنیم آن ها  برق  شبکه 

کرد.

بررسی چگونگی اجرای فکتورینگ در ایران 
دیگری  موضوع  قراردادها  در  مالی  تأمین  شیوه 
از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  نشست  این  در  که  بود 
به  مالی  تأمین  چگونگی  حاضر  حال  در  که  آنجا 
مطرح  اقتصادی  بنگاه های  مسئله  مهم ترین  عنوان 
با  که  )ایتان(  ایران  تفکر  کانون های  شبکه  است، 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
فارغ التحصیالن  از  مجموعه ای  و  می کنند  فعالیت 
با  را  راهکاری  هستند،  کشور  برتر  دانشگاه های 
عنوان طرح فکتورینگ )استفاده از قرارداد به عنوان 

وثیقه برای تأمین مالی( ارائه دادند.
محسن اسدبیگی، عضو شبکه کانون های تفکر ایران 
)ایتان(، در تشریح این روش، گفت: نزدیک به ۵۰۰ 
استفاده  دنیا  در  فکتورینگ  روش  که  است  سال 
می شود اما در حدود ۱۱۰ سال است که به روز شده 

گرفته  قرار  استفاده  مورد  مختلف  کشورهای  در  و 
است.

این  کشور   ۹۰ در  امروز  وی،  اظهارات  اساس  بر 
عنوان  به   FCI همچنین  می شود.  اجرا  قانون 
خدمات  ارائه دهندگان  حوزه  در  بین المللی  نهاد 
 ۹۰ این  از  شرکت   ۴۰۰ و  بوده  فعال  فکتورینگ 

کشور عضو این نهاد بین المللی هستند.
در  فکتورینگ  سهم  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
بالغ بر 3 درصد دانست و گفت:  GDP جهانی را 
سال گذشته گردش مالی در بخش فکتورینگ بین 

کشورهای آسیایی ۵۱۰ میلیارد یورو بوده است.
اسدبیگی در ادامه از تهیه پیش نویس قانون مربوط 
به فکتورینگ از سوی FCI خبر داد و گفت: این 
اختیار  در  و  بوده  و جامع  کامل  بسیار  پیش نویس 
با  می توانیم  نیز  ما  دارد.  قرار  متقاضی  کشورهای 
بومی سازی آن، از مفاد قانون تهیه شده، بهره ببریم.

تعریف  را  بخش  این  در  مسئله  مهم ترین  وی 
ادامه  و  دانست  اسالمی  عقود  قالب  در  فکتورینگ 
این قانون  داد: در حال حاضر چارچوب های اصلی 
ماده  یک  عنوان  به  است  قرار  و  کرده  استخراج  را 
تولیدی که  توان  از  استفاده  قانون حداکثر  در دل 
در حال اصالح است، قرار گیرد. جزئیات کار نیز به 

صورت آیین نامه تدوین می شود.
ایجاد  همچنین  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
اجرای  برای  قانونی  و  حقوق  زیرساخت های 
فکتورینگ را ضروری خواند و گفت: در این شیوه 
پیمانکار می تواند شخص سومی که همان نهاد مالی 
است را وارد قرارداد خود با کارفرما می کند و بدین 
از قرارداد به عنوان وثیقه استفاده  ترتیب می تواند 
را  قرارداد  از  سهمی  هم  مالی  نهاد  واقع  در  کند. 
اجرا  مرحله  در  البته  می دهد.  اختصاص  خود  به 

می توان از شیوه های مختلفی استفاده کرد.
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خودکفایی ساخت قطعات 
پیشرفته  صنعت برق کشور با 

حمایت بنیاد برکت
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
و  پیشرفته  فناوری های  با  از طرح های  حمایت 
دانش بنیان، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( پشتیبانی از این طرح ها 

را در دستور کار خود قرار داده است.
به  مشهدمقدس،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
به ستاد  وابسته  برکت  بنیاد  روابط عمومی  از  نقل 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، این بنیاد در قالب 
مشارکت از طرح های با فناوری پیچیده مربوط به 
اقتصادی  توجیه  دارای  دانش بنیان که  شرکت های 
و  جوانان  اشتغال  زمینه ی  بتوانند  و  باشند  فنی  و 
کنند  فراهم  مناطق محروم  در  ویژه  به  را  نخبگان 

حمایت می کند.
»تـوس کات خراسـان« یکـی از ایـن شـرکت های 
دانش بنیـان اسـت کـه توانسـته برای نخسـتین بار 
در خاورمیانـه در صنعـت بـرق، کشـور را از واردات 
برخـی قطعات بـا فنـاوری منحصر به فـرد خودکفا 
کنـد و در همیـن زمینـه اقـدام به سـاخت قطعات 
بریکـر ۲3۰ کیلوولـت پسـت سـیار بـرق )شـامل 
پیسـتون راد و رینگ هـای آکاردیونـی( کـرده اسـت.

مدیرعامل شرکت توس کات نیز در این رابطه گفت: 
بریکر  قطعات  از  برخی  شدن  معیوب  به  توجه  با 
شرکت  شاهرود،  برق  سیار  پست  کیلوولت   ۲3۰
اقتصادی،  تحریم های  بهانه   به  ژاپن  میتسوبیشی 
شاهرود  برق  شرکت  به  جدید  قطعات  تحویل  از 
خودداری کرد، در عین حال که قیمت تمام شده ی 

این قطعات نیز بسیار باال بود.
بـا مراجعـه  شـرکت  افـزود:  محمدباقـر سـوزنچی 

بـرق شـاهرود بـه شـرکت تـوس کات، قـرار شـد با 
توجـه بـه تجربیاتـی کـه در ایـن حـوزه داشـتیم، 
ابتـدا قطعـات مـورد نیـاز را آنالیـز کـرده و سـپس 
بـا مطالعـات و بررسـی های الزم، اقـدام به سـاخت 

کنیم. قطعـات  ایـن 
وی با تأکید بر این نکته که این اتفاق برای نخستین 
 بار نه تنها در کشور که در منطقه ی خاورمیانه رخ 
قباًل در  است، تصریح کرد: شرکت توس کات  داده 
پست  کیلوولت   ۱۴۵ بریکر  قطعات  ساخت  زمینه  
بریکر ۲3۰  قطعات  تولید  اما  بود،  فعال  برق  سیار 
کیلوولت کار بسیار حساس و سنگینی است که به 

همت متخصصان داخلی امکان پذیر شد.

این  کرد:  تصریح  توس کات  شرکت  مدیرعامل 
متخصصان  توسط  صددرصدی  شکل  به  دستاورد 
این شرکت حاصل شده است و این اقدام  تا به امروز 
مورد تقدیر و تشویق برخی از مراکز و سازمان های 

دست اندرکار و ذی ربط قرار گرفته است.
روی  بـر  ژاپـن  میتسوبیشـی  شـرکت  افـزود:  وی 
هـر یـک از ایـن قطعـات ۱۰ میلیـارد ریـال قیمت 
گذاشـته بـود، در حالـی کـه کارشناسـان شـرکت 
تـوس کات هـر قطعـه را بـا قیمـت تمام شـده  کم تر 

از ۴۰۰ میلیـون ریـال تولیـد کردنـد.
سوزنچی با اشاره به مشارکت بنیاد برکت وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با این شرکت 

اظهار داشت: بنیاد برکت مشارکت ۴۹ درصدی با 
اعتباری بالغ بر 6۵ میلیارد ریال با ما داشته است. 
مالی،  حمایت های  بر  عالوه  برکت  بنیاد  مشارکت 
شرکت  برای  را  اجتماعی  وجهه   و  اعتبار  نوعی 
توس کات به ارمغان آورده و این شرکت هم اکنون 
از حالت مدیریت شخصی خارج شده و ابعاد ملی به 

خود گرفته است.
محصول  نیز  این  از  پیش  است  توضیح  به  الزم 
سوییچ گیرهای  پیشرفته   فناوری  با  و  دانش بنیان 
حمایت  با  و  شرکت  این  توسط  قوی  فشار  گازی 
طراحی،  مراحل  از طی  پس  و  تولید  برکت،  بنیاد 
ساخت و انجام آزمایش های دوره ای، گواهی نامه  فنی 
بین المللی آن از سوی یکی از آزمایشگاه های معتبر 
جهانی مورد تأیید قرار گرفته و صادر شده است. با 
تأیید سوییچ گیرهای گازی فشار قوی ساخت ایران 
جرگه   به  ایران  بین المللی،  فنی  مراجع  سوی  از 
در  پیوست،  راهبردی  محصول  این  تولیدکنندگان 
حالی که تا پیش از این تولید این تجهیزات، تنها 
در انحصار 6 کشور صنعتی دنیا بود. با فراهم شدن 
امکان تولید این نوع سوییچ گیرها در داخل کشور، 
برق دار کردن  تأخیرهای طوالنی مدت، در  مشکل 
بسیاری از پست های برق فشار قوی -که با توجه به 
روند تحریم ها، تأمین سوییچ گیرها از خارج از کشور 

با مشکالتی روبه رو شده بود- برطرف می شود.
بنگاه محـور  مشـارکتی  مـدل  در  برکـت  بنیـاد 
خـود، حداکثـر پـس از مـدت پنـج سـال از شـروع 
مشـارکت و یا سـه سـال پس از بهره بـرداری طرح، 
سـهم  مشـارکت خـود را بـه کارآفرینـان شـریک 
واگـذار و از طـرح مصـوب خارج می شـود تـا بتواند 
اشـتغال زایی  و  کارآفرینـان  دیگـر  از  بـه حمایـت 
در مناطـق محـروم و کم تـر توسـعه یافته ی کشـور 

کند. اقـدام 
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استان : البرز 
 مناقصه گزار : ارتباطات زیرساخت

اندازی  راه  و  تجهیزات  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
دیزل  به  مربوط  کابلهای  و  برق  تابلو  دستگاه  دو 
ژنراتورپرتابل )مطابق مدارک و مشخصات پیوست(

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲3 

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   66۵7۰۹3۰ تلفن  طریق  از  را  خود 

۱3۸ به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

استان : تهران 
ساختمانی  طرحهای  مجری  دفتر   : گزار  مناقصه 

بانک مرکزی
برق  تابلوی  ساخت  و  تهیه  بها  استعالم   : آگهی 

ATS / سنکرون 
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۱۴ 

استان : تهران 
مناقصه گزار : صنعت معدن و تجارت
آگهی : استعالم بها ۱- کابل و داکت 

۲- الستیک
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۱۲

استان : خراسان شمالی
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  گزار:  مناقصه 

بهداشتی و درمانی خراسان شمالی 
آگهی : استعالم بها :۱ سیم ۲.۵*۱-سیم ۱.۵*۱ 

 PVC لوله-
۲ قاب عکس ۴۰*3۰ تعداد ۱۵ عدد 

 gp430A-ESD 3 پاور منبع تغذیه مدل گرین
۴ پروپ پالس اکسی متر تعداد یک عدد 

در  مصرف  7.۵-7برای  استریل  دستکش   ۵
بیمارستان به تعداد اقالم توجه نمایید. 

6 کاغذ اندیکاتور کالس ۴ تعداد ۲۰ بسته 
7 تجهیزات پزشکی 

۸ سیم ارت ۲.۵*۱ -کابلشو ۲۵ 
۹ پاور A ۱۰ -کابل ۱.۵*۲ -المپ یخچالی 

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۱۱ 

استان : خوزستان
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق اهواز

برق  شبکه  سازی  بهینه  و  اصالح  مناقصه   : آگهی 
ویس تا روستای سید عنایه

مبلغ تضمین : ۲7۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۴ 

استان : خوزستان 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق اهواز

آگهی :مناقصه پروژه ژاکت بتنی)قالب بندی( جهت 
اصالح و مقاوم سازی شبکه برق روستاههای غرب 

اهواز 
مبلغ تضمین : 3۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۴ 

استان : سیستان و بلوچستان 
مناقصه گزار : آب و فاضالب 

افشان  برق  کابل  انواع  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
و مفصل m2,M3 به شرح مندرج در درخواست 

کاالی پیوست. 
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۱۱ 

استان : کردستان 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان کردستان

آگهی : مناقصه خرید 3۹۰۰۰عدد فیوزمینیاتوری 
مبلغ تضمین : ۵6۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
استان : کردستانمهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۲

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان کردستان
آالت  یراق  عدد   ۱۲۸۰۰ خرید  مناقصه  آگهی: 

روکشدار 
مبلغ تضمین : 33۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۲ 

استان : کردستان
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان کردستان

آگهی: مناقصه خرید ۱3۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار 
3۵و7۰ 

مبلغ تضمین : ۱.33۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۲

استان : کردستان
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان کردستان

پروتودرو  کابل  متر  خرید۸۰۰۰  مناقصه  آگه: 
آلومینیومی 3۵ و7۰ 

مبلغ تضمین : ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹7/۰۹/۲۲

استان : کردستان 
مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان کردستان

سیم  انواع  متر   3۵۰۰۰ خرید  مناقصه   : آگهی 
الومینیوم روکشدار 7۰ و ۱۲۰ 

مبلغ تضمین : ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد :۱3۹7/۰۹/۲۲  
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مدیران

مترجم: مهدی نیکوئی
احساس  کارکنان  که  زمانی   :  mckinsey منبع: 
دارند، سخت تر  بااهمیتی  و  معنادار  می کنند شغل 
کار می کنند، وظایف چالشی یا کم طرفدار برعهده 
اعضای  سایر  با  مفیدتری  همکاری  و  می گیرند 
سازمان خواهند داشت. پژوهش ها هم این موضوع 
کنند  احساس  باید  افراد  که  است  کرده  اثبات  را 
کار  تنها  و  بزرگ هستند  یک هدف  از  بخشی  که 
کوچکی مانند پرداخت یک چک را بر عهده ندارند.

چگونه کار را معنادار کنیم؟
بیشتر رهبران کسب وکارها این موضوع را می دانند 
و به سختی می کوشند تا کارکنان از استراتژی های 
آنها واقعا می خواهند که  شرکت اطالع پیدا کنند. 

سازمان  که  باشند  واقف  موضوع  این  به  کارکنان 
آنها یک هدف واالتر از کارهای روتین دارد. با این 
حال، بسیاری از همین مدیران نمی توانند پیام های 
در  برسانند:  کارکنان  گوش  به  خوبی  به  را  خود 
رهبران  از  درصد   3۸ تنها  جهانی،  پژوهش  یک 
سازمانی عنوان کردند که کارکنانشان درکی واضح 
باورهای بنیادین آن  از هدف سازمان و ارزش ها و 
را  موضوع  این  هم  گالوپ  نظرسنجی های  دارند. 
 7۰ حدود  که  است  آن  از  حاکی  و  می کند  تایید 
کار  به  متعهد  یا  مشتاق  »دخیل،  افراد،  از  درصد 
خود نیستند.« پژوهش دیگری که در آمریکا انجام 
شده، نشان می دهد که ۹ نفر از هر ۱۰ نفر شاغل 
نیستند،  کارشان  مشتاق  آنکه  دلیل  به  آمریکا،  در 

تمام توانشان را برای انجام وظایف خود نمی گذارند.
حال  در  شرکت ها  از  بسیاری  که  روزگاری  در 
چابک تر شدن، دیجیتالی شدن و بیش فعال شدن 
کارکنان  که  است  نیاز  همیشه  از  بیش  هستند، 
بتوانند معنایی در کار خود پیدا کنند. سیستم های 
پاداش قدیمی و نردبان های پیشرفت شغلی هم در 
همه  از  بیش  اکنون  و  هستند  شدن  ناپدید  حال 
کارکنان به آن نیاز دارند تا دلیلی برای باور داشتن 

به شرکت خود بیابند.
که  کرده ایم  شناسایی  طراحی محور  مداخله،   ۴ ما 
برای رسیدن به این اهداف می توانند کمک کنند. 
این روش ها، ساده، ارزان، عملی و محلی هستند و از 
طرفی می توانند در هر سطح سازمانی به کار روند. 
سازمان های  در  معموال  ساده ای  روش های  چنین 
بلندپرواز نادیده گرفته می شوند. اما اگر می خواهید 
نوآوری ها  و  شوند  شخصی  سازمانی،  تغییرات  که 
از کف سازمان به باال رسوخ کنند، این روش ها را 

جدی بگیرید.
۱. ناشناس بودن را کاهش دهید. با کارکنان خود 
صحبت کنید و ببینید که مشتریان آنها چه کسانی 
مشتری  یک  با  که  کنید  تشویق  را  آنها  هستند. 
با  رودررو  برخوردهای  افزایش  باشند.  ارتباط  در 
کارکنان متوجه شوند،  تا  باعث می شود  مشتریان، 

فعالیت های آنها بر چه افرادی اثر می گذارد.
۲. به افراد کمک کنید تا اثر کارهای خود را درک 
کنند. از مشتریانی که بهترین )و بدترین( تجربیات 
را در استفاده از محصوالت و خدمات شما داشته اند، 
دعوت کنید تا به صورت چهره به چهره با کارکنان 
شما به صحبت بنشینند. به این طریق، آنها اثرات 

کارهای خود را ملموس تر خواهند دید.
کنید.  قدردانی  پاداش  و  زبان  با  خوب،  کار  از   .3
مختلفی  افراد  برای  یادداشت  یک  گاهی،  از  هر 

انجام داده اند، نوشته و ضمن  که کارشان را خوب 
آنها  کارهای  چگونه  که  دهید  توضیح  قدردانی 
اوضاع را بهتر کرده است. در اینترانت شرکت یا هر 
شبکه دیگری که ارتباطات کارکنان با هم و حتی 
سیستم  یک  می توانید  می شود،  انجام  مشتریان  با 
»الیک« هم راه اندازی کنید و زمانی که از کار یک 
نفر راضی بودید، او را الیک کنید. این الیک کافی 
است که فقط توسط خودش دیده شود تا بفهمد، 

کارهای برجسته دیده می شوند.
را  افراد  ارتباط دهید.  واالتری  به معنای  را  ۴. کار 
به کارهای خود  باالتری  وادار کنید که در سطوح 
فکر کنند. می توانید درباره سه تا پنج وظیفه مهم 
انجام دهند  باید این کارها را  آنها بپرسید که چرا 
تا به این صورت ارزش واالتری برای وظایف کاری 

خود پیدا کنند.
 کاهش ناشناسی

همکاری  یکدیگر  با  و  هستند  اجتماعی  انسان ها 
می کنند. ما به این شکل تکامل پیدا کرده ایم و به 
مراودات  و  همکاری ها  با  که  رسیده ایم  درک  این 
چهره به چهره، بهتر می توانیم کارها را پیش ببریم. 
کاری شان  محیط های  که  مدرن  سازمان های 
واحد  یک  در  کار  از  بخشی  هر  و  شده  سیلومانند 
شدن  دیجیتالی  سمت  به  و  می شود  انجام  مجزا 
تهدید  را  کار  مرسوم  شیوه  این  می روند،  پیش 
می کنند. اکنون جدا شدن کارها، کاهش ارتباطات 
چهره به چهره و ناشناسی افراد به بیشترین حد خود 
اما رهبران خوش فکر قطعا می توانند  رسیده است. 
راه هایی برای ایجاد ارتباطات عمیق تر بین کارکنان 

و مشتریان آنها پدید آورند.
وسیله  به  که  کنید  توجه  کافه تریا  یک  تجربه  به 
رایان بوئل، استاد دانشکده کسب وکار هاروارد و دو 

نفر از همکارانش انجام شد. ادامه دارد... 

راهنمایی برای رهبران سازمانی
چگونه کار را معنادار کنیم؟)قسمت اول(
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نگاه آخر

تصاویر جدید از خشن ترین اعتراض مردم فرانسه

آسوشیتدپرس: تظاهرات»جلیقه زرد«ها در 
پاریس و خیابان شانزه لیزه، عنوان خشن ترین 
اعتراض در یک دهه گذشته فرانسه را به خود 

اختصاص داد.۱۱۰ نفر از جمله ۱7 نیروی 
امنیتی به شدت زخمی شده اند.

https://www.isna.ir/photo/97091004386/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%B1#9
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