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فهرستتامین حق انسان در کدام نظام؟

محمد ماشین چیان/ دنیای اقتصاد
تلخ ترین طنز روزگار آن است که شبه روشنفکر 
آینده  ساختن  و  مشکالت  حل  برای  وطنی 
کشور نسخه می پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه 
تکراری، پوسیده و تاریخ گذشته در صد سال 
گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از 
صد میلیون نفر قربانی گرفته است. لیکن این 
می دهد  انجام  اعتمادبه نفسی  چنان  با  را  کار 
نو  طرحی  گویی  که  می کند  وانمود  طوری  و 

درانداخته و کشفی نو به عمل آورده است.
در  روزها  این  که  رایجی  راه حل های  از  بسیاری 
نطق های  و  دانشگاهی  سخنرانی های  و  مقاالت 
انتخاباتی توسط این دسته مطرح می شود نه تنها 
در دنیا که بارها در ایران خودمان آزموده شده و 
مشعشع  ایده های  همین  محصول  کنونی  شرایط 
به  حمله  و  نکوهیدن  با  کار  این  معموال  است. 
این  انجام می شود.  رقابتی  نمادهای سرمایه داری 
روزها به کرات شاهدیم که رقابت به عنوان سمبل 
یک  مثابه  به  خودخواهی  نمود  و  سرمایه داری 

رذیلت مورد سرزنش قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

آخرین وضعیت قرارداد های صنعت برق
برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  عضو 
ایران در خصوص آخرین وضعیت قراردادهای 

صنعت برق توضیحاتی را ارائه داد.
سندیکای  مدیره  هیات  عضو  سعادتی،  مسعود 
صنعت برق ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد 
باشگاه خبرنگاران جوان،  اقتصادی  انرژی گروه  و 
گفت: قرارداد های مورد استفاده در شرکت توانیر 
و اکثریت شرکت های تابعه به نحوی تهیه و تنظیم 
به  که  اتفاقاتی  و  ریسک ها  مورد  در  که  شده اند 
طور معمول هر چند سال در کشور روی می دهد 
مسکوت هستند.به طور مثال در اوایل دهه ۸۰ که 
تغییر  موجب  فلزات  جهانی  نرخ  شدید  تغییرات 
قیمت فاحش فلزات در داخل کشور شد، بسیاری 
شدند  مواجه  مشکل  با  اجرا  در  قرارداد ها  این  از 
بخش  فعاالن  بسیار  پیگیری های  از  پس  تنها  و 
فلزات  نرخ  نوسانات  جبران  بخشنامه  خصوصی 

با تاخیر می دهد، اما  عراق پولمان را هرچند 
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3فراخوان نمایشگاه انرژی کیش و تخصیص
انحصار در خرید و مشتری برق، سرمایه گذاری 
3 ..در ساخت نیروگاه را متوقف کرده است

در  اتوماسیون  و  حفاظت  کنفرانس  در 
4 .........سیستم های قدرت صورت می گیرد

توقف تولید از یک میدان نفتی عراق به دلیل 
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صادر شد.
او ادامه داد: در مورد جهش نرخ ارز هم  در سال ۹۰ با سه برابر شدن نرخ ارز در دوره ای کوتاه بسیاری از 
پروژه ها در صنعت برق متوقف شد و علیرغم بخشنامه جبرانی سازمان برنامه، به دلیل فاصله زمانی طوالنی 
از شروع افزایش نرخ ها تا صدور بخشنامه و عدم جامعیت بخشنامه، مشکل تعدادی از قرارداد ها کماکان باقی 
ماند و از آن تاریخ تاکنون علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه حدود ۴۰۰ قرارداد بالتکلیف باقی مانده است.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: در جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ هم با همین 
مشکل مواجه شدیم و به دلیل عدم تجربه اندوزی از موارد مشابه قبلی و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، 
مجدداً داستان تکرار شد و تا این لحظه نزدیک به ۳۰۰ قرارداد دیگر در صنعت برق با مشکل عدم امکان 

اجرا مواجه هستند.
سعادتی در ادامه با اشاره به وظایف وزارت نیرو و سندیکا برای حل مشکل قرارداد های متوقف شده اضافه 
کرد: وزارت نیرو باید اقدامات جبرانی و درمان را به جریان اندازد. متأسفانه از سال ۹۰ که با جهش شدید 
نرخ ارز مواجه شدیم، در وزارت نیرو برای حل مشکل قرارداد ها هیچ اقدام جبرانی و دستورالعمل که به 

استناد آن بتوان مشکل قرارداد ها را رفع کرد صورت نگرفت.
او تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ قرارداد بالتکلیف وجود دارد که اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ تعداد 
آن ها را تقریباً دو برابر کرده است. مدیران وزارتخانه باید با استفاده از اختیارات خود حل مشکل را در اولویت 
قرار دهند. متأسفانه اقدامات وزارت نیرو تنها محدود به صدور چند بخشنامه برای ایجاد تنفس در قرارداد ها 

، جلوگیری از فسخ قرارداد ها و ضبط ضمانت نامه ها شد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: در حالی که هدف سندیکا از درخواست تنفس 
این بود که در دوره تنفس با تعیین راهکار ها و بخشنامه های جبرانی مشکل به طور دائمی حل شود، ولی 

متأسفانه چنین نشد و وضعیت کماکان بالتکلیف و بحرانی باقی ماند.

عراق پولمان را هرچند با تاخیر 
می دهد، اما پاکستان نه!

 علیرضا کالهی، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: 
در حال حاضر به عراق ماهانه حدود 500 میلیون 
دالر فروش انرژی داریم و عراقی ها هم پول ما را 
هر چند با تأخیر می دهند؛ اما پاکستان اساسا 
کشوری با خوش حسابی در پرداخت نیست، اما 
می توانیم فروش انرژی را به انواع مختلف به این 

کشور نیز افزایش دهیم. 
با وجود صادرات ماهیانه ۵۰۰ میلیون دالر انرژی به 
عراق، این کشور هرچند با تاخیر پول ما را می دهد 
اما پاکستان اساسا کشور خوش حسابی در پرداخت 
نیست    علیرضا کالهی، عضو اتاق بازرگانی اظهار 
داشت: در حال حاضر به عراق ماهانه حدود ۵۰۰ 
هم  عراقی ها  و  داریم  انرژی  فروش  دالر  میلیون 

پول ما را هر چند با تأخیر می دهند؛ اما پاکستان 
اساسا کشوری با خوش حسابی در پرداخت نیست، 
به  مختلف  انواع  به  را  انرژی  فروش  توانیم  می  اما 
این کشور نیز افزایش دهیم.   کالهی با بیان اینکه 
"ظرفیت مازاد شبکه برق کشور و تکنولوژی های 
پای ما گذاشته"،  را پیش  راههای جدیدی  جدید، 
از  و  پول کنیم  به  تبدیل  را  برق  توانیم  گفت: می 
جهان  در  را  آن  تحریم،  غیرقابل  راههای  طریق 
کشور  در  را  فناوری  یک  هسته  و  کنیم  مبادله 
به  فناوری  تغییرات  داد:  ادامه  وی  دهیم.    شکل 
شدت سرعت گرفته، یعنی سیاست گذار دیگر ۶ ماه 
تغییر  یک  در خصوص  تا  ندارد  زمان  یک سال  یا 
در  کند؛  گیری  تصمیم  جدید  فناوری  یا  فناوری 
زیاد،  زمان  طی  با  نیرو   وزارت  رمزارزها  خصوص 
یک قیمت گذاری غیراقتصادی برای گاز و برق مورد 
استفاده در رمزارزها گذاشت، و تمام بزرگانی که در 
این عرصه در حال آوردن سرمایه های خود به ایران 
بودند، چه به صورت کامال خارجی و چه به صورت 
ایران  از  از سرمایه های داخلی و خارجی،  تلفیقی 
گفته جای  گذاران  به سرمایه  قزاقستان  و  رفته اند 
با  را  بزنید و برق  بیایید در قزاقستان مزرعه  ایران 
قیمت 2.۵ سنت تحویل بگیرید؛ چرا که قزاقستان 
هم می خواهد منابعش را تبدیل به پول کند.   وی 
افزود: پس در نتیجه این تعرفه گذاری، فعاالن بزرگ 
و شناسنامه دار و شفاف از ایران می روند، چرا که 
از طرفی نمی خواهند فعالیت غیراقتصادی داشته 
باشند و از طرف دیگر نمی خواهند قانون را شکسته 
و از برق غیرمجاز استفاده کنند و وزارت نیرو عمال 
درآمدی که می توانست از محل به کارگیری منابع 
این  از دست داد و متوجه  را  باشد  راکدش داشته 
نبود که در مقوله اقتصاد، بین حداکثرسازی بها و 

حداکثرسازی درآمد، نسبت خطی نیست.  
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انحصار در خرید و مشتری 
برق، سرمایه گذاری در ساخت 

نیروگاه را متوقف کرده است
با  برق  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس  نایب 
اشاره به اینکه 22 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
صنعت برق توسط بخش غیردولتی انجام شده 
نیروگاه  احداث  استارت  که  است  سال  یک  اما 
خرید  در  انحصار  گفت:  است  نخورده  جدیدی 
و مشتری برق مشکالت اساسی در صنعت برق 

ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسنعلی 
تقی زاده با اشاره به اینکه بخش غیر دولتی در صنعت 
انجام داده است  برق 22 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
گفت: در حال حاضر ۸2 هزار مگاوات  نیروگاه نصب 
شده در کشور داریم که ۴1 هزار مگاوات آن تحت تملک 
بخش غیردولتی است اما آ نچه که مورد اهمیت است این 
است که بخش خصوصی در صنعت برق بنا به دالیل 

مختلفی دچار مشکالت اساسی شده است. 
تقی زاده با تاکید بر اینکه برق یک کاالی استراتژیک 
است اظهار داشت: در کشور برق یک کاالی انحصاری 
از لحاظ مشتری است و دولت برق را از نیروگاه های 
فروش  به  مصرف کنندگان  به  و  خریداری  غیردولتی 

می رساند. 
ادامه داد:  تولیدکنندگان برق  نایب رئیس سندیکای 
خصوصی  بخش  و  است  اهمیت  حائز  که  موضوعی 
تولیدکننده برق را با مشکل مواجه می کند این است که 

انحصار در خرید و مشتری برق وجود دارد. 
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به گونه ای است که هر 
چند سال یکبار نوسانات نرخ ارز در کشور رخ می دهد 
بنابراین ما به دنبال راهکارهایی برای مرتفع شدن این 
موضوع برای صنعت برق و صنعت نیروگاهی هستیم 

تاکید کرد: در دولت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد 
نرخ ارز سه برابر و در دولت دوازدهم نرخ ارز چهار برابر 
رشد داشت و این باعث شد تا سر بارگذاری ها توسط 
بخش خصوصی در صنعت برق و نیروگاهی با مشکل 

مواجه شود. 
تقی زاده اضافه کرد: مشکالت بوجود آمده در صنعت برق 
باعث شده تا سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت 
برق و نیروگاهی از یک سال گذشته کمرنگ شود و 
به گونه ای در یک سال گذشته نیروگاه جدید شروع به 

احداث نشده است. 
وی به راهکارهای ارائه شده برای جبران تبعات افزایش 
نرخ ارز در نیروگاه هایی که تسهیالت خود را از صندوق 
توسعه ملی دریافت کرده اند اشاره کرد و گفت: یکی از 
راهکارهایی که می تواند در این خصوص راهگشا باشد 
این است که با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، بدهی  
ارزی سرمایه گذاری به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال 

بهره به این بدهی ها با نرخ های رسمی تبدیل شود. 
تامین  می تواند  راهکارها  از  دیگر  یکی  وی  گفته  به 
برای  نیمایی  نرخ های  با  رسمی  ارز  نرخ  مابه التفاوت 

اقتصاد معوق و اصالح نرخ های خرید تضمینی باشد. 
تقی زاده با اشاره به اینکه وزارت نیرو می تواند برای جبران 
تغییرات ناگهانی ارز ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق 
را برای بازپرداخت اقساط سرمایه گذاری که تسهیالت 
خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرد ه اند اختصاص 
دهد گفت: برخی از سرمایه گذاران در سال ۹۳ بالغ بر 
از صندوق توسعه ملی تسهیالت  2۵۰ میلیون یورو 
دریافت کرد ه اند و حاال به دلیل  اینکه درآمد آنها ریالی 

است  در باز پرداخت اقساط  با مشکل مواجه شده اند. 
 وی افزود: وزارت نیرو  در سال  یک میلیارد دالر در 
ازای صادرات  برق درآمد کسب می کند پس می تواند با 
اختصاص درصدی از صادرات برق به نیروگاه های بخش 

خصوصی کمک خوبی به آنها کند.

فراخوان نمایشگاه انرژی کیش 
و تخصیص فضای اختصاصی به 

اعضا در پاویون سندیکا
کیش  انرژی  بینالمللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
طبق روال هرساله طی روزهای 30 دیماه الی 3 
بهمن ماه سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد 

کیش با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت 
گـاز،  ملی  شرکـت  نفت،  ملی  شرکت  نفت، 
شرکت ملـی صنایع پتروشیمی، شرکت ملـی 
پخش فرآوردههـای نفت و تشکلهای حوزه نفت 
و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز 
برگزار خواهد  بینالمللی کیش  نمایشگاههـای 

شد. 
شـرکتهای  و  کارفرمایـان  حضـور  بـه  عنایـت  بـا 
و  بـرق  و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  حـوزه  معتبـر 
انجـام  برنامه ریزی هـای  ایـن رویـداد و  انـرژی در 
شـده برای بازدیـد مدیران ارشـد و دسـتاندرکاران 
وزارتخانههـای مرتبط و همچنیـن مدیران تدارکات 
شـرکت های باالدسـتی و سـرمایه گذاران مرتبـط، 
سـندیکا هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضور 
آورده  بعمـل  را  نمایشـگاه  در  عضـو  شـرکت های 
اسـت و امکان حضـور اعضا در غرفههای اسـتاندارد 
مسـتقل 1۵ متـری در پاویون سـندیکا بـا هزینه 2 

میلیـون تومـان فراهم شـده اسـت.
صـورت  در  میشـود   دعـوت  محتـرم  اعضـای  از 
بـه  فـرم ذیـل  ارسـال  و  تکمیـل  بـا  عالقمنـدی، 
شـماره فکـس ۶۶۹۴۴۹۶۷ مراتـب آمادگی خود را 
برای حضـور در شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
انـرژی کیـش بـه سـندیکا اعـالم و بـرای کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـا 
آقـای   ۰۹122۳۵۰۹1۵  ( همـراه  تلفـن  شـماره 
سـندیکا  نمایشـگاه های  امـور  یـا  و  فتح الـه گل( 
شـماره تلفـن ۳-۶۶۵۷۰۹۳۰ داخلـی 11۳ )خانـم 

باقرپـور( تمـاس حاصـل فرماینـد.
مسـاحت  بـا  امـکان حضـور  اسـت  ذکـر  )شـایان 
بیشـتر و یـا حضـور در غرفـه مسـتقل نیـز بـرای 
اعضـای سـندیکا بـا 1۵ درصـد تخفیـف هماهنـگ 

شـده اسـت(.
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در کنفرانس حفاظت و 
اتوماسیون در سیستم های 

قدرت صورت می گیرد
ارائه روش ها و الگوریتم های جدید حفاظت در 
از  حفاظت  طرح های  برق/بررسی  سیستم های 

سالمت شبکه برق
اتوماسیون  و  رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت 
در سیستم های قدرت از ارسال 1۴۶ مقاله و برگزیده 
شدن ۴۶ مقاله علمی در این کنفرانس خبر داد و گفت: 
این کنفرانس روزهای 1۰ و 11 دی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عسگری ابیانه امروز در نشست 
خبری چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در 
سیستم های قدرت که امروز در دانشکده برق دانشگاه 
برگزاری  هدف  مهمترین  به  شد،  برگزار  امیرکبیر 
این کنفرانس اشاره کرد و گفت: دانشگاه امیر کبیر 
و  برق  مهندسین  انجمن  قدرت،  قطب  همکاری  با 
الکترونیک ایران و همچنین شرکت توانیر و مدیریت 
و  رشد  هدف  با  را  کنفرانس  این  ایران  برق  شبکه 
توسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت و اتوماسیون 
شبکه های قدرت در روزهای 1۰ و 11 دی ماه برگزار 

می کند.
در  فوق  کنفرانس  تاکید  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 

بخش های کارگاه ها و جنبه های آموزش های کاربردی 
و به روز در بخش مقاالت و سخنرانی ها نیز در جنبه های 
کاربردی، راهبردی و توسعه ای تاکید می شود که از 
برخوردار  برق کشور  برای صنعت  سودمندی خاص 

است.
اتوماسیون  و  رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت 
این  محورهای  مهمترین  به  قدرت  سیستم های  در 
شبکه های  حفاظت  کرد:  اظهار  و  اشاره  کنفرانس 
هوشمند الکترونیکی، کاربرد مفاهیم اینترنت اشیا در 
حفاظت سیستم های قدرت، بومی سازی سیستم های 
و  انتقال  شبکه های  در  خطا  مکان یابی  حفاظتی، 
توزیع، ارائه روش ها و الگوریتم های جدید حفاظت در 
سیستم های برق و طرح های حفاظت از سالمت شبکه 

برق از مهمترین محورهای این کنفرانس هستند.
کاربرد  ویژه  حفاظتی  سیستم های  وی،  گفته  به 
شبکه های  حفاظت  در  مخابراتی  نوین  سیستم های 
قدرت، سیستم زمین و سیستم حفاظتی، حفاظت 
طراحی  و  قدرت  شبکه های  در  ولتاژ  اضافه، 
محورهای  دیگر  از  خطا  جریان  محدودکننده های 
در  اتوماسیون  و  حفاظت  کنفرانس  چهاردهمین 

سیستم های قدرت است.
حوزه  محورهای  خصوص  در  ابیانه  عسگری  دکتر 
اتوماسیون  اتوماسیون در سیستم های قدرت، گفت: 
سیستم های  در  اتوماسیون  هوشمند،  شبکه های 
در  برق  اتوماسیون  سیستم های  کنترل،  و  حفاظت 
انتقال  شبکه های  نیروگاه ها،  در  اتوماسیون  صنعت، 
سیستم های  در  امنیت  و  اطمینان  قابلیت  توزیع  و 
اتوماسیون و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در 

اتوماسیون از مهمترین محورها است.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان شرکت در چهاردهمین 
کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 
تا 2۵ دی ماه می توانند مقاالت خود را به این کنفرانس 

ارسال کنند و نتایج آن نیز دوم دی ماه اعالم شد و 
تاکنون بیش از 1۵۰ مقاله در این کنفرانس ارسال 

شده که ۴۶ مقاله برگزیده شده است.
مقاله  از ۴۶  مقاله  تعداد ۳۰  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برگزیده در کنفرانس به صورت حضوری و 1۶ مقاله 
خوشبختانه  شد.  خواهد  ارائه  پوستر  صورت  به  نیز 
استقبال خوبی از کنفرانس صورت گرفته، به طوری 

که سال گذشته ما حدود ۸۰ مقاله دریافت کردیم.
در ادامه دکتر حسینیان، دبیر چهاردهمین کنفرانس 
حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، تقویت 
ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از مهمترین اهداف 
این کنفرانس عنوان کرد و گفت: در این کنفرانس ۳۰ 
شرکت خصوصی و دولتی که بیشتر آنها دانش بنیان 
هستند، شرکت می کنند و ۴۵۰ ثبت نام کننده نیز 
برای حضور در این کنفرانس داشتیم، ضمن این که 
کنفرانس  ویژگی  مهمترین  از  آن  بودن  بین المللی 

امسال است.
وی تاکید کرد: در چهاردهمین کنفرانس حفاظت و 
اتوماسیون در سیستم های قدرت تعداد 22 شرکت 
خود  دستاوردهای  ارائه  به  مایل  و خصوصی  دولتی 
شدند. ضمن این که در این کنفرانس دو پروفسور یکی 
از دانشگاه چین و یکی از دانشگاه سوئیس که هر دو از 

اساتید برتر دنیا هستند، سخنرانی خواهند کرد.
حضور  با  کنفرانس  این  در  کرد:  تاکید  حسینیان 
موارد چالشی در صنعت  صاحبنظران و متخصصان 
برق در خصوص اتوماسیون و حفاظت مورد بحث و 
تبادل نظر قرار می گیرد، بدیهی است این نقطه نظرات 
می تواند به انتقال تجربیات گرانبها منجر شود، ضمن 
این که در این کنفرانس نمایشگاهی با امکان قرارگیری 
بیش از ۴۵ شرکت و سازمان داخلی در دو هزار متر 
مربع فضای نمایشگاهی به منظور معرفی و گسترش 

فعالیت های خود در نظر گرفته شده است.

توقف تولید از یک میدان نفتی 
عراق به دلیل اعتراضات

معترضان عراقی در روز شنبه وارد میدان نفتی 
ناصریه جنوبی شدند و با قطع برق فعالیت در این 

میدان نفتی را متوقف کردند.
رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
ناصریه  نفتی  میدان  وارد  شنبه  روز  در  معترضان 
جنوبی شدند و کارکنان را مجبور کردند برق را از 
ایستگاه کنترل قطع کنند و به این ترتیب به گفته 
تا  نفتی  میدان  این  در  فعالیت  امنیتی،  منبع  یک 

اطالع بعدی متوقف شده است.
خام  نفت  بشکه  هزار   ۹۰ روزانه  نفتی  میدان  این 
این میدان  به  ورود  تولید می کند.معترضان حین 

نفتی شعار می دادند:» نه وطن، نه نفت«.
این اولین باری است که معترضان کل یک میدان 
و  ها  پاالیشگاه  ورودی  بندند.آنها  می  را  نفتی 
به  وابسته  عراق  اقتصاد  اند.  کرده  مسدود  را  بنادر 
درآمد  درصد   ۹۰ از  بیش  که  است  نفت  صادرات 
دومین تولیدکننده بزرگ اوپک را تشکیل می دهد. 
فعالیت  نفتی  میدان  این  در  خارجی  شرکت  هیچ 

نمی کند.
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رئیس کنفرانس بین المللی حفاظت مطرح کرد؛

تحریم ها بر صنعت برق بی تاثیر 
است

عسکریان گفت: با وجود تحریم ها توانسته ایم 
نقش   برق،  صنعت  از  مهمی  بخش  تجهیز  در 

مهمی داشته باشیم.
گزارش  استبه  تاثیر  بی  برق  صنعت  بر  تحریم ها 
پزشکی  علمی  گروه  دانشگاهی  حوزه  خبرنگار 
رئیس  عسکریان،  جوان،حسین  خبرنگاران  باشگاه 
کنفرانس بین المللی حفاظت، اتوماسیون و سیستم 
کنفرانس  چهاردهمین  خبری  نشست  در  قدرت 
بین المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم قدرت در 
دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد:کنفرانس امسال نسبت 
از  برجسته  استادان  با حضور  گذشته  سال های  به 
پکن و سوئیس  مورد استقبال ویژه ای قرار گرفته 

است.
 1۰ و   ۹( شنبه  سه  و  دوشنبه  روز  داد:  ادامه  او 
دی( همایشی در این زمینه برگزار می شود. در این 
همایش  ارائه مقاالت تخصصی، برگزاری کارگاه های 
از جمله  و حفاظت  اتوماسیون  موضوع  با  آموزشی 
برنامه های این همایش است؛ همچنین در افتتاحیه 
این نمایشگاه توسط شرکت های دانش بنیان بیش 
از ۴۰۰ نماینده صنعتی، آخرین دستاورد ها خود را 

ارائه می دهند.
تحریم ها  وجود  با  کرد:  بیان  کنفرانس  این  رئیس 
توانسته ایم در تجهیز بخش مهمی از صنعت برق، 

نقش  مهمی داشته باشیم.

در  همیشه  قدرت  گرایش  اینکه  بیان  با  عسکریان 
تصریح  است،  بوده  سرآمد  صنعتی  برق  دانشکده 
به  استادان  دانشکده،  این  مهندسان  دو سوم  کرد: 
امیرکبیر  دانشگاه  برق  دانشکده  و  هستند  نامی 

قطب این رشته در کشور است.
او گفت: تفاهم نامه هایی با عنوان کیفیت توان، نرم 
افزار برق، هارمونیک، عایق ها و فشار قوی، مشاوره به 
بخش صنعت در زمینه بهربرداری انرژی نو، ساخت 
تجهیز روشنایی خیابان ها، تحلیل شبکه های قدرت 
امضا  داد  قرار  و  توافقنامه  ولتاژ چند  و دستگا های 

شده و به مرحله اجرا رسیده است.
بنیان  دانش  شرکت های  ارتباط  افزود:   عسکریان 
با صنعت را افزایش داده و از طرفی به تقویت وجه 
بین المللی شدن از اهداف مهم این همایش است.
حسینیان: باید به سمت هوشمند شدن پیش برویم

بین  کنفرانس  دبیر  حسینیان،  حسین  ادامه  در 
افزود:  اتوماسیون سیستم قدرت  المللی حفاظت و 
در زمینه برق اقدامات بسیاری انجام شده و سعی 

می کنیم که بیشتر به بخش داخلی توجه کنیم.
او در ادامه گفت: در حال حاضر 1۴۵ مقاله ارسال 
که شده  که از این تعداد ۴۶ مقاله پذیرفته شده 
است. ۳۰ مقاله به صورت حضوری و 1۶ مقاله به 
صورت پوستر و مقاله است که در کنفرانس روز سه 

شنبه ارائه خواهد شد.
حسینیان با تاکید بر اینکه باید به سمت هوشمند 
شدن پیش برویم، گفت:  باید بتوانیم در بخش نرم 
افزاری و سخت افزاری صنعت برق را به روز کنیم و 
بتوانیم با اروپا و آمریکا در صنعت برق رقابت کنیم.

بیشتر  باید  ارتباط بین صنعت و دانشگاه  او گفت: 
شود. متاسفانه عالوه بر انجام نیاز های داخلی، هنوز 
الزم  ارتباط  و  نمی شویم  حمایت  صنعت  جانب  از 

صورت نگرفته است.

انتقاد از مصوبه ارزی بانک مرکزی

ارزهای صادراتی
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به رفع تعهدات ارزی شده 
و برخالف گذشته صادرکنندگانی که مبلغ صادرات آن ها کمتر از یک میلیون دالر است، ملزم به رفع 

تعهد ارزی هستند.
محمدرضا جعفری، نایب رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفت وگو با ایسنا درباره جدیدترین 
بخشنامه بانک مرکزی در زمینه رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان، اظهار کرد: مشکل اصلی این است که 
عمده صادرات لوازم خانگی به عراق و افغانستان انجام می شود که به صورت ریالی انجام می شود، اما طبق 

این مصوبه باید ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود.
همچنین به گفته وی، در مصوبه قبلی صادرات زیر یک میلیون دالر از تعهد ارزی معاف بود اما در مصوبه 

جدید صادرات زیر یک میلیون دالر نیز ملزم به بازگرداندن ارز به سامانه نیما است.
نایب رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه صادرکنندگان از پرداخت ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده معاف هستند،  گفت که طبق بخشنامه جدید اگر صادرکنندگان تا آخر دی ماه به رفع تعهد 

ارزی خود اقدام نکنند، باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند که مبلغ زیادی است.
جعفری با اشاره به اینکه مهلت بازگشت ارز برای صادرکنندگان تا پایان دی ماه در نظر گرفته شده، ابراز 

امیدواری کرد که زمان در نظر گرفته شده در این بخشنامه تا پایان سال تمدید شود.
به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی بیان می شود که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اوایل آذرماه 
و در پی افزایش نرخ ارز عملکرد صادرکنندگان را یکی از دالیل افزایش نرخ ارز عنوان کرده بود و گفته بود 
که "آنچه در این روزها دیده می شود نیز ناشی از عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که بعضا به سبب 
جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش قیمت بنزین و شروع تسویه حساب های تجار با خارجیان در پایان 

سال میالدی تالش می کنند ارز خود را با نرخ هایی باالتر عرضه کنند".
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ــا  ــت: ب ــرو گف ــر نی ــوی وزی ــان رض خراس
ــه  ــی بودج ــازوکارهای قانون ــتفاده از س اس
ســال گذشــته و امســال توانســتیم بیش از 11 
هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات پیمانکاران 
ــویه  ــرق را تس ــت آب و ب ــازندگان صنع و س

ــت. ــد داش ــه خواه ــه ادام ــم ک کنی
رضــا اردکانیــان امــروز ۳ دی مــاه در جریــان مراســم 
ــب مشــهد در  ــا و ابوطال ــرداری از پســت زکری بهره ب

جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: تاکنــون در پویــش 
هــر هفتــه الــف ب ایــران از 22۷ پــروژه وعــده داده 
شــده تــا پایــان ســال، ۸۶ پــروژه را بــا ســرمایه گذاری 
بیــش از ۷ هــزار میلیــارد تومان در 1۸ اســتان کشــور 

ــاح کردیم. افتت
وی در خصــوص مطالبــات نیــروگاه فردوســی، گفت: 
بحــث مطالبــات، بحــث جــدی اســت و از حــدود 2 
ــردم،  ــروع ک ــود را ش ــت خ ــه خدم ــش ک ــال پی س

شــاید بیــش از ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان بدهی هــای 
صنعــت آب و بــرق بــه پیمانــکاران و ســازندگان بــود. 
ــکاران  ــر اســت، طلب ــکاران معتب ــرو از بده وزارت نی
ــه، مشــتاق ادامــه و انجــام کارهــای  در عیــن مطالب
ــن  ــه ای ــد ک ــان دارن ــرا اطمین ــتند، زی ــد هس جدی
صنعــت، زیربنایــی بــوده، نقــش مهــم و موثــری دارد 

ــرد. ــل ک ــوان کار را تعطی و نمی ت
اردکانیــان افــزود: پرداخــت مطالبــات آنهــا بــا تــالش 
شــبانه روزی دولــت و وزارت نیــرو در دســتور کار قــرار 
دارد، بــه عنــوان نمونــه موفــق شــدیم بــا اســتفاده از 
ســازوکارهای قانونــی بودجه ســال گذشــته و امســال 
بیــش از 11 هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات 
را تســویه کنیــم کــه ادامــه خواهــد داشــت. در 
خصــوص نیــروگاه فردوســی نیــز بحــث جابه جایــی 
تجهیــزات بــه طــور کلــی بحــث مختــص یــک نقطه 
نیســت، امــا موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد تــا 
مشــکالت پیمانــکار ایــن نیــروگاه تخفیــف پیــدا کند 

و تعهداتــش را بــه موقــع انجــام دهــد.
وزارت نیــرو در خصــوص تدابیــر ایــن وزارتخانــه برای 
آلودگــی هــوا، عنــوان کــرد: وزارت نیــرو از مدت هــا 
ــش  ــال در کاه ــش فع ــای نق ــدد ایف ــش درص پی
ــای  ــه ج ــتفاده از گاز ب ــت، اس ــوده اس ــا ب آلودگی ه
ســوخت های مایــع بــه ویــژه در کالن شــهرها برنامــه 
جــدی بــوده و از همــکاری نزدیــک وزارت نفــت نیــز 

برخــوردار هســتیم.
ــران  ــات وزی ــنبه  هی ــه یکش ــه داد: در جلس وی ادام
در هفتــه جــاری تصمیمــات خوبــی در ایــن زمینــه 
ــا  ــکاران م ــه هم ــم ک ــار داری ــد و انتظ ــه ش گرفت
ــه  ــتری گاز ب ــزان بیش ــد می ــت بتوانن در وزارت نف
نیروگاه هــا بــرای مصــرف ســوخت برســانند، از ایــن 
حیــث نیروگاه هــای موجــود بایــد در وهلــه اول 
نقــش جــدی در ایجــاد آلودگــی نداشــته و همزمــان 

تسویه 11 هزار میلیارد تومان از بدهی های پیمانکاران صنعت آب و برق

در کاهــش آلودگی هــا تاثیرگــذار باشــند، البتــه بایــد 
ــای  ــاندن نیروگاه ه ــرداری رس ــه بهره ب ــداث و ب اح
تجدیدپذیــری را کــه انــرژی پــاک تولیــد می کننــد 

ــری دارد. ــه نقــش موث ــم ک را توســعه دهی
اردکانیــان بــا اشــاره بــه انتقــال آب از دریــای عمــان، 
ــه فــالت  ــا ب تصریــح کــرد: بحــث انتقــال آب از دری
ــش در  ــا پی ــی از مدت ه ــرزمین اصل ــزی و س مرک
ــد  ــا می توانن ــتان م ــوده و 1۷ اس ــه ب ــت مطالع دس
ــز  ــع نی ــن منب ــه از ای ــت ک ــد داش ــاز خواهن و نی
ــام  ــه اتم ــرا ب ــات اخی ــن مطالع ــد باشــند، ای بهره من
ــی آب مطــرح  رســید، گزارشــات آن در شــورای عال
شــد و بــه تاییــد و تصویــب شــورای عالی آب رســید. 
ــه  ــتان ها تهی ــا در اس ــوع م ــن موض ــا ای ــان ب همزم

ــه تصویــب رســاندیم. کــرده و ب
ــا  ــازگاری ب ــای س ــرد: طرح ه ــه ک ــرو اضاف وزارت نی
ــاس  ــر اس ــم. ب ــرار دادی ــتور کار ق ــی را در دس کم آب
مصوبــه اســفند ۹۶ هیــات وزیــران اســتان خراســان 
ــا  ــبی ب ــیار مناس ــکل بس ــه ش ــرح را ب ــن ط ــز ای نی
همــکاری همــه دســتگاه ها و ســازمان ها تهیــه 
کردنــد. ایــن طــرح در کارگــروه ملــی ســازگاری بــا 
کم آبــی بــه عنــوان یــک پیش نیــاز بــرای تخصیــص 
آب از دریــا تصویــب شــد. وی خاطرنشــان کــرد: اگــر 
مــا چنیــن تمهیــدی بــرای ســازگار کــردن مناطــق 
مختلــف بــا کم آبــی نداشــته باشــیم، ایــن انتقال هــا 
ــاد  ــال های زی ــنگین و س ــغ س ــرف مبال ــا ص ــز ب نی
ــان  ــد همزم ــد. بای ــی کار باش ــاره اصل ــد چ نمی توان
مصــرف خــود را نیــز مدیریــت کنیم. تخصیــص الزم 
داده شــده، منابــع آن بخــش غیــر دولتــی خواهد بود 
و ایــن کار ســازمان  ها و بخــش خصوصــی اســت کــه 
پــا پیــش بگذارنــد و مطابــق بــا ضوابــط شــرکت های 
ــو  ــوی در جل ــان رض ــه خراس ــه ای از جمل آب منطق

بــردن ایــن طــرح پیشــگام شــوند.
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سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به استعالم اتاق 
تهران عنوان کرد

کارآموزان بنگاه های صنعتی 
مشمول قانون تامین اجتماعی 

نیستند

به دنبال استعالم اتاق بازرگانی تهران از سازمان 
تامین اجتماعی در مورد بیمه تامین اجتماعی 
کارآموزان در بنگاه های اقتصادی، سازمان تامین 
نامه ای اعالم کرده است که این  اجتماعی طی 
کارآموزان از شمول قانون تامین اجتماعی خارج 

هستند.
 بـا توجـه به دغدغـه بنگاه ها و واحدهاي صــنعتی 
اجتماعـی  تامیـن  بیمـه  موضـوع  خصـوص  در 
 ۳۰ مـورخ  مصوبـه  بـه  توجـه  بـا  و  کارآمـوزان 
شـهریور مـاه کمیتـه اجرایـی تفاهمنامـه سـازمان 
تهـران،  اتـاق  و  صــنعتی  علمـی  پژوهش هـاي 
موضـوع طـی نامـه اي، از سـازمان تامیـن اجتماعی 
مورد اسـتعالم قرار گرفت و این سـازمان در پاسـخ 
بـه ایـن اسـتعالم، کارآمـوزان را خـارج از شـمول 

قانـون تامیـن اجتماعـی عنـوان کـرده اسـت.
»با  است:  آمده  اجتماعی  تامین  سازمان  نامه  در 
مزد  و  کارفرمایی  و  کارگري  رابطه  عدم  به  توجه 
با  اقتصادي  بنگاه هاي  بین  ما  فی  حقوق بگیري  و 
دانشجویان معرفی شده از سوي دانشگاه ها که در 
حال گذراندن واحد کارآموزي دانشـگاهی  می باشند 
)به عنوان کارآموز(، لذا دانشجویان مذکور به شرح 
فوق از شمول قانون تامین اجتماعی خارج خواهند 

بود.
کیفی  ارتقای   هدف  با  کارآموزی  ملی  سامانه 
و  کاردانی  مقاطع  دانشجویان  بـه  خدمت رسانی 
شرکت ها  در  کارآموز ی  دورۀ  متقاضی  کارشناسی 
و واحدها ی صنعتی، تحت مدیریت دفتر ارتباط با 
و  علمی  پژوهش های  سازمان  صنعت  و  دانشگاه ها 
https://karamouz.( صنعتی ایران، به نشانی

خدمات  ارائه  آمادۀ  و  بوده  فعال   )/irost.org
جایابی به صنایع و شرکت های پذیرنده کارآموز و 

دانشجویان متقاضی دانشگاه ها ی کشور است.

آئین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 
تهران برگزار می شود

تقدیر از نخبگان صادرات 98
سه شنبه دهم دی ماه 98، آیین معرفی و تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه استان تهران در هتل ارم 
بخش  نمایندگان  و  استان  مقامات  حضور  با  و 

خصوصی برگزار می شود.
آئین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 
۹۸ استان تهران، سه شنبه هفته جاری برابر با دهم 
می شود.  برگزار  تهران  ارم  هتل  محل  در  ماه  دی 
این رویداد به مانند دو دوره گذشته از سوی اتاق 
برپا  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
ماه  چند  طی  نیز  آن  برپایی  مقدمات  و  می شود 
معاونت کسب و کار  از سوی  و  اتاق  این  در  گذشته 

اتاق تهران فراهم شده است.
با  تهران،  اتاق  کسب و کار  معاون  حاجی پور،  هومن 
اعالم اینکه در مراسم امسال، صادرکنندگان نمونه 

سال ۹۸ نشان و جوایز خود را از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، استاندار تهران، رییس اتاق بازرگانی تهران 
فعاالن  جمع  و  دولتی  مقامات  سایر  حضور  در  و 
و  مقررات  تسهیل  کرد،  خواهند  دریافت  اقتصادی 
قوانین مربوط به صادرات غیرنفتی و حمایت از این 
از  توقع بخش  خصوصی  و  انتظارات  را جزو  بخش 
با  تهران  اتاق  که  شد  یادآور  و  کرد  عنوان  دولت 
نمونه،  صادرکنندگان  از  تجلیل  رویداد  برگزاری 
خود را در کنار دولت برای پشتیبانی از صادرات و 
اقتصاد کشور  از  این بخش  نقش آفرینی در توسعه 

می داند.
حاجی پور  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
تشکیل  با  گذشته  ماه های  طی  اینکه  بیان  با 
کارگروه های تخصصی در اتاق تهران، مقدمات الزم 
برای برپایی این رویداد فراهم شده است، افزود: در 
صادرکنندگان  از  تجلیل  و  معرفی  رویداد  سومین 
برترین های  معرفی  بر  عالوه  تهران،  استان  نمونه 
و  مسائل  تقدیر،  شایستگان  اعالم  و  بخش  این 
بنگاه های  که  کشور  غیرنفتی  صادرات  چالش های 
با آن دست به گریبان هستند، در  بخش خصوصی 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  دولتی  مقامات  حضور 

خواهد گرفت.
با  مشترک  نشست  یک  برگزاری  از  هم چنین  او 
آن مهمترین مشکالت  داد که طی  منتخبان خبر 
و چالش های حوزه صادرات از زبان فعاالن اقتصادی 
عنوان  به  تهران  بازرگانی  اتاق  تا  می شود  مطرح 
این  رفع  پیگیر  پایتخت،  خصوصی  بخش  پارلمان 

مشکالت با پیشنهاد راهکارهای مناسب باشد.
صادرکنندگان  از  تقدیر  و  معرفی  همایش  سومین 
نمونه سال ۹۸ استان تهران روز سه شنبه 1۰ دی 
ماه از ساعت ۸ صبح در محل هتل ارم تهران برگزار 

می شود.

https://karamouz.irost.org/
https://karamouz.irost.org/
https://karamouz.irost.org/
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کانال امن مالی زیر سوال رفت!
انتشار اوراق مالی طی سال های اخیر به محلی 
تبدیل  بودجه دولت  منابع در  تامین  برای  امن 
شده و در حالی برای سال آینده به طور خاص 
دیوان  که  است  شده  باز  حساب  آن  روی 
محاسبات این محل درآمدی را زیر ذربین برده 

و مورد انتقاد قرار داد است.
بودجه سال  از الیحه  ایسنا، رمزگشایی  به گزارش 
آینده با بحث و بعضا انتقاداتی همراه شد که تامین 
قرار  آن  صدر  در  عمومی  بودجه  بخش  در  منابع 
داشت. منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده از 2۶1 هزار میلیارد تومان درآمدها 
)مالیات و سایر درآمدها(، 12۴ هزار میلیارد تومان 
واگذاری دارایی های مالی )انتشار اوراق و واگذاری 
سهام شرکت ها( و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری 
دارایی های  فروش  و  )نفت  سرمایه ای  دارایی های 
که  می شود  تشکیل  دولت(  غیرمنقول  و  منقول 
مسئوالن دولتی بر اینکه منابع پیش بینی شده به 
ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و 

تحقق آن قابل پیش بینی است، تاکید دارد.
این درحالی است که در بین منابع، اوراق مالی برای 
و  رفته  شمار  به  مالی  امن  کانال  عنوان  به  دولت 
زمان ضرورت  در  که  داده  نشان  نیز  رفتار گذشته 
جدید  اوراق  انتشار  منابع،  احتمالی  کمبودهای  و 

راه گشای آن بوده است.
آنچه که در اظهارات اخیر عادل آذر - رئیس دیوان 
دیده  بودجه  الیحه  بررسی  مورد  در   - محاسبات 
درآمد  مورد  در  دیوان  که  می دهد  نشان  می شود، 
مالیات و نفت پیش بینی شده نظر مثبتی دارد ولی 
انتشار اوراق را از اقالم درشتی می داند که نه تنها 
در راستای قانون برنامه نیست، بلکه تاکید دارد که 
باید به نحو احسن از آن استفاده شود در حالی که 

دولت آن را خرج خواهد کرد.
وی گفته که دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش 
اوراق پیش بینی کرده است در حالی که قانون برنامه 

اصل را بر ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است.
برنامه  رابطه در توضیحاتی که در سازمان  این  در 
هزار   ۴۸ که   می دهد  نشان  دارد  وجود  بودجه  و 
سود  و  اصل  به  مربوط  رقم  این  از  تومان  میلیارد 

اوراق جدید  بوده و فقط ۳۰ هزار میلیارد  گذشته 
منتشر می شود.

اوراق در بودجه سال بعد،   محل  انتشار  برای  اما 
هایی تعریف شده است که یک سوی آن عملیات 
بازار باز قرار دارد که مقدمات آن در بانک مرکزی 

انجام شده ولی در سال جاری اجرایی نشد.
همچنین موضوع دیگر برای انتشار اوراق این است 
قانونی  عنوان سپرده  به  دولت  اوراق  از  بخشی  که 
اعطای  به جای  مرکزی  بانک  و  گیرد  قرار  بانک ها 
خط اعتباری به بانک ها و اضافه برداشتی که دارند 
به آنها اوراق دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای 
دولت موجب ایجاد نظم مالی در بانک ها شده باشد.
برای  محلی  عنوان  به  اوراق  از  دولت  شرایطی  در 
منابع  تحقق  نگرانی های خود در صورت عدم  رفع 
استفاده و بر آن تکیه می کند که در سال جاری نیز 
در زمان عدم تحقق منابع پیش بینی شده و اصالح 
بودجه از افزایش انتشار اوراق به عنوان کانال جبران 

کسری استفاده کرد.
در  که  اصالحی  و  بودجه  کسری  زمان  در  امسال 
جبران  برای  دولت  شد  انجام  مصارف  و  منابع 
تومان  میلیارد  هزار   1۵۰ حدود  که  منابع  کمبود 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۵ حدود  بود  شده  برآورد 
آن  میلیارد  هزار   ۳۷ که  کرد  تعریف  جدید  منابع 
مربوط به انتشار اوراق جدید بود به هر صورت در 
است  متفاوتی مطرح  نظرات  اوراق  انتشار  با  رابطه 
بودجه  برنامه و  برخی کارشناسان و حتی سازمان 
منابع  تامین  برای  مناسبی  محل  عنوان  به  را  آن 
صورت  در  می تواند  که  است  پشتوانه ای  و  دانسته 
دیگر  سوی  در  ولی  کنند  استفاده  آن  از  ضرورت 
انتشار بی محابای اوراق را نوعی  برخی کارشناسان 
آینده فروشی دانسته و تاکید دارند که ایجاد بدهی 

برای دولت های آینده خواهد بود.

بورس به اوج رسید
پایان  به  درحالی  بورس  بازار  امروز  معامالت 
رسید که سهام شرکت های بزرگی مانند پاالیش 
نفت بندرعباس، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و کشتیرانی رشد کردند 
و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر را بر روند 
باعث شدند شاخص  و  گذاشتند  بازار  صعودی 

بورس به مرز 3۷0 هزار واحد نزدیک شود.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز)یکشنبه( 
با 2۰۸۷ واحد رشد رقم ۳۶۹ هزار و ۷1۹ واحدی 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز امروز 
رشد داشت و با ۹۹۳ واحد رشد به رقم 11۸ هزار 

و 1۵۹ واحد رسید.
ارزش ۳۴ هزار و 2۳۰  به  امروز ۶۶۴ هزار معامله 
میلیارد تومان توسط معامله گران انجام شد که این 

رقم نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد.
در این سوی ماجرا شاخص فرابورس نیز با ۴۴ واحد 

رشد به رقم ۴۸2۳ واحد رسید.
معامله گران در فرابورس ۳2۹ هزار معامله به ارزش 
که  دادند  انجام  تومان  میلیارد   1۴۰ و  هزار   1۵

نسبت به روز شنبه با رشد مواجه بود.
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یادداشت

تکامل  و  دگردیسی   : نیکوئی  مهدی  مترجم: 
بخشیدن یک سازمان، هیچ گاه کار ساده ای نبوده 
است؛ به ویژه در شرایطی که فشار رقابتی شدید 
است. در عصر دیجیتال همواره به نظر می رسد 
که یک مدل کسب وکار سریع تر، بهتر، قوی تر 
و روشن تر در حال ظهور است. شرکت هایی با 
دارایی های اندک و چابکی فراوان، همواره ظاهر 
می شوند و برای کسب سهم از بازار و جلب توجه 
مشتریان به شرکت های قدیمی حمله می کنند. 
مزایای رقابتی حتی سریع تر از گذشته از بین 
)چه  چیزی  هر  تقریبا  اکنون  که  چرا  می روند؛ 
محصوالت و چه خدمات یا فرآیندها( را می توان 
کپی کرد. این شرایط کسب وکار دیجیتال، نیاز 
به رهبرانی متفاوت، چابک و به شدت هوشیار 

دارد که سازمان ها را به تحول و انطباق با سرعتی 
بی سابقه برسانند. اما تا چه اندازه یک سازمان 
می تواند چابک شود؟ چه زمانی به عمل گرایی 
رهبران  چگونه  است؟  نیاز  خستگی ناپذیر 
خود  منابع  و  انرژی  می توانند  چابک  سازمانی 
با  چابکی  انطباق  زمان  آیا  کنند؟  مدیریت  را 

انعطاف پذیری رسیده است؟
ویژگی های الزم برای رهبری سازمانی عصر دیجیتال

چیزی،  هر  از  مهم تر  و  قبل  چابک،  سازمانی  رهبران   
یادگیرنده های خوبی هستند. پژوهش ها نشان می دهند 
که ویژگی های رهبران چابک با ویژگی های افراد موفق در 
یادگیری، شباهت دارد. هر دو گروه، آرمان ها و رویاهای 
موفقیت  با  بتوانند  می شود  باعث  که  دارند  بلندمدتی 
ابهام ها و تردیدهای کوتاه مدت را پشت سر بگذارند. آنها 

بازخوردهای منفی،  خودآگاهی خوبی دارند و در مقابل 
موضع نمی گیرند. در عوض، با فروتنی این موضوع را قبول 
می کنند که دیگران بیش از اقداماتشان دانش و اطالعات 
دارند؛ به همین دلیل تالش می کنند با دریافت شیوه تفکر 
آنها، خودشان را با شرایط منطبق کنند.   آنها کنجکاو 
هستند و از پذیرش ریسک هراسی ندارند. آنها همچنین 
نگران اشتباه نکردن یا از بین رفتن وجهه تخصصی خود 
نیستند )برایشان مهم نیست که یک فرد متخصص به نظر 
می رسند یا نه(. ذهن کنجکاو و مشتاق آنها باعث می شود 
کنند.   طی  را  یادگیری  منحنی های  دیگران  از  سریع تر 
رهبران چابک، عالوه بر این ویژگی ها از آگاهی باالیی هم 
به طور  را  و خارجی  داخلی  آنها محیط های  برخوردارند. 
به  نسبت  مناسبی  واکنش  بتوانند  تا  دارند  زیرنظر  دائم 
فرصت ها و تهدیدهای دائمی عصر دیجیتال نشان دهند. 
آنها تصمیمات خود را براساس اسناد و مستندات اتخاذ 
می کنند و به خوبی از داده ها و اطالعات بهره می گیرند. 
آنها همچنین اغلب سرعت عمل را به کار بی نقص ترجیح 
می دهند. رهبران چابک روابط خوبی با دیگران دارند، به 
آنها انگیزه می دهند و الهام بخش فعالیت هایشان می شوند.

تکامل سازمان به سمت چابکی
از رهبران سازمانی  انجام شد،  به تازگی  در پژوهشی که 
چگونه  پرسیدیم  هیات مدیره(  اعضای  و  )مدیران عامل 
سازمان های خود را برای انطباق با عصر دیجیتال تکامل 

می بخشند.
 پاسخ غالب آنها این بود که مولفه های فرهنگی مساله 
بسیار مهم تری نسبت به جنبه های فنی است. در نهایت، 
به  معطوف  از همه  بیش  دیجیتال،  دگردیسی  و  تکامل 
برای  ذهنیتشان  و  آنها  فرهنگی  آمادگی  دخیل،  افراد 

تکامل و دگردیسی است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که چهار مولفه در 
شکل دادن به تکامل فرهنگی عصر دیجیتال اهمیت دارند:

از ارزش های سازمانی که باعث رفتارهای  1- آن دسته 

همکاری و یادگیری مستمر می شوند.
که  انطباق پذیر  سازمانی  ساختار  یک  وجود   -2

انعطاف پذیری ویژگی ذاتی آن باشد.
۳- فرآیندهایی که باعث همکاری تمام بخش های سازمان 

و هم افزایی بین آنها شود.
۴- تشریفات ارتباطاتی پیشرفته که افراد را به هم متصل 

کند.
رهبران چابک باید ویژگی های شخصی خود را در قالب 
سازمانشان هم تجلی دهند. چنین کاری از طریق مداخله 
دادن دیگران و ارتباطات موثر، قابل انجام است. استفاده 
هوشیارانه از ابزارهای دیجیتال به ایجاد و بهره بردن از 
یک جامعه پویای درون سازمانی کمک می کند. در همین 
زمان، نباید از تعامالت انسانی کاست و متوجه بود که تاکید 
بیش از حد بر فناوری می تواند منجر به انزوای برخی افراد 
و واحدهای سازمان شود. برای آن دسته از تیم های کاری 
که فاصله جغرافیایی زیادی دارند و بیشتر کارهایشان را 
باید  سازمانی  رهبران  می دهند،  انجام  مجازی  به صورت 
ایجاد صمیمیت و امنیت روانی کنند تا به نتایج دلخواه 
به هنجارها و تشریفات  یابند. جنبه بصری دادن  دست 
ارتباطاتی یکی از اقدامات خوبی است که می توان در عصر 
حاضر آنها را به کار گرفت. آویزان کردن منشور سازمانی از 
دیوارهای اتاق کنفرانس یکی از این اقدامات است. چنین 
اقداماتی باعث می شود تا احساس یک جامعه داخلی بودن 
و همبستگی بین کارکنان سازمان تقویت شود و خود را 

در یک جهان مجازی ببینند.
باید  شرکت ها  است.  سرعت  معنای  به  شدن  دیجیتالی 
در اجرای ایده های خود و عرضه آنها به بازار، سریع تر از 
همیشه باشند. مشتریان تقریبا باید کامال راضی باشند. 
سازمان ها باید بتوانند در تمام سطوح خود، به سریع ترین 
قدیمی تر  کنند. شرکت های  تصمیم گیری  ممکن  حالت 
شرکت های  در  موجود  کارآفرینی  روحیه  دوباره  باید 

نوظهور را احیا کنند               متن کامل 

چابکی و انعطاف پذیری سازمانی

ویژگی های الزم برای رهبری سازمانی عصر دیجیتال

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3609318-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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نگاه آخر

و  روسیه  ایران،  دریایی  رزمایش مرکب  پایان  در 
چین، یگان های سطحی و پروازی سه کشور شامل 
ناوشکن های ایرانی البرز و بایندر، ناو موشک انداز 
ناوشکن  مودری«،  »یاروسلو  روسی  فریگت  نیزه، 
»یلنیا«،  روسی  سوخترسان  »شینینگ«،  چینی 
یدک کش روسی، شناور تندر و شناورهای شهید 
ناظری و شهید ناصری نژاد نیروی دریایی سپاه از 
مقابل ناوشکن جمهوری اسالمی ایران سهند رژه 

رفتند.

رژه دریایی رزمایش دریایی مرکب ایران، چین و روسیه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/03/2158668/%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/photo/6
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