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و  مداوم  پیگیری  سال ها  از  پس  نیرو  رسته  بهای  فهارس 
رئیس  سوی  از  اخیرا  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  مستمر 

سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است. 
بـا ابالغ فهرسـت بهای خطوط زمینی انتقال و فـوق توزیع نیروی برق، 
خطـوط هوایـی انتقال و فوق توزیـع نیروی برق و پسـت های انتقال و 
فـوق توزیـع نیـروی برق بخش قابـل توجهی از نیاز شـرکت های عضو 
سـندیکا اعـم از پیمانـکاران و مشـاوران در حوزه پسـت و انتقال تحت 
پوشـش قـرار می گیـرد. در مصاحبـه ای با »بهـروز سـلطان زاده« یکی 
از مدیـران شـرکت مبنـا نیرو، رئیس کمیته پسـت و نماینده سـندیکا 
در کارگـروه بررسـی فهـارس بها روند و اقدامات انجام شـده در مسـیر 

ابـالغ فهـارس بها را جویا شـده ایم.
سـلطان زاده بـا اشـاره به اینکـه فرایند بررسـی و تالش برای فهرسـت 
بهـای رسـته نیـرو از یـک دهـه قبـل آغاز شـده بـود، گفت: اسـتفاده 
وزارت نیـرو از بودجه هـای عمرانـی بـرای پروژه هـا، منجـر بـه ایجـاد 
مشـکالتی بـرای پیمانـکاران در زمینـه حق بیمـه قراردادهـا و گرفتن 

فهارس بها دستاوردی از جنس شفافیت 
در صنعت برق

مفاصا حسـاب شـده بـود. با ایـن رویکـرد وزارت نیرو و نبود فهرسـت 
بهـا، پیمانـکاران در نهایـت مجبـور بودنـد هـر چـه سـازمان تامیـن 
اجتماعـی بـه عنـوان حق بیمـه قرارداهـا اعالم کنـد، پرداخـت کنند 
و شـفافیتی وجـود نداشـت لذا ایـن خالء، انگیـزه اصلی بـرای ورود به 

موضوع فهرسـت بهـا بود. 
وی ادامـه داد: از سـوی دیگـر نوسـانات نـرخ ارز و عـدم تعدیـل در 
قراردادهـا بـود کـه ضرورت وجود فهرسـت بهـا را را آشـکار می کرد تا 
بـا یـک فهرسـت بهای واحـد، قیمت ها نیز بـه صورت خـودکار تعدیل 
شـود و پیمانـکاران بتواننـد به راحتی اجـرای پروژه های خـود را دنبال 

. کنند
نماینـده سـندیکا در کارگـروه بررسـی فهـارس بهـا با تاکید بـر اینکه 
جنـس فهرسـت بهـا شـفافیت اسـت و ایـن شـفاف شـدن مخالفانی 
هـم داشـت، اظهار کـرد: متاسـفانه از همـان روزهای اول بررسـی این 
موضـوع در سـازمان برنامه، برخی از سـازندگان بـه مخالفت پرداختند 
و مـا را همراهـی نکردند کـه این مخالفت ها تا حدودی فرایند بررسـی 
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÷÷ را طوالنی تـر کرد. 
سـلطان زاده در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول 
دهه گذشـته جلسـات بررسـی فهارس بها به صورت 
پراکنـده برگـزار می شـد، تصریح کـرد: در یـک دوره 
و  بـود  ایـن موضـوع  بررسـی  متولـی  تهـران  بـرق 
مشـاوران ایـن نهاد در حـوزه خطوط پیشـرفت هایی 
هم داشـتند و فهرسـت بهایی بـدون قیمت در زمینه 

خطـوط و پسـت بـه صـورت آزمایشـی ابالغ شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از آغـاز بررسـی موضـوع در 
سـازمان برنامـه، جلسـات برگـزار می شـد امـا اقـدام 
خاصـی در جهـت قیمـت گرفتن و قیمـت دار کردن 
فهرسـت انجام نشـد چرا که کاری زمانبـر بود. بعدها 
بـا فشـار وزارت نیـرو سـازمان برنامه مجبور شـد این 
مسـئولیت را بـر عهـده بگیرد امـا چون کارشناسـان 
این سـازمان اغلب در حوزه فهرسـت بهای ساختمان 
فعالیـت می کردنـد و بـا فهرسـت بهـای رسـته نیـرو 
آشـنایی نداشتند، نمایندگان سـندیکا تمامی موارد و 
پیشـنهادات الزم را ارائـه می دادنـد که بعد از بررسـی 

مـورد موافقـت قـرار می گرفت. 
نماینـده سـندیکا در کارگـروه بررسـی فهـارس بهـا 
افـزود: خوشـبختانه از سـال گذشـته و بـا حضـور 
مهنـدس دقـت، جلسـات بررسـی فهـارس بهـا بـا 
حضـور مسـتمر نماینـدگان سـندیکا، منسـجم تر و 
کارشناسـی تر برگـزار و نهایتـا منجـر بـه ابـالغ آن از 
سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه شـد کـه دسـتاورد 

خوبـی بـرای پیمانـکاران و مشـاوران اسـت. 
سـلطان زاده ضمن اشـاره به نقش پررنگ سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران در روند بررسـی و ابـالغ فهارس 
بهـای رسـته نیرو گفـت: نماینـدگان توانیر، سـازمان 
برنامـه و بودجـه، برق هـای منطقـه ای و سـندیکا بـا 
همـکاری و همراهـی هم توانسـتند موضـوع فهارس 
بهـا را بـه نتیجـه خوبی برسـانند. در ادامه مسـیر هم 

سـندیکا بایـد در همـکاری بـا توانیـر در بروزرسـانی 
قیمت هـا تمام تالش خود را بـه کار گیرد و امیدواریم 
در این راه از همراهی سـازندگان نیز برخوردار باشـد. 
در اینجـا جـا دارد از آقـای مهنـدس طاهـرزاده نیـز 
کـه بیشـتر کارهـای عملـی و اجرایی این موضـوع را 
بـه نمایندگی از سـندیکا بر عهده داشـتند، تشـکر و 

قدردانـی کنم.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجه به شـیوع 
کرونـا و نامعلوم بودن وضعیـت قراردادها صنعت برق 
شـاید در آینـده نزدیـک نتـوان نقش فهرسـت بها را 
در قراردادهـا مشـاهده کـرد امـا قطعـا در آینـده و با 
برگـزاری مناقصـات جدیـد، اهمیـت ابـالغ آن بـرای 
شـرکت ها و پیمانـکاران بیش از پیش روشـن خواهد 

. شد

پیک مصرف برق در مدار ۵1 
هزار مگاوات قرار گرفت

پیک مصرف برق پس از سیر صعودی چند روز 
اخیر، با اندکی کاهش در روز گذشته به ۵1 هزار 

و 1۸1 مگاوات رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، روز 
گذشته پیک مصرف برق کشور در ساعت ۱۴:2۰ 
دقیقه به ۵۱ هزار و ۱۸۱ مگاوات رسید که این رقم 
در مقایسه با میزان مصرف روز قبل از آن ۳ هزار 
سال  مشابه  زمان  با  مقایسه  در  و  مگاوات   ۷۱۴ و 

گذشته ۷۰۰ مگاوات کاهش داشته است.
این گزارش حاکی است، میزان مصرف برق در زمان 
بوده  مشابه سال گذشته ۵۱ هزار و ۸۸۱ مگاوات 

است.
ذخیره  میزان  گذشته  روز  در  اساس،  همین  بر 
نیروگاه های کشور یک هزار و ۷2۸ مگاوات گزارش 

شده است.

مطالبات برقی ایران باید به طور کامل پرداخت شود
نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر همکاری این کشور در رفع مشکل پرداخت بدهی برقی به ایران، 

گفت: مطالبات ایران باید به صورت کامل پرداخت شود.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضمن تشکر از 
ایران برای صادرات برق به عراق، افزود: تجارت در دولت من یک هدف اصلی است و هرچند به دلیل شیوع 
ویروس کرونا دچار کاهش مبادالت شدیم، اما این مراودات در آینده نزدیک بین دو کشور تداوم و افزایش 

خواهد داشت.
وی ضمن تأکید بر همکاری این کشور در رفع مشکل پرداخت بدهی برقی به ایران، ادامه داد: با مسئوالن 
مربوطه در این امر، جلساتی داشته ام و در جریان مشکالت هستم، از آن ها خواسته ام که برای برطرف کردن 
این قبیل مسائل همکاری الزم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان مان در تهران این است که کشور 

عراق در این مسیر گام برمی دارد.
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بانک مرکزی نیازهای ارزی فعاالن اقتصادی را تامین 
می کند

فرصت یک ماهه صادرگنندگان 
برای انتقال ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره اقدامات بانک 
مرکزی برای آزاد سازی منابع ارزی کشور، تاکید 
کرد صادرکنندگان باید تا پایان تیر ماه ارز حاصل 
از صادرات خود در سال 9۸ را به چرخه اقتصاد 

کشور برگردانند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه 

مجازی خود نوشت:
در مورد بازار ارز نکاتی را به اطالع مردم عزیز می 

رسانم :
۱- ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن متغیرهای 

با نرخی که  اقتصادی، سیاسی و روانی، درمقایسه 
امروز در بازار خرید و فروش می شود، حتماً پایین تر 
شده  ایجاد  محدودیت های  نمی توان  البته  است. 
نرخ  ثبات  لیکن،  نگرفت.  نظر  در  را  کشور  برای 
حقیقی ارز، برای بانک مرکزی مهم است. نرخ خرید 
و فروش اعالمی صرافی های منتخب بازار نیز، برای 

جلوگیری از سفته بازی و آربیتراژ می باشد. 
2- تجربه دو سال اخیر بویژه تا مهرماه ۹۸، نشان 
علیرغم  است.  کنترل  قابل  ارز  نرخ  است  داده 
 ،FATF  التهابات آبان سال۹۸، ورود به لیست سیاه
شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فرآورده ها 
که هرکدام به نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشتند، 
اعاده  برای  از تمام ظرفیت های خود  بانک مرکزی 
ثبات استفاده کرد. لذا، شرایط بوجود آمده به خاطر 
کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول 
امسال و جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام 
آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه بشود.

۳- علیرغم محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادالت 
نیز  مرکزی  بانک  است.  مناسب  کشور  خارجی 
فعاالن  موردنیاز  ارز  آمریکا،  فشار  تداوم  علیرغم 

اقتصادی را تأمین خواهد کرد.
ارزی  منابع  به  دسترسی  و  آزادسازی  پیگیری   -۴
ایران، بصورت ویژه در دستور  به  مسدودی متعلق 
کار بانک مرکزی و سایر دستگاه ها قرار دارد. برخی 
را نتیجه گرفته ایم و نتایج عملی برخی دیگر نیز به 

تدریج مشخص خواهد شد.
از  حاصل  ارز  تتمه  بایستی  صادرکنندگان   -۵
اعالمی  روش های  به  را   ۹۸ درسال  خود  صادرات 
بانک مرکزی، تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشور 
برگردانند. با توجه به حجم باالی تعهدات آنها، قطعاً 
ارز  بازار  در  آن  تأثیر  رو شاهد  در هفته های پیش 

خواهیم بود.

دلیل برقی اختالالت موبایلی در بخشی از پایتخت
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: افت ولتاژ در مرکز 
مخابرات شهید رمضانی در ساعت 13 مورخ 1399/03/30 مربوط به شبکه داخلی مرکز مذکور بوده 

است و شبکه توزیع برق تهران پایدار و بدون مشکل بوده است .
به گزارش پایگاه خبری سبز البرز، روز گذشته بخشی از مناطق مرکزی پایتخت با مشکل آنتن دهی خطوط 
تلفن همراه مواجه شد که دلیل آن افت ولتاژ مرکز مخابرات شهید رمضانی اعالم شد. وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات نیز در توییتی دلیل این مسئله را افت ولتاژ برق عنوان کرد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز نسبت به وقوع این رخداد واکنش نشان داد. حمیدرضا منصوری، 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به افت ولتاژ  پیش آمده 
در مرکز مخابرات شهید رمضانی در ساعت۱۳ روز گذشته )سی ام خرداد ماه( گفت: شبکه برق تهران بزرگ 
همواره به صورت شبانه روزی و هوشمند در حال پایش می باشد و  به اطالع می رساند افت ولتاژ در مرکز 
مخابرات شهید رمضانی در ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ مربوط به شبکه داخلی مرکز مذکور بوده است 

و شبکه توزیع برق تهران پایدار و بدون مشکل بوده است .
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اقتصاد ایران

متن کامل

آغاز هفته مدیریت مصرف آب و برق از فردا 

برنامه هاي توانیر براي تعامل 
بیشتر با مردم

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
ابوذر صالحي درهمین خصوص گفت: بر اساس 
این گزارش هفته اول تیر ماه و همزمان با اوج 
بیشتر  نیاز  و  کشور  در  تابستان  گرماي  گیري 
مردم به دراختیار داشتن برق مستمر و پایدار، 
به نام هفته مدیریت مصرف آب و برق نامگذاري 

شده است.
هفته  روزهاي  نامگذاري  از  گفته صالحي هدف  به 
مدیریت مصرف، تمرکز موضوعي و هم راستا سازي 

آحاد  با  هماهنگي  و  همراهي  و  استاني  برنامه هاي 
جامعه و به خصوص ثمن ها، سازمان هاي مردم نهاد 
با  مرتبط  محورهاي  با  مرتبط  اجتماعي  فعاالن  و 

فرهنگ بهینه مصرف برق است.
ابالغي  اجرایي  دستورالعمل  با  مطابق  افزود:  وي 
مدیریت  هفته  برنامه هاي  تحقق  براي  استان ها  به 
روز  هر  نام  به  موضوعي  تخصیص  ضمن  مصرف، 
براي  انجام  قابل  فعالیت هاي  و  اهداف  هفته، 
دستیابي به نتایج بهینه و با هدف مشارکت جویي 
محوریت  با  که  است  شده  تدوین  مردم  همدلي  و 
روابط عمومي شرکت هاي برق منطقه اي و توزیع هر 
استان و منطبق با راهبردهاي کالن شرکت توانیر، 
ذینفعان  و  مخاطبان  از  گسترده اي  طیف هاي  با 
و  شده  برقرار  ارتباط  جامعه  بستر  در  برق  صنعت 

برنامه ها به صورت مشترك اجرا مي شود.
صالحي ادامه داد: بر همین اساس اولین روز هفته 
که برابر با روز یکشنبه اول تیرماه است، به عنوان 
شده  نامگذاري  خانواده«  و  برق  مصرف  »مدیریت 
مدیریت  در  خانواده  کانون  اهمیت  نشانگر  این  و 

مصرف بهینه از برق است.
میلیون   ۳۵ از  بیش  ایران  در  که  این  بیان  با  وي 
مشترك برق وجود دارد که تالشگران صنعت برق 
تالش  مشترکان  همه  برق  تأمین  براي  بي وقفه 
مي کنند، خاطرنشان ساخت: صنعت برق درخواست 
همدلي براي مصرف بهینه و درست را از مردم دارد  
که در این میان خانواده به عنوان اصلي ترین نهاد 
اجتماعي،  نقش تعیین کننده و موثري براي تحقق 

این هدف دارد.
صالحي ادامه داد: در این روز، تالشگران حوزه روابط 
انتقال  بر  کشور،  سراسر  در  برق  صنعت  عمومي 
متمرکز  بهینه  و مصرف  با خانواده  مرتبط  مفاهیم 
ابزارهاي مدرن اجتماعي،  از  بهره مندي  با  و  شده 

شیوه هاي عملي مصرف بهینه برق و کاهش هزینه 
هاي خانوار بیان خواهند نمود.

رعایت  با  نیز  خانواده ها  کرد:  امیدواري  ابراز  وي 
بهینه  مصرف  شده،  بیان  نکات  مستمر  و  مجدانه 
و درست برق را تبدیل به یک عادت پسندیده در 
بین اعضای خانواده کرده و در گام دوم با آموزش 
فرزندان،  به  مصرفي  مزایای خوش  بیان  و  مستمر 
مي توانند این موضوع را دردل جامعه نهادینه و در 

عین حال به اقتصاد خانواده نیز کمک کنند.
توانیر  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  مدیرکل 
مدیران  عنوان  به  مادران  به خصوص  کرد:  تصریح 
این  بیان  در  کننده  تعیین  و  حیاتي  نقش  خانه، 
نکات دارند و امیدواریم در این روز، همه مردم به 
موضوعات چگونگي مصرف بهینه، صحیح و به اندازه 
از نعمت برق بپردازند تا هیچگاه شاهد کوچکترین 

خاموشي در کشور نباشیم.
بهترین  و  ترین  دقیق  چکیده  افزود:  صالحي 
راهکارهاي مدیریت مصرف در سایتي به همین نام 
به آدرس www.tavanirpr.ir در دسترس مردم 
جامعه است و مردم مي تواند سواالت احتمالي خود 
دریافت  را  پاسخ  و  کنند  ثبت  سایت  همان  در  را 

نمایند.
وي همچنین در خصوص نامگذاري روز دوم با اشاره 
مدیریت  نام  به  ماه،  تیر  دوم  دوشنبه  که  این  به 
شده  نامگذاري  رسانه  و  افکارعمومي  برق  مصرف، 
پیشروان  عنوان  به  رسانه ها  داشت:  اظهار  است، 
اطالع  و  سازي  آگاه  براي  مردمي  عظیم  حرکت 
بسترارتباط  و  هستند  برق  بهینه  مصرف  رساني 
براي  توصیه ها  و  راهکارها  ارائه  و  جامعه  مردم  با 
مصرف بهینه و متعادل سازي قبوض برق مردم بر 
عهده رسانه هاي کشور است که صادقانه و پیوسته 
با مردم در ارتباط هستند. همچنین رسانه ها زبان 

و  مسائل  بیان  با  ارتباط  در  جامعه  مردم  گویاي 
مشکالت، کاستي ها و انعکاس نیازهاي مردم جامعه 
کارکنان  و  مدیران  تا  هستند  برق  بدنه صنعت  به 
رفع  و  بهتر  رساني  خدمت  براي  برق  صنعت 
مشکالت و نیازهاي مردم جامعه گام بردارند. در این 
روز، اصحاب رسانه به صورت ویژه و براي نخستین 
بار در مرکز پایش صنعت برق حضور خواهند یافت 
آشنا  روزانه  پیک  کنترل  چگونگي  با  نزدیک  از  و 

خواهند شد.
روابط  دوم،  روز  در  حال  عین  در  داد:  ادامه  وي 
با رسانه ها زمینه هاي  ارتباط  از طریق  عمومي ها 
حضور نمایندگان رسانه در تاسیسات برق و شرکت 
هاي برق منطقه اي و توزیع را فراهم خواهند آورد. 
برگزاري نشست هاي  با  نیز  برق  مسئوالن صنعت 
برنامه هاي تعاملي، پاسخگوي  خبري و حضور در 
سئواالت رسانه ها به عنوان نمایندگان مردم هستند 
تا با این تعامل و همراهي دو جانبه مسئولیت خطیر 
تأمین برق مستمر و پایدار مطابق با نیازهاي مردم 

جامعه به خوبي محقق شود.
صالحي خاطرنشان کرد: بر اساس همین برنامه، روز 
معدن،  صنعت،  برق،  مصرف  مدیریت  نام  به  سوم 
سازمان هاي عمومي، نهادها، سازمان ها و شرکت ها 
نامگذاري شده است که در این روز مدیران روابط 
مدیران  با  دوسویه  گیري  ارتباط  از طریق  عمومي 
روابط عمومي سازمان ها، شرکت ها و سندیکاها و 
همچنین ارتباط گیري با مسئوالن مرتبط با سایر 
در  برق  صنعت  با  مرتبط  نهادهاي  و  وزارتخانه ها 
تالش براي تعامل همه جانبه در حوزه هاي مدیریت 
بهینه سازي مصرف برق و همچنین تعامل و توافق 
براي جابه جایي مصرف صنایع و کشاورزان بدون 
وقفه در فرآیند تولید محصول و بررسي راهکارهاي 
با صنعت برق  مشارکت و دریافت پاداش همراهي 

http://tnews.ir/site/662d165469191.html?refc=12
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رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
ایالم:

نظام رتبه بندی تخصصی 
مهندسین صنعت برق در ایالم 

اجرا می شود
ایالم رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و 
الکترونیک ایالم از ایجاد نظام رتبه بندی تخصصی 
مهندسین صنعت برق در استان به منظور شناسایی 
مختلف خبر  به صنایع  دادن  مشاوره  و  ماهر  افراد 

داد.
دکتر »مجید ولی زاده« در گفت و گو با ایسنا، اظهار 

اسم  به  معتبر  علمی  انجمن  یک  جهان  در  کرد: 
مجله  زیادی  تعداد  مدیریت  که  دارد  وجود   IEEE
علمی معتبر در زمینه مهندسی برق عهده دار بوده 
ثبت  نیز  مختلفی  استانداردهای  برق  در صنعت  و 
کرده و به عنوان معتبرترین مرجع علمی مهندسی 

برق شناخته می شود.
اولین   ۱۳6۸ سال  در  ایران  در  اینکه  بیان  با  وی 
تالش ها برای تاسیس انجمنی ایرانی که در واقع 
بتواند در همان راستای علمی انجمن IEEEفعالیت 
نماید شروع شد و در سال ۱۳۷۱ به صورت امروزی 
آن یعنی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 
IAEEE تبدیل شدو انتخابات آن هر دو سال یکبار 

برگزار شده است.
و  برق  مهندسین  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
الکترونیک ایالم، تصریح کرد: این انجمن  در سال 
استانهای  شامل  غرب  شاخه  از  توانست   ۱۳۹۸
کرمانشاه)  مدیریت  (با  ایالم  کرمانشاه،  کردستان، 
این  مدیره  اعضای هیئت  انتخابات  و  مستقل شود 
این  دوره  چهاردهمین  انتخابات  با  همزمان  شاخه 
انجمن در سراسر کشور، در تاریخ ۱۸ تا 2۰ آذر ماه 

۱۳۹۸ برگزار شد.
ولی زاده درباره اهداف این انجمن اظهار کرد:  ایجاد 
بستری برای همفکری، آموزش و ترغیب مهندسین 
برق و الکترونیک استان ایالم به منظور افزایش تاثیر 
گذاری در صنعت و جامعه و ایجاد فضایی پویا برای 
انتقال تجربیات علمی-عملی به مهندسین جوان از 

مهمترین اهداف این انجمن است.
اینکه  بیان  با  ایالم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مهمترین  از  یکی  کارآمد  انسانی  نیروی  قطعا 
سرمایه های هر جامع  ای محسوب می شود، تصریح 
کرد:  پرورش نیروی متخصص برای حل مشکالت 
صنعتی می تواند موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال 

مضاعف در استان شود.
ولی زاده در باره برنامه های این انجمن تازه تاسیس 
در استان ایالم گفت: معرفی انجمن، اهداف و برنامه 
ها در سطح استان به منظور ایجاد تعامل حداکثری 
اعضا جدید،  و همچنین جذب  مرتبط  ارگانهای  با 
ایجاد وب سایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
و  برنامه ها  از  به منظور اطالع رسانی  ایالم  شاخه 
تخصصی  های  کارگروه  تشکیل  و  انجمن  عملکرد 
برای ارزیابی وضعیت موجود و نیاز سنجی از جمله 

برنامه های این انجمن است.
منظور  به  تخصصی  کارگاه های  برگزاری   از  وی 
دانش افزایی مهندسین و انتقال تجربیات علمی به 
اعضا و  برگزاری بازدیدهای تخصصی از کارخانه ها 
و مراکز صنعتی برای بحث و ارزیابی دقیق مسائل 
فنی خبر داد و تصریح کرد: همکاری با دانشگاه ها 
برای تعریف پروژه های دانشگاهی به عنوان بخشی 
مهم  برنامه های  از  یا مشکل صنعتی  پروژه  از یک 

این انجمن است.
برق  مهندسین  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
به  فنی  مشاوره  داد:  ادامه  ایالم  الکترونیک  و 
برای  مکانها  بهترین  انتخاب  برای  دانشجویان 
گذراندن دوره های کارآموزی و برگزاری سمینارها 
و کنفرانس های تخصصی منطقه ای و مشارکت در 
کنفرانس های ملی یکی از اهداف مهم انجمن است.
بندی تخصصی مهندسین  رتبه  نظام  ایجاد  از  وی 
مشاوره  و  ماهر  افراد  شناسایی  منظور  به  صنعت 
دادن به صنایع و برگزاری دوره های تخصصی برای 
مهندسین شاغل در ارگانهای مختلف با اخذ قرارداد 

با ارگان مربوطه و صدور گواهی
معتبر خبر داد و تاکید کرد: در این مسیر نیازمند 
همراهی متخصصان ، اساتید و دانشجویان رشته های 

مرتبط هستیم.

الزام شرکت های توزیع به ثبت 
مستندات معامالت در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت
را  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  تمامی  توانیر 
ملزم به ثبت و بارگذاری کلیه مستندات مرتبط با 
فرآیند معامالت در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( کرده است.
ایجاد بستر مناسب جهت  به منظور  توانیر  شرکت 
یکسان سازی و وحدت رویه در معامالت شرکت های 
توزیع نیروی برق و همچنین حفظ حقوق طرفین 
معامله به عنوان )خریدار/مناقصه گزار، تامین کننده/

مناقصه گر( و شفافیت در معامالت، کلیه شرکت های 
توزیع نیروی برق را ملزم به ثبت و بارگذاری کلیه 
سامانه  در  معامالت  فرآیند  با  مرتبط  مستندات 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( کرده است.
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کاهش 40 درصدی صادرات برق 
تاجیکستان در ۵ ماه نخست 

2020
حجم صادرات برق تاجیکسـتان به کشـورهای 
خارجی در ۵ ماه نخسـت سـال جاری میالدی 

تقریبـا 40 درصد کاهش یافته اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشـنبه، 
حجـم صـادرات بـرق تاجیکسـتان بـه کشـورهای 
خارجـی در ژانویـه تـا مـی سـال جـاری کاهـش 

اسـت. یافته 
بنابرگـزارش بخـش انـرژی تاجیکسـتان، درآمـد از 
حسـاب فـروش بـرق بـه کشـورهای خارجـی در ۵ 
مـاه اول سـال جـاری میـالدی ۱۵.۸۳2 میلیـون 
دالر را تشـکیل داده کـه نسـبت بـه زمـان مشـابه 

سـال گذشـته ۳۹.۹ درصـد کمتـر اسـت.
از  بیش  تاجیکستان  گذشته  سال  مشابه  مدت  در 
26.۳ میلیون دالر به کشورهای خارجی برق صادر 

کرده بود.
تاجیکسـتان در سـال گذشـته میـالدی از محـل 
 ۹۱.۳ همسـایه  کشـورهای  بـه  بـرق  صـادرات 
میلیون دالر درآمد کسـب کرده اسـت. از جمله در 
سـال گذشته تاجیکسـتان به افغانسـتان ۱ میلیارد 
و ۴۵۸.2 میلیـون کیلـووات سـاعت بـرق بـه مبلغ 

6۰.6 میلیـون دالر صـادر کـرده بـود.
حجـم صادرات بـرق تاجیکسـتان به ازبکسـتان در 
یـک سـال گذشـته میـالدی ۱ میلیـارد و ۴2۵.۱ 
 2۵.۵ مبلـغ  بـه  بـرق  سـاعت  کیلـووات  میلیـون 
 2 ارزش  بـا  بـرق  کیلـووات  )یـک  دالر  میلیـون 

سـنت( اعـالم شـده اسـت.
بنابـر گزارش شـرکت »بـرق تاجیک« تاجیکسـتان 
قصـد دارد صـادارت بـرق خود بـه افغانسـتان را در 

سـال جاری میـالدی افزایش شـد.
طبـق قرارداد در سـال جاری میالدی تاجیکسـتان 
به افغانسـتان ۱.۵۸۸ میلیارد کیلووات سـاعت برق 
صـادر خواهـد کـرد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 
میـالدی تقریبـا ۳۰ میلیـون کیلووات سـاعت برق 

بیـش تر اسـت.

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ های بازار، ارزش ذاتی دالر 
نیست

اینکه نرخ های  بیان  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
کنونی در بازار ارز، ارزش ذاتی دالر نیست، گفت: 
نرخ خرید و فروش اعالمی صرافی های منتخب 
بازار نیز، برای جلوگیری از سفته بازی و آربیتراژ 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن 
متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی، در مقایسه با 
می شود،  فروش  و  خرید  بازار،  در  امروز  که  نرخی 
البته نمی توان محدودیت های  پایین تر است.  حتماً 
لیکن،  نگرفت؛  نظر  در  را  کشور  برای  شده  ایجاد 
ثبات نرخ حقیقی ارز، برای بانک مرکزی مهم است.

اعالمی صرافی های  فروش  و  نرخ خرید  افزود:  وی 
و  بازی  از سفته  برای جلوگیری  نیز،  بازار  منتخب 

آربیتراژ است.
تا  بویژه  اخیر  سال  دو  تجربه  همتی،  گفته  به 
قابل کنترل است.  ارز  مهرماه ۹۸ نشان داده، نرخ 
لیست  به  ورود   ،۹۸ سال  آبان  التهابات  علیرغم 
نفت  افت شدید قیمت  و  FATF،شیوع کرونا  سیاه 
و فرآورده ها که هرکدام به نوعی تأثیر افزایشی در 
نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت های خود 
بوجود  شرایط  لذا،  کرد؛  استفاده  ثبات  اعاده  برای 
بازار  به  وارده  موقت  فشار  و  کرونا  خاطر  به  آمده 
ارز در فصل اول امسال در کنار جو روانی ناشی از 
قطعنامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت 

سیگنال اشتباه بشود.
نفت،  درآمد  محدودیت  علیرغم  داشت:  اظهار  وی 

موازنه مبادالت خارجی کشور مناسب است.
تداوم  علیرغم  نیز،  مرکزی  بانک  همتی،  گفته  به 
فشار آمریکا، ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را تأمین 

خواهد کرد.
وی از پیگیری برای آزادسازی و دسترسی به منابع 
گفت:  و  داد  خبر  ایران  به  متعلق  مسدودی  ارزی 
این کار به صورت ویژه، در دستور کار بانک مرکزی 
را  برخی  اینکه  دارد؛ ضمن  قرار  و سایر دستگاه ها 
به  نیز  دیگر  برخی  نتایج عملی  و  نتیجه گرفته ایم 

تدریج مشخص خواهد شد.
همتی گفت: صادرکنندگان بایستی تتمه ارز حاصل 
از صادرات خود در سال ۹۸ را به روش های اعالمی 
بانک مرکزی، تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشور 

برگردانند.
وی افزود: با توجه به حجم باالی تعهدات آنها، قطعاً 
ارز  بازار  در  آن  تأثیر  رو شاهد  در هفته های پیش 

خواهیم بود.
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متن کامل

در راستای اجرای توافقنامه سوآپ ارزی

استفاده از یوآن به جای دالر در مبادالت چین و ترکیه آغاز شد
بانک مرکزی ترکیه روز جمعه اعالم کرد که تحت توافق سوآپ ارزی بین دو کشور، روز پنج شنبه از 

یوآن چین برای اولین بار در مبادالت بین دو کشور استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بانک مرکزی ترکیه روز جمعه اعالم کرد که تحت توافق سوآپ ارزی 

بین دو کشور، روز پنج شنبه از یوآن چین برای اولین بار در مبادالت بین دو کشور استفاده کرده است.
طبق بیانیه ای که توسط بانک مرکزی ترکیه صادر شد، شرکت های ترکیه ای فعال در زمینه های گوناگون 

صورتحساب واردات خود از چین را با استفاده از یوآن در بانک های مربوطه پرداخت کرده اند.
در این بیانیه آمده است: به کارگیری قراردادهای سوآپ در تسهیل استفاده از ارزهای داخلی در پرداخت های 
مربوط به تجارت بین المللی و دسترسی آسان شرکت های ترکیه ای به نقدینگی بین المللی بسیار مهم است.

در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام گامی مهم در تقویت هر چه بیشتر همکاری مالی بین ترکیه و چین 
است. قرارداد سوآپ ارزی در سال 2۰۱۹ بین بانک مرکزی چین و ترکیه منعقد شد.

900 میلیارد تومان اوراق بدهی 
دولت فروخته شد/ افزایش 0.6 

درصدی نرخ سود اوراق
نهاد مالی غیربانکی سفارش های  بانک و 10   7
در  ریال  میلیارد  هزار   146 ارزش  به  را  خود 
بین بانکی و مظنه یابی شرکت  بازار  سامانه های 
و  کردند  ثبت  تهران  بورس  فناوری  مدیریت 
وزارت اقتصاد با فروش 9 هزار میلیارد ریال با 

نرخ بازده تا سررسید 1۵.6 درصد موافقت کرد.
بانک  عمومی  روابط  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بدهی  اوراق  حراج  نتیجه  اطالعیه ای  در  مرکزی، 
دولتی )2۷ خرداد ۱۳۹۹( و برگزاری حراج جدید، 

را اعالم کرد.
متن اطالعیه به شرح زیر است:

 ۱۳۹۹ خرداد ماه   2۰ سه شنبه  روز  اطالعیه  پیرو 
به  دولتی  بدهی  اوراق  برگزاری حراج  در خصوص 
اطالع می رساند، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی 
میلیارد  هزار   ۱۴6 ارزش  به  را  خود  سفارش های 
مظنه یابی  و  بین بانکی  بازار  سامانه های  در  ریال 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۹ هزار 
میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.6 درصد 
موافقت کرد. معامالت مربوط به فروش این اوراق به 
نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه 2۷ خرداد ماه 
شرکت  و  مرکزی  بانک  کارگزاری  توسط   ۱۳۹۹
فرابورس ایران در سامانه معامالتی بورس ثبت شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی )۳ تیرماه ۱۳۹۹(

عرضه  راستای  در  مرکزی  بانک  کارگزاری 
چهارمین  هفتگی،  تواترهای  در  اوراق  تدریجی 
به  فروش  جهت  دولتی  بدهی  اوراق  حراج  مرحله 
غیربانکی، صندوق های  اعتباری  موسسات  بانک ها، 

شرکت های  و  بیمه ای  شرکت های  سرمایه گذاری، 
تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه  شنبه ۳ تیر ماه 

۱۳۹۹ اجرا می کند. 
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار 
با نرخ سود ساالنه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود 
شش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( و به شرح 

جدول زیر است.

متقاضی  غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
ارسال  به  نسبت  می توانند  حراج  این  در  شرکت 
سفارش های خود تا ساعت ۱2:۰۰ روز یکشنبه ۱ 
بازار بین بانکی  از طریق سامانه  تنها  تیرماه ۱۳۹۹ 
اقدام کنند. صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
متقاضی  سرمایه  تأمین  شرکت های  و  بیمه ای 
شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش های خود 
 ۱۳۹۹ تیرماه   ۱ یکشنبه  روز   ۱2:۰۰ ساعت  تا  را 
از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 

بورس تهران ثبت کنند.
این حراج  مالی متقاضی شرکت در  نهادهای  همه 
به  نماد  دو  هر  در  را  خود  سفارش های  می توانند 
نهادهای  به  همچنین  کنند.  ارسال  جداگانه  طور 
می شود،  توصیه  حراج  این  در  شرکت کننده  مالی 
در  را  مالی  دارایی های  سبد  به  تنوع بخشی 
به  مربوط  معامالت  دهند.  قرار  مد  سفارش گذاری 
انجام  تیرماه ۱۳۹۹   ۳ روز سه شنبه  در  این حراج 

خواهد شد.
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  است،  ذکر  به  الزم 
الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا 

https://www.farsnews.ir/news/13990331000588/900-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-06-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران

میزان ورودی صندوق توسعه ملی در سال 9۸ چقدر 
بود؟

 سهم ۸ درصدی صندوق از 
درآمدهای نفتی

حداکثر  صورت گرفته،  بررسی های  براساس 
سال  در  ملی  توسعه  صندوق  ورودی  میزان 
سهم  عمال  و  بوده  دالر  میلیارد   1 حدود   9۸
از درآمدهای صادراتی نفت و گاز  این صندوق 
در سال گذشته که قرار بود 20 درصد باشد به 

حداکثر ۸.1 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی 
بودجه  قانون  عملکرد  درباره  که  مهمی  از سواالت 
۹۸ مطرح بوده و تاکنون صراحتا توسط مسئوالن 
صندوق  ورودی  میزان  نشده،  داده  پاسخ  دولتی 

توسعه ملی در سال گذشته بوده است.
بـا ایـن وجـود، اخیـرا محمدباقـر نوبخـت رئیـس 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در صحـن علنـی 
مجلـس، صراحتـا میـزان درآمدهـای نفتی کشـور 
در سـال گذشـته را اعـالم کـرده انـد و بـا توجه به 
همیـن موضـوع، مـی توان رقـم مذکور را محاسـبه 
کـرد. در ایـن گـزارش به بررسـی ایـن موضوع می 

پردازیم:
و  نفتی  درآمدهای  از  ملی  توسعه  صندوق  *سهم 

گازی در سال ۹۸
نوبخـت دربـاره وضعیـت صـادرات نفـت و میعانات 
 ۱۳ تاریـخ  در  مجلـس  علنـی  صحـن  در  گازی 
خردادمـاه گفـت: »ایـن موضـوع همـواره با نشـیب 
و فرازهایـی مواجـه بـوده اسـت چنانچـه از ۱۱۹ 
میلیـارد دالر میـزان صـادرات در سـال ۹۰، به ۸.۹ 

میلیـارد دالر در سـال گذشـته رسـیده ایـم«.
نفتـی  درآمـد  میـزان  فـوق،  ارقـام  بـه  توجـه  بـا 
کشـور )و نـه صرفـا دولـت( در سـال ۹۸، بالـغ بـر 
۸.۹ میلیـارد دالر بـوده اسـت. بنابراین بـا توجه به 
بنـد »الـف« تبصـره ۱ قانـون بودجه ۹۸ که سـهم 
صنـدوق توسـعه ملـی را 2۰ درصـد از درآمدهـای 
حاصـل از صـادرات نفـت خـام و میعانـات گازی 
درنظـر گرفتـه بود، ۱.۷۸ میلیـارد دالر از این محل 

بـه صنـدوق توسـعه ملـی واریز شـده اسـت.
از طـرف دیگـر، بـا توجـه بـه همیـن بنـد از قانون 
بودجـه، 2۰ درصـد از درآمدهای حاصل از صادرات 
گاز در سـال گذشـته هـم بایـد به صندوق توسـعه 
ملـی واریـز مـی شـد. براسـاس فرضیـات دولت در 

هنـگام تدویـن بودجـه پارسـال، قـرار بـود میـزان 
سـال  در  گاز  صـادرات  از  ناشـی  درآمدهـای  کل 
۹۸ حـدود ۳.۴۵ میلیـارد دالر باشـد کـه دربـاره 
میـزان تحقـق آن، اطالعـات دقیقـی در دسـترس 
نیسـت. حـال اگـر فـرض کنیم پیـش بینـی دولت 
کامـال صحیـح بـوده باشـد )این فـرض بـا توجه به 
تشـدید تحریم ها در سـال  گذشـته، فرضی نسـبتا 
خوشـبینانه اسـت(، 6۹۰ میلیـون دالر از این محل 

بـه صنـدوق توسـعه ملـی واریز شـده اسـت.
در مجمـوع و بـا توجه بـه آنچه گفته شـد، حداکثر 
میـزان ورودی بـه صنـدوق توسـعه ملـی در سـال 

گذشـته، بالـغ بـر 2.۴۷ میلیـارد دالر بوده اسـت.
*میزان برداشت از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق 

توسعه ملی
صنـدوق  ورودی  خالـص  رقـم  فـوق،  رقـم  امـا 
توسـعه ملـی در سـال ۹۸ نیسـت زیـرا دولـت در 
قالـب بنـد »ه« تبصـره ۴ قانـون بودجـه ۹۸، مجوز 
داشـت براسـاس بنـد »ه« تبصـره ۴ قانـون بودجه 
یـورو  ۹۸، دولـت مجـوز داشـت 2.۳۷۵ میلیـارد 
از منابـع ورودی سـال ۹۸ صنـدوق توسـعه ملـی 
را بـا نـرخ ارز نیمایـی بـه مصـارف مشـخص شـده 
در ایـن بنـد برسـاند. بـا توجـه بـه همیـن موضوع 
و بـا فـرض اینکـه نسـبت تبدیـل دالر بـه یـورو را 
۱.۱ درنظـر بگیریـم، دولـت مجـوز داشـت 2.6۱ 
میلیـارد دالر )معـادل ۳۴.۸ هـزار میلیـارد تومان( 
از منابـع ورودی سـال ۹۸ صنـدوق توسـعه ملـی 
دولـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  نمایـد.  برداشـت  را 
»حداقـل« 2۰ هـزار میلیارد تومـان از منابع بودجه 
پارسـال را از ایـن محـل تامین کرده اسـت )میزان 
برداشـت از صندوق توسـعه ملی در سـال گذشـته 
6۵ هـزار میلیـارد تومـان بـوده و دولـت مطابـق 
مصوبـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصادی سـران 

قـوا، مجـوز برداشـت ۴۵ هـزار میلیـارد تومانـی از 
ایـن صنـدوق را داشـته اسـت(، »کمتریـن« میزان 
برداشـت دولـت از محـل صنـدوق توسـعه ملی در 
سـال گذشـته ۵۷ درصـد مجـوز داده شـده یعنـی 

حـدود ۱.۴۸ میلیـارد دالر بـوده اسـت.
در مجمـوع و بـا توجه بـه توضیحاتی که ارائه شـد، 
میـزان ورودی بـه صنـدوق توسـعه ملـی در سـال 
۹۸، »حداکثـر« حـدود ۱ میلیارد دالر بوده اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، سـهم صنـدوق توسـعه ملـی در 
سـال گذشـته با توجه بـه میزان تحقـق درآمدهای 
نفتـی و همچنیـن مجـوز داده شـده در قالـب بنـد 
»ه« تبصـره ۴ قانون بودجـه ۹۸، »حداکثر« معادل 
۸.۱ درصـد از کل درآمدهـای نفتـی )نفـت خـام و 
میعانـات گازی( و گازی کشـور بـوده اسـت. ایـن 
اتفـاق در حالی رخ داده اسـت که یکی از مهمترین 
محورهـای مـورد تاکیـد مقـام معظـم رهبـری بـه 
دولـت در هنـگام تدویـن الیحـه بودجـه ۹۸، ایـن 
بـود که سـهم صنـدوق توسـعه ملـی کمتـر از 2۰ 

نشـود. درصد 
بـه گـزارش فـارس، صنـدوق توسـعه ملی بـا هدف 
کاهـش وابسـتگی بودجـه عمومـی بـه درآمدهـای 
نفتی ایجاد شـد تا بدینوسـیله درآمدهـای نفتی به 
جـای هزینـه در مخـارج جاری کشـور بـه ثروتهای 
مانـدگار و بیـن نسـلی تبدیـل شـود. با ایـن وجود، 
دولت روحانی برخالف اسـناد باالدسـتی و تاکیدات 
مقـام معظـم رهبری، صندوق توسـعه ملـی را عمال 
بـه »ضربـه گیر بودجـه دولت« تبدیل کرده اسـت. 
انتظـار مـی رود بـا پیگیـری نماینـدگان مجلـس 
و  برنامـه  کمیسـیون  اعضـای  بخصـوص  یازدهـم 
صنـدوق  و  یابـد  تغییـر  فعلـی  وضعیـت  بودجـه، 

توسـعه ملـی بـه جایـگاه اصلـی خـود بازگردد.
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یادداشت

متن کامل

مدیران برای تبدیل شدن به یک رهبر سازمانی چابک 
باید جسور باشند

ترفندهای مدیریتی برای عبور 
از ناشناخته ها

گروه مشاوره بوستون، اخیرا از 6۵ مدیر ارشد 
که شرکت های آنها در میانه یک تحول چابک 
کرده  نظرسنجی  دارند،  قرار  بزرگ  مقیاس  در 
 -1 توانمندساز  عامل  هشت  نسبی  اهمیت  تا 
رهبری، فرهنگ و رفتار 2- هدف 3- استعداد 
و مهارت ها 4- نظارت ۵- سنجش 6- تکنولوژی 
7- ساختار ۸- فرآیندها را رتبه بندی کند. در 
میان عوامل موجود، »رهبری سازمان، فرهنگ 
و رفتار« رتبه  نخست را به دست آورد. سپس 
از این مدیران ارشد سوال شد که سازمان های 
و  است  توانمندساز مجهز  به کدام عوامل  آنها 
»رهبری سازمان، فرهنگ، و رفتار« رتبه یکی 

مانده به آخر را گرفت.

ویژگی های رهبری سازمانی چابک، می  توانند متغیر 
و  استراتژی  فرهنگ،  شرکتی  هر  چراکه  باشند، 
اهداف خود را دارد. یعنی، رهبران سازمانی اصول 
مشابهی  فعالیت های  و  دنبال  را  زیادی  مشترك 
اتخاذ می کنند. تحقیقات ما نشان می دهد، رهبرانی 
که تحوالت چابک و دیجیتال را مدیریت می کنند، 

6 رفتار مشخص دارند:
کردن  تعیین  توانمندسازی.  و  هماهنگ سازی   *

چشم انداز، توضیح دلیل آن و سپس رها کردن.
کردن  عمل  و  گرفتن  بازخورد  مداوم.  یادگیری   *

مطابق آن.
* عمل کردن به عنوان یک تیم واحد. اولویت بندی 
واحدهای  یا  افراد  اهداف  حول  سازمان  اهداف 

کسب وکار.
در  تیم ها  به  کردن  کمک  مداوم.  کمک رسانی   *

مورد چیزی که می خواهند به موفقیت برسند.
عمل  با  کار  شروع  عمل.  به  نسبت  سوگیری   *

کردن، به جای برنامه ریزی یا بحث کردن.
* دستاوردمحوری. صحبت کردن با مشتریان برای 

درك اینکه چه چیزی برای آنها اهمیت دارد.
وقتی با 6۵ مدیر ارشد گفت وگو کردیم تا مهم ترین 
موانع برای به کارگیری رفتارهای چابک را نام ببرند، 
اولین چیزی که آنها عنوان کردند »ترس از بیرون 
مانع  دومین  شد.  عنوان  امن«  منطقه  از  آمدن 
سومی  و  سازمان«  رهبری  تیمی  »دینامیک های 
»نبود خود آگاهی« بود. این سه مانع با هم، حدود 

سه چهارم آرا را به خود اختصاص دادند )نمودار(.
این اعداد خبر خوبی را می رسانند. رهبران سازمان 
می دانند چه چیزی اهمیت دارد، و می فهمند چرا 
گروه  نظرسنجی  برسند.  موفقیت  به  نمی توانند 
است.  شده  انجام  کرونا  شیوع  از  قبل  بوستون، 
اهمیت رهبری چابک و فرهنگ را در این روزها، که 
مورد  نگرانی در  و  تیم ها دورکاری می کنند  برخی 
ویروس گریبان همه را گرفته، تصور کنید. رهبران 
سازمانی باید فعالیت های چابک را تقویت کنند تا 
به صورت  و کاری  انسانی  بر مدیریت مسائل  عالوه 
و  کنترل  حالت  به  برگشتن  از  را  شرکت ها  آنی، 
فرماندهی سابق که جلوی احیای شرایط پساکرونا 

را می گیرد، بازدارند.
 با ناراحتی به راحتی برسید

در زمان های بحران، وقفه در کار و تغییرات سریع، 
آنها  از  تا  است  سازمان  رهبران  به  کارکنان  چشم 
جواب  که  را  سواالتی  پاسخ  و  بگیرند  راهنمایی 
برای  کنند.  پیدا  ندارد،  وجود  آنها  برای  مشخصی 
اینکه راهنمایی درستی انجام شود و اختیارات الزم 
داده شود تا افراد قدرت ابتکار عمل در خط مقدم 
سازمان را داشته باشند، یک بازوی رهبری واقعی 
الزم است. زمانی که دورکاری تقریبا اجباری شده 
بود، سازگاری مهم تر از هر زمان دیگری است، تا هر 

کارمندی بتواند به طور مستقل کار کند. این دقیقا 
تقویت  باید  چابک  رهبران  که  است  کاری  همان 
تا چنین  پاندمی فعلی فرصتی فراهم کرد  کنند و 

بازویی ساخته شود.
این  مدیران  آیا  بدانیم  که  است  مهم  خیلی  این 
جسارت را دارند که به رهبران چابک تبدیل شوند 
و آیا حاضرند خیلی از ویژگی هایی را که در مسیر 
کاری خود خوب عمل کرده اند کنار بگذارند )مثل 
ریسک  مدیریت  و  نظارت  و  کنترل  تاکتیک های 
هوشیار( و به جای آن، روی یادگیری و تجربه کردن 
یا  کنند  تمرکز  مدیریتی جدید  اقدامات  و  رفتارها 
توانایی  »جسارت«   این  از  بزرگی  بسیار  بخش  نه. 
که  ناراحتی هایی  است؛  ناراحتی ها  با  روبه رو شدن 
نفر  یک  اینکه  از  می گیرد،  نشات  ناشناخته ها  از 
تاخیر  به  از  بگیرد،  شما  رفتارهای  جلوی  آینه ای 
انداختن تصمیم های عملیاتی فوری برای رویارویی 
با چیزی مهم و ساختاربندی نشده. ناراحتی یعنی 
رها کردن تصمیم های مهم، هدایت کردن کمیته ها، 
که  تیم   در  افرادی  گرفتن  کار  به  و  گزارش دهی، 
و  رویکردها  می توانید  و  دارند  شما  با  زیادی  فرق 

روش های کاری جدیدی را با آنها امتحان کنید.
طبق تجربه ما، خیلی از رهبران کسب وکار از اینکه 
نمی دانند،  را  سوال ها  همه  پاسخ  شود  مشخص 
سازمان  معتقدند  آنها  می کنند.  ناراحتی  احساس 
همواره  و  بدانند  را  چیز  همه  دارد  انتظار  آنها  از 
درست بگویند. برای دیگران، ناراحتی ممکن است 
به این معنی باشد که آنها دوست ندارند در مورد 
رفتارهای خودشان یا تیم شان توضیح بدهند، بلکه 
برنامه های  و  استراتژی  مورد  در  راحتند  بیشتر 
همان طور  واقعیت،  در  کنند.  صحبت  عملیاتی 
اذعان  بوستون  نظرسنجی  به  پاسخ دهندگان  که 
خودآگاهی  سازمان،  رهبران  از  بسیاری  کرده اند، 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3664636-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

دریاچه ای سرخ در قلب ایران
با رشد نوعی جلبک در آب های شور دریاچه حوض سلطان، این 
دریاچه  است.  گرفته  به خود  قرمز  رنگ  نادر  ای  پدیده  در  دریاچه 
حاشیه  در  و  قم  شهر  شمال  کیلومتری   ۳۵ در  سلطان  حوض 
اتوبان قم ـ تهران قرار گرفته است. این تاالب شور کویری دارای 
جانوری  گیاهی،  گونه های  و  بوده  به فردی  منحصر  اکوسیستم 
دریاچه  این  محیط  در  حیات  قابلیت  دارای  میکروارگانیسم های  و 

زیست می کنند.

https://www.farsnews.ir/photo/13990330000079/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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