
 

2694
چهارشنبه 12 مرداد 1399

1

برپایی اولین نمایشگاه آب، برق، انرژی، خدمات 
2 ............... فنی و مهندسی ایران در افغانستان

از ساخت ۳۵ سد مرزی تا آبرسانی به ۸2 درصد 
۳ ........................................................روستاییان

جمع آوری و مدل سازی اطالعات طرح های صنعت 
4 .......................................1400 برق تا افق سال
4 ....................اوکراین: از روسیه گاز نمی خریم

از اول شهریور ماه اجرایی می شود؛ امضای 
۵ ........................................... الکترونیکی اسناد
اتاق بازرگانی مشترک ایران و لهستان تشکیل 
۵ .............................................................می شود

6 برای تشکیل صندوق پروژه ها دیر نشده است
6 ..........  نباید صندوق ها فدای ETF  دولت شود

پرداخت نزدیک به ۵6 هزار میلیارد ریال 
7 .......... تسهیالت توسط بانک صنعت و معدن

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره 
7 ......... بالتکلیفی 4.۸ میلیارد دالر ارز دولتی 

ادامه در صفحه 2

عید غدیر خم، عید والیت و امام مبارک باد

در جلسه هیات مدیره مطرح شد؛

 تاکید بر پیاده سازی قراردادهای 
تیپ برد ـ برد در صنعت برق

هفتـاد و ششـمین جلسـه دوره هفتـم هیات 
 مدیره سـندیکای صنعـت برق ایران، بیسـت 
و نهـم تیرمـاه سـال جـاری با حضـور اعضای 
هیات مدیره و بازرسـین سـندیکا بـه صورت 

برخـط برگزار شـد.

ابتدای  ایران، در  برق  به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت 
مصوبات  پیگیری  و  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی  جلسه 
ارائه شد. در  دبیر سندیکا  توسط  اخیر  هیات مدیره طی دو هفته 
موضوع  پیگیری  اعضا،  مطالبات  از  بخشی  وصول  به  گزارش  این 
انتظارات  گزارش  نهایی شدن  نیرو،  وزارت  برق  معاونت  از  تنفس 
محاسبات  در  ارز  نرخ  تعیین  پیگیری  یازدهم،  از مجلس  سندیکا 
توانیر  به  سندیکا  اعتراض  توانیر،  سوی  از  مابه التفاوت  و  تعدیل 
سوی  از  ابالغی  موقت  شاخص های  در خصوص  برنامه  سازمان  و 
سازمان برنامه و بودجه، پیگیری میزان تأثیر دستمزد نیروی انسانی 
و هزینه حمل و نقل در شاخص های فهارس بها از توانیر و انجام 
پیگیری های الزم به منظور جلوگیری از برگزاری مناقصات خارج 
از چارچوب قرارداد تیپ از طریق معاونت توزیع توانیر اشاره شد. 
همچنین پیگیری موضوع واردات تجهیزات دارای مشابه داخلی از 
سازندگان  چالش های  بررسی  صمت،  وزارت  صنایع  امور  معاونت 
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میز  جلسه  برگزاری  کمیته ها،  روسای  جلسه  در 
حمایت از ساخت داخل در سندیکا، گزارش مسائل 
و مشکالت صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی 
تامین  بحران  انعکاس  نیرو،  وزارت  به  برق  صنعت 
برق  نیاز صنعت  مورد  ویژه مس  به  رنگین  فلزات 
 14/5 بخشنامه  تبیین  پیگیری  و  ایران  اتاق  به 
جدید درآمد در حوزه صنعت برق از سازمان تامین 

اجتماعی بخش دیگری از این گزارش بود. 
با توجه به اینکه پیگیری موضوع تنفس از معاونت 
نیرو همچنان در دستور کار دبیرخانه  برق وزارت 
قرار دارد، بر این نکته تاکید شد که شرایط بسیار 
الزم  بنابراین  است،  گذشته  سال های  از  سخت تر 
است این موضوع به شکل جدی توسط سندیکا از 

معاون برق وزارت نیرو پیگیری شود. 
اعضا مقرر شد در اسرع وقت جلسه ای  با موافقت 
با مهندس حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی هماهنگ شده و اعضای هیات مدیره تنها به 
نوسانات  جمله  از  اعضا  کلیدی  های  چالش  طرح 
بپردازند.  جلسه  این  در  مطالبات  و  کرونا  ارزی، 
برداشت  و  مفهوم  این جلسه  در  بنا شد  همچنین 
به صورت کامل  تنفس  از مبحث  بخش خصوصی 
اعالم  از  سندیکا  منظور  که  شود  عنوان  و  تشریح 
تنفس برای قراردادها، جلوگیری از اقدامات قانونی 
از سوی  قراردادها  فسخ  و  نامه ها  و ضبط ضمانت 
کارفرمایان تا تعیین تکلیف نحوه جبران خسارات 

ناشی از شرایط کنونی کشور است.
هیات مدیره با توجه به اینکه در توانیر موضوعات 
مرتبط با حوزه انتقال و توزیع در بین معاونت ها به 
صورت کامل تفکیک شده است، مقرر کرد سندیکا 
تفکیک  را  توزیع  و  انتقال  بخش  پیگیری های  نیز 
را  بیشتر  اثربخشی  با  مربوطه  موضوعات  و  کرده 
شد  بنا  اساس  همین  بر  دهد.  قرار  پیگیری  مورد 

اعضای هیات مدیره بر اساس زمینه فعالیت خود در 
حوزه های انتقال و توزیع پیگیری این موضوعات را 
عهده دار شوند و از ظرفیت های تمامی کمیته های 

مرتبط در هر یک از این دو حوزه استفاده شود.

از عدم پوشش مناسب شاخص های  ارائه گزارشی 
سه ماهه تعیین شده از سوی سازمان برنامه محور 
با پیگیری  بود که مقرر شد سندیکا  بعدی جلسه 
چاره اندیشی  خواستار  برنامه  سازمان  و  توانیر  از 
به  شده  وارد  خسارات  جبران  برای  سازمان  این 

شرکت ها شود. 
در ادامه گزارشی از جلسه اخیر سندیکا اتاق تهران 
و  ارائه  اجتماعی  تامین  بیمه  موضوع  در خصوص 
پیگیری  در  ارزشمندی  اقدامات  اینکه  به  توجه  با 
حوزه  در  درآمد  جدید   14/5 بخشنامه  تبیین 
صنعت برق از سازمان تامین اجتماعی انجام شده 
است،  گرفته  صورت  نیز  گشایش هایی  تاکنون  و 
مقرر شد گزارشی جامع از تغییرات ایجاد شده پس 
تامین  بیمه  خصوص  در  سندیکا  پیگیری های  از 
اعضا  و  مدیره  هیات  اختیار  در  و  تهیه  اجتماعی 

قرار گیرد.
شدن  نهایی  از  گزارشی  جلسه  بعدی  بخش  در 
انتظارات سندیکا از مجلس یازدهم با کسب نظر و 
اعمال نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره و روسای 
گزارش  نهایی  ویرایش  شد  مقرر  و  ارائه  کمیته ها 

تهیه شده، در اختیار هیات مدیره نیز قرار گیرد.
در  هیات مدیره  به  دکل سازان  کمیته  نامه  بررسی 
شامل  کمیته  این  اعضای  چالش های  خصوص 
عدم  فلزات،  و  ارز  نرخ  وار  تغییر جهش  مطالبات، 
کفایت تعدیل ها، نابسامانی بازار و عدم امکان تامین 
نقدینگی محور بعدی جلسه بود. پیشنهادات کمیته 
مناقصات  برگزاری  شامل  چالش ها  این  رفع  برای 

پیش  افزایش  ارزی،  صورت  به  قراردادها  انعقاد  و 
تا 40 درصد و اصالح فرمول  های تعدیل  پرداخت 
دبیرخانه  مقرر شد  و  تایید هیأت مدیره رسید  به 
نقطه نظرات سایر کمیته ها در خصوص پیشنهادات 
مشکالت  و  دریافت  نیز  را  دکل سازان  کمیته 
سازندگان عضو سندیکا را به شرکت توانیر منتقل 

کند. 
همچنین بر این مساله تاکید شد که بهبود شرایط 
قراردادها با تغییر در آیین نامه معامالت امکان پذیر 
است و پیشنهاد شد سندیکا این تغییر را به منظور 
پیاده سازی یک قرارداد تیپ بردـ  برد به وزارت نیرو 
ارائه کند. از اینرو مقرر شد تالش شود نقطه نظرات 
در  کمیته ها  سایر  و  سازندگان  کمیته  پیشنهادی 
ویرایش جدید قرارداد تیپ گنجانده شود و سندیکا 
اقدامات و پیگیری های اولیه برای اصالح آیین نامه 

معامالت را در دستور کار قرار دهد. 
همچنین در این جلسه با توجه به وصول بخشی از 
مطالبات اعضا در تیرماه از محل منابع ارزی و منابع 
عملکرد  از  سندیکا  مدیره  هیأت  اعضای  جاری، 
تحقق  در  که  مدیره  هیات  نمایندگان  و  دبیرخانه 

این موضوع همکاری داشته اند، قدردانی کردند.

برپایی اولین نمایشگاه آب، 
برق، انرژی، خدمات فنی و 
مهندسی ایران در افغانستان

 اولین نمایشگاه آب، برق، انرژی، خدمات فنی و 
مهندسی ایران در افغانستان یکم تا سوم مهر 
ماه سال جاری در شهر کابل کشور افغانستان 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، 
این نمایشگاه با توجه به اهمیت کشور افغانستان در 
صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت 
برق، می تواند یک فرصت مناسب برای معرفی ظرفیت 
ها و توانمندی های اعضای سندیکای صنعت برق ایران 
محسوب می شود. افزون بر اینکه قرار است نمایشگاه 
مذکور توسط وزرای نیروی ایران و افغانستان افتتاح شده 

و میزبان مقامات برق کشور افغانستان باشد. 
افغانستان  کشور  پرظرفیت  بازارهای  به  توجه  با  ذا  ل
برای تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق 
ایران، از شرکت های عالقمند به حضور در این رویداد 
دعوت می شود ضمن مطالعه اطالعات نمایشگاه که در 
لینک زیر قابل مشاهده است، جهت کسب اطالعات 
با شرکت مدیریت  نام  ثبت  فرآیند  تکمیل  و  یشتر  ب
تلفن 05136158و  شماره  با  نمایشگاهی  روژه های  پ
09339869636 خانم کاویانی)مدیر پروژه نمایشگاه(  
تماس حاصل کرده و مراتب حضور خود را به دبیرخانه 

کمیته توسعه صادرات اعالم کنند.



3

برق و انرژی شماره  2694 15 مرداد 99

متن کامل

اردکانیان درگفت وگو با ایرنا تشریح کرد:

از ساخت ۳۵ سد مرزی 
تا آبرسانی به ۸2 درصد 

روستاییان
تعداد  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  ایرنا-  تهران- 
مرزی  مناطق  در  شده  بهره برداری  سدهای 
خواهد  سد  به ۳۵  امید  و  تدبیر  دولت  توسط 
رسید، گفت: تثبیت جمعیت، امنیت، توسعه و 
سدهای  احداث  دستاوردهای  از  مولد  اشتغال 

مرزی است.
با  وگو  گفت  در  چهارشنبه  روز  اردکانیان«  »رضا 
دستاوردهای  تشریح  با  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار 
مشترک،  آبریز  توسعه  افزود:  برق،  و  آب  صنعت 
از  مرزی  مناطق  در  شهروندان  امنیت  و  آسایش 

آسایش و رفاه همسایگان جدا نیست.

وی با اشاره به 12 استان که مرز زمینی مشترک 
سال   40 ایران  داشت:  اظهار  دارند،  همسایگان  با 
پیش یک سد مرزی ارس را داشت اما بعد از انقالب 

تاکنون به ۷3 سد مرزی رسیدیم.
اردکانیان گفت: تاکنون 24 سد در دولت تدبیر و 
امید افتتاح شده است که تا پایان این دولت به 35 

سد مرزی می رسد.
بخش  برای  سد  راه اندازی  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
ضروری شرب و بخش کشاورزی، تصریح کرد: طرح 
مرغوب  اراضی  از  هکتار  و 500  هزار  زهکشی 16 
بخش  که  شده  انجام  ایالم  و  کرمانشاه  استان های 
اصلی آن برعهده وظیفه وزارت نیرو و بخش فرعی 

مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به طرح های آمادگی برای بهره برداری 
 500 هزار  یک  کرد:  خاطرنشان  بخش،  این  در 
انجام شده است که  تومان، سرمایه گذاری  میلیارد 

موجب اشتغال مستقیم 11 هزار نفر و اشتغال غیر 
مستقیم 2 هزار و 500 نفر می شود.

12 برابر شدن ظرفیت نصب شده نیروگاهی
زمان  از  کشور  جمعیت  که  حالی  در  گفت:  وی 
است که  در شرایطی  این  و  برابر شده  انقالب سه 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی 12 برابر رشد را نشان 

می دهد.
اردکانیان با اشاره به اینکه پیش از پیروزی انقالب 
مانند امروز یک کشور نفتی و دارای منابع سرشار 
در  اگرچه  کرد:  بودیم، خاطرنشان  فسیلی  سوخت 
نبودیم  غنی  فناوری  و  دانش  لحاظ  به  زمان  آن 
به فناوری های روز دنیا  اما دسترسی های حکومت 

محدود نبود.
احداث 243 تصفیه خانه فاضالب

به  عمومی  بهداشت  تامین  کرد:  اضافه  نیرو  وزیر 
عنوان یک وظیفه مهم و حاکمیتی به شمار می رود 
که بررسی ها نشان می دهد پیش از پیروزی انقالب 
در  شهری  جمعیت  درصد  نیم  و  هشت  اسالمی 
تصفیه  چهار  با  فاضالب  تصفیه  شبکه های  پوشش 
درصد   51 باالی  امروز  که  حالی  در  بودند  خانه 
جمعیت شهری با بیش از 243 تصفیه خانه فاضالب 

از این پوشش برخوردار هستند.
و  فناوری  تنها سطح  نه  افزود: در حال حاضر  وی 
نیروهای متخصص بلکه مهم تر از آن ساز و کارهای 
مالی متنوع و کارا شده اند که بدون اتکای به منابع 
با  فاضالب  خانه  تصفیه  یک  روز   30 هر  عمومی 
نزدیک  و  دنیا در شهرستان های دور  روز  فناوری 

راه اندازی می شود.
اردکانیان با اشاره به اینکه بخش صنعت به درستی، 
فاضالب تصفیه شده را یک منبع مطمئن تر از آب 
خام برای مصارف می داند، خاطرنشان کرد: تامین 
آب خام در سال های خشک دارای محدودیت هایی 

خواهد بود، در این صورت با توجه به اولویت شرب، 
با  و  گرفت  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  صنعت  نیاز 
کمبود مواجه می شود، اما خروجی آب تصفیه خانه 

فاضالب، ثابت و مطمئن است.
دسترسی 100 درصدی جوامع شهری ایران به آب 

شیرین
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بر اساس ساز و کارهای 
مالی، قوانین بودجه و تجربیات دولت های مختلف 
مطرح  دنیا  پیشروی  کشورهای  از  یکی  عنوان  به 
برای مردم  تامین آب شرب  تصریح کرد:  شده ایم، 
یک وظیفه ملی است که ایران به برکت جمهوری 
اول  تراز  از کشورهای  یکی  این مساله  در  اسالمی 

است.
شهری  جوامع  دسترسی  متوسط  امروز  افزود:  وی 
درصد   85 حدود  پایدار  و  شیرین  آب  به  دنیا  در 
است در حالی که ایران به عدد 100 درصد نزدیک 

شده است.
اردکانیان اضافه کرد: همچنین در جوامع روستایی 
متوسط جهانی دسترسی حدود 53 درصد است که 

این عدد در کشور ما به 82.5 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: امروز در خانه های روستایی همانند 
در  است  آمده  وجود  به  آب  به  دسترسی  شهرها 
به  دسترسی  شاخص  جهانی،  تعریف  در  که  حالی 
منبع  به  رسیدن  روستایی  جوامع  در  شرب  آب 

تامین آب با  30 دقیقه پیاده روی است.
انجام 95 درصد طراحی ساخت تجهیزات برقی در 

داخل کشور
دارای  برق  زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
تجهیزات  درصد   95 ساخت  و  طراحی  توانمندی 
بازار  در  اساس  همین  بر  داشت:  اظهار  هستیم، 
منطقه حضور پیدا کردیم و 6 سال متوالی، صنعت 
و  فنی  خدمات  ارائه  و  صدور  نظر  از  برق  و  آب 

https://www.irna.ir/news/83896753/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B5-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ــی  ــاخت مطالعات ــاد زیرس ــور ایج ــه منظ ب
بــرای مطالعــات پیــش بینــی وضعیت شــبکه 
در پیــک بــار ســال آتــی، اطالعــات مربــوط 
بــه طــرح هــای قابــل حصــول تــا افق ســال 

به منظور پیش بینی وضعیت شبکه در پیک بار 
سال آتی انجام شد؛

جمع آوری و مدل سازی 
اطالعات طرح های صنعت برق 

تا افق سال 1400

1400 از شــرکت هــای بــرق منطقــه ای، مــادر 
ــع  ــرق حرارتــی و مدیریــت مناب تخصصــی ب
آب ایــران جمــع آوری و مــدل ســازی شــد.

نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
)پــاون(، اقدامــات اولیــه جهــت مطالعــات پیــش 

ــگاه ملــی،  ــا ن بینــی وضعیــت پیــک ســال آتــی ب
در قالــب طــرح مطالعــات جامــع و هماهنــگ 
کشــور بــا همــکاری شــرکت توانیــر، شــرکت 
ــای  ــی و کارگروه  ه ــرق حرارت ــی ب ــادر تخصص م
ــرق  ــرکت  های ب ــگ ش ــع و هماهن ــات جام مطالع

ــد. ــاز ش ــه  ای آغ منطق
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن مطالعــات بــا هــدف 
بررســی وضعیــت شــبکه در کل کشــور از دیــدگاه 
انتقــال و فــوق  توزیــع، نحــوه رفتــار و پاســخ نقــاط 
ــردن  ــار، مشــخص ک ــه رشــد ب ــف شــبکه ب مختل
ــا  ــبکه ت ــت دار ش ــاز و اولوی ــورد نی ــای م طرح  ه
ــر در  ــای موث ــن طرح  ه ــی و تعیی ــال آت ــک س پی
ــر  ــدت، ه ــان  م ــبکه در می ــای ش ــع گلوگاه  ه رف
ســاله پــس از عبــور از پیــک اجــرا می  شــود، 
ــی،  ــاخت مطالعات ــکیل زیرس ــتای تش ــذا در راس ل
ــک  ــا پی ــول ت ــل حص ــای قاب ــخصات طرح  ه مش
ــش ــان پی ــک زم ــه تفکی ــس از آن ب 1400 و پ

مرتبــط  ســازمان  های  از  بهره  بــرداری،   بینــی 
ــدل  ــد م ــد و فرآین ــت ش ــاه دریاف ــر تیرم در اواخ
ســازی بــا همــکاری شــرکت  های بــرق منطقــه  ای 

ــید. ــان رس ــه پای ــاه ب ــه اول مردادم در نیم
ــا یکپارچــه ســازی مدل هــای  ــر ایــن اســاس، ب  ب
ــد  ــرای فرآین ــس از اج ــن پ ــه  ای و همچنی منطق
ــزار  ــه نرم  اف ــات آن ب ــار و ورود اطالع ــی ب پیش  بین
یــک  عنــوان  بــه  نهایــی  مــدل  مطالعاتــی، 
زیرســاخت اساســی بــرای انجــام مطالعــات جامــع 

ــود. ــاده می ش ــوری آم ــگ کش و هماهن

اوکراین: از روسیه گاز نمی خریم
شرکت دولتی گاز اوکراین اعالم کرد که کی یف برنامه ای برای از سرگیری خرید گاز روسیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت دولتی گاز اوکراین )نفتوگاز( اعالم کرد: تا زمانی که 
مسکو شرایط و قیمت های رقابتی در نظر نگیرد خرید گاز از روسیه را که از اواخر سال 2015 به حالت 

تعلیق درآمده است، ازسر نمی گیرد.
اوکراین پیش از تیره شدن روابط دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی در سال ۲۰۱۴ – پس از 
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در جریان جنگ داخلی اوکراین  یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 

گاز طبیعی روسیه بود.
کی یف در نوامبر 2015 خرید گاز از روسیه را متوقف کرد و در عوض خرید از اروپا را افزایش داد.

اوکراین اصالحات بازار گاز طبیعی را با اقدام هایی از قبیل حذف قیمت های دولتی گاز برای مصرف کنندگان 
صنعتی آغاز کرده است. این اصالحات یکی از پیش نیازهای تأمین اعتبار مورد نیاز این کشور در صندوق 

بین المللی پول است.
آندری کوبولیف، رئیس هیئت مدیره شرکت نفتوگاز در این باره در ایمیلی به رویترز اظهار کرد: اصالحات 
در بازار گاز اوکراین فرصتی را برای هر معامله گر اوکراینی یا خارجی ایجاد کرده که گاز روسیه را با قیمت 

مناسب و رقابتی بخرد، اما روسیه تاکنون با این شرایط، گاز عرضه نکرده است.
وی گفت: اوکراین هرگز به روزهای معامالت فاسد و وابستگی به روسیه در زمینه انرژی باز نمی گردد و 

مقام های روس نیز از این موضوع اطالع دارند.



شماره  2694 15 مرداد 99

5

اقتصاد ایران و جهان

اتاق بازرگانی مشترک ایران و لهستان تشکیل می شود
معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل اتاق مشترک بازرگانی 

ایران و لهستان را در دستور کار سال جاری خود قرار داده است.
بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران از کلیه اعضای واجد شرایط دعوت کرده تا درخواست عضویت و مدارک 

مورد نیاز را از طریق نمابر 88825111 برای معاونت بین الملل ارسال کنند. 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در اتاق بازرگانی مشترک ایران و لهستان شامل مورد زیر است: 

1.کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های سراسری کشور یا اتاق تعاون
2.ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور لهستان 

با لهستان، مستندات ثبت شرکت در کشور لهستان و یا سوابق  اظهارنامه گمرکی دال بر سابقه تجارت 
مشارکت در مناقصه های برگزرا شده در این کشور، داشتن نمایندگی از شرکت های کشتیرانی یا ارائه 
مدارک مثبته دال بر حمل بار از یا به مقصد لهستان، از جمله مدارک مثبته ای هستند که برای عضویت 
در این اتاق مشترک قابل پذیرش محسوب می شوند. الزم به ذکر است که متقاضیان پس از احراز و تحقیق 

شرایط مذکور باید مبلغ پنج میلیون ریال به حساب اتاق بازرگانی واریز کنند.  
عالقمندان به عضویت در این اتاق می توانند برای کسب اطالعات تکمیلی با شماره 85۷32388 تماس 

حاصل کنند. 

از اول شهریور ماه اجرایی می 
شود؛ امضای الکترونیکی اسناد 
پیشنهاد و حذف نسخ فیزیکی

ای  نامه  طی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت   
برگزاری  قانون  مشمول  های  دستگاه  کلیه  ه  ب
عمومی  بخش  نیز سایر مشموالن  و  ناقصات  م
و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور، از 
فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد 

پاکت های »ب« و »ج« خبر داد.
برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
راستای  در  که  شده  عنوان  نامه  این  در  یران،  ا
تسهیل رویه معامالت دولتی و با هدف جایگزینی 
الکترونیکی به جای کاغذی و حذف دوباره  اسناد 
پیشنهاد  اسناد  الکترونیکی  امضای  قابلیت  اری،  ک

تدارکات  سامانه  در  »ج«(  و  »ب«  های  پاکت  (
الکترونیکی دولت فراهم شده است. 

در ادامه این نامه آمده است: به استناد مواد )6(، )۷( 
و )12( قانون تجارت الکترونیکی و بند »ج« ماده 6۷ 
برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی 
که طبق مقررات ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی 
اصالت  باشند،  شده  الکترونیکی  امضای  به  جهز  م

داشته و معتبر و مکفی محسوب می شوند. 
بر اساس این ابالغیه از این پس شرکت ها می توانند 
با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی 
اسناد را با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان 
حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت، موسسه 
یا سازمان، امضا و مهر کرده و در سامانه بارگذاری 
به چاپ  نیازی  بعد  به  این  از  ترتیب  این  به  کنند. 
نسخه  ارسال  و  اسناد  اسکن  و  گرم  مهر  مضا،  ا

فیزیکی نیست. 
در بخش دیگری از نامه تاکید شده که تدابیر فنی 
و امنیتی الزم جهت حفاظت از نسخه الکترونیکی 
همچنین  و  بازگشایی  جلسه  از  قبل  تا  مضا شده  ا
جلوگیری از هرگونه تغییر در آنها پس از بازگشایی، 
بهره  اینکه  به  توجه  با  تخاذ شده است. همچنین  ا
برداری از قابلیت جدید نیازمند اخذ گواهی امضای 
الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز است، 
به منظور لحاظ کردن فرصت کافی برای اخذ گواهی 
پایان  تا  اسناد  فیزیکی  نسخ  موازی  ارسال  ذکور  م

مردادماه بالمانع خواهد بود.
وزارت صمت از پیشنهاددهندگان خواسته است که 
از تاریخ اول شهریور ماه 99 از ارسال نسخه فیزیکی 
پاکت های »ب« و »ج« و نیز دستگاه ها از پذیرش 

نسخ فیزیکی خودداری کنند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی 

به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند.

http://www.ieis.ir/fa/news/5827/
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نهادهای مالی باید بازدهی و رفع ریسک های 
صندوق های پروژه را تضمین کنند تا بخشی از 
نقدینگی عظیمی که در حال حاضر در حال ورود 
به بورس است، در اختیار پروژه های نیمه تمام 

در کشور قرار گیرد.
بـه گـزارش فـارس، یکـی از اصلـی ترین مشـکالت 
کشـور در حـال حاضـر پـروژه هـای نیمـه تمامـی 
اسـت کـه از سـال هـای گذشـته و در دولـت هـای 
قبـل آغـاز شـده و بـه دالیـل مختلف هنـوز تکمیل 
نشـده و بـه بهـره بـرداری نرسـیده اسـت. یکـی از 
اصلـی تریـن مـواردی کـه مانـع از پایـان یافتن این 
پـروژه هـا شـده، تامیـن منابـع مالـی بـرای اجرای 
آنهاسـت. دولـت در سـال هـای مختلـف بـا کمبود 
منابـع مالـی در پروژه هـای زیرسـاختی مواجه بوده 
کـه کارشناسـان اقتصـادی روش هـای مختلفـی را 
بـرای رفـع ایـن مشـکل پیشـنهاد داده انـد. یکی از 

روش هایـی کـه طـی سـال هـای گذشـته مطـرح 
شـده، تشـکیل صندوق پـروژه ها بـرای تامین مالی 

پـروژه هـای مختلف در کشـور اسـت.
مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری ایرانیـان در این 
خصـوص معتقـد اسـت تشـکیل صنـدوق پـروژه ها 
و ورود مـردم بـه تامیـن مالـی ایـن پـروژه هـا برای 
کشـور، دولـت، پـروژه هـای نیمـه تمـام و مـردم 
عایـدی فراوانـی دارد کـه البته این در صورتی اسـت 
کـه نهادهـای مختلـف سـرمایه گـذاری و بازگشـت 

سـرمایه و سـود آن را تضمیـن کننـد.
گفـت و گوی فارس با محسـن محمـدی مدیرعامل 
خصـوص  در  ایرانیـان  گـذاری  سـرمایه  شـرکت 

صنـدوق پـروژه هـا را در ادامـه مـی خوانیـد:
در وضعیتـی کـه نقدینگـی بسـیار زیـادی در حـال 
ورود بـه بـازار سـرمایه در کشـور اسـت، تشـکیل 
صندوق پروژه می تواند بخشـی از مشـکالت کشـور 

متن کامل

در حـوزه تامیـن مالـی را برطـرف کنـد؟
محمـدی: بلـه. بـا توجـه بـه اقبـال مـردم بـه بـازار 
سـرمایه و این مسـاله که نقدینگی به بورس سـرازیر 
شـده اسـت، توصیـه می کنـم صندوق پـروژه ها که 
متصـل بـه بازار اولیه هسـتند، زودتر تشـکیل شـده 
و توسـط مسـوولین تبلیـغ شـود تـا بخشـی از پول 
هـای وارد شـده بـه بـورس بـه سـمت ایـن صندوق 
هـا هدایت شـود. در صورتی که نقدینگـی وارد بازار 
اولیـه شـود، مـی تـوان اثـرات بـزرگ اقتصـادی را 
ایجـاد کـرد و بایـد این صنـدوق پروژه هـا در بخش 
هـای مختلف از سـوی دولتمـردان توصیه و حمایت 
شـود تـا بتـوان از آنها برای توسـعه کشـور اسـتفاده 

کرد.
در حـال حاضـر ایجـاد ایـن صنـدوق پـروژه هـا بـا 
کنـدی صـورت مـی گیـرد. در وضعیـت فعلـی مـی 
تـوان امیـدوار بـه موفقیـت ایـن صنـدوق هـا بـود؟

محمـدی: امـروز بـرای ایجاد و طراحـی این صندوق 
پـروژه هـا دیـر شـده و بایـد خیلـی زودتر از سـوی 
مسـوولین دولتـی سـازوکارهای آن ایجـاد می شـد 
و امـروز بایـد از عوایـد آن اسـتفاده مـی کردیـم. 
متاسـفانه به واسـطه اینکـه سیاسـت گذارانی که در 
بخـش هـای مختلـف باید از ایـن صندوق پـروژه ها 
حمایـت مـی کردنـد و ایـن حمایـت ها تـا االن رخ 
نـداده، ایـن صندوق ها مـورد اقبال سـرمایه گذاران 
قـرار نگرفتـه اسـت. قوانیـن مرتبـط با ایـن صندوق 
هـا، دسـتورالعمل ها و بخشـنامه هـای مرتبط با آن 
هنـوز مـورد توجـه جـدی قـرار نگرفته و هنـوز این 
صنـدوق هـا بـه طور کامـل عملیاتی نشـده انـد.  از 
دیگـر سـو، فعـاالن بـازار سـرمایه، نهادها و شـرکت 
هـای حقوقـی هـم ایـن ریسـک را نپذیرفتـه اند که 
وارد ایـن صندوق پـروژه ها شـوند و در این صندوق 
هـا سـرمایه گـذاری کننـد. ایـن صنـدوق هـا مانند 

صندوق مسـکن، صنـدوق زمین و سـاختمان خیلی 
مـورد اسـتقبال قـرار نگرفـت. افـراد حقیقـی هم از 
ایـن موضـوع اطالعـات کمـی داشـتند، پـس ایـن 

صنـدوق هـا مـورد توجه جـدی قـرار نگرفت.
چـه کسـانی و یـا چـه نهادها و دسـتگاه هایـی باید 

ایـن موضوع پیـش مـی بردند؟
محمـدی: مـا بـه عنـوان کارشناسـان بازار سـرمایه 
ایـن  نهادهایـی کـه در  انتظـار داشـتیم، دولـت و 
ماجـرا دخالـت دارنـد، خیلـی زودتـر از ایـن به فکر 
راه انـدازی ایـن صنـدوق هـا بیافتنـد تا بـا توجه به 
حضـور گسـترده مـردم در بازار سـرمایه، بخشـی از 
سـرمایه هـای خـرد نیـز وارد ایـن صندوق هـا و در 

نتیجـه در توسـعه کشـور هزینـه شـود.
تشـکیل ایـن صنـدوق هـا بـرای مـردم عایـدی بـه 
همـراه دارد و یـا دولت هـم می توانـد در این زمینه 

منافعـی کسـب کند؟
محمـدی: دولتمـردان ایـن موضوع را جـدی بگیرند 
و مـردم هـم بـرای یـک سـرمایه گـذاری مطمئـن 
کـه هـم ارزش افزوده اقتصـادی برای کشـور دارد و 
هـم یـک سـرمایه گذاری مطمئن و سـود آور اسـت 
شـرکت کننـد. ایـن نـوع سـرمایه گـذاری بـه دلیل 
ریسـک پایینی که دارد، بسـیار بهتر از خرید سـهام 
و حضـور در بـازار ثانویـه اسـت که با ریسـک باالیی 
همـراه اسـت. سـود افـراد در بـازار ثانویـه یـا بورس 
تنهـا به دلیل افزایش قیمت سـهام بـوده و هیچ مابه 
ازای بیرونـی نـدارد. یعنـی اقتصاد از این سـودآوری 
منفعتـی کسـب نمی کند. تشـکیل ایـن صندوق ها 
یـک بـازی بـرد بـرد بـرای کشـور و مردم اسـت که 
مـی تواند بسـیاری از پـروژه های نیمه تمـام و یا در 
دسـت مطالعه را شـامل شـود. این پروژه ها اغلب با 
مشـکل تامیـن مالی مواجـه هسـتند و از این طریق 
مـی تـوان بسـیاری از مشـکالت آنها را برطـرف نمود.

برای تشکیل صندوق پروژه ها دیر نشده است
 نباید صندوق ها فدای ETF  دولت شود

https://www.farsnews.ir/news/13990514001024/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-ETF%E2%80%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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از اول شهریورماه 1396 تا پایان تیرماه 1399 در 
 601 و  هزار   55 تسهیالت  با  طرح   298 جموع  م
میلیارد ریالی بانک صنعت و معدن به بهره برداری 
نفر  و 445  برای 12هزار  ها  این طرح  رسیده که 

فرصت شغلی به وجود آورده است.
از   نقل  به  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  ه  گزارش  ب
شاتا، در این بازه زمانی ۷ هزار و 139 طرح با مبلغ 
و  تولید  ریال در حوزه  میلیارد  ۷38 هزار و 90۷ 
صنعت در بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیالت 

مصوب شد.
همچنین ۷ هزار و 896 طرح به مبلغ 458 هزار و 
358 میلیارد ریال قرارداد شده است که تسهیالت 
پرداختی به این طرح ها در این مدت 421 هزار و 

8۷0 میلیارد ریال بوده و میزان وصولی نیز 2۷4 
هزار و 6۷۷ میلیارد ریال بوده است.

همچنین از اول شهریور 1396 تا پایان تیر 1399 
در مجموع یک هزار و 418 فقره به مبلغ 40 هزار و 
848 میلیارد ریال گشایش اعتبارات اسنادی ریالی 

در بانک صنعت و معدن انجام شد.
در این بازه تعداد گشایش اعتبارات اسنادی ارزی 
339 فقره به مبلغ 4 هزار و 896 میلیون دالر بوده 
محل  از  اعطایی  تسهیالت  میزان  همچنین  ست.  ا
و 384  هزار  ملی 31  توسعه  ریالی صندوق  نابع  م
محل  از  اعتباری  تسهیالت  میزان  و  ریال  یلیارد  م
 5 زمانی  بازه  این  در  نیز  این صندوق  ارزی  نابع  م

هزار و 244 میلیون دالر بوده است.

پرداخت نزدیک به ۵6 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک 
صنعت و معدن برای 2۹۸ طرح تولیدی

گزارش کمیسیون برنامه و 
بودجه درباره بالتکلیفی 4.۸ 

میلیارد دالر ارز دولتی سال ۹7
در  دهم  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
گزارشی موضوع بالتکلیفی 4.۸ میلیارد دالری 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  سال ۹7  دولتی  ارز 

است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشی 
به مقایسه جزئیات گزارش بانک مرکزی با گزارش 
درباره  محاسبات  دیوان   9۷ سال  بودجه  تفریغ 

ارزهای دولتی بالتکلیف پرداخته است. 
میلیارد دالر  اختالف 4.8  به شرح  این گزارش  در 
ارزهای دولتی که همچنان بالتکلیف و اثری از آن 

نیست، پرداخته شده است.
به وجود آمدن گم  این کمیسیون در تشریح علل 
های  سیستم  است:  نوشته  دولتی  ارزهای  شدن 
سایر  و  خدمات  و  کاال  واردات  بابت  ارز  اختصاص 
ارزها از سال 132۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی 
بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه مصوب 

شده است.
متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم 

بدین شرح است:
نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی
برای  ارز  نرخ   21/1/9۷ تاریخ  در  وزیران  هیات 
با  را  کاالها  گروه  سایر  و  اساسی  کاالهای  واردات 
توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ 4200 تومان اعالم 
نمود. از تاریخ مذکور کلیه ثبت سفارش ها به نرخ 
مذکور انجام شد که این ثبت سفارش ها تا تاریخ 

1۷/5/9۷ بالغ بر 1۷.444 میلیارد دالر می باشد.
بر اساس مصوبه مورخ 1۷/5/9۷ مقرر شد تخصیص 

ارز برای 25 دسته از کاالهای اساسی با نرخ 4200 
تومان و برای سایر کاالها بر اساس نرخ سامانه نیما 
انجام پذیرد. عالوه بر رقم فوق در ساعات باقی مانده 
مال جمعا مبلغ 14.482 میلیارد دالر ارز به مجموع 
این کاالها اختصاص یافته است. بنابراین مجموع ارز 
پرداختی در سال 139۷ توسط بانک مرکزی 31.9 
دیوان  گزارش  با  عدد  این  که  است  دالر  میلیارد 

محاسبات منطبق می باشد. 
نکته قابل توجه این است که متاسفانه سیستم های 
سایر  و  خدمات  و  کاال  واردات  بابت  ارز  اختصاص 
ارزها از سال 132۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی 
بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه به تصویب 

رسیده است. 
زمان  در  عامل  بانکهای  با  مرکزی  بانک  بطوریکه 
را  قانونی خاصی  اقدام  اشخاص،  تعهد  اجرای  عدم 
ماده )10(  باستناد  تنها  و  انجام دهند  توانند  نمی 
قانون تعزیرات متخلفین به سازمان تعزیرات معرفی 
می شوند. لذا الزم است در این زمینه قوانین الزم 

مصوب گردد.
الزم به ذکر است با توجه به گزارشات دستگاههای 
گزارشات  نیز  و  محاسبات  دیوان  جمله  از  نظارتی 
تدوین  به  اقدام  مرکزی  بانک  قضائی،  های  پرونده 
سامانه های خود و بروز رسانی آنها نموده بطوریکه 
در  ارزی  تعهد  ایفای  عدم  درصد   2۷ حدود  از 
گذشته، این عدد در حال حاضر به حدود 10 درصد 

رسیده است.
بین  آنالین  ارتباط  برقراری  عدم  بدلیل  همچنین 
سیستم های ثبت سفارش و بانک مرکزی و گمرک 
این  در  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  از  برخی 
زمینه سوء استفاده کرده که برای رفع این مشکل 

می بایستی قوانین و مقررات الزم وضع گردد.
ارز  مجموع  از  محاسبات  دیوان  گزارش  مطابق 

https://www.farsnews.ir/news/13990514000758/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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اطالعیه روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات؛

شناسایی و انهدام شبکه اخالل گر بازار ارز
با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، شبکه 
متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارت های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد 
یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتالف 
سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از 

مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات 
تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت 

می کردند متصور می سازد.
از اهتمام و حمایت های دستگاه قضایی، هشدار جدی به متخلفان و سوء  وزارت اطالعات ضمن تقدیر 
استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه می نماید به 
هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کاالهای غیر 
نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و همچنین در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل 

از صادرات خود اقدام نمایند.

تشکیل جلسه با محوریت پیگیری دستور مقام معظم رهبری برای 
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید

با  دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعالم کرد: هفتاد و یکمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل 
محوریت پیگیری دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا میثم زالی گفت: با توجه به ماده 61 قانون رفع موانع 
تولید و همچنین وظیفه ذاتی این ستاد برای حل و فصل مشکالت واحدها و بهبود فضای تولید، این ستاد 

می تواند پیشنهاد عملی برای نحوه تشکیل این کارگروه را ارائه دهد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: تشکیل این کارگروه ذیل شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با حضور نمایندگانی از قوای مقننه، قضاییه و همچنین ستاد تسهیل به عنوان نماینده قوه مجریه 

می تواند به عنوان نهادی موثر جهت تحقق اهداف جهش تولید ایفای نقش نماید.
زالی تصریح کرد: پیشنهاد دبیرخانه پس از تصویب در ستاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال 

خواهد شد و در صورت تصویب آن آیین نامه این کارگروه هم در ستاد تسهیل تهیه می شود.
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یک روز در گردهمایی مدیران اجرایی، دانشگاهیان 
کار  عرصه  آینده  محور  حول  که  روزنامه نگاران  و 
کارش  که  تیزبینی  شرکت کنندگان  از  یکی  بود، 
بررسی گرایش ها یا همان ترندها بود از من پرسید: 
»تئوری های جدید مدیریتی چیستند؟« گردهمایی 
چند ماه پیش برگزار شده بود و کسی فکر نمی کرد 
آینده با این سرعت برسد و این شکلی باشد. قبال هم 
این سوال را شنیده بودم. معموال یکی از موضوعات 
اصلی این گردهمایی ها همین است. اما از وقتی که 
از  می شناختیم،  قبال  که  آن شکلی  به  کردن،  کار 
فکر می کنم.  این سوال  به  بیشتر  ایستاده،  حرکت 
به هم گره  را  اقدام  و  تحلیل  تئوری ها هستند که 
می زنند و به خصوص در دوران تحوالت، که آینده 
حکمفرماست،  استرس  و  است  پیش بینی  غیرقابل 
و  شفافیت  ایجاد  برای  تئوری هایی  به  مدیران 

اطمینان نیاز دارند.

نجات مدیریت از بحران میانسالی
رقابتی.  مزیت  انسانی.  روابط  علمی.  مدیریت 
تحول آفرین.  نوآوری  ارزش سهامدار.  بیشینه سازی 
اینها تنها چند نمونه از تئوری هایی هستند که طی 
انداخته اند.  این مسیر  را در  قرن گذشته، مدیریت 
با  گاهی  و  دستورالعمل  یا  استدالل  ارائه  با  گاهی 
اقدام  که  کرده اند  کمک  مدیران  به  مساله  توجیه 
شکل  را  مدیریت  همچنین،  تئوری ها  این  کنند. 
ما  برای  را  ایده آل  مدیر  یک  تصویر  و  داده اند 
ترسیم کرده اند؛ مثال همین تئوری مدیریت علمی 
می شناسند  »تیلوریسم«  نام  با  را  آن  خیلی ها  که 
مطرح  تیلور  فردریک  توسط  بار  نخستین  )چون 
ماندگارترین  خیلی ها،  باور  به  تئوری  این  شد(. 
وظیفه  تئوری،  این  طبق  است.  مدیریتی  تئوری 
مدیر، افزایش کارآیی در سیستم تولیدی است. در 
تصویری که دکتر تیلور ترسیم کرده، مدیر باید یک 

غربال  را  داده ها  باشد که  از سیستم  مهندس جدا 
می کند تا از شایع ترین منبع خطا جلوگیری کند: 

یعنی آدم ها. 
من قاعدتا باید از تئوری های جدید خبر داشته باشم 
چون باالخره من استاد مدیریتم. اما برای این سوال 
باید بگویم که حتی  این را هم  هیچ جوابی ندارم. 
قبل از تحوالت چند ماه اخیر )کرونا(، کسی کمبود 
نمی کرد.  احساس  را  جدید  مدیریتی  ترفندهای 
را  وسیعی  طیف  و  فراوانند  مدیریتی  داستان های 
تا  گرفته  حماسی  داستان های  از  می شوند،  شامل 
دارند،  چشم انداز  مدیران،  تراژدی.  حتی  و  کمدی 
آن  به  تئوری جدید؟ ظاهرا حتی  اما  دارند.  بیانیه 
فکر هم نمی کنند. حتی دانشگاهیان حوزه مدیریت 
در  آیا  نمی دانند  و  پریشانی اند  دچار یک جور  هم 
اداره می شوند،  الگوریتم ها  توسط  که  سازمان هایی 
نه  یا  قدیمی جواب می دهند  مدیریتی  تئوری های 
و آیا کسی هست که تئوری جدیدی در سر داشته 

باشد؟
نگرانی  فقط  جدید،  مدیریتی  تئوری  فقدان  اما 
این  سنتان،  از  نظر  صرف  نیست.  همکارانم  و  من 
مدیر  چه  می گذارد.  تاثیر  شما  روی  حتی  موضوع 
بحران  مدیریت دچار یک جور  نباشید.  باشید چه 
را بعضی ها در روزمره  میانسالی است. نشانه هایش 
خود حس می کنند. شاید احساس بی قراری داشته 
باشید. شاید با خودتان بگویید: »محل کار هیچ وقت 
کاری  اگر  البته  برنخواهد گشت«،  عادی  به حالت 
باشد. شاید دچار سرخوردگی و ناامیدی شده باشید 
چه  است  قرار  و  است  مسوول  کسی  چه  ندانید  و 
اتفاقی بیفتد. شاید احساس انزوا می کنید. شاید به 
و  غم  نشانه های  اینها  و هدف هستید.  معنا  دنبال 
اندوه ناشی از تغییراتی که کرونا به ما تحمیل کرده 
نیست. این احساسات از مدت ها قبل در درون ما در 

حال شکل گیری بوده اند.
هرچه بیشتر به دنبال تئوری های جدید می گردیم، 
احساس بی قراری در ما بیشتر می شود و بیشتر به 
بن بست می خوریم. شاید دلیلش این است که این 
بحران میانسالی، شبیه بقیه چالش هایی نیست که 
مدیریت تا به حال حل کرده. این بحران، وجودی 

است.
با وجود این باید با آن مواجه شد. زندگی ما به آن 
بستگی دارد. موضوع مرگ و زندگی است. پاسخی 
انرژی  و  زمان  آزادی،  با  که  سوال  این  به  است 

باقی مانده خود چه کار کنیم؟
این  که  است  این  من  بحث  شنیدید.  درست  بله، 
احساس بی قراری که به خاطر کرونا، چند ماه است 
گریبان همه ما را گرفته، علتش ناتوانی مدیران در 
که  است  این  دلیلش  نیست.  آینده  برای  آمادگی 
آینده  در  که  کمبودی  به  ندارند  تمایل  مدیران 
خواهند داشت فکر کنند. و حاال این کمبود بیش از 
پیش بر ما روشن شده است و رفع آن، ضروری تر. 
چه کمبودی؟ اینکه به مدیریت به عنوان یک ایده و 
روش نگاه کنیم، نه اینکه صرفا نگران آینده مدیران 

باشیم.
انکار این موضوع، خطر بزرگی برای سازمان هاست. 
بحران های میانسالی معموال ناخوشایند هستند اما 
در عین حال می توانند مفید باشند. مرگ، وقتی با 
آن روبه رو می شویم، وادارمان می کند که نه تنها به 
سبک زندگی خود بیشتر فکر کنیم، بلکه به چرایی 
به  دریچه ای  یعنی  این  کنیم.  فکر  هم  وجودمان 
میانسالی  بحران  بهتر.  بهتر و سوال های  روش های 
گرچه با فقدان هدف و امید شروع می شود، می تواند 
را  ما  می تواند  باشد.  دو  هر  به  رسیدن  برای  راهی 
آزادمان  منسوخ  وظایف  از  می تواند  کند.  دگرگون 
کند. و می تواند ما را به انسان تبدیل کند تا روابط 

چالش مدیریت امروز، قدرت تئوری های قدیمی است، نه فقدان تئوری های جدید

نجات مدیریت از بحران میانسالی
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