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شش پیشنهاد سندیکایی برای عبور 
از بحران صنعت برق 

یکپاسخبهحملههایبیشمار
دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان

تالطم در محیط اقتصاد کالن، به ویژه افزایش قابل 
توجه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، پس از یک 
بروز  چرایی  درباره  را  زیادی  سواالت  ثبات،  دوره 
چنین شرایطی در اذهان عمومی به وجود آورده و 
صاحب نظران مختلفی به ارائه نظرات خود پیرامون 

این تحوالت پرداخته اند.
یکی از زیانبارترین اتفاقات اقتصادکالن که صدمات 
جهش های  می آورد،  بار  به  فراگیری  و  بلندمدت 
بزرگ نرخ ارز است. نقش بزرگ تخریبی این جهش 
عدم  تحمیل  و  کالن  اقتصاد  ثبات  زدن  برهم  ها، 
قطعیت به اقتصاد است. ابعاد بزرگ این آثار زیانبار 
علم  ادبیات  از  بزرگی  بخش  که  است  شده  باعث 
اقتصاد کالن به چگونگی جلوگیری از این نوسانات 
از  جلوگیری  اساس،  این  بر  کند.  پیدا  اختصاص 
و  تدریجی  اصالح  گرو  در  ناخواسته،  جهش های 
البته در چارچوب یک برنامه  مالیم نرخ ارز است؛ 
تورم که  قاعده مند  اقتصاد کالِن »معتبِر« کاهش 
باشد.  داشته  همراه  به  را  تورمی  انتظارات  کاهش 
متغیر نرخ ارز همان طور که از عنوان آن پیدا است، 
»ثوابِت  جزو  و  است  کالن  اقتصاد  »متغیر«  یک 
ذاتی« قلمداد نمی شود. سیاستمداران در کشور ما، 
توصیه  این  شیفته  و  پایبند  قاطعیت،  با  و  همواره 
را  ارز  نرخ  که  بوده اند  داخلی  اقتصاددانان  برخی 
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ششپیشنهادسندیکاییبرای
عبورازبحرانصنعتبرق

ایرانپیشنهاداتخود برق سندیکایصنعت
برایعبورصنعتبرقایرانازشرایطبحرانی
در طرح جهت را اقتصاد کنونی وضعیت در
دولت،مجلسشورایاسالمیوسایرنهادهای
تصمیمسازبهمرکزپژوهشهایمجلسواتاق

بازرگانیارسالکرد.
اولین پیشنهاد سندیکا در خصوص خاتمه قراردادهای 
پیمان های حوزه نیرو بود. در این بخش عنوان شده 
است: »دستورالعمل »خاتمه قراردادهای پیمان های 
حوزه نیرو در شرایط خاص« توسط سازمان برنامه 
نمایندگان  و  نیرو  وزارت  همکاری  با  و  بودجه  و 
تشکل های صنفی، به نحوی تدوین و ابالغ شود که 
با تفویض اختیار ویژه به دستگاه های اجرایی )وزارت 
نیرو(، قراردادهایی که اجرای آن بدلیل عوامل خارج 
از کنترل پیمانکاران مانند افزایش قیمت تجهیزات 
مورد نیاز و یا عدم فروش شرکت های خارجی و عدم 
امکان جایگزینی آنها توسط سازندگان داخلی، دچار 
توقف و یا تاخیر شده است، با مجوز کارگروه مشترک 
وزارت نیرو و تشکل صنفی، »خاتمه یابد« و دیون 

پیمانکار تسویه شود.«
لزوم تخصیص ارز دولتی به تجهیزات اساسی مورد 
نیاز صنعت برق، دومین پیشنهاد سندیکا برای برون 
بانک  به  »دولت  بود:  فعلی  بحرانی  شرایط  از  رفت 
نیاز  مورد  اساسی  تجهیزات  مرکزی مجوز دهد که 
نیازهای  جزء  برق  اینکه  به  توجه  با  برق،  صنعت 
پایین  هزینه های  با  آن  تامین  عدم  و  است  حیاتی 
منجر به اختالل در عرضه برق و بروز خاموشی در 

کشور می گردد، جزء اقالم گروه یک برای تخصیص 
پیشنهاد  همچنین  سندیکا  گیرد.«  قرار  دولتی  ارز 
به  برق  فروش  از  حاصل  درآمدهای  که  بوده  کرده 
مشترکین، جهت تامین هزینه های تولید و انتقال و 
توزیع برق در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و مطلقاً 
پرداخت  برای  برق،  فروش  درآمدهای  از  برداشتی 

طرح هدفمندی یارانه-ها صورت نپذیرد.
تاکید کرده  آن  بر  نکاتی که سندیکا  از  یکی دیگر 
بود الزام وزارت نیرو به پرداخت دیون معوق خود به 
بخش خصوصی بود. بر این اساس پیشنهاد شده بود 
که وزارت نیرو مکلف شود دیون خود به را شرکت های 
بخش خصوصی صنعت برق در طرح های عمرانی و 
به صورت  حاصله  منابع  و  اعتبارات  از  را  توسعه ای 
ابزارهای بازار بدهی مانند  نقدی پرداخت کند و از 
اوراق خزانه اسالمی صرفا برای طرح های کالن )صد 
این  و  کرده  استفاده  متوسط(  معامالت  برابر سقف 

روند را برای قراردادهای جاری نیز اعمال کند.
بند »د« تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 که تحقق 
صنعت  از  حمایت  قانون   5 ماده  موضوع  عوارض 
برق را در قالب دریافت 8 درصد مبلغ برق مصرفی 
مشترکین پیش بینی کرده است، موضوع پنجمین 
پیشنهاد سندیکا برای برون رفت از بحران است. در 
این بخش ضمن تاکید بر این نکته که عبارت » پس 
بودجه«  و  برنامه  سازمان  با  نامه  موافقت  تبادل  از 
موجب عدم همکاری این سازمان و امتناع از پرداخت 
عوارض دریافتی و تحقق بودجه مورد نظر شده است، 
پیشنهاد شده که به منظور تحقق این بند قانونی، این 

عبارت از متن قانون حذف شود.
تخصیص مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشترکین 
برق، به وزارت نیرو و با نظارت سازمان برنامه، جهت 
جبران کسری بودجه طرح های عمرانی هم آخرین 

پیشنهاد سندیکا در این نامه بود. 

این  یا »عدد پی«، می دیده و  مانند »شتاب ثقل« 
آرزوی آنان را قابل تحقق می دانسته اند. هردوی این 
دو گروه، یعنی سیاستمداران و برخی اقتصاددانان 
در اصطالح نهادگرا، از دو گزاره علم اقتصاد بیزارند: 
یکی رابطه بین تورم و نرخ ارز و دیگری رابطه بین 
داخلی،  اقتصاددانان  این  مرام  تورم.  و  نقدینگی 
منطبق با آمال اکثر سیاستمداران وطنی است. این 
اقتصاددانان، تحلیل های جالب تری هم دارند. آنان 
معتقدند که مصرف انرژی، آب، کاالهای اساسی و 
بسیاری اقالم دیگر، ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه 
مصرف باالی این اقالم، ریشه در عامل مبهمی به 
گفته  هیچ وقت  که  دارد  »ساختار«  یا  »نهاد«  نام 
نمی شود چیست. تنها می توان حدس زد که از این 
منظر، الزم است قیمت این اقالم، مستقل از تورم، 
نام »عدم دستکاری قیمت ها«  به  اقدامی  با عنوان 
ثابت  بر  اصل  هم  اینجا  در  لذا  بمانند.  باقی  ثابت 

ماندن قیمت ها است.
آشکار  نقض  معنی  به  موارد  این  جمع  واقع  در 
یعنی  اقتصاد،  علم  پایه ای  حوزه  دو  بدیهیات 

همه  در  که  است  خرد  اقتصاد  و  کالن  اقتصاد 
دانشگاه ها تدریس می شود. برخالف نظریات نسبتا 
پیچیده علم اقتصاد کالن و نظریه اقتصاد نرخ ارز، 
ارزی  بحران های  بررسی  به  که  بخشی  به خصوص 
می پردازد، تحلیل این دوستان بسیار ساده است و 
آن هم این است که نرخ ارز جهش نمی کند، مگر 
آنکه عامدانه بوده و تحت تاثیر القائات عده ای خاص 
باشد که شیفته شوک  افتاده  اتفاق  اقتصاددانان  از 
خدمات  و  کاالها  قیمت  مشابه،  به طور  درمانی اند. 
مختلف هم افزایش پیدا نمی کند، مگر آنکه باز هم 
تحت تاثیر همان اقتصاددانان، دستکاری شده باشد. 
واژه تورم و عوامل تعیین کننده آن، در ادبیات این 

دوستان جایی ندارد.
این در حالی است که مطالعات متعدد انجام شده 
که  است  آن  نشان دهنده  ایران  اقتصاد  مورد  در 
نقدینگی،  باالی  رشد  از  ناشی  ایران،  مزمن  تورم 
ایران  اقتصاد  نهادی  نارسایی  بزرگ ترین  به عنوان 
است که ریشه در کسری های مالی عمدتا تحمیل 
بنگاه های  به  نهاد های سیاست گذار،  از سمت  شده 
تولید کننده، بانک ها و دولت دارد که نهایتا به وسیله 
بانک مرکزی تامین می شود. هرچند این کسری های 
برای  سیاستمداران  خیرخواهانه  هدف  با  تحمیلی، 
اما  می گیرد،  صورت  قیمت ها  افزایش  با  مقابله 
انگیزه  ایجاد  بروز تورم و  همین کار مهم ترین علت 
در دولتمردان برای وارد آوردن فشار به بنگاه های 
اقتصادی است. وقتی به این سازوکارها نمی پردازیم 
عاملی  تنها  نمی کنیم،  استفاده  اقتصاد  تئوری  از  و 
که برای توضیح چرایی تغییرات نامطلوب اقتصادی 
باقی می ماند، ایفای نقش برخی اقتصاددانان است 
قرار  تعدیل ساختاری  تاثیر سیاست های  تحت  که 
القائات  تاثیر  تحت  هم  آنها  خود  احیانا،  که  دارند 

سازمان ها و نهادهای بین المللی اند.  
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فراخواننمایشگاهجانبیسیوسومینکنفرانسبینالمللیبرق
بهگزارشسندیکایصنعتبرقایران،سیوسومینکنفرانسبینالمللیبرقطبقروالهرساله
طیروزهای30مهرالی2آبانماهتوسطشرکتتوانیروپژوهشگاهنیرووباهمکارینهادهایعلمی

وپژوهشیداخلیوبینالمللیدرپژوهشگاهنیروتهرانبرگزارخواهدشد.
چالش های  و  کشور  اقتصادی  نامناسب  شرایط  به  نسبت  کامل  آگاهی  وجود  با  برق  صنعت  سندیکای 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به منظور ارائه خدمات به 
آن دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین  المللی صنعت برق را در بهبود شرایط بنگاه  
های خود اثربخش می  دانند و برای حضور در آن برنامه  ریزی کرده  اند، مسئولیت برگزاری این نمایشگاه 
را عهده  دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت  های عضو سندیکا در نمایشگاه جانبی سی  

و سومین کنفرانس بین  المللی برق را به عمل آورده است.
اعضای سندیکای صنعت برق از 10 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

از اعضای محترم سندیکا دعوت می گردد در صورت عالقمندی به حضور در نمایشگاه فرم ذیل را تکمیل و 
به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-021 فکس و یا به آدرس ایمیل info@ieis.ir ارسال  و برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-66570930 داخلی 113 یا شماره همراه 09190110128 )خانم 

باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید. 

پنجطرحصنعتبرقباحضور
وزیرنیرودرقمافتتاحشد

قم-ایرنا-پنجطرحتولیدوتوزیعصنعتبرق،
روزپنجشنبهطیآیینیبااعتبار214میلیارد
ریالباحضوررضااردکانیان،وزیرنیرو،استاندار،
نمایندگانمردمقمدرمجلسشورایاسالمیو
شماریدیگرازمسئوالندرقمبهبهرهبرداری

رسید.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل برق منطقه ای تهران در 
این آیین گفت: از سال 94 تاکنون با هزینه 500 
مختلف  های  طرح  اجرای  و  اعتبار  تومان  میلیارد 
تولید و توزیع نیروی برق در قم، ظرفیت تولید برق 
قابل  رقم  که  یافته  افزایش  درصد   30 استان  این 

توجهی است.
غالمرضا خوش خلق با اشاره به تالش های صورت 
گرفته برای پاسخ گویی به نیازهای برقی مشترکین 
خانگی و صنعتی در قم، افزود: 300 میلیارد تومان 
نیز برای اجرای طرح های جدید صنعت برق در این 

استان هزینه خواهد شد.
وی با عذرخواهی از مردم قم به دلیل خاموشی های 
مقطعی تابستان سال جاری، ابراز امیدواری کرد که 

با اجرای طرح های جدید صنعت برق در استان و 
همراهی مردم در تابستان آینده بدون هیچ مساله 

ای، از زمان های اوج مصرف عبور کنیم.
مردم  جمله  از  کشور  جمعیت  از  تن  میلیون   18
استان قم تحت پوشش برق منطقه ای تهران قرار 
دارند. همچنین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
پدیده  و  هوا  زیاد  گرمای  گفت:  آیین  این  در  قم 
ریزگرد از جمله مشکل های پیش روی صنعت برق 

استان است.
هزار   552 از  بیش  افزود:  پنجه  آهنین  مهدی 
مشترک از شبکه توزیع برق قم استفاده می کنند 
و بیشترین مقدار مصرف انرژی برق در این استان 

775 مگاوات است.
طی  گرفته  صورت  های  تالش  با  داد:  ادامه  وی 
چهار سال گذشته میزان تلفات انتقال نیروی برق 
از  تا مکان استقرار مشترکین در قم  از نیروگاه ها 
و  به حدود 10 درصد رسیده است  14.65 درصد 
انرژی  این هدررفت  به دنبال کاهش حداکثری  ما 

هستیم.
هزار   6 تولید  ظرفیت  با  برق  نیروگاه  های  طرح 
برق  نیروگاه  ریال،  میلیارد  اعتبار 128  و  کیلووات 
خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات و اعتبار هفت 
فیدر   40 سازی  بهینه  و  توسعه  ریال،  میلیارد 
خروجی پست های فوق توزیع با اعتبار 46 میلیارد 
آیت  بلوار  از  کیلومتر  هفت  روشنایی  شبکه  ریال، 
اهلل بروجردی قم با اعتبار 9 میلیارد ریال و شبکه 
فشار متوسط جهت تغذیه شبکه روشنایی این بلوار 
به طول هشت کیلومتر با اعتبار 24 میلیارد ریال، 

امروز به بهره برداری رسید. 
حضور در نشست بررسی مسائل و مشکالت صنعت 
آب و برق استان از دیگر برنامه های وزیر نیرو در 

قم بود.

http://www.ieis.ir/UserImage/ABC.pdf
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مدیرکلاموراقتصادیوداراییفارس:

چین،بلژیکوآمریکاآماده
سرمایهگذاریدرفارسهستند
شیراز-ایرنا-مدیرکلاموراقتصادیودارایی
و بلژیک ، چین کشورهای کرد: اعالم فارس
آمریکاآمادهسرمایهگذاریدرطرحهایتامین
و پتروشیمی مواد فرآوری خورشیدی، انرژی
هستند سالمت حوزه های زیرساخت ایجاد
گذاران سرمایه به هایی طرح رابطه دراین و

خارجیپیشنهادشدهاست.

بابک دایی به خبرنگارایرنا گفت: پنج طرح سرمایه  
گذاری خارجی د              ر فارس به تصویب هیات حمایت 
از سرمایه  گذاری خارجی کشور رسید              ه که سرمایه 
گذاران خارجی از کشورهای چین، بلژیک و آمریکا 

انجام خواهند داد. 
وی اضافـه کرد:سـه طـرح د              ر حـوزه تولیـد               انـرژی 
خورشـید              ی بـا سـرمایه گـذاران چینـی ، یک طرح 
گـذاران  سـرمایه  بـه  پتروشـیمی  مـواد                فـرآوری 
کشـور بلژیـک و یـک طـرح د              ر حـوزه بهد              اشـت و 
د              رمان به سـرمایه گـذاران ایرانـی - آمریکایی ارائه 

است.  شـده 
د              ایی اظهار کرد           : چینی ها د              ر نیروگاه خورشید              ی 10 
مگاواتی پاسارگاد               حدود 8 و نیم میلیون د              الر و د              ر 
کارخانه تولید               گرانول و مواد بازیافتی از پلی اتیلن و 
پلی پروپیلن د              ر آباد              ه 500 هزار د              الر و همچنین د              ر 
نیروگاه خورشید              ی 10 مگاواتی د              ر الرستان حدود 
9 میلیون و 700 هزار د              الر سرمایه گذاری می کنند              . 
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی فـارس همچنین 
گفـت: نیروگاه خورشـید              ی پنـج مگاواتـی در قیر و 
کارزیـن نیـز بـا سـرمایه گذاری 7 میلیـون و 200 

هـزار د              الری بلژیکی هـا احـد              اث خواهـد               شـد               و یک 
بـا 4 میلیـون و 600  آمریـکا هـم  ایرانـی مقیـم 
هـزار د              الر، د              رمانـگاه ژنتیـک د              ر شـیراز سـاخته که 

مراحـل پایانـی را می گذرانـد              . 
وی بـا اشـاره بـه مزیـت سـرمایه گـذاری در تامین 
انـرژی خورشـیدی در اسـتان فـارس افـزود: نـرخ 
خریـد               تضمینـی بـرق از نیروگاه های خورشـید              ی با 
ظرفیـت کمتـر از 100 کیلـو وات 700 تـا 800 
تومـان بیـن 100 کیلـو وات تـا 10 مـگاوات 490 
و  تومـان   400 مـگاوات   30 تـا   10 بیـن  تومـان 
بیـش از 30مـگاوات 320 تومـان بـه ازای هر کیلو 
گفتـه وی  بـه  اسـت.  تولیـد              ی  بـرق  وات سـاعت 
از 3400 سـاعت  برخـورداری  بـا  فـارس  ،اسـتان 
همچنیـن  و  سـال  در  آفتـاب  تابـش  متوسـط 
داشـتن جغرافیـای مناسـب، ظرفیـت باالیـی برای 
از  اسـتفاده  و  خورشـیدی  نیروگاه هـای  اسـتقرار 
سـایر انرژی هـای پـاک و تجدیدپذیـر دارد و مرکـز 
خدمـات سـرمایه گذاری فـارس ضمـن اسـتقبال از 
هرگونـه تقاضـای سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه، 
آمادگـی دارد بـا ارائـه خدمات مشـاوره تخصصی و 
پیگیـری صـدور مجوزهای الزم، از احـداث نیروگاه 

هـای تجدیدپذیـر حمایـت کنـد. 
دایـی گفـت: افتتـاح پنـج سـامانه خورشـیدی در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز که توسـط شـرکت 
بامـداد صبا پیشـرو و با سـرمایه  گـذاری خارجی از 
کشـور قبـرس به بهـره برداری رسـیده با اسـتفاده 
از تکنولـوژی روز دنیـا عـالوه بـر نصـب در سـطح 
زمیـن بر روی سـقف تعـدادی از واحدهای تولیدی 
مسـتقر در منطقـه ویـژه نیـز احـداث شـده کـه 
عـالوه بـر صرفه جویـی در اشـغال زمیـن در میزان 
هزینـه هـای بـرق مصرفـی ایـن واحدها نیـز نقش 

موثـری خواهد داشـت. 

http://tnews.ir/site/809b120046146.html
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استاندارهمدانمطرحکرد:

درخواستسرمایهگذاران
داخلیبرایسرمایهگذاری

درحوزهانرژیخورشیدیدر
همدان

سرمایهگذاران اخیرا گفت: همدان استاندار
داخلیدرخواستسرمایهگذاریدرحوزهانرژی

خورشیدیدادهاند.
 21 شنبه  نیک بخت  محمدناصر  ایسنا،  گزارش  به 
مهر در جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتی استان همدان 
و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  حضور  با 
خانواده، بیان کرد: به کارگیری بانوان در پست های 
مدیریتی در اولویت است و تا کنون 7 نفر از بانوان 
به زودی  و  شده  معرفی  فرماندار  معاون  عنوان  به 
معرفی  بانوان  از  شهرستان  دو  فرمانداری  معاون 

می شوند.
خانم  نفر   250 امروز  به  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازمان ها  در  کار  به  مشغول  مختلف  رده های  در 
به  اینکه  به علت  ما  اظهار کرد: در کشور  هستند، 
واهمه  نیستند  آزموده  و  نشد  داده  میدان  بانوان 
داریم از اینکه به آنها مسئولیت سنگین داده شود 
اما این گونه نیست ما مدیرانی داریم که کارآزموده 
عمل  خود  ردیفان  هم  از  بهتر  خیلی  و  هستند 
پستی  اگر  داریم  تصور  افزود:  نیک بخت  کرده اند. 
صورت  داریم  انتظار  که  آنچه  شود  داده  بانوان  به 
نمی گیرد اما اینگونه نیست چرا که تا االن هر چه 

آزموده ایم، نتیجه آن مثبت بوده است.
استان و دستگاه های  نمایندگان  اینکه  بیان  با  وی 
انتظامی، قضایی، سپاه و بسیج در توسعه  امنیتی، 
کرد:  عنوان  دارند،  را  همکاری  نهایت  استان 
بدون  حتی  و  تحریم  شرایط  در  اقتصادمقاومتی 
تولید  رونق  و  توسعه  در  می تواند  بسیار  تحریم 

تأثیرگذارباشد.
نیک بخت با اشاره به اینکه در استان همدان بخش 
خصوصی به خوبی به میدان آمده و به دولت کمک 
باید  فناوری  و  علم  پارک  کرد:  اظهار  است،  کرده 
و  داشته  اقتصادمقاومتی  حوزه  به  جدی تری  ورود 
ارتباط بیشتری با بخش خصوصی و صنعت داشته 
پارک  رئیس  عملکرد  از  تشکر  ضمن  وی  باشد. 
علم و فناوری استان خاطرنشان کرد: پارک علم و 
فناوری بسیار می تواند راهگشا، زمینه ساز، تسهیلگر 
و امیددهنده باشد اما من راضی نیستم و تالش شما 

کافی نیست.
استاندار همدان با بیان اینکه توصیه می کنم مدیران 
بزنند و عملکرد  اصفهان سر  به مرکز رشد  مرتبط 
مرکز آن استان را ببینند، ادامه داد: ارتباطات  پارک 
علم و فناوری با صنعت، صاحبان فکر و کسانی که 

نیاز به حضور در پارک دارند را می طلبد.
وی اذعان کرد: ما باید بیشتر تالش کنیم و از حوزه 
مرکز اعتبار بگیریم، شما تالش می کنید اما نسبت 
به انتظاری که از پارک دارم راضی نیستم و نسبت 
به رشدی که مرکز رشد و جایگاه تأثیرگذاری که 

باید داشته باشد، انتظارم بیشتر است.
نیک بخت اظهار کرد: اگر توفیقی در استان همدان 
شده  نائل  دولت  خدمتگذاران  و  دولت  سوی  از 
نتیجه هم افزایی و پیشتیبانی همه مسئوالن است 
از  اینکه  وجود  با  استان  نماینده های  همچنین  و 
در  مسأله  این  از  فارغ  هستند  مختلف  طیف های 
استان  در  و  می کنند  تالش  استان  برای  هم  کنار 

مسائل جناحی خود را دخیل نکرده اند.
وی با بیان اینکه همدان از امن ترین استان ها برای 
سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: اشتغال استان 
صنعت  احیای  و  کشاورزی  گردشگری،  در  بیشتر 
است به طوریکه 33 هزار و 600 شغل در سال 96 
در استان ایجاد شد در حالیکه تعهد استان 19 هزار 
نفر بود و نرخ بیکاری در استان 8.2 درصد رسیده 
است و در کنار استان های صنعتی جزء سه استان 

اول کشور هستیم.
خورشیدی  انرژی  مگاوات   500 برای  افزود:  وی 
به  مگاوات   70 و  شده  ظرفیت سنجی  استان  در 
بهره برداری رسیده و 200 مگاوات در دست اقدام 
خارجی  سرمایه گذاری  با  موارد  این  همه  و  است 
انجام شده است و اخیرا هم سرمایه گذاران داخلی 
نیز درخواست سرمایه گذاری در این حوزه را داده اند.

نیک بخت ادامه داد: براساس آمار مرکز پژوهش های 
رسید   11 به   24 از  کسب وکاراستان  رتبه  مجلس 
حوزه  در  که  است  بزرگی  کارهای  نشانه  این  که 

اقتصادی و سرمایه گذاری استان انجام شد.
وی در ادامه گفت: اولویت توسعه استان گردشگری 

تعریف شده و 14 هتل در دست اقدام است که 6 
مورد به بهره برداری رسیده و مابقی فعاالنه در حال 
اجتماعی  تأمین  را  هما  هتل  البته  ساخت هستند 
درخواست  و  نیامده  کنون  تا  که  بسازد  است  قرار 

دارم این گالیه ما در هیئت دولت مطرح شود.
استاندار همدان با بیان اینکه میانگین اجرای آبیاری 
مدرن در اراضی مستعد کشاورزی در کل کشور 43 
درصد و در استان همدان 85 درصد است، یادآور 
اراضی  با پوشش 85 درصد  آبیاری مدرن  شد: در 
با   اصالح درختان  و  اول هستیم  در کشور  مستعد 
سرشاخه زنی گردوی تویسرکان در برنامه 3 ساله با 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار و افزایش 
کیفیت و کمیت محصول درخت گردو انجام شده 

و ادامه دارد.
در  گلخانه ها  توسعه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
استان انجام شده و بیش از 105 هکتار جدید در 
پروژه   800 کرد:  اظهار  است،  شده  احداث  استان 
برای واگذاری شناسایی شده که 143 پروژه برای 
به  به بخش خصوصی در سال 95 و 96  واگذاری 
استان تکلیف شد تا امروز 610 پروژه واگذار شده 
با بیان اینکه پساب فاضالب شهر  است. نیک بخت 
همدان به نیروگاه داده شد تا 28 چاه نیروگاه آزاد 
شود و عملکرد نیروگاه به 105 درصد رسید، یادآور 
شد: 300 پروژه بهداشت و درمان در استان شروع و 
زیر یکسال 170 پروژه به بهره برداری رسید و 950 
تخت بیمارستانی به تخت های استان با سفر رئیس 

جمهور به استان اضافه شد.
 وی در پایان گفت: یک میلیارد و 426 هزار تومان 
تسهیالت تکلیفی از بانک ها برای توسعه و اشتغال 
روستایی و شهری جذب شده و در زمینه اشتغال 
روستایی همدان به عنوان استان اول شناخته شده 

است.

http://tnews.ir/site/4e90120273356.html?h=1
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معاونپژوهشوزارتصمتاعالمکرد:

توسعهمنابعانرژیتجدیدپذیر
باجذبسرمایهگذاریخارجی

صنعتومعدن
فصلاقتصاد-براتقبادیانبااشارهبهظرفیت
بهرهبرداری برای کشور جغرافیایی گسترده
برنامهریزی خواستار تجدیدپذیر، منابع از
توسعه و خارجی سرمایهگذاران جذب برای
منابع توسعه برای ، آن به مربوط فناوریهای

انرژیتجدیدپذیرشد.
معاون   ، شاتا  از  نقل  به  اقتصاد  فصل  گزارش  به 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  فناوری  و  پژوهش 
نظر  از  ایران  شاتا گفت:گفت:  به  نکته  این  بیان  با 
تجدیدپذیر  منابع  از  بهره برداری  امکان  جغرافیایی 
را بیش از هر کشوری در دنیا دارد و این ظرفیت 
تا حدی است که تنها با استفاده از تابش خورشید 
می توانیم تمام برق مو.رد نیاز کشور را تامین کرده 

و بخشی را هم به کشورهای دیگر صادر کرد.
از  نیمی  حدود  جمعیت  با  ایران  پهناور  کشور 
جمعیت کشور ژاپن و وسعت پنج برابری آن، انواع 
و اقسام انرژی های تجدیدپذیر را در دل خود جای 

بنابراین دستیابی به فناوری های به روز  داده است، 
تجدید  های  انرژی  از  را  کشور  زمینه  این  در  دنیا 

ناپذیر بی نیاز خواهد کرد.
به گفته قبادیان تنها راه کاهش آالینده ها در کشور 

نیز استفاده از منابع تجدید پذیر است.
او در همین مورد اضافه کرد: در حال حاضر ایران 
دو برابر سهم خود آلودگی تولید می کند و همین 
امر باعث می شود لزوم استفاده از این منابع بیش از 

پیش احساس شود.
و  معدن  صنعت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
در  پذیر  تجدید  منابع  اهمیت  به  اشاره  با  تجارت 
انرژی  منابع  این  بر  داد: عالوه  ادامه  پایدار  توسعه 
تجدیدپذیر مزایای بسیاری برای توسعه کشور دارند 
و الزم به ذکر است که ایران از نظر این منابع در 

دنیا سرآمد است.
قبادیان در ادامه ضمن تشریح امکانات طبیعی برای 
استفاده از منابع تجدیدپذیر گفت: کشور ما از نظر 
از  دارد.  رابطه  این  در  ویژه ای  مزایای  جغرافیایی 
جمله این مزایا می توان به تابش مستقیم و فراوان 
ایران  این  بر  عالوه  کرد.  اشاره  کشور  در  خورشید 
آبی  منابع  و  است  گسترده ای  سرزمین های  دارای 
در شمال و جنوب کشور نیز این مزایا را چندبرابر 
بادخیز  نقاط  مزیت ها  این  همه  کنار  در  می کنند. 
نیز در کشور ما امکان تبدیل باد به انرژی را فراهم 
صنعت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  می آورد. 
تاکید  ضمن  پایان  در  همچنین  تجارت  و  معدن 
برضررورت توجه به انرژی های تجدید پذیر افزود: 
پذیر  تجدید  انرژی  منابع  توسعه  اهمیت  به  توجه 
بسیار ضروری است. به همین دلیل استفاده از این 
منابع که در کشور وجود دارند مستلزم ارتباط با دنیا 
و همچنین برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری و 

توسعه فناوری های مربوط به آن است.

رئیساتاقاصنافخبرخوشیرابرایاصنافکشورداد
رئیساتاقاصنافایرانباتاکیدبرلزومتقویتاتحادیههایصنفیگفت:مبالغتبصره7ماده72
طیهفتههایآیندهبهحساباتاقهایاصنافکلکشورواریزمیشود؛بنابرایناصنافمنتظراخبار

خوشدرهفتههایآیندهباشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران علی فاضلی با بیان اینکه قانون 
نظام صنفی در حال حاضر دارای نقایصی است، اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده حضور نمایندگان اصناف 

تنها در 2 دوره متوالی است که به ضرر اصناف بوده و باید اصالح شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه قانون نظام صنفی در مورد نظارت آن طور که باید به اتحادیه های صنفی قدرت 
نداده و کنترل و نظارت را براساس ماده36 به اتاق های اصناف واگذار کرده است؛که باتوجه به حجم کاری 

اتاق های اصناف باید اختیارات بیشتری را به اتحادیه های صنفی در زمینه کنترل و نظارت سپرد.
او در پایان تاکید کرد:با هماهنگی های صورت گرفته، اتحادیه های صنفی زین پس از کانال های دیگر نیز 

تقویت می شوند.

http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/205014/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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مقاممعظمرهبریدرجلسهبااعضایشورایعالیهماهنگیاقتصادی

قوایسهگانهازنظراتوراهحلهایاقتصادداناندلسوزوفعاالن
بخشخصوصیاستفادهکنند

قـوایسـهگانه آیـتاهللخامنـهای حضـرت
و نظـرات از اسـتفاده بـه را دولـت بهویـژه
فعـاالن و دلسـوز اقتصاددانـان راهحلهـای
بخشخصوصـیفراخواندندوگفتند:شـرایط
فعـاالن و نخبـگان شـده موجـب کنونـی
دلسـوزاحسـاسمسـئولیتمضاعفکنندو
ظرفیتهـاوداشـتههایعلمـیوتجربیخود
رابـهمسـئوالنعرضـهکننـد،بنابرایـنقدر

ایـنفرصـترابدانیـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظم 
رهبـری، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در این جلسـه 
بـا تقدیـر از اهتمـام رؤسـای قـوا و اعضـای شـورای 
عالـی هماهنگـی اقتصـادی بـرای مشـارکت فعـال 
در جلسـات و مباحـث، وظیفـه اصلـی ایـن شـورا 
عرصـه  در  راهگشـا  و  کالن  تصمیم گیری هـای  را 
اقتصـاد خواندنـد و تأکیـد کردنـد: حـل مشـکالت 

جـاری اقتصـاد کشـور و تأمیـن نیازهـای عمومـی 
فوق العـاده  تـالش  و  کار جهـادی  نیازمنـد  مـردم، 
اسـت زیـرا ایـن مشـکالت به ویـژه مشـکل گرانـی 
و کاهـش قـدرت خریـد، معیشـت بخـش زیـادی از 
مـردم به ویـژه طبقـات ضعیـف را دچار تنگنـا کرده 

ست. ا
عالـی  شـورای  اعضـای  اسـالمی،  انقـالب  رهبـر 
هماهنگـی اقتصادی را بـه اتخـاذ تصمیم های قاطع 
و راهگشـا در خصـوص مسـائل اصلـی و چالش های 
مهـم اقتصـاد کشـور توصیه مؤکـد کردنـد و گفتند: 
بـرای حـل برخـی مسـائل کلیـدِی اقتصـاد ماننـد 
مشـکالت نظـام بانکـی، نقدینگـی، اشـتغال، تـورم 
و فراینـد بودجه ریـزی بایـد تصمیم هـای جـدی و 

بگیرید. عملیاتـی 
ایشـان قوای سـه گانه به ویـژه دولت را به اسـتفاده از 
نظـرات و راه حل هـای اقتصاددانـان دلسـوز و فعاالن 

بخش خصوصی فراخواندند و گفتند: شـرایط کنونی 
کشـور موجب شـده اسـت نخبگان و فعاالن دلسـوز 
احسـاس مسـئولیت مضاعـف کننـد و ظرفیت هـا و 
داشـته های علمـی و تجربـی خـود را بـه مسـئوالن 
عرضـه کننـد، بنابراین قدر این فرصـت را بدانید و از 
پیشنهادهای فعاالن دانشـگاهی و اقتصادی استفاده 

کامـل کنید.
بـا تقسـیم مشـکالت  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 
سـاختاری  و  درونـی  »چالش هـای  بـه  اقتصـادی 
اقتصـاد کشـور« و »مسـائل ناشـی از تحریم هـای 
ظالمانـه امریـکا« افزودنـد: در مواجهـه با هـر یک از 
ایـن دو بخـش، راه حل هـای خردمندانـه ای را به کار 
ببندیـد کـه نتیجه آن، گره گشـایی پایـدار از زندگی 
مـردم و ناامیـد شـدن دشـمن از اثرگـذارِی حربـه 

باشـد. تحریم 
لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
مختلـف  دسـتگاه های  و  قـوه  سـه  هـر  هم افزایـی 
کشـور، خاطرنشـان کردند: هیچ بن بسـت و مشـکل 
غیرقابل حلـی در کشـور وجـود نـدارد و مـا به فضل 
الهی و با عزم و اراده مردم و مسـئوالن، و با اسـتفاده 
از ظرفیـت بی بدیل جوانان و نخبـگان توانمند ایران 
عزیـز و بـا فعـال کـردن ظرفیت هـا و منابـع ممتـاز 
کشـور، یقینـاً بر مشـکالت درونـی و تحمیلـی فائق 

آمد. خواهیـم 
و  رئیس جمهـور  اول  معـاون  کـه  جلسـه  ایـن  در 
معـاون اول رئیـس قـوه قضائیه نیز حضور داشـتند، 
رئیس جمهـور ضمـن تشـکر از همـکاری و همراهی 
رؤسـای مجلـس و قوه قضائیه، گزارشـی از جلسـات 
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی و مصوبـات آن 
بـرای حـل مشـکالت مـردم بیـان کـرد. همچنیـن 
برخـی از حاضران در جلسـه نیـز دیدگاه ها و نظرات 

خـود را بیـان کردند.

بااشارهبهطراحیسازوکارهاییمطرحشد

اطمینانفالحتپیشهبهاتباع
خارجیبرایسرمایهگذاریدر

ایران
رییسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلسشورایاسالمیتاکیدکرد:سازوکارهایی
دنبال به که افرادی تا شده گرفته نظر در
موجب به هستند ایران در سرمایهگذاری
تحریمهایآمریکادچارمشکلنشوندوبتوانند
بهراحتیباایرانکارکنند.ماایناطمینانرابه

همهاتباعخارجیمیدهیم.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران سازوکارهای مناسباتی 
داده  شکل  تحریمی  شرایط  تناسب  به  را  خارجی 
است و به دنبال آن چند اقدام خوب را در نظر دارد. 
اولین موضوع طرح یک فوریتی اصالح قانون 989 
مدنی کشور است که اموال ایرانی هایی که تابعیت 
داخل  در  اند  پذیرفته  دلیل  هر  به  را  دیگر  کشور 

کشور مصون خواهد بود.
وی افزود: کار خوب دیگر آن است که هر کسی که 
250 هزار دالر در داخل کشور سرمایه گذاری کند 
می تواند اقامت پنج ساله بگیرد. البته از آنجایی که 
آمریکا، ایران را تحریم کرده است این تصور ممکن 
به  افراد  این  برای  مشکلی  که  آید  وجود  به  است 
به  اجرایی  سازوکارهای  این که  حال  می آید  وجود 
در  سرمایه گذاران  که  شده  گرفته  نظر  در  گونه ای 
ایران مرتبط با تجارت برای آمد و شد به کشورمان 

مشکل نداشته باشند.
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درنشسترابطینآموزشیتشکلهادراتاقتهران
مطرحشد

بستهآموزشیاتاقتهرانویژه
دورهتحریمهابرایبنگاههای

کوچکومتوسط
بخش تشکلهای آموزشی رابطین نشست
و مدیران باحضور تهران اتاق خصوصیعضو
دبیراناتحادیههاوانجمنهایاقتصادیوصنعتی
برگزارشد.درایننشستکهباهدفشناسایی
ظرفیتهایونیازهایآموزشیتشکلهایعضو
مدیر ملکی، غالمرضا شد، برگزار تهران اتاق
امورتشکلهاومسئولیتاجتماعیاتاقتهران
وناصرعندلیب،مدیرموسسهآموزشوتوسعه
منابعانسانیاتاقتهران،توضیحاتیدرارتباطبا
برنامههایآموزشیاتاقتهرانبهمنظورتقویت

تشکلهاارائهدادند.
و  شناسایی ظرفیت های  با هدف  که  نشست  این  در 
نیازهای آموزشی تشکل های عضو اتاق تهران برگزار شد، 
غالمرضا ملکی، مدیر امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی 
اتاق تهران و ناصر عندلیب، مدیر موسسه آموزش و توسعه 
منابع انسانی اتاق تهران، توضیحاتی در ارتباط با برنامه های 
آموزشی اتاق تهران به منظور تقویت تشکل ها ارائه دادند. 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در آغاز این نشست 
غالمرضا ملکی با اشاره به رویکرد ویژه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران به مقوله آموزش بنگاه ها و دارندگان 
کارت بازرگانی، هم افزایی و هم فکری بیشتر میان پارلمان 
بخش خصوصی و تشکل ها را گام بلندی برای توسعه و 

به روز رسانی بنگاه های اقتصادی عنوان کرد.
او با بیان اینکه طی نیمه نخست امسال، چندین دوره 
آموزشی ویژه تشکل ها در اتاق تهران برپا شد، از ادامه 
برنامه های آموزشی این اتاق برای تقویت تشکل ها در ادامه 

سال جاری خبر داد.
مدیر امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران 
توجه  تشکل ها،  آموزش  توسعه  راستای  در  گفت: 
خواهیم  تشکل ها  عمومی  روابط  بخش  به  ویژه ای 
داشت و قصد داریم با برگزاری نشست هم اندیشی با 
مسئوالن روابط عمومی این بخش ها، بسته آموزشی 
این  ادامه  در  کنیم.  تدوین  نیز  را  بخش  این  ویژه 
نشست، مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی 
اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی نیمه نخست سال 
جاری در مجموع 16 دوره آموزشی ویژه تشکل ها در 
اتاق تهران برگزار شد، گفت: طی این مدت، 327 نفر از 
اعضای تشکل ها در دوره های آموزشی اتاق تهران شرکت 
کردند و در مجموع 4660 نفر ساعت برنامه آموزشی ویژه 
این بخش ها برگزار شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، رشد داشته است. ناصر عندلیب با اشاره به اینکه از 
ابتدای سال جاری، دوره MBA ویژه دبیران تشکل ها در 
اتاق تهران آغاز شده و تا خردادماه سال آینده ادامه دارد، 
افزود: برنامه آموزشی اتاق تهران برای نیمه دوم امسال، با 
20 عنوان دوره آموزشی تدوین شده است. وی گفت: بر 
اساس این بسته پیشنهادی پیشنهادی اتحادیه اروپا ویژه 
ایران، همکاری بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی 
با ایران در دستور کار قرار گرفته است، از این رو 
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران 
با تشکیل کارگروهی، بسته آموزشی ویژه بنگاه های 
تا  است  تهیه کرده  را   )SME( و متوسط  کوچک 
بنگاه های این بخش، ظرفیت های به روز رسانی خود 
برای همکاری با شرکت های اروپایی را تقویت کنند.

وی همچنین از برنامه اتاق تهران برای انعقاد توافق 
نامه های آموزشی با تشکل ها خبر داد و یادآور شد 
که موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران 
برای  مذاکراتی  اتاق  این  عضو  تشکل   3 با  تاکنون 

امضای تفاهم نامه آموزشی داشته است.
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دکترحسینبهبودی
مشاورومدرسبازاریابی،فروشوتبلیغات

مواجهه در کسبوکارها رهبران و مدیران
بهخصوص تجاری حاد مشکالت و مصائب با
به پیش از بیش تورمی رکود بروز زمان در
تصمیمگیریهایمنطقیدورازاحساساترایج
درسطحجامعهنیازمندندتابتوانندباچالشهای
متعددوشکوتردیدهایعدیدهپیشروبه

خوبیکنارآیند.
تصمیمات حیاتی مدیران شجاع در دوران رکود

با نگاهی گذرا به سیر وجودی اینگونه مشکالت در 
سطح داخلی و جهانی که در سال های اخیر گریبان 
می توان  خوبی  به  گرفته  را  موسسات  از  بسیاری 

دریافت که با ابزارهایی همچون:
- نقد و بررسی دوباره نقاط ضعف و قوت سازمانی

تغییر رویه در  و  بیشتر  به سوی چابکی  - حرکت 
بعضی قسمت ها و تصمیم گیری ها

در  انسانی  نیروی  ترکیب  در  دقیق تر  بررسی    -
تمامی سطوح

- نگاهی هوشمندانه تر به سایر بازارهای هدف
- تامین مواد اولیه از سایر مراکز

- جست وجوی بازارهای جدید داخلی و صادراتی
- کاهش تولید محصوالت متنوع و متعدد و تمرکز 
بر محصوالت کمتر و حیاتی تر تا رفع التهابات بازار

می توان به روشی اصولی برای مقابله با چالش های 
به  رسیدن  وثوق  چند  هر  یافت،  دست  نظر  مورد 
و  اساسی  اصل  یک  در  تنها  حساس  مرحله  این 
باثبات،  رهبری  »وجود  است:  نهفته  استراتژیک 

مقتدر، مدبر و شجاع در راس سازمان.«
در مواجهه با شرایط سخت سازمانی، تنها عملکرد 
سازمانی  رهبری  و  مدیریت  همه جانبه  و  حرفه ای 
لحظات  اخذ تصمیمی درست در  به  دلیرانه منجر 

اصلیمهمباهدفحضورپایداردردورانرکودبازار

تصمیماتحیاتیمدیرانشجاعدردورانرکود

می توان  اساسی  رویکرد  این  با  و  می شود  حساس 
نجات  ورطه سقوط  به  نزدیک شدن  از  را  سازمان 
از هم  مانع  نه تنها  این شیوه رهبری سازمانی  داد. 
پاشیدن سازمان می شود، بلکه باعث تحکیم بیشتر 
اثبات می شود که  به خوبی  نیز می شود و  سازمان 
در دریاهای متالطم و توفانی تجارت، این ناخدای 
حرفه ای است که با اجرای به موقع راهبرد اصولی، 
قادر است کشتی سازمان خود را به ساحل نجات 

هدایت کند.
این  در  علمی  و  دقیق  بررسی  و  جامع  مروری  با 
مورد اساسی، به خوبی می توان به دو عامل مهم در 
ایجاد فاجعه عمیق شکست شرکت های به اصطالح 
شایسته  مدیریت  خأل  اول:  برد.  پی  شکست ناپذیر 
و دلیر در راس امور و دوم: نبود اصولی که در این 

مقاله به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
مدیران ترسو همواره در اخذ تصمیمات درست در 

لحظات حساس به تردید و شک دچار می شوند.
همه  بین  مشترک  »رفتار  بتوان  شاید  را  امر  این   
باید به تفصیل به نقد  مدیران ترسو« تلقی کرد و 
توانایی ها  این عدم  اصلی  و سرچشمه های  ریشه ها 

در اتخاذ تصمیمات دشوار و اساسی پرداخت.
بانک  جمع آوری  به  بی توجهی  همچون  عواملی 
مشتریان،  مورد  در  استراتژیک  و  دقیق  اطالعات 
مواد،  تامین  جهت  مراکز  سایر  در  تحقیق  رقبا، 
آموزش و یادگیری مداوم و مستمر در سازمان و... 
که باید در زمان آرامش بازار صورت پذیرد به عالوه 
همواره  سازمانی؛  و  شخصی  خودشیفتگی  و  غرور 
غیرمنطقی  تصمیمات  به  را  مدیران  از  دست  این 

بر مبنای تجربیات شخصی، حس غریزی و قضاوت 
لحظه ای سیستم سنتی سوق خواهد داد که در آن 
رضایت و خشنودی همه کارکنان و مدیران مدنظر 
قرار می گیرد و همواره آنها را در لحظات حساس به 

سوی تله ای بزرگ روانه می کند.
سوال: برای گریز از این روند معیوب چه باید کرد؟

و  واقعی  اصول  بر  مبتنی  برنامه  یک  طراحی   -
حرفه ای منطبق با واقعیت های موجود و نه براساس 

نظر شخصی و احساسی
- جذب مشاوران الیق و اخذ راهکارهای هوشمندانه 

از آنها
سمت  به  قوا  تمام  با  نفسگیر  لحظات  در  می تواند 
نجات مجموعه حرکت و سازمان را با هدایت حرفه ای 
از افتادن در ورطه چالش های فراگیر رها کند. الزم 
به یادآوری است که در شرکت های بزرگ، مدیران 
کاربردی  لحاظ  به  که  هستند  واقف  امر  این  به 
بعضی از بخش های سازمان از بعضی دیگر ضعیف تر 
و ناکارآمدتر عمل می کنند. هر چند این ناکارآمدی 
در یک بخش سازمان های وسیع نگران کننده است 
نقش  کلی  به صورت  سازمانی  موفقیت  عدم  در  اما 
امر در  نمی کند در صورتی که همین  ایفا  بسزایی 
شرکت های کوچک تر متفاوت تر است و می تواند در 

بسیاری از موارد، تمامیت سازمان را تهدید کند.
بنابرایـن بـرای خنثـی کردن این بحـران در صورت 
تـا دیـر نشـده بهتریـن،  شـیوع آن سـعی کنیـد 
بـا  و  بیابیـد  را  افـراد  مسـتعدترین  و  خالق تریـن 
تدویـن تصمیم های کلیـدی، اسـتراتژیک و حیاتی 
و تفویـض اختیـار در مسـوولیت های مهـم بـه این 
افـراد شایسـته و الیق، هرچـه سـریع تر ناکارآمدی 
فـوق را مرتفـع کنیـد و با ایجـاد تـوازن منطقی در 
مسـیر دسـتیابی بـه اهـداف و شـاخص های مـورد 

نظـر و آرمانـی قـرار بگیرید.
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نگاه آخر

نقشبافیزناندرکنجزیارت

پارچـه  از  دسـت بافی  »جاجیـم« 
کلفت شـبیه بـه پاِلس کـه از پالس 
نیـز نازک تـر اسـت و آن را از نخ های 
رنگیـن و ظریـف پشـمی یـا پنبه ای 
یا آمیـزه ای از ایـن دو می بافند. مواد 
اولیه جاجیم پشـم اسـت و بافت آن 
شـبیه گلیـم اسـت، بـا ایـن تفـاوت 
کـه جاجیـم در چهـار تختـه بافتـه 
می شـود و پـس از بافتـن بـه هـم 
متصـل و دوخته می شـود. جاجیم ها 
پـرز ندازنـد و می توان از هـر دو روی 
آن اسـتفاده کرد. کوچ نشـینان از آن 
بهـره زیادی می برنـد و کاربرد آن به 
عنوان روانداز و محافظ سـرما اسـت. 
جاجیم مناسـب ترین چیـزی بود که 
در قدیـم روی کرسـی می انداختند، 
روسـتای  در  بافـی  جاجیـم  هنـر 
»زیـارت« گـرگان ارثیه ای اسـت که 
از مادران به دخترانشـان و همواره از 
نسـلی به نسـل دیگـر منتقل شـده 
اسـت. زنـان هنرمنـد جاجیـم بـاف 
در روسـتای »زیـارت« شـهر گرگان 
تـار را در پـود وجـودی اش گـره زده 
و زیباترین نقش ها را با سرانگشـتان 
زیبایشـان بـه وجود می آورنـد. آن ها 
پسـتوی  در  را  خـود  کارگاه هـای 
بـه  می کننـد  پـا  بـر  خانه هایشـان 
امیـد آنکه همانند گذشـته شـانه به 
شـانه خانـواده در چرخـه اقتصـادی 
ایـن  امـروزه  باشـند.  خانـه سـهیم 
یـاری  نیازمنـد  زیـارت  زنـان  هنـر 
دولـت مـردان اسـت تـا در پسـتوی 
خانه هایشـان بـه فراموشـی سـپرده 

نشود.
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