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پیشران های رونق تولید

مراسم ترحیم شادروان محمدحسن باقری 
پدر گرامی آقایان: علی، صادق، پیام باقری و یگانه دختر داغدارش

زمان:دو شنبه 27 فروردین ساعت 15 الی 16/15 
مکان: سعادت آباد، میدان کاج، مسجد جامع الرسول

حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی 
خاطر بازماندگان خواهد بود.

احمد دوست حسینی/ دنیای اقتصاد
و  بازدارنده  »رونق تولید« در گرو حذف موانع 
تدارک پیشران های شتاب دهنده تولید است. 
رانت های دندان گیر و تورم افسار گسیخته و پیامد 
تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد 
بازدارنده های پرتوان رونق تولید  از  و تبعیض، 
به شمار می روند. سرمقاله روزنامه »دنیای اقتصاد« 
1۷ فروردین ماه 1۳۹۸، با عنوان »دشمنان تولید 
ایرانی« این پس ران ها را نشانه رفته است، زیرا 
دشمن هم می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت 

باشد و هم عامل عقبگرد شود.
در آن یادداشت، به مناسبات ضد تولیدی اقتصاد ایران 
اشاره شده است و کاسبان رانت و تورم، ذی نفعان اصلی 
سرکوب تولید داخلی دانسته شده اند. برای دفع این 
دشمنان، سیاست های مالی، پولی، ارزی و تجاری باید 
در جهت کور کردن چشمه های جوشان تورم و رانت 
به کار گرفته شوند تا دشمنان تولید داخلی خلع سالح 
شوند. تنها در این صورت است که جاخوش کرده ها 
بر بساط ثروت اندوزی، از گذر گاه رانت و تورم پراکنده 

دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاري توانیر اعالم کرد:

افزايش 75 درصدي 
سرمايه گذاري در طرح هاي انتقال
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واگذاري هاي  از  حاصل  منابع  بار  اولین  براي 
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دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاري توانیر اعالم کرد:

افزایش ۷5 درصدي 
سرمایه گذاري در طرح هاي 

انتقال/ اختصاص منابع حاصل 
از واگذاري ها به صنعت برق

با  توانیر  سرمایه گذاري  توسعه  و  بودجه  دفتر 

اشاره به اخذ ابالغیه تخصیص منابع حاصل از 
اعالم  برق،  به صنعت  نیروگاه منجیل  واگذاري 
کرد براي اولین بار منابع حاصل از واگذاري هاي 

صنعت برق به این صنعت اختصاص یافته است.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
معاونت  سرمایه گذاري  توسعه  و  بودجه  دفتر 
برنامه ریزي و امور اقتصادي توانیر طي گزارشي از 
اختصاص منابع حاصل از واگذاري ها به صنعت برق 

براي نخستین بار خبرداد.
منابع  تخصیص  ابالغیه  اخذ  پي  در  دستاورد  این 
حاصل از واگذاري نیروگاه منجیل در سال گذشته 

محقق شده است.
با سازمان  تعامل  این گزارش مي افزاید: پیگیري و 
به  برق  صنعت  بودجه  تدوین  و  بودجه  و  برنامه 
صنعت  در  ضروري  فعالیت  هیچ  تقریبا  طوري که 
است،  نكرده  برخورد  بودجه اي  موانع  با  برق 
همچنین پیگیري و راهبري 55 موافقت نامه سرمایه 
گذاري و کسب رتبه اول طرح هاي حوزه آب و برق 
موافقتنامه هاي  مبادله  و  تكمیل  در  نیرو  وزارت 
تملك دارایي هاي سرمایه اي که در نهایت مجموع 
بهینه سازي  و  توسعه  درطرح هاي  سرمایه گذاري 
به  رشد  درصد   75 از  بابیش   96 سال  در  انتقال 
دیگر  از  شد،  بالغ  ریال  میلیارد  هزار   24 حدود 

دستاوردهاي شرکت توانیر به شمار مي رود.
قابل ذکر است: دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاري 
ارایه گزارش منابع و مصارف صنعت برق  با  توانیر 
طي برنامه ششم توسعه به مراجع ذیربط و تالش 
براي کاهش شكاف میان قیمت تمام شده و قیمت 
زمینه  آوردن  فراهم  ضمن  برق،  فروش  تكلیفي 
مراجع  همراهي  برق،  تعرفه هاي  در  جزیي  اصالح 
تصمیم گیري در زمینه اصالح قیمت برق در مقاطع 

بعدي را نیز فراهم ساخته است.

می شوند و فرصت فراگیر شدن مناسبات اقتصادی سالم 
و رویش و شكوفایی استعدادها برای نوآوری و خلق ثروت 

فراهم می شود.
پیشران های »رونق تولید« نیز شامل: رشد سرمایه گذاری 
سرانه، ارتقای کیفیت سرمایه گذاری و افزایش تجارت 
رشد  بدون  که  است  روشن  است.  متقارن  متوازن 
سرانه(،  سرمایه  خالص  )انباشت  سرانه  سرمایه گذاری 
ظرفیت تولید سرانه افزایش نمی یابد. کیفیت سرمایه گذاری، 
نرخ افزایش تولید به ازای واحد سرمایه گذاری را رقم می زند 
و از معیار های تعیین کننده است. بارزترین شاخص کیفیت 
سرمایه گذاری، نرخ بازدهی آن براساس قیمت محصول 
در بازار رقابتی و قیمت نهاده  با معیار هزینه فرصت است. 
باید صادرات گرا  این جهت است که سرمایه گذاری  از 
رونق  سرمایه گذاری  آن  باشد.   )export oriented(
بخش است که بتواند با داده  ستانده غیر یارانه ای و فارغ 
از قیمت گذاری دستوری و حمایت های تعرفه ای، با مازاد 
تولید خود پایدار بماند و توسعه یابد. سرمایه گذاری هایی 
که با رویكرد خود بسندگی و رقابت گریزی انجام شده یا 
می شوند و با حمایت های بی دریغ از منابع عمومی یا با 
تحمیل به مصرف کننده سر پا هستند، نه تنها رونق بخش 
تولید نیستند بلكه تلف کننده منابع بوده و فقر و رکود 
می آفرینند.  پیشران دیگر رونق تولید رشد و گسترش 
تجارت است، آن هم تجارتی که متوازن و متقارن باشد. 
براساس شواهد تاریخی، از دیر باز، با یكجانشینی و تمدن 
گزینی انسان و پیدایش شهر ها، کشور ها، حكومت ها و 
امپراتوری ها، رونق داد و ستد درون سرزمینی و پویایی 
تجارت برون مرزی و بومی از اولویت های جوامع بوده 
است که سابقه تاریخی بیش از 2۰۰۰ ساله جاده ابریشم 
نماد بارز آن است. در امپراتوری های چین و ایران و روم 
باستان، روان سازی مبادله و گسترش تجارت فرا سرزمینی 

برای رونق تولید داخلی و دسترسی به محصوالت، دانش 
و فنون دیگر جوامع مورد توجه و اهتمام بوده است. 
شبكه  مواصالتی چند ده هزار کیلومتری جاده ابریشم، 
با شاخه های شمالی، مرکزی و جنوبی  در سرزمین های 
چین، آسیای مرکزی، شبه قاره هند، ایران، شبه جزیره 
عربستان، شامات، شمال آفریقا و اروپا که شرق چین را 
تا غرب اروپا به یكدیگر پیوند داده بود نشان از اهمیت 
و کارکرد تجارت جهانی آن دوران دارد. نكته مهم اینكه 
تجارت در آن دوران عموما شامل ثروت های خلق شده 
و  سرزمین ها  این  ساکنان  فناوری  و  دانش  مبتنی بر 
مزیت های رقابتی آنها بوده است. به لحاظ وجود منافع 
مشترک در مبادالت تجاری متوازن و مقارن و به رغم 
رقابت های سیاسی و منازعات و درگیری های نظامی، 
تجارت در جاده ابریشم حدود ۱5 قرن در سلسله های 

حكمرانی مختلف تداوم و گسترش یافته است.
با انقالب صنعتی و گسترش تولیدات انبوه کارخانه ای و 
تحول در حمل و نقل دریایی، حجم تجارت جهانی افزایشی 
چشم گیر یافت ولی ترکیب آن نامتقارن شد. غرب به 
انرژی و مواد اولیه برای تولید انبوه نیاز داشت و از دیگر 
سرزمین ها تامین می کرد. تجارت نامتقارن مبادله منابع 
طبیعی با کاالهای ساخته شده شكل گرفت و روز افزون 
شد و اقتصاد ها به دو دسته تقسیم شدند. کشور هایی که 
ارزش افزوده و ثروت های خلق شده را با یكدیگر مبادله 
می کنند و کشور هایی که همچنان تجارتی نا متقارن دارند 
که اقتصاد ما هم یكی از آنها است. سهم اندک صادرات 
ایران در صادرات جهانی، سهم باالی نفت و مواد اولیه در 
صادرات کشور و شكاف زیاد قیمت متوسط هر تن کاالی 
وارداتی )در سال  با قیمت متوسط کاالهای  صادراتی 
2۰۱۸ سهم صادرات ایران در صادرات دنیا 7/ ۰ درصد 
برآورد شده۱،  در سال ۱۳96 سهم نفت در صادرات 
کشور بیش از 65 درصد گزارش شده2 و طی سال ۱۳96 
متوسط قیمت هرتن کاالی صادراتی کشور، حدود 25 
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آمادگی سندیکا برای جمع آوری 
و ارسال کمک های شرکت های 

عضو به مناطق سیل زده
خود  آمادگی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
کمک های  ارسال  و  جمع آوری  برای  را 
 شرکت های عضو به مناطق سیل زده اعالم کرد. 
وقوع سیل  متاسفانه  است؛  آمده  نامه  ابتدای  در  ـ 
از استان های کشور، موجب جان باختن  در برخی 

خسارات  آمدن  وارد  و  عزیز  هم میهنان  از  شماری 
است.  شده  زده  سیل  مناطق  ساکنین  به  گسترده 
ویرانگر  سیلی  گرفتار  عزیزمان  ایران  که  امروز 
ملزومات  از  مناطق،  این  متاسفانه ساکنین  و  شده 
انسجام  و  نیستند، همراهی  برخوردار  اولیه زندگی 
پیش نیازی  خصوصی  و  دولتی  مختلف  بخش  های 
 برای بهبود شرایط حاکم بر استان های سیل زده است. 
صنعت  سندیكای  است؛  شده  تاکید  ادامه  در  ـ 
از بخش خصوصی صنعت  نمایندگی  به  ایران  برق 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  کشور  برق 
دیده،  آسیب  عزیز  هموطنان  آالم  کاهش  و  خود 
آمادگی دارد همچون تجارب گذشته در زلزله های 
کرمانشاه،   ۱۳96 سال  و  آذربایجان   ۱۳9۱ سال  
نیاز  مورد  اقالم  و  کاال  جمع آوری  به  نسبت 
نیكوکار  و  خیر  اعضای  حمایت  با  آسیب دیدگان 
 خود و توزیع آن در مناطق آسیب دیده اقدام کند. 
عضو  شرکت های  چنانچه  می افزاید؛  نامه  این  ـ 
و  اقدام ملی  این  به مشارکت در  سندیكا عالقمند 
خداپسندانه باشند، دبیرخانه سندیكا آمادگی خود را 
برای جمع آوری کاالها و اقالمی همچون پتو، البسه، 
و  فرش، موکت، موادشوینده، موادغذایی کنسروی 
لوازم بهداشتی )به ویژه برای کودکان از جمله شیر 
خشك و پوشك( و داروهای مازاد دارای تاریخ مصرف 
 را به منظور ارسال به مناطق سیل زده اعالم می دارد.

از  آن دسته  که  است  شده  اعالم  پایان  در  ـ 
از  بخشی  دارند  آمادگی  که  عضو  شرکت های 
پیمانكاری  یا  مهندسی  ظرفیت های  و  تجهیزات 
خود را در بازسازی زیرساخت های مناطق سیل زده 
بكار گیرند، مراتب را به سندیكا اعالم فرمایند. به 
سندیكا  دبیرخانه  با  هماهنگی  برای  و  منظور  این 
با شماره تلفن ۳-6657۰9۳۰ )داخلی ۱۱۱ خانم 

باقرپور( تماس حاصل فرمایید.

رشد مصرف برق کشور سالیانه ۷ درصد است

تعرفه پلکانی، ابزاری مناسب 
برای مدیریت مصرف نفت و 

انرژی
فصل اقتصاد - باقری گفت:رشد مصرف برق در 
کشور به صورت میانگین سالیانه ۷ درصد است 

که در کنار آن ظرفیت تولید هم باید ارتقا یابد.
پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیكای برق 
انرژی  و  اقتصادی  با خبرنگار  گو  و  در گفت  ایران 
اشاره  با   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه 
به رشد سالیانه مصرف برق اظهار کرد: رشد مصرف 
برق در کشور به صورت میانگین سالیانه 7 درصد 
تولید  افزایش مصرف ظرفیت  این  است و در کنار 
نیز افزایش می بابد، اما به دلیل کمبود منابع مالی 

وزارت نیرو طی سال های گذشته ظرفیت همپای 
مصرف رشد نكرده است.

با  ایران  برق  سندیكای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
اشاره به نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: در سال های 
۸9 نوسانات نرخ ارز باعث افزایش چندبرابری هزینه 
سرمایه گذاری در این صنعت شد و علیرغم تاکید 
در  تعدیل  نرخ  گنجاندن  بر  مبنی  برق  سندیكا 
قراردادها، متاسفانه با نبود نرخ تعدیل، صنعت برق 

با مشكالت فراوانی مواجه شد.
عبور  در  خصوصی  بخش  نقش  به  اشاره  با  وی 
دور  برای  کرد:  ابراز  المللی  بین  تحریم های  از 
بخش  کمك  به  آمریكا  یكجانبه  تحریم های  زدن 
خصوصی نیاز است و باید ضمن تقویت این حوزه و 
پرداخت بدهی و تعدیل سازی قرارد ادها با تحریم ها 

مقابله کرد.
بخش  مطالبات  پرداخت  عدم  اشاره  با  باقری 
افزود: کمبود منابع  نیرو  از سوی وزارت  خصوصی 
بخش  برای  را  فراوانی  مشكالت  نیرو  وزارت  مالی 
خصوصی بوجود آورده و باعث انباشت بدهی شده 
البته بحث مطالبات به تنهایی توسط وزارت  است 
نیرو انجام نمی شود و نیازمند همكاری سایر دستگاه 

اجرایی است.
بیشتر بخوانید: برنامه های وزارت نیرو برای مدیریت 

مصرف آب و برق 
برق  از صنعت  قانون حمایت  در   6 افزود:ماده  وی 
مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قیمت نهایی با نرخ 
لحاظ شود  قانون  مطابق  باید  مشترک  از  دریافتی 
که متاسفانه این موضوع در بودجه 9۸ دیده نشده 

است.
باقری گفت: طرح وزارت نیرو مبنی بر پلكانی کردن 
تعرفه برق می تواند کمك شایانی به این صنعت و 

رعایت الگوی مصرف صحیح کمك کند.
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خسارت 50 میلیاردي سیل 
وبارندگي ها به تاسیسات برق 

رساني چهارمحال وبختیاري
استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
چهارمحال وبختیاري از برآورد 50 میلیارد ریال 
خسارت به تاسیسات برق رساني این استان در 

پي سیل وبارندگي هاي اخیر خبر داد.
روابط  از  نقل  به  توانیر  خبري  پایگاه  گزارش  به 
چهارمحال  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عمومي 
این  عامل  مدیر  فرهزاد  مجید  مهندس  وبختیاري 
افزود: بیشترین خسارات  این خبر  با اعالم  شرکت 
اردل  و  لردگان   ، کوهرنگ  شهرستانهاي  در  وارده 
مربوط به شبكه هاي برق رساني  فشار متوسط و 

ترانسفورماتورها بوده است .
وي در ادامه این خبر تشریح کرد : در پي بارندگي 
 ۸4  ، بحران  وقوع  آن  تناوب  به  و  آسا  سیل  هاي 
اکیپ عملیاتي این شرکت بعالوه اکیپ هاي بخش 
پیمانكاران در سخت ترین شرایط در وضیعت آماده 
باش کامل به نگهداري  ورفع عیوب  تاسیسات برق 
پایداري  براي  و  بوده  مشغول  استان  رساني سطح 
و  تالش  حال  در  روزي  شبانه  بصورت  ها  شبكه 

فعالیت بودند.  

آخرین وضعیت آبگرفتگي 
تاسیسات توزیع برق در 

خوزستان
براساس آخرین گزارشها از روستاهاي سیل زده 
استان خوزستان، جریان برق ۳1 روستا با ۹۸0 
شده  قطع  مردم  جان  حفظ  جهت  به  مشترک 

است.
برق  استان  توزیع  کامران حدادي سخنگوي شرکت 
با پایگاه خبري توانیر تعداد  خوزستان در گفت وگو 
استان در شوشتر و شعیبیه  این  برق  بي  روستاهاي 
را 6 روستا، شوش ۱ روستا، عبدل خان ۱4 روستا و 
به  امیدواري کرد  ابراز  و  سوسنگرد ۱۰ روستا عنوان 
زودي تعداد 56 ترانس بي برق این استان پس از رفع 
آب گرفتگي و اطمینان از امنیت تاسیسات، برقدار شود. 
بر پایه این گزارش در بارش سیل اخیر همچنان  ۱24 
روستا با ۸۳۸6 مشترک تخلیه شده و در مجموع ۳6۰ 
ترانس در حیطه عملكرد توزیع برق استان خوزستان  

تحت تاثیر قرار گرفته است.
با ۳۸2  عبدالخان  شهرستان  افزاید  مي  گزارش  این 
اشتراک برق در ۱4 روستا و 2927 روستاي تخلیه شده  
به لحاظ آبگرفتگي، در صدر ۳۱ روستاي ذکر شده قرار 

دارد. 

اعزام دو دستگاه دیزل ژنراتور از اصفهان به خوزستان
در پي وقوع سیل و آب گرفتگي در برخي از استانها، مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان 2 دستگاه 

دیژل ژنراتور به ظرفیت 2۷5 و 250 کیلو ولت آمپر را به اهواز اعزام کرد.
به گزارش پایگاه خبري توانیر به نقل از روابط عمومي توزیع اصفهان، در پي وقوع سیل و آب گرفتگي در 
برخي از استانها مدیرعامل این شرکت ضمن ابراز همدردي با مردم این استان ها  2 دستگاه دیژل ژنراتور 

به ظرفیت 275 و 25۰ کیلو ولت آمپر را به  شهر اهواز اعزام کرد.
در این کار انسان دوستانه 4 نفر از همكاران شرکت از حوزه معاونت بهره برداري، امور شمال غرب و جنوب 

شرق حضور داشتند. 
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راهکار رونق تولید برق
سعید محسنی /مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 

اصفهان
سال جاری به نام سال رونق تولید نام گذاری شد. 
انرژی الکتریکی نیز محصول و خدمتی زیربنایی 
است که می تواند با این نام گذاری رونقی را برای 
نیروگاه های تولید برق شاهد باشد، اما بشرطها و 

شروطها.
در قانون هدفمندی یارانه ها که ۱۰ سال از تصویب آن 
می گذرد، رسیدن به قیمت واقعی برق طی پنج سال 
پیش بینی شده بود. متاسفانه واقعی شدن قیمت برق 
که تحقق نیافته هیچ، بلكه با افزایش سه برابری نرخ 
ارز در اواسط سال گذشته فاصله بین قیمت تمام شده 
و قیمت تكلیفی بیشتر و بیشتر شده است.  از سوی 
دیگر، در تابستان سال گذشته کاهش سرمایه گذاری در 
صنعت تولید نیروی برق، تاثیر خود را با خاموشی های 
پراکنده ای در سطح کشور به نمایش گذاشت. هرچند 
به نظر می رسد بارندگی های خوب ابتدای سال جاری 
در  خاموشی  کاهش  حداقل  یا  فقدان  نویدبخش 
سال جاری باشد، اما این امر اصال به آن معنا نیست 
که مشكالت تولید برق و نیروگاه ها مرتفع شده است. 
با اقبال مجلس شورای اسالمی در بند ج تبصره ۱5 
از  حمایت  جهت  بندی  کشور،   ۱۳9۸ سال  بودجه 

سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه ها با صدور 
مجوز صادرات 5۰ درصد برق تولیدی به خارج از کشور 
لحاظ شده است. انتظار می رود این فرصت منابعی را 
جهت توسعه و احداث نیروگاه های جدید فراهم کند. با 
این توضیح اولیه پیشنهادهایی جهت رونق کسب وکار 

نیروگاه ها و تولید برق در کشور ارائه می شود:
نیروگاه ها در  احداث  قراردادهای  تیپ  بازنگری در   -
و...   ECA، BOO متقابل،  بیع  مختلف  قالب های 
به منظور استفاده از فرصت ایجاد شده و جذاب کردن 

شرایط برای سرمایه گذاران خارجی.
- تعامل بیشتر با کشورهای همسایه جهت تسریع در 
اجرای طرح های افزایش ظرفیت شبكه تبادل برق با 
یادآوری  متفاوت.  افق  دارای  و  همسایه  کشورهای 
به  قریب  به  انتقال کشور  اکنون شبكه  هم  می شود 
اتفاق همسایگان متصل است، اما ظرفیت انتقال انرژی 
الكتریكی به حدود دو هزار مگاوات که حدود 5/ 2درصد 

ظرفیت نصب شده کشور است، محدود است.
فنی  دانش  انتقال  جهت  قبلی  تالش های  ادامه   -
نیروگاه های با راندمان باالتر ازکالس های H، J و تالش 
جهت بومی کردن بخش قابل توجهی از تولید قطعات و 
تجهیزات آنها در داخل کشور و بازار منطقه با استفاده 

از پتانسیل صنایع توانمند داخلی.
- استفاده از ظرفیت بودجه سال جاری از جمله بند و 
تبصره 5 بابت کاهش بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های 

بخش خصوصی.
- اصالح اقتصاد صنعت برق با اصالح تعرفه ها و قیمت 
خرید برق تولیدی از نیروگاه ها توسط شرکت مدیریت 
شبكه و اصالح تدریجی قیمت فروش آن به مشترکان 
که به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین راهكار مطرح 
تاخیر  به  و  نیست  آن  از  گریزی  که  راهكاری  است. 
انداختن آن جز پیچیده تر شدن موضوع و سخت تر و 

طوالنی تر شدن رفع آن حاصلی ندارد.

مصرف برق در کشور 2 برابر 
میانگین جهانی است

در  برق  مصرف  گفت:  صالحی   - اقتصاد  فصل 
با  باید  و  است  جهانی  میانگین  برابر   2 کشور 

فرهنگ سازی از اتالف انرژی جلوگیری کرد.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  تهران  اتاق  زیست  محیط 
اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به 
نوسانات نرخ ارز در سال 9۱ اظهار کرد: در سال 9۱ 
به دلیل تحریم های بین المللی و نوسانات نرخ ارز، 
حدود هزار قرارداد در حوزه توزیع و انتقال برق به 
دلیل مشكالت ذکر شده متوقف شد، این سونامی 
ارزی نیز در سال گذشته تكرار شد و به دلیل عدم 
این  برای  فراوانی  مشكالت  آمادگی  و  بینی  پیش 

صنعت به وجود آمد.
بخش  به  اشاره  با  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
پیگیری  با  کرد:  تصریح  بودجه  و  برنامه  سازمان 
سندیكای صنعت برق بخشنامه ای از سازمان برنامه 
برای تعدیل قرارد ادهای حوزه برق اعالم  و بودجه 
شد که تا حدودی می تواند مشكالت این صنعت را 

مرتفع سازد.
وی افزود: صنعت برق به عنوان صنعت زیرساخت 
نقش مهمی در توسعه و تجارت محسوب می شود، 
اما در کشور این انرژی به شكل خدمات است و نگاه 

اقتصادی به آن وجود ندارد.
صالحی با اشاره به اقتصاد برق تصریح کرد: مشكل 
و  بازمی گردد  آن  قیمت  به  برق  صنعت  اصلی 
این صنعت،  در  توسعه  و  رشد  برای  گام  نخستین 

می تواند واقعی سازی قیمت ها باشد.
وی با اشاره به سهم انرژی های نو بیان کرد: بنا به 
برنامه ششم توسعه باید سهم انرژی های نو در تولید 
برق به 5 درصد معادل 5 هزار مگاوات برق برسد که 
مشكالت ارزی باعث ُکندی پیشرفت در این حوزه 

شده است.
صادرات  به  اشاره  با  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
برق در شبكه توزیع اظهار کرد: با توجه به موقعیت 
به  برق در زمستان  با صادرات  جغرافیایی می توان 
در  برق  واردات  و  زمستان  در  شمالی  کشور های 

تابستان شرایط را برای تبادل انرژی فراهم کرد.
همسایه  کشورهای  با  انرژی  تبادل  داد:  ادامه  وی 
نیازمند  که  سرمایه گذاری هایی  از  بسیاری  از 
جلوگیری  است،  برق  صنعت  در  کالن  بودجه های 

می کند.
صالحی در پایان گفت: مصرف برق در کشور 2 برابر 
از  سازی  فرهنگ  با  باید  و  است  جهانی  میانگین 

اتالف انرژی جلوگیری کرد.



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : نوسازی مدارس آذربایجانشرقی
پنو  الكترو  :۱-خرید ست  بها  استعالم   : آگهی 

 PLC ماتیك مجهز به
2-خرید تابلو آموزشی مدارات برق پراید-طبق 

مشخصات پیوستی
مشخصات  روتر-طبق  دستگاه   ۳۱ ۳-خرید 

پیوستی 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰۱/25 

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : اردبیل

مناقصه گزار : آب و فاضالب استان اردبیل
:۱-۳9اردبیل-تابلو  بها  استعالم   : آگهی 
برق,کابل افشان تخت 6*4کابل5, 2*4 افشان 
در  کدکاال  ایران  اینكه  گرد,آدابتور-توضیح 
این  پیوستی  باشد-بشرح  نمی  نظر  مد  سامانه 

شرکت قیمت بدهید
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰۱/25 

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : اصفهان 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز   : گزار  مناقصه 
شهرستان شاهین شهر استان اصفهان 

آگهی : استعالم بها اقالم مصرفی کارگاه برق
مهلت دریافت اسناد :۱۳9۸/۰۱/24 

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : اصفهان 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز   : گزار  مناقصه 
شهرستان شاهین شهر استان اصفهان 

آگهی : استعالم بها اقالم مصرفی کارگاه برق
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰۱/24

 تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : زندانهای استان اصفهان
آگهی : استعالم بها لوازم و تاسیسات برقی طبق 

لیست و مشخصات پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰۱/25

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان

روسی2متر  :۱-چوب  بها  استعالم   : آگهی 
مكعب 

۳-سیم و کابل روشنایی 
4-برق و روشنایی و کابل 

مهلت دریافت اسناد :۱۳9۸/۰۱/24 

تاریخ انتشار :۱۳9۸/۰۱/24 
استان : تهران

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
برقرسانی شبكه  نیرو و  انتقال  : مناقصه  آگهی 
عملیاتی  محدوده  در  برق  نیروی  توزیع  های 

منطقه برق سهروردی
ریال    ۳,56۳,24۰,۱۳7  : مالی  برآورد  مبلغ 

مبلغ تضمین : ۳۰4,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰۱/29

اریخ انتشار : 24/۰۱/۱۳9۸
استان : خراسان جنوبی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان خراسان 
جنوبی

 GIS آگهی : مناقصه تابلو فار متوسط کمپكت
 )OUT DOOR بیرونی  فضای  در  )نصب 
مربوط به چهارراه قدیم بیجند و چهارراه غفاری 

بیرجند
مبلغ تضمین : 4۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰۱/24
استان : خراسان رضوی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق مشهد
لوازم  تامین سرویس  و  تهیه  مناقصه   : آگهی 
اندازه گیری آمپری و عملیات اتصال انشعاب 

به شبكه
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راهکارهای تحقق شعار سال در گفت وگو با 
غالمحسین شافعی

رونق تولید در دوران جنگ 
اقتصادی نیازمند عزم حاکمیتی 

است
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران معتقد است، چنانچه 
بخش خصوصی به این باور برسد که حمایت های 
واقعی و با برنامه از تولید صورت می گیرد و زمینه 
آماده  اقتصادی  صحنه  در  فعاالنه  حضور  برای 
است، پا پیش می گذارد. در این وادی الزم است 
اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای 

باثبات برگردد و نظام انگیزشی نیز اصالح شود.
به  رهبری  معظم  مقام  ویژه  توجه  با  سال 9۸  آغاز 
موضوع رونق تولید همراه بود تا آنجا که سال جدید 
را به همین عنوان نام گذاری کردند و از همه مسئوالن 
خواستند تا در راستای تحقق این هدف واال از هیچ 
اقدامی دریغ نكنند. به اعتقاد رئیس اتاق ایران آنچه 
برای رونق تولید ضرورت دارد، اصالح نظام انگیزشی 
تام  به معنای  باید  اقتصادی  فعاالن  است.  در کشور 

کلمه احساس کنند که محیط برای تولید مهیا است.
غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی 
بر  ایران  اتاق  پایگاه خبری  با  کشور در گفت وگویی 
این نكته تأکید کرد که رونق تولید در شرایطی که 
همه عوامل علیه آن است، نیازمند نگاهی سیستمی 
و همه جانبه است و اصالحات ساختاری جدی طلب 
می کند. البته پیش از هر اقدامی باید ثبات و آرامش بر 

اقتصاد کشور حكم فرما شود.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

مقام معظم رهبری سال 9۸ را به عنوان سال »رونق 
تولید« نام گذاری کردند، به نظر شما، وظیفه دولت 

برای تحقق این شعار چه خواهد بود؟
تولید« آن هم در شرایط تحریم  تحقق شعار »رونق 
بسیار  است که  اقداماتی  اقتصادی مستلزم  و جنگ 
پیچیده تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی را 
طلب می کند که نیازمند عزم و اراده ای قوی از سوی 
حاکمیت است و نمی توان فقط از دولت انتظار داشت 
به عنوان قوه مجریه برای تحقق این هدف واال تالش 
اقتصادی  اقتصاد در شرایط جنگ  کند. مقاوم سازی 
از مسیر تقویت و رونق بخشی به تولید محقق  جز 
نمی شود. درک این مسئله که در شرایط بحرانی فعلی، 
فقط تولید داخلی می تواند کشور را از وضعیت وخیم 

برهاند، بسیار قابل ستایش است.
در شرایطی که واردات بسیاری از اقالم موردنیاز کشور، 

تحت تأثیر تحریم با مشكل روبه رو شده، فرصتی برای 
بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینكه از این 
فرصت در راستای تقویت و رونق تولید داخل بهره 
ببریم یا فرصت سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت 

و نوع نگاه تصمیم سازان کشور دارد.
ایجاد شده  اقتصادی  و شرایط  تحریم ها  به  توجه  با 
مشكالت  با  تولید  مختلف  بخش های  کشور،  برای 
این  از  برای رهایی  و چالش هایی مواجه شده است. 
چه  تولید  از  مناسب  حمایت  درعین حال  و  مسائل 

اقداماتی باید صورت گیرد؟
رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، 
نیازمند نگاهی سیستمی و همه جانبه است و اصالحات 

ساختاری جدی طلب می کند.
اولین اقدام دولت برای کمك به بخش های تولیدی، 
ایجاد  از طریق  تولیدکنندگان  به  اعتماد  بازگرداندن 
فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری 
از تصمیمات خلق الساعه است. جلوگیری از تنش های 
سیاسی و اقتصادی از راهكارهای بازگشت آرامش به 
بازارها است. تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر 
به افزایش هزینه های مبادله خواهد شد و انگیزه برای 

فعالیت های تولیدی را به شدت کاهش خواهد داد.
با توجه به شرایط کنونی و اقدامات آمریكا و همدستان 
آن در ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه و به ویژه ایران، 
وضعیت کشور از شرایط عادی خارج شده و متأسفانه 
عملكرد  تنش ها،  این  مقابل  در  نتوانست  حاکمیت 
مناسبی داشته باشد و با تصمیمات غیر کارشناسانه 
و یك شبه، ناآرامی ها را در اقتصاد گسترش داد. انتظار 
می رود حاکمیت در چنین شرایطی چراغ بخش تولید 
را به عنوان موتور اصلی توسعه، روشن نگاه دارد و تولید 

را به طور خاص حمایت کند.
انگیزشی  نظام  اصالح  تولید،  رونق  برای  دوم  گام 
فعالیت های  تا  کنیم  عمل  شیوه ای  به  باید  است. 

تولیدی به اندازه کافی تشویق شده و به همان نسبت 
فعالیت های سوداگرانه تقبیح شوند تا انگیزه ای برای 
این دست از فعالیت ها در سطح جامعه باقی نماند. تا 
زمانی که فعالیت های غیرمولد در سیستم اقتصادی، 
پاداش بیشتری نسبت به فعالیت های تولیدی دریافت 
کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی یابد و انگیزه 
برای فعالیت های تولیدی ایجاد نمی شود. چنان چه 
برخورداری های جامعه از فعالیت هایی نظیر سوداگری، 
داللی و رانت جویی چندین برابر برخورداری از فعالیت 
در عرصه تولید باشد، شكل گیری یك نظام تولیدی 
مستحكم دور از انتظار است. مبارزه با فساد سیستمی، 
اصالح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانكی و نظام 
تعرفه ای به نفع بخش های تولیدی از اقدامات اصلی 

برای اصالح نظام پاداش دهی به شمار می روند.
برخی معتقدند برای حمایت از تولید باید مبارزه با 
فساد نیز که سال هاست به عنوان یكی از اولویت های 
اقتصاد مطرح شده به صورت جدی تر در دستور کار 
و  برنامه ریزی ها  باوجود  تاکنون  چراکه  بگیرد  قرار 
سیاست گذاری های مختلفی که انجام شده، همچنان 
تبعات فساد دامن گیر اقتصاد کشور است. به نظر شما 
برای تحقق واقعی این هدف چه استراتژی باید در نظر 

گرفته شود؟
مبارزه با فساد و رانت جویی از ارکان اصلی اصالح نظام 
انگیزشی است. متأسفانه در یك سال اخیر با خروج 
آمریكا از برجام، تغییر معادالت جهانی به ضرر ایران 
بود و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی سابقه ترین رانت 
جویی ها و غارت ها را به دنبال داشت و گروهی اندک، 
منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. 
برخورداری های  چنین  مشاهده  با  اقتصادی  فعاالن 
بی زحمتی، انگیزه ای برای تولید که با انواع محدودیت ها 

و موانع روبه رو است، نخواهند داشت.
ادامه در این لینك
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در نشست فعاالن اقتصادی استان خراسات جنوبی با 
سفیر ایران در افغانستان مطرح شد

توسعه صادرات باید به محور 
حمایت از تولید ملی تبدیل 

شود
در  بیرجند،  ب  اتاق  رئیس  احتشام،  محسن 
نشست فعاالن اقتصادی استان با سفیر جمهوری 
همکاری  لزوم  بر  افغانستان  در  ایران  اسالمی 
همگانی برای تحقق شعار رونق تولید در سال 
جاری تاکید کرد و گفت: توسعه صادرات در سال 
رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید 
ملی است که باید به عنوان یک برنامه محوری 

در دستور کار قرار بگیرد.
محسن احتشام، رئیس اتاق ب بیرجند، در نشست 
با سفیر جمهوری اسالمی  استان  اقتصادی  فعاالن 
ایران در افغانستان بر لزوم همكاری همگانی برای 
تحقق شعار رونق تولید در سال جاری تاکید کرد 

و گفت: توسعه صادرات در سال رونق تولید یكی از 
به  باید  که  است  ملی  تولید  از  راهكارهای حمایت 
عنوان یك برنامه محوری در دستور کار قرار بگیرد.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بیرجند، در نشست فعاالن اقتصادی استان با سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان گفت: توسعه 
راهكارهای  از  یكی  تولید  رونق  سال  در  صادرات 

حمایت از تولید ملی است.
رونق  سال  در  است  امید  افزود:  احتشام  محسن 
تولید و در راستای حمایت از تولیدکنندگان برخی 
تا  رفع شود  زمینه صادرات  ها در  نواقص و ضعف 

صادرات کاال به افغانستان توسعه یابد.
علی اکبر فرامرزی، نایب رئیس اول اتاق ب بیرجند 
در این نشست گفت: پایانه میل 7۳ از سال ۸۰ تا 
کشور  در  نمونه  صادراتی  های  پایانه  جمله  از   ۸5

بوده و از چند سال گذشته تعطیل شده است.
سیمان  کارخانه  اجرایی  عملیات  افزود:  فرامرزی   
به  با هدف صادرات سیمان  از سال ۱۳۸2  باقران 
 2۰۰ با  گذشته  سال  و  شد  آغاز  افغانستان  کشور 
که  رسید  برداری  بهره  به  هزینه  تومان  میلیارد 
سیمان  کارخانه  کیلومتری   ۳۰ فاصله  به  توجه  با 
بازارچه  این  اندازی  راه  بازارچه میل 7۳،  با  باقران 
تسهیل کننده صادرات سیمان به افغانستان است. 

محمدمحسن موهبتی، نایب رئیس دوم اتاق بیرجند 
هم در این جلسه اظهار کرد: در دیداری که سال 
افغانستان  ایران در  گذشته با شما به عنوان سفیر 
مرز  که  دادید  قول  دیدار  این  در  شما  ایم  داشته 
یزدان بازگشایی می شود بنابراین از شما درخواست 

داریم این قول پیگیری و اجرایی شود.
موهبتی افزود: دولت افغانستان قول داده که گمرک 
یزدان را در نیمه نخست سال 9۸ راه اندازی کند 

که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

شهرستان  یزدان  بازارچه  در  داشت:  اظهار  وی 
هزار  یك  افغانستان  نظر  کالته  روستای  تا  زیرکوه 
 ۱6۰ افغانستان  شیندند  استان  با  و  متر   5۰۰ و 
کیلومتر فاصله داریم که با وجود این فاصله کوتاه 
در  موثری  نقش  یزدان  بازارچه  اندازی  راه  مرزی، 

توسعه اقتصاد محلی و اشتغال مرزنشینان دارد.
اتاق  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بیرجند هم گفت: خراسان جنوبی در زمینه پرورش 
طیور از ظرفیت باالیی برخوردار است و 75 درصد 
گوشت سفید تولیدی این استان به سایر استان ها 

و کشور افغانستان صادر می شود.
کشور  به  دان  صادرات  افزود:  خیریه  حسین  سید 
افغانستان از چند ماه گذشته ممنوع شده که باید 
برای رونق واحدهای تولیدی استان این ممنوعیت 

رفع شود.
وی بیان کرد: کارخانه های دان و علوفه در خراسان 
جنوبی بیشتر بر مبنای صادرات به کشور افغانستان 
ظرفیت  ماهانه  واحدها  این  و  اند  شده  اندازی  راه 

تولید ۳۰ هزار تن دان را دارند.
بازار  وارد  که  است  پنج سال  اینكه  بیان  با  خیریه 
دان و علوفه افغانستان و برای دستیابی به این بازار 
از  افزود:  ایم،  شده  متحمل  را  زیادی  های  هزینه 
علوفه  و  دان  واردات  به  راغب  افغان  تجار  آنجا که 
خراسان جنوبی هستند باید تعرفه ای در نظر گرفته 
شود تا راحت تر بتوانیم با دان و علوفه پاکستان در 

افغانستان رقابت کنیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  بهرامی،  محمدرضا 
اقتصادی خراسان  افغانستان در نشست فعاالن  در 
جنوبی افزود: برگزاری نمایشگاه کاالهای این استان 
در افغانستان بیش از تالش ما مسئوالن برای توسعه 

صادرات مفید و موثر است.
وی بیان کرد: در بازدید از بازارچه ماهیرود خراسان 

جنوبی حجم قابل توجه کاال در این بازارچه وجود 
است  این  دهنده  نشان  موضوع  این  که  داشت 
به  کاال  صادرات  زمینه  در  خوبی  ظرفیت  مرز  این 

افغانستان دارد.
بهرامی از مسئوالن خراسان جنوبی خواست تالش 
کنند که زیرساخت های هر 2 طرف مرز را توسعه 
دهند تا برخی حوادث طبیعی از جمله سیل وقفه 

ای در زمینه صادرات و واردات کاال ایجاد نكند.
وی گفت: متاسفانه در حال حاضر ما در برابر صادرات 
کاال به افغانستان ریال دریافت می کنیم در صورتی 
که در قبال واردات مواد اولیه از سایر کشورها ارز 
پرداخت می کنیم، دریافت ارز در خصوص صادرات 
و  است  خوبی  پیشنهاد  افغانستان  کشور  به  کاال 
روز گذشته در دیدار مدیران بانك مرکزی از آنان 
خواسته شد در این خصوص راهكارهایی ارائه کنند.
تقدیر  جای  کرد:  عنوان  افغانستان  در  ایران  سفیر 
جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  دارد 
توانسته ۱5۰ دانشجو از کشور افغانستان را جذب 
کند و با توجه به اینكه دانشگاه آزاد اسالمی یكی 
از  نیاز است  از دانشگاه های موفق در کابل است، 
سایر  و  دانشجو  جذب  برای  دانشگاه  این  ظرفیت 

موارد بیشتر استفاده شود.
وی درباره بازگشایی مرز یزدان در شهرستان زیرکوه 
گفت: دولت افغانستان براساس یاداشت های رسمی 
تا  است  داده  قول  کرده،  ارائه  ما  به  که  مكتوبی  و 
رسمی  گمرک  عنوان  به  را  مرز  این  امسال  پایان 
بازگشایی کند. بهرامی اضافه کرد: ما هم در کشور 
پیگیری  را  یزدان  مرز  مجدد  بازگشایی  افغانستان 
تعداد مرزهای تجاری  خواهیم کرد چرا که هرچه 
و  تجار  برای  یابد،  افزایش  افغانستان  کشور  با  ما 

بازرگانان کشور مفید خواهد بود.
لینك خبر
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شروع هر سال جدیدی با ابهام و عدم قطعیت 
با  را می توان  نکته  اما یک  زیادی همراه است، 
قطعیت گفت؛ رهبری سازمانی خوب هیچ وقت 
اعضای  است.  نبوده  ضروری  اندازه  این  تا 
را  نکاتی  لندن  کسب وکار  مدرسه  هیات علمی 
برای هدایت گری خوب سازمان ها در شرایط بد 

توصیه کرده ا ند.
۱- با ایده ها به شكلی سازنده روبه رو شوید

راندال پترسون، استاد رفتار سازمانی
دنیا به رهبری خوب سازمان ها نیاز دارد و این نیاز 
برای  می شود.  احساس  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
انجام موثر این کار، رهبران سازمانی باید با ایده ها 
درگیر شوند؛ از جمله ایده هایی که کامال با ایده های 
خودشان فرق دارند. برای روبه رو شدن با ایده های 

جدید چهار قانون ساده وجود دارد:

ـ تضمین امنیت روانی ـ پرخاشگری و استفاده از 
به  دارید،  انتقادی  اگر  است.  ممنوع  توهین  زبان 

ایده ها حمله کنید، نه به افراد.
ـ قانون اکثریت و حقوق اکثریت ـ هیچ فردی را از 
لیست خارج نكنید، حتی افرادی که فكر می کنید 
با شما مشكل شخصی دارند. وقتی افراد با تبعیت 
نقض  با  نمی آورند،  دست  به  چیزی  قوانین  از 
قوانین هم چیزی را از دست نمی دهند و بنابراین 
به  تازه ای  ایده  هر  با  و  می کنند  اکثریت حمله  به 

مخالفت می پردازند.
شوید  سخت  مباحث  وارد  رشد  ذهنیت  یك  با  ـ 
شوکه  را  شما  که  می زند  حرفی  فردی  وقتی  ـ 
را  منظورش  که  دارد  وجود  احتمال  این  می کند، 
بد گفته است. ذهن بازی داشته باشید و قبل از هر 
اوقات شرایط  بپرسید. گاهی  نتیجه گیری سواالتی 
افراد  منظور  و  می کند  تغییر  بهتر شدن  به سمت 

واضح تر می شود.
ـ به بی عدالتی های اخالقی معتاد نشویدـ  بی عدالتی 
و بی انصافی در دنیا کم نیست، اما به جای شعله ور 
بین  از  جهت  در  باید  دیگران،  تحریك  و  کردن 
بردن این بی عدالتی ها تالش کرد. ممكن است این 
بی عدالتی ها در لحظه حس خوبی به شما بدهد، اما 

مطمئنا دیگر کسی به شما گوش نخواهد داد.
»اگر  می گوید:  که  دارد  جمله ای  ماندال  نلسون 
می خواهی با دشمنت صلح کنی، باید با او همكاری 

کنی. بعد از آن، او شریك تو می شود.«
2- روی تیم تان حساب کنید

ـ تمی اریكسون، استادیار رفتار سازمانی
مسوولیت  که  می شناسم  که  را  کسی  هر  تقریبا 
را  تعهد  وزن  گرفته،  عهده  بر  را  سازمانی  رهبری 
تمام و کمال روی دوش خود حس می کند؛ تعهد به 
بنیان گذاران سازمان، تعهد به مالكان، به مشتریان و 

حتی عمیق تر از آن، تعهد به کارمندان و خانواده های 
وابسته  شرکت  آن  به  خود  معیشت  برای  که  آنها 
هستند. بنابراین، تعجبی ندارد که در شرایط ابهام 
سازمانی  رهبران  از  بسیاری  اجتماعی،  و  اقتصادی 
تا  می شوند  مواجه  بیشتری  شخصی  فشارهای  با 
نقش کلیدی تری داشته باشند. با توجه به تحوالت 
آن  با  امروز  شرکت ها  بیشتر  که  چالش هایی  و 
مواجهند، بسیاری از مدیران فریادزنان می  خواهند 
که »همه توپ را به آنها پاس بدهند.« این غریزه  
قابل درک است، اما به طرز خطرناکی اشتباه است. 
تصمیم گیری های  که  داده  نشان  متعدد  تحقیقات 
گروهی بهتر از تصمیم گیری های فردی است و یك 
جمع، خرد بیشتری از خود نشان می دهد. رهبران 
سازمان به جای اینكه شخصا توپ را بگیرند، بیش 
از هر زمان دیگری نیاز دارند از خرد و انرژی کل 
سازمان بهره ببرند. بر ایجاد محیطی متمرکز شوید 
که همه را به مشارکت در موفقیت سازمان تشویق 
می کند. این کار با انجام چهار مورد زیر عملی است:
به  را  خود  سازمان  بپرسید.  بزرگ  سوال های  ـ 
وسوسه کننده،  که  را  اهدافی  تا  بكشید  چالش 
پیچیده و مهم هستند، برآورده کنید. تمرکز خود 
را به چیزهای مادی محدود نكنید یا روشی را که 
تیم ها می توانند با چالش ها برخورد کنند، بیش از 
حد خاص نكنید. یك نیت جذاب را به زبان بیاورید؛ 
چیزی که به زبان نظریه پیچیدگی )نظریه ای مربوط 
به رشته های مختلف که ابهام را بررسی می کند و 
که  دارد  تاکید  بازخوردی  حلقه های  و  تعامالت  بر 
به طور مداوم سیستم ها را تغییر می دهند( موضوعی 

بسیار جذاب باشد.
ـ روابط ایجاد کنید و عمیقا به سازمان خود اعتماد 
نكنید،  قطع  را  گروهی  جلسات  باشید.  داشته 
نگذارید رقابت بین تیم های داخلی تشدید شود یا 

یابد.  کاهش  یادگیری  و  آموزش  در  سرمایه گذاری 
و  رابطه سازی  با  را  خود  بنگاه  همكاری  ظرفیت 

تشویق به تبادل دانش، افزایش دهید.
ـ وضعیت موجود را به چالش بكشید و از ایده های 
به  شما  تیم  شوید  مطمئن  کنید.  استقبال  متنوع 
در  دائما  خارجی  حمالت  و  تنوع پذیری  واسطه 
معرض دیدگاه های مخل قرار می گیرد. سعی نكنید 
به تیم هایی که خودشان را از قبل اثبات کرده اند، 
محدود شوید. افراد جدید و ایده های جدید را وارد 
کار کنید و آنها را جدی بگیرید. قلمرو کسب وکارتان 
را گسترده کنید و توفان فكری و استفاده از تحلیل 

سناریو را مورد استقبال قرار دهید.
هدفمند  کنید.  فكر  سازمان تان  وجود  چرایی  به  ـ 
است.  انگیزه بخشی  عامل  بزرگ ترین  امروزه  بودن، 
تحقق  برای  آنها  از  و  بدانید  را  افراد  اشتیاق  دلیل 

هدف سازمان کمك بگیرید.
اینكه سعی کنید سختگیری ها  این روزها به جای 
بچسبید،  خاص  وظیفه  یك  به  و  کنید  بیشتر  را 
روش هایی پیدا کنید تا سازمان تان خودانگیخته تر، 
پاس  را  توپ  واقع،  در  باشد.  منعطف تر  و  نوآورتر 

بدهید.
۳- رهبری سازمانی مسووالنه داشته باشید

ـ ایونیس آیانو، استادیار استراتژی و کارآفرینی
است  مهم  بسیار  دشوار،  اقتصادی  شرایط  در 
و  تقاضا  گرفتن  نظر  در  با  کسب وکار  رهبران  که 
انتظارات ذی نفعان سازمان، تصمیم های استراتژیك 
را  جامعه  اعتماد  کار،  این  انجام  در  و  کنند  اتخاذ 
سازمانی  رهبر  یك  به  شدن  تبدیل  برای  بازیابند. 
مسوولیت پذیر و اثربخش در این دوران های سخت، 
دو نیاز کلیدی وجود دارد. اول، مسوولیت پذیری به 

جای اینكه یك جنگ یك نفره باشد
)ادامه دارد(

پنج نکته برای رهبران سازمانی در سال جدید

هدایت خوب سازمان در شرایط 
بد محیط
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نگاه آخر

باز بودن سیل بندهای هور العظیم

بخش زیادی از تاالب هورالعظیم را آب گرفته است 
و تاسیسات نفتی را به زیر آب برده است. مردم 
شده  احداث  نفتی  تاسیسات  معتقدند  خوزستان 
در این تاالب و جلوگیری از آبگیری حوضچه های 
آن علت باال آمدن رودخانه کرخه و ورود آب به 
در  اما  است  خوزستان شده  روستاهای  و  شهرها 
آب  زیر  هورالعظیم  از  زیادی  بخش  حاضر  حال 

رفته است.
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