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پیگیری مجدانه سندیکا به ثمر نشست؛ 

بخشنـامه جدیـد ارزی ابـالغ شد  
تکرارهای بی پایان
دکتر پویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد

گاهی رصد تحوالت اقتصادی ایران به دلیل تکرار 
این  می شود.  عذاب آور  اشتباه،  سیاست های 
خصیصه تکرار، به خصوص در عکس العمل های 
می شود.  پررنگ تر  ارزی،  شوک های  به  دولت 
مثال در شوک پیشین، تجربه دالر 1۲۲۶ تومانی 
هنگام شاخص  آن  در  عیان شد.  ناکارآمدی  و 
که  کاالیی  گروه های  و  خدمات  و  کاالها  بهای 
بدون هیچ  را دریافت می کردند  ارز تخصیصی 
افسار  تورم های  تومانی،   1۲۲۶ ارز  از  تاثیری 

گسیخته ای را ثبت کردند.
ارز  با  کاالها  قیمت  که  بود  آن  دولت  انتظار 
تخصیصی، کنترل شود و فاصله محسوسی با قیمت 
دیگر کاالها داشته باشد. اما آمار نشان داد که این 
تنها  و  تنها  ۱۲۲۶تومانی،  ارز  نبود.  بیش  رویایی 
رانتی شد در جیب متولیان تامین کاالهایی که این 

ارز، بدان ها تخصیص یافته بود.
امسال که در فروردین ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی، معرفی 
شد، گویی تصمیم گیرندگان با خود می گفتند، دولت 
پیشین کارآمدی الزم برای تخصیص ارز را نداشت 
و برای همین شکست خورد، اما ما می توانیم! تازه 
این بار کل بازار را ممنوع می کنیم تا مطمئن باشیم 
دولت  ساده،  به عبارت  نمی خورد!  شکست  طرح 
تنها  و  می پنداشت  درست  را  خود  سلف  تصمیم 

پنج طرح صنعت برق با حضور وزیر نیرو در 
3  قم افتتاح شد

چین، بلژیک و آمریکا آماده سرمایه گذاری 
4  در فارس هستند

برای  داخلی  سرمایه گذاران  درخواست 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در 

5  همدان
جذب  با  پذیر  تجدید  انرژی  منابع  توسعه 
۶  سرمایه گذاری خارجی صنعت و معدن
رئیس اتاق اصناف خبر خوشی را برای اصناف 

۶  کشور داد
راه حل های  و  نظرات  از  سه گانه  قوای 
اقتصاددانان دلسوز و فعاالن بخش خصوصی 

7  استفاده کنند
برای  اتباع خارجی  به  اطمینان فالحت پیشه 

7  سرمایه گذاری در ایران
بسته آموزشی اتاق تهران ویژه دوره تحریم ها 

8   برای بنگاه های کوچک و متوسط
دوران  در  شجاع  مدیران  حیاتی  تصمیمات 

9  رکود
10  نقش بافی زنان در کنج زیارت
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پیگیری مجدانه سندیکا به ثمر نشست؛ 

بخشنامه جدید ارزی ابالغ شد 
پس  بودجه  و  برنامه  سازمان  ارزی  بخشنامه 
فعال  مشارکت  با  بررسی،  و  بحث  ماه  چند  از 
بخش خصوصی و در راس آن شورای هماهنگی 
امروز  ایران  برق  و سندیکای صنعت  تشکل ها 

ابالغ شد.
و  ناگهانی  افزایش  دنبال  به  که  بخشنامه  این  در 
غیرقابل پیش بینی نرخ ارز تدوین و ابالغ شد، آمده 
است: به استناد نظام فنی و اجرایی کشور )طرح ها 
و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره 
برداری طرح ها، پروه های سرمایه گذاری، دستگاه 
های مشمول، ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه 
و ماده ۲۲۲ قانون پنجم توسعه( و ماده )۲3( قانون 

تصویب  به  که  دستورالعمل  این  بودجه،  و  برنامه 
جبران  منظور  به  است،  رسیده  فنی  عالی  شورای 
آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهای ریالی 
فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت هزینه مابه التفاوت 
اعتبار می شود و  تامین  از محل وجوه عمومی  که 
سوی  از  قیمت  پیشنهاد  ارائه  مهلت  روز  آخرین 
پیمانکار بعد از یکم مرداد ماه ۱39۱ تا یکم فروردین 
ماه ۱397 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده 
باشد، ابالغ می شود تا دستگاه های اجرایی آن را به 
تاریخ ۰۱/۰۱/9۶ تا ۲9/۱۲/97 اعمال و در چارچوب 

ضوابط پرداخت کنند.
این بخشنامه در ۱5 ماده و دو تبصره تنظیم شده و 
تعیین تفاوت قیمت ارز، تعیین تعدیل نرخ پیمان ها 
بر اثر تغییر قیمت ارز و جداول مربوط به دستورالعمل 
نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان 
های ریالی فاقد تعدیل از جمله بخش های اصلی آن 

محسوب می شوند.
دستورالعمل،  این  کنار  در  برنامه  سازمان  البته 
بخشنامه  تمدید  منظور  به  نیز  را  دیگری  بخشنامه 
ابالغ کرده  قراردادهای سال 9۱ هم  ارزی مشمول 
است. در ابتدای این بخشنامه که در ۱5 بند تنظیم 
شده، آمده است: این دستورالعمل به منظور جبران 
در  تجهیزات  و  مصالح  قیمت  افزایش  از  ناشی  آثار 
فاقد  و  پیمان  نرخ  تعدیل  فاقد  ریالی  های  پیمان 
روز  آخرین  که  التفاوت  مابه  گونه  هر  پرداخل 
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار قبل از 
۰۱/۰5/۱39۱  بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده 
باشد، اعالم می شود تا دستگاه های اجرایی ضوابط 
این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۰۱/۰۱/۱39۱ 

تا ۲9/۱۲/۱397 ابالغ کنند. 
متن بخشنامه ها 

انجام  درست  پیشین،  شکست  علت  می کرد  فکر 
نشدن آن و به اندازه کافی ضد بازار نبودن آن است. 
علت اصلی تکرار سیاست های اشتباه همین است، 
پیشینیان بلد نبودند درست اجرا کنند. گویی کسی 
اتخاذی  چاره  راه  و  سیاست  شاید  نمی کند،  شک 

جالب  است.  نرسیده  نتیجه  به  که  بوده  اشتباه 
خورده  تجربه شکست  از  استفاده  که  بود  آنجا  اما 
پیشین، از طرف دولت به عنوان ابزاری برای مقابله 

با خروج احتمالی آمریکا از برجام قلمداد می شد!
اما قدم درستی که در نیمه تابستان برداشته شد، 
تنها گستره تصمیم بهار را محدود کرد و آن را کامال 
شبیه تصمیم ارز ۱۲۲۶ تومانی در شوک قبلی کرد. 
و  مبادله ای  ارز  ۱۲۲۶تومانی،  ارز  قبلی،  شوک  در 
۴۲۰۰تومانی،  ارز  بار،  این  و  داشتیم  را  آزاد  بازار 
ارز نیمایی و بازار آزاد. قصه ای پرغصه از رانت هایی 
بار  این  اما  و  می دهد  واردکنندگان  به  دولت  که 
نام  است،  اصلی  عامل  خود  بپذیرد  آنکه  بدون 

رانت گیرندگان را منتشر می کند.
شوک  در  خود  آنکه  به دلیل  دولت  بپذیریم  اگر 
پیشین بر سرکار نبوده از آثار ارز تخصیصی اطالع 
ارز  تخصیص  ماه  شش  از  بعد  اکنون  اما  نداشته، 
دولت  بسنجد.  را  آن  آثار  می تواند  تومانی،   ۴۲۰۰
به راحتی می تواند تورم گروه های مختلف کاالیی را 
که ارز گرفته اند با تورم دیگر کاالها مقایسه کند و 
اگر تمایز ملموسی بین آنها نیافت، از این سیاست 
رانت زا و فسادآور احتراز کند و راه های جایگزینی را 
پیدا کند که به راستی می تواند به قشر آسیب پذیر در 
شرایط موجود کمک کند. فرضیه این است که در 
دوران شوک ارزی، کانال اصلی اثرگذاری بر قیمت 
کاالها، نه هزینه تمام شده آنها، بلکه انتظاراتی است 
که از بهای آزاد ارز کوچه پس کوچه اثر می پذیرد 
آزادانه،  قیمت  این  از  ارز تخصیصی غیر  نوع  و هر 
تنها به رانت و قاچاق کاال به خارج منجر می شود. 
مسیر  تصحیح  و  است  آسان  فرضیه  این  امتحان 
کمترین  گذشته،  اشتباهات  عدم تکرار  و  شده  طی 

انتظاری است که از دولت می توان داشت.
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»دنیای اقتصاد« بررسی کرد
چشم انداز تراز برق 98

تولیـد  تـراز  پیش بینـی   : دنیای اقتصـاد 
بـرق و مصـرف در پیـک سـال 98 از سـوی 
تصمیم سـازان نیـرو چگونه به تصویر کشـیده 
شده اسـت؟ تابسـتان امسال خاموشـی ها در 
اقصی نقاط ایران سـایه افکند، خاموشـی هایی 
کـه سرمنشـا آن کمبـود بارش هـا و کاهـش 
ظرفیـت تولیـد نیروگاه هـای برقابـی عنـوان 
می شـد. در ایـن میـان برخـی از شـهرها و 
اسـتان های کشـور بـه دلیـل کمبـود بـرق با 
خاموشـی های بیشـتری مواجـه شـدند کـه 
به گفتـه تحلیلگـران اقتصـادی پشـت صحنه 
اصلـی این ماجـرا به عـدم تعـادل درآمدها و 

بازمی گـردد. هزینه هـای صنعـت بـرق 
حـال این سـوال مطرح اسـت کـه سیاسـت گذاران 
نیـرو برای گریز از وقوع دوباره خاموشـی های مکرر 
در تابسـتان سـال آینـده و به خصـوص شـهرهایی 
کـه خاموشـی های بیشـتری را تجربـه کرده اند چه 
برنامه هایـی را در دسـتور کار قـرار داده اند و در این 
بیـن کـدام شـهرها بیشـتر در معـرض قطعی هـای 
بـرق قـرار خواهنـد داشـت؟ پیش بینی هـا حاکـی 
پوشـش   ،9۸ سـال  بـار  اوج  در  کـه  اسـت  آن  از 
شـرکت بـرق منطقـه ای »خوزسـتان«، »تهـران« و 
»مازنـدران« بـه نسـبت سـایر مناطـق بـا کسـری 
تولیـد بـرق مطمئـن و پایـدار مواجـه خواهند شـد 
»گیـالن«  »فـارس«،  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  و 
و »کرمـان« نیـز در مقایسـه بـا سـایر مناطـق در 
شـرایط بهتـری به سـر خواهنـد برد. ایـن در حالی 
اسـت که بررسـی ۱۶ شـرکت برق منطقه ای کشور 
نشـان می دهـد، ۱۲ نقطـه بـا کسـری تامیـن بـرق 

مواجـه خواهنـد بـود و به طور کلی ۸ هـزار مگاوات 
هـم کمبـود قـدرت قابل اتـکا بـرای تامین بـرق در 

اوج بـار 9۸ در کشـور نیـز وجـود خواهد داشـت.
ایـران  از  منطقـه  کـدام  در  امسـال  خاموشـی ها 
ارزیابی هـای  براسـاس  بـود؟  خواهنـد  پررنگ تـر 
صـورت گرفتـه تابسـتان سـال آتـی از میـان ۱۶ 
منطقـه، ۱۲ منطقـه بـا تـراز منفی تولیـد و مصرف 
بـرق مواجه خواهند شـد. در سرلیسـت تـراز منفی 
شـرکت بـرق منطقـه ای »خوزسـتان« قـرار گرفته 
اسـت. مطابـق با پیش بینی هـا تراز تولیـد و مصرف 
در این منطقه منفی ۲77۲ مگاوات است. »تهران« 
و »مازنـدران« مناطـق دیگـری هسـتند کـه بعد از 
»خوزسـتان« به ترتیـب بـا تـراز منفـی نزدیـک بـه 
۲ هـزار مـگاوات و بیـش از ۱7۰۰ مـگاوات روبه رو 
هسـتند. از سـوی دیگـر، مطابق با داده هـای آماری 
اعـالم شـده 9 منطقـه دیگـر کشـور نیز با کسـری 
تولیـد و مصـرف بـرق روبـه رو خواهند شـد. تصویر 
تـراز منفـی تولیـد و مصـرف برق در ایـن 9 منطقه 
نشـان می دهـد کـه »اصفهـان« بـا ۱۱۶۲ مـگاوات 
کسـری، »هرمـزگان« بـا ۱۰5۶ مـگاوات کسـری، 
»زنجـان« بـا 9۴7 مـگاوات کسـری، »باختـر« بـا 
۸۸۱ مـگاوات کسـری، »سیسـتان و بلوچسـتان« 
بـا 5۴۱ مـگاوات کسـری، »آذربایجـان« بـا 5۱۸ 
مگاوات کسـری، »غـرب« با ۴53 مگاوات کسـری، 
»خراسـان« بـا ۱73 مـگاوات کسـری و »سـمنان« 
بـا ۱5۱ مـگاوات کسـری بـرق مواجه خواهنـد بود. 
در ایـن میـان، مطابـق بـا پیش بینی هـا تنهـا چهار 
منطقـه »یزد«، »کرمان«، »گیـالن« و »فارس« در 
تابسـتان پیـش رو با کسـری بـرق روبـه رو نخواهند 
شـد و به ترتیب تراز مثبـت 7۲، ۱۰۲، 3۰۱ و ۶73 
مگاواتـی بـرای ایـن مناطـق پیش بینی شـده اسـت.

 سهم نیروگاه ها در تولید
پیـک  از  عبـور  بـرای  می دهـد  نشـان  بررسـی ها 
سـال آینـده، بار مصرفـی ۶۱ هـزار و 393 مگاوات 
خواهـد بـود. امـا بـرای تامیـن ایـن مقـدار از برق، 
سـهم نیروگاه هـای حرارتـی و آبـی در هـر منطقـه 
چقـدر خواهـد بود؟ ارزیابی کلی حاکی از آن اسـت 
کـه بـرای تامیـن بیـش از ۶۱ هـزار مـگاوات بـرق، 
سـهم نیروگاه هـای حرارتـی باتوجـه بـه راه انـدازی 
سـایر  از  بیـش  جدیـد  نیروگاهـی  واحدهـای 
نیروگاه هـا خواهـد بـود. براسـاس آمارهای منتشـر 
شـده از حـدود ۸ هـزار مگاوات کسـری بـرق برای 
اوج بـار سـال آینـده، نیروگاه هـای حرارتی بـا وارد 
مـدار کردن 5 هـزار و ۲۲3 مـگاوات ظرفیت تولید 
جدیـد، نقـش قابل توجهـی در کاهش کسـری برق 
بـه عهده خواهند داشـت. برای پیشـبرد این اهداف 
قـرار اسـت تـا پیـک سـال 9۸ معـادل ۲7 طرح در 
»افزایـش  جدیـد«،  نیروگاه هـای  »سـاخت  قالـب 
و  ترکیبـی«  سـیکل  نیروگاه هـای  عملـی  تـوان 
نیروگاه هـای  تولیـد  محدودیت هـای  »رفـع 
نیروگاه هـای  متولیـان  کار  دسـتور  در  حرارتـی« 
حرارتـی قـرار گیـرد. از ایـن ۲7 طـرح، ۱3 طرح را 
»بخش خصوصـی« مدیریـت خواهـد کـرد، 7 طرح 
از طریـق بیـع متقابـل انجـام خواهد شـد و ۴ طرح 
را دولتی هـا عملیاتـی خواهنـد کـرد. در نهایـت 3 
طـرح باقی مانـده بـرای »خودمصرفـی« بخش گاز 
غـرب کارون و بخـش گاز ایـران ال ان جـی انجـام 
خواهـد شـد. برنامـه افزایـش ظرفیـت نیروگاه های 
تجدیدپذیـر بـرای پیـک سـال 9۸ هـم روی عـدد 
59۸ مـگاوات جانمایـی شـده اسـت. تجدیدپذیرها 
قرار اسـت 59۸ مـگاوات ظرفیت تولیـد برق جدید 
را از طریـق 5 مجرا عملیاتی کنند. براسـاس آمارها 
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قـرار اسـت از ایـن میـزان، از طریـق نیروگاه هـای 
نیروگاه هـای  مـگاوات،   ۱۰۲ از  بیـش  بـادی 
خورشـیدی ۴37 مـگاوات، زیسـت توده ها بیـش از 
۱۴ مـگاوات، برقابـی کوچـک بیـش از 3۲ مگاوات 
و باالخـره بازیافـت حرارتـی بیـش از ۱۱ مـگاوات 
بـرق تولیـد شـود. از سـوی دیگر، بخـش دیگری از 
کسـری ۸ هـزار مگاواتی بـرق در پیک سـال آینده 
بـه عهـده نیروگاه های برقابی گذاشـته شـده اسـت 
کـه سـهم اندکـی در تامیـن پیـک 9۸ را بـه دوش 
خواهنـد کشـید. نیروگاه هـای برقابـی قـرار اسـت 
بـرق  مگاواتـی  هـزار   ۸ از کسـری  مـگاوات   ۱5۰
سـال آینـده را جبـران کنند که عـدد قابل توجهی 

. نیست
الزامات تحقق برنامه های پیک 98

ارزیابی هـا نشـان می دهـد بـرای تحقـق برنامه های 
آینـده  سـال  پیـک  بـرای  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
»تولیـد  حرارتـی«،  بـرق  »تولیـد  بخـش  در 
تجدیدپذیـر«، »تولیـد برقابـی«، »انتقـال نیـرو« و 
»مدیریـت مصـرف« برخـی الزامـات بایـد اجرایـی 
بایـد  حرارتـی«  بـرق  »تولیـد  بخـش  در  شـوند. 
الزاماتـی ماننـد تامیـن 5۰۰ میلیـون یـورو منابـع 
ارزی جهـت تامیـن تجهیـزات و قطعـات نیروگاهی 
از  برداشـت  امـکان  کشـور،  از  خـارج  از  ضـروری 
برداشـتن  و  یافتـه  گشـایش  اسـنادی  اعتبـارات 
موانـع موجـود، تامیـن سـهم ۱5 درصـدی کارفرما 
توسـط صنـدوق توسـعه ملـی از محـل مطالبـات 
قیمـت  و  تکلیفـی  نـرخ  مابه التفـاوت  بـه  مربـوط 
تمـام شـده، صـدور حوالـه ارزی منابـع حاصـل از 
صـادرات بـرق در وجه تولیدکننـدگان برق، معرفی 
 F کالس  نیروگاهـی  طرح هـای  اولویـت  اعـالم  و 
بـه چیـن از طریـق بانک مرکـزی و انجـام اقدامـات 

مطالبـات  تسـویه   ،LC گشـایش  جهـت  الزم 
اسـناد  طریـق  از  سـرمایه گذاران  و  پیمانـکاران 
خزانـه وفـق تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 97 به 
میـزان 5۰هـزار میلیـارد ریـال و پیش بینـی جذب 
۱۰هـزار میلیـارد ریـال منابـع از محـل تبصره های 
۱۸ و ۱9 قانـون بودجـه سـال 97 و فـروش اوراق 
مشـارکت وجـود داشـته باشـد. در بخـش »تولیـد 
تجدیدپذیـر« نیـز بـا توجه بـه اینکه تغییـرات نرخ 
ارز )یـورو( و نیـز تحریم هـای تجـاری بین المللـی 
در ماه هـای اخیـر مشـکالتی را در مسـیر توسـعه 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر از طریـق سـرمایه گذاری 
اسـت  الزم  اسـت،  کـرده  ایجـاد  بخش خصوصـی 
راهکارهـای ارزی مناسـب توسـط بانـک مرکـزی 
اعمـال شـود. توزیـع اسـتانی نیروگاه هـای جدیـد 
یـزد، کرمـان،  اسـتان های  خورشـیدی عمدتـا در 
فـارس و اصفهـان خواهد بـود و نیروگاه هـای بادی 
در آذربایجـان شـرقی و خراسـان رضوی محتمل تـر 
هسـتند. تحقـق تولیـد بـرق در نظـر گرفتـه شـده 
از سـوی برقابی هـا نیـز بـه بهره بـرداری از نیـروگاه 
نیـاز  مگاواتـی   ۱5۰ واحـد   3 شـامل  سردشـت 
دارد. بـرای انتقـال نیـرو هـم اختصـاص نقدینگـی 
 ۲3۰ و   ۴۰۰ پسـت های  احـداث  بـرای  مناسـب 
انتقـال و  کیلوولـت و طرح هـای احـداث خطـوط 
توسـعه پسـت ها، طرح هـای اصـالح و بهینه سـازی 
در مناطـق خوزسـتان، تهـران و مازنـدران دارای 

اولویـت اسـت.
 مدیریـت مصـرف نیـز بـه اخـذ مجوزهـا از هیـات 
دولـت، اخـذ مجوزها از شـورای اقتصـاد، هماهنگی 
بـا مجلـس و تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز طرح هـا 
نیـاز دارد تـا بتـوان برنامه هـای پیش بینی شـده را 

بـه عرصـه اجرایی رسـاند.

فراخوان نمایشگاه جانبی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق 
به گزارش  سندیکای صنعت برق ایران، سی  و  سومین کنفرانس بین  المللی برق طبق روال هرساله 
طی روزهای 30 مهر الی ۲ آبان ماه توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو و با همکاری نهاد های علمی 

و پژوهشی داخلی و بین  المللی در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار خواهد شد.
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 ۱۰ 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 ۶۶9۴۴9۶7-۰۲۱ فکس و یا به آدرس ایمیل info@ieis.ir ارسال  و برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-۶۶57۰93۰ داخلی ۱۱3 یا شماره همراه ۰9۱9۰۱۱۰۱۲۸ )خانم 

باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید. 

http://www.ieis.ir/UserImage/ABC.pdf
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نشانه های فرسودگی شبکه برق 
تهران

علیرضا کالهی صمدی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه تهـران 
یکـی از اسـتان هایی خواهـد بود کـه در پیک 
سـال 98 بـا تـراز منفـی تولید بـرق و مصرف 
مواجـه خواهـد بـود. حال ایـن سـوال مطرح 
اسـت که چرا پایتخـت ایران برای گـذر از اوج 
بار سـال آینده با چالش  احتمالی خاموشـی ها 
روبـه رو خواهد شـد؟ نکتـه قابل توجهی که در 
ایـن مـورد بایـد بـه آن اشـاره کرد، مسـائلی 
اسـت که در مورد سـاخت و زمان شـبکه برق 

تهران وجـود دارد.
 طراحـی تفصیلـی شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع 
شـهر تهران را در سـال ۱35۲ یک شـرکت مشـاور 
فرانسـوی انجـام داد. در آن زمـان تهران یک شـهر 
چهـار میلیـون نفری بـود که بـه دلیـل خنکی هوا 
در مناطـق یـک، دو و سـه آن خانه هـا فاقد هرگونه 
وسـایل سرمایشـی حتـی کولر آبی بودنـد و چگالی 
مصـرف کـه یکی از نقـاط کلیدی مهـم در طراحی 
در  مـگاوات  یـک  مـی رود،  به شـمار  بـرق  شـبکه 

کیلومتـر مربـع بوده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه امـروز تهـران به شـهری 
تبدیـل شـده کـه جمعیتـی بیـش از ۱۲ میلیونـی 
و  دارد کـه چگالـی مصـرف در منطقـه یـک، دو 
سـه آن بـه 9 مـگاوات در کیلومتـر مربع می رسـد. 
مقایسـه ایـن شـرایط نشـان می دهـد کـه الگـوی 
مصـرف بـرق در شـهر تهـران کامـال تغییـر یافتـه 
و نیازهـای سرمایشـی نیـز بـا افزایش چشـمگیری 
مواجـه شـده کـه بخـش عمـده ای از مصـرف بـرق 
در ایـن شـهر را به خـود اختصاص داده اسـت. این 
در حالـی اسـت که به نسـبت ایـن تغییـرات، هنوز 
هـم طراحی سـاختاری شـبکه انتقال و فـوق توزیع 
ایـن شـهر تغییـری نیافتـه و طراحـی آن مربـوط 
بـه همـان سـال ۱35۲ اسـت. ایـن مسـاله، یکـی 

صادرات برق روسیه به ایران از 
۲019

وزارت انرژی روسیه در اطالعیه ای اعالم کرد که 
ایران برق  از سال ۲019 به صورت آزمایشی به 

صادر خواهد کرد.
اطالعیه  این  در  روسیه  انرژی  وزارت  اقتصادگردان- 
افزود: برق صادراتی از طریق کریدور انرژی روسیه - 
جمهوری آذربایجان - ایران به جمهوری اسالمی ارسال 
خواهد شد. خبرگزاری تاس گزارش داد که اطالعیه 
وزارت انرژی روسیه در پایان نخستین نشست گروه 
انرژی  سیستم های  پیوستن  برای  جانبه  سه  کاری 

ایران- روسیه و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
در اطالعیه وزارت انرژی روسیه بدون ذکر نام مقام های 
ایرانی و جمهوری آذربایجان در نشست سه جانبه و 
محل برگزاری این نشست آمده است: در این نشست 
از طرف روسیه، آناتولی یانوفسکی معاون وزیر انرژی 

حضور داشت.
در  کننده  شرکت  طرف های  اطالعیه،  این  براساس 
اینتر  اتفاق نظر داشتند که شرکت های  این نشست 
رائو روسیه، توانیر ایران و شرکت آذرانرژی جمهوری 
آذربایجان باید تنظیم پیشنهاد های معین برای تجارت 
نیروی برق در مجموعه شبکه برق سه کشور را سرعت 
بخشیده و امکان صدور نیروی برق بطور آزمایشی به 

ایران در سال ۲۰۱9 را فراهم کرد.

از چالش هایـی اسـت کـه تلفـات بـرق را در رونـد 
رشـد قـرار داده اسـت و جـای خالـی یـک تغییر و 
بازنگـری اساسـی در شـبکه انتقـال و فوق توزیـع را 
گوشـزد می کنـد. برای مثـال ابوظبی کـه جمعیتی 
بالـغ بـر یـک و نیـم میلیـون نفـر دارد، در طول 5 
سـال گذشـته ۸۰۰ کیلومتـر کابـل ۴۰۰ کیلوولت 
را نصـب کـرده؛ چـرا که هر چقـدر ولتاژ بـاال برود، 
پایـداری شـبکه بـرق بیشـتر و تلفـات آن کمتـر 
می شـود.این در حالـی اسـت کـه در شـهری مانند 
تهـران کـه میـزان مصـرف بـه حـد قابل توجهـی 
ولتـاژ  افزایـش  بـرای  هـم  هنـوز  یافتـه،  افزایـش 
بـرق تدبیـری اساسـی از سـوی تصمیم سـازان در 
دسـتور کار قـرار نگرفتـه اسـت. البتـه وزارتخانه ای 
کـه بـا انبـوه بدهی ها مواجـه اسـت، نمی تواند روند 
بازنگری و اصالح ریشـه ای در شـبکه بـرق را دنبال 

. کند
در این شرایط یکی از راهکارها ورود بخش خصوصی 
از  یکی  چالش هاست؛  برخی  کردن  برطرف  برای 
راهکارها انتقال پست های سنتی برق به زیر زمین 
سنتی  پست های  زیادی  تعداد  تهران  در  است. 
زمین های  از  قابل توجهی  مساحت  که  دارد  وجود 
گران قیمت شهری را اشغال کرده اند، در حالی که 
می توان با انتقال پست ها به زیر زمین و بهره برداری 
از زمین های آزاد شده بخشی از هزینه های ارتقای 

شبکه را تامین کرد.
 با این حال معتقدم برای خروج از چالش های تامین 
برق تهران یکی از راهکارهای تاثیرگذار بازنگری در 
ولتاژ  که  ترتیب  این  است.به  ولتاژ  سطح  افزایش 
انتقال شهری را به۴۰۰ و حتی 5۰۰ ولت برسانیم، 
فوق توزیع را با ۲3۰ کیلوولت انجام دهیم و توزیع 
۲۰ کیلوولت را در مناطق شهری جایگزین توزیع 

فشار ضعیف کنیم.
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معاون فنی و استانداردهای ساتبا در گفت وگو با پاون:

توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
باعث رشد اقتصاد کشور 
می شود/ حمایت ساتبا از 

سرمایه گذاری برای بومی سازی 
فناوری های مرتبط با انرژی های 

نو
گفت:  ساتبا  استانداردهای  و  فنی  معاون 
انرژی های  سرمایه گذاری  بازار  و  فرصت  ایجاد 
برای عموم مردم، ظرفیت و بستر  تجدیدپذیر 
مناسبی برای توسعه فناوری های مرتبط و نهایتًا 
رشد اقتصادی دانایی محور در کشور را فراهم 

می کند.
استانداردهای  و  فنی  معاون  نژاد  دودآبی  امیر 
انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان 
برق در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
بومی سازی  از  حمایت  دستورالعمل  درباره  )پاون(، 
فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک اظهار داشت: 

نیرو  وزیر  سوی  از  پیش  چندی  دستورالعمل  این 
جهت اجرا ابالغ شد که ظرفیت بسیار خوبی برای 
حمایت از توسعه فناوری و ساخت داخل تجهیزات 
و ملزومات تولید انرژی های تجدیدپذیرو پاک فراهم 

می کند.
در  که  دستورالعمل  این  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
ماده  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۶  تبصره ذیل  اجرای 
شده  ابالغ  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  قانون   ۶۱
تجهیزات  از  که  تجدیدپذیری  نیروگاه های  است، 
بومی سازی شده استفاده نمایند، از ضریب تشویق 
در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار خواهند شد 
و متناسب با میزان بومی سازی فناوری، نرخ خرید 
برق این نیروگاه ها تا سی درصد نسبت به نرخ پایه 

افزایش خواهد یافت.
دودآبی نژاد اضافه کرد: چرخه فناوری از ایده پردازی 
و تولید علم آغاز و با تولید فناوری و صنعتی سازی 
به  منجر  تجاری سازی  با  نهایتاً  و  تکمیل می شود 
این  الزامات  تولید ثروت خواهد شد و خوشبختانه 
چرخه به خوبی در آیین نامه مصوب پیش بینی شده 

است.
معاون فنی و استانداردهای ساتبا با بیان اینکه امتیاز 
فناوری و بومی سازی بر اساس سه شاخص ساخت 
نیروگاه، طراحی داخل و دانش فنی  اجزای  داخل 
نیروگاه  اجزای  از  هریک  برای  یافته  توسعه  بومی 
محاسبه می شود، گفت: بر این اساس امتیاز ساخت 
در  اشتغال زایی  و  تولید  سهم  با  متناسب  داخل 
ایران، امتیاز بخش طراحی داخل بر اساس سهم به 
کارگیری توان مهندسی ایرانی در طراحی و امتیاز 
سهم  با  متناسب  بومی،  فنی  دانش  توسعه  بخش 
می شود  تعیین  ایران  در  یافته  توسعه  فنی  دانش 
و هر سه شاخص فوق وزنی برابر در تعیین امتیاز 

فناوری خواهند داشت.

وی تصریح کرد: پس از تعیین امتیاز فناوری اجزای 
جمع  از  تشویق  ضریب  شده،  بومی سازی  مختلف 
وزنی امتیاز فناوری اجزای نیروگاه بر اساس جداول 

مندرج در دستورالعمل تعیین می شود.
گزارش  اساس  بر  امتیاز  این  افزود:  نژاد  دودآبی 
از  نیرو در کارگروهی متشکل  تخصصی پژوهشگاه 
رئیس ساتبا و نمایندگان تام االختیار وزارت صنعت، 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  تجارت،  و  معدن 
سازمان  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  جمهوری، 

ملی استاندارد به تصویب می رسد.
از  حمایت  منظور  به  گفت:  نژاد  دودآبی 
است  مقررشده  نیز  بومی سازی  در  سرمایه گذاری 
ساتبا با شرکت هایی که برنامه فنی اجرایی مناسب 
تجهیزات  داخل  و ساخت  فنی  دانش  توسعه  برای 
داشته و گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند قرارداد 
بلندمدت خرید برق منعقد نمایند که این قراردادها 

قابل واگذاری به سایر سرمایه گذاران خواهد بود.

معـاون فنـی و اسـتانداردهای سـاتبا بـا اشـاره بـه 
اینکـه مزیـت ایـن روش ایجـاد اطمینـان از وجـود 
بـازار فـروش محصـول اسـت، عنـوان کـرد: بدیـن 
ترتیـب پژوهشـگران، شـرکت های دانـش بنیـان و 
تولیـد کنندگان، انگیـزه سـرمایه گذاری در تحقیق 
انرژی هـای  فنـاوری  چرخـه  تکمیـل  و  توسـعه  و 

تجدیدپذیـر خواهنـد داشـت.
ادامـه  بـه  امیـدواری  ابـراز  ضمـن  پایـان  در  وی 
رونـد پر شـتاب توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیر در 
کشـور، افـزود: ایجاد فرصـت و بازار سـرمایه گذاری 
انرژی هـای تجدیدپذیـر برای عموم مـردم، ظرفیت 
و بسـتر مناسـبی برای توسـعه فناوری هـای مرتبط 
و نهایتـاً رشـد اقتصـادی دانایـی محور در کشـور را 
فراهم می کند و با ایجاد سـاز و کار شـفاف و سـاده 
محققـان  و  صنعتگـران  بومی سـازی،  از  حمایـت 
کشـور می تواننـد بـه راحتـی از ایـن تشـویق های 

قانونـی برخوردار شـوند.
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اقتصاد ایران _ اخبار

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تشکل های صادراتی دسترسی 
به ارز بازار ثانویه ندارند

تشکل های  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  یک 
بازار  ارز  دریافت  به  دسترسی  صادراتی، 
خارجی  نمایشگاههای  در  حضور  برای  ثانویه 
در  خارجی ها  برای حضور  دولت  گفت:  ندارند، 

نمایشگاههای ایران یارانه ارزی می دهد.
با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  طالیی  محمدرضا 
اشاره به اعالم رسمی شرکت سهامی نمایشگاههای 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر محاسبه 
خارجی  شرکتهای  حضور  برای  ثانویه  بازار  ارز 
در  ایرانی  شرکت های  و  ایران  نمایشگاههای  در 
مسئول  مقام  این  گفت:  خارجی  نمایشگاههای 
حضور  برای  که  کرده  اعالم  صنعت،  وزارت  در 
شرکت های ایرانی در نمایشگاههای خارجی و  نیز 
ایران،  نمایشگاه های  به  خارجی  شرکت های  ورود 
را  آن  ریال  و  محاسبه  ثانویه  بازار  نرخ  به  یورو 

دریافت می کنند.
ایران  صادرات  کنفدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
نوسانات  اینکه  از  بعد  عمال  جاری  سال  در  افزود: 
نرخ  رئیس جمهور  اول  معاون  و  انجام شد  ارز  نرخ 
یکی  کرد،  اعالم  دالر  هر  برای  را  تومانی   ۴۲۰۰
تومان   ۴۲۰۰ ارز  دریافت  مشمول  که  بندهایی  از 
اعزام  و  خارجی  نمایشگاه های  در  حضور  می شد، 

هیات های تجاری بوده؛ به نحوی که بر اساس اعالم 
دولت، دارندگان مجوز برگزاری نمایشگاه، پاویون و 
یا اعزام هیات های تجاری از سازمان توسعه تجارت 
ایران، می توانند از این ارز استفاده کنند، در حالیکه 
و  مشخص  رویه  یا  آیین نامه  دستورالعمل،  تاکنون 
شفافی برای تخصیص ارز و نرخ ارز تخصیصی وجود 
اقتصادی برای حضور  از تشکل های  ندارد و برخی 
در نمایشگاههای خارجی با مشکل تامین ارز مواجه 
هستند. وی تصریح کرد: روش های باقیمانده برای 
معرفی پتانسیل های تولیدی و صادراتی محصوالت 
معتبر  نمایشگاه های  در  حضور  کشور  خدمات  و 
می باشد  تجاری  هیات های  اعزام  یا  و  المللی  بین 
برنامه  با عدم  تجارت  توسعه  متاسفانه سازمان  که 
نیز  را  روش  این  رویه ها  بودن  نامشخص  و  ریزی 
به روی صادرکنندگان غیرنفتی بسته است. این در 
و  کشور  اقتصادی  شرایط  تحریم ها،  که  حالیست 
نوسانات نرخ ارز عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ 
نموده و نیاز به برنامه ریزی دقیق برای حضور در 

بازارهای بین المللی کامال احساس می شود.
به گفته طالیی، دفاتر نمایندگی جمهوری اسالمی 
مطالعات  انجام  با  مختلف  کشورهای  در  ایران 
می توانند  کشور  هر  نیازهای  شناسائی  و  میدانی 
تشکل های  و  اتاق ها  اختیار  در  مناسبی  اطالعات 
توسعه صادرات غیرنفتی  به  و  قرار دهند  صادراتی 
ایجاد  افزود:  همچنین  وی  نمایند.  کمک  کشور 
ارتباط موثر و مفید فیمابین سازمان توسعه تجارت 
ایران و وزارت امور خارجه می تواند ویترینی مناسب 

برای کاالها و خدمات ایران بوجود آورد.
وصادرکنندگان  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
نرم افزار افزود: اتاق های بازرگانی در کنارتشکل های 
و  ریزی  برنامه  با  راسا  جاری  سال  در  صادراتی 
سرمایه گذاری جهت معرفی امکانات صادراتی کشور 

اقدام نمودند این در حالی است که شرکت سهامی 
ایران  اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
اعالم کرده که یورو 5۲۰۰ تومانی را به شرکت های 
داخلی  نمایشگاههای  در  حضور  متقاضی  خارجی 
اختصاص می دهد و یا اینکه معادل ریالی این نرخ 
ارز را از شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاههای 
ایرانی دریافت می کند، سوال اینجا است که شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
قیمت  با  آنهم  ارزی  منابع  این  به  چگونه  ایران 
این  دلیل  چه  به  و  دارد  دسترسی  تومانی   5۲۰۰
منابع ارزی در اختیار صادرکنندگان برای حضور در 
نمایشگاههای معتبر بین المللی جهت دستیابی به 

بازارهای صادراتی قرار نمی گیرد.
ایران  صادرات  کنفدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
که  شرکتهایی  برای  دولت  کرد:  خاطرنشان 
و  یابند  حضور  ایران  نمایشگاههای  در  می خواهند 
کاالی خود را در بازار ایران عرضه نمایند، امتیازات 
اینچنینی در نظر می گیرد ولی برای صادرکنندگان 
باالیی  افزوده  ارزش  که  فاوا  خدمات  و  محصوالت 
دارد و برای حضور در نمایشگاه خارجی نیز مجوز 
ارائه  ارز  تامین  برای  راه حلی  هیچ  کرده  دریافت 
سال های  طی  متاسفانه  گفت:  طالیی  نمیدهد. 
برپایی  با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  گذشته، 
ایران  اسالمی  جمهوری  اختصاصی  نمایشگاههای 
نظرات  به  توجه  عدم  دلیل  به  دیگر  در کشورهای 
اقتصادی،  تخصصی  تشکل های  و  بخش خصوصی 
حالیکه  در  است،  نگرفته  خوبی  و  مثبت  جواب 
کنفدراسیون  طریق  از  می تواند  راحتی  به  دولت 
بازارهای  صادراتی،  تشکل های  و  ایران  صادرات 
هدف هر رشته فعالیت را شناسایی کرده و لیستی 
از نمایشگاههای معتبر بین المللی که ایران می تواند 
برای  و  تهیه  باشد  داشته  مناسبی  و  فعال  حضور 

بازارهای  در  بخش  هر  اقتصادی  فعاالن  حضور 
خارجی برنامه ریزی کند.

اسالمی  پاویون جمهوری  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  دوبی  جیتکس  نمایشگاه  در  ایران 
اکنون تنها چیزی که از سازمان توسعه تجارت در 
رسمی  پاویون  برپایی  برای  ارز  تخصیص  خصوص 
ارایه   ۲۰۱۸ جیتکس  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای  شده  قید  آن  در  که  است  نامه  یک  شده 
تامین ارز مورد نیاز خود از طریق بانک های عامل 
آن  متاسفانه  که  نمائیم  اقدام  مجاز  صرافی های  و 
عامل  بانک های  چراکه  بوده؛  وقت کشی  عمال  هم 
تخصیص  مرکزی  بانک  مجوز  بدون  صرافی ها  یا 
ارز را تخصیص نمی دهند و بنابراین نشان می دهد 
برای  بانک مرکزی  با  ایران  سازمان توسعه تجارت 
تامین ارز این بخش هیچ توافقی برای تدوین یک 
بروز  امرموجب  این  و  است  نداشته  مشخص  رویه 
مشکالت فراوان در برپایی پایون ایران در نمایشگاه 
جیتکس که روز یکشنبه ۲۲ مهرماه افتتاح می گردد 

شده است.
وی ادامه داد: عنوان شده که قرار است بعد از اتمام 
تا 5۰  پاویون،  نمایشگاه، به هر مشارکت کننده در 
درصد هزینه اجاره زمین غرفه و تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان یارانه تعلق می گیرد؛ در صورتیکه با توجه به 
مشکالت اقتصادی شرکتها و نوسانات نرخ ارز این 
یارانه میبایست قبل از برپایی پاویون پرداخت گردد 

تا مفید باشد.
نموده  اعالم  تجارت  توسعه  سازمان  گفت:  طالیی 
که به هر شرکتی که در قالب هیات های تجاری به 
بازدید از نمایشگاه های خارجی اعزام می شوند پس 
از بازگشت تا سقف ۴ میلیون تومان یارانه پرداخت 
هنوز  نیز  آن  پرداخت  دستورالعمل  ولی  می شود 

تایید نشده است.
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یادداشت

دکتر حسین بهبودی
مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات

مواجهه  در  کسب و کارها  رهبران  و  مدیران 
به خصوص  تجاری  حاد  مشکالت  و  مصائب  با 
به  پیش  از  بیش  تورمی  رکود  بروز  زمان  در 
تصمیم گیری های منطقی دور از احساسات رایج 
در سطح جامعه نیازمندند تا بتوانند با چالش های 
متعدد و شک و تردیدهای عدیده پیش رو به 

خوبی کنار آیند.
با نگاهی گذرا به شرکت های موفق به خوبی می توان 
دریافت که رهبران قدرتمند و شجاع همواره در پی 
کشف، پرورش و به کارگیری بهترین ها در حوزه های 
مختلف سازمانی گام برداشته اند و به تک تک آنها در 
تمام سطوح فرصت داده اند تا در قسمت های مربوط 
به خود در مجموعه، بهترین عملکردها را بروز دهند 
تا در مواقع ضروری و حیاتی با همیاری و همکاری 

آنها بتوانند بر چالش های پیش رو غلبه کنند.
به عنوان  را  سیستمی  گیتس«  مثال»بیل  برای 
ابزاری قدرتمند در مایکروسافت طراحی کرد که با 
کمک آن می توانست به خوبی به ارزیابی کارکنان 
خود بپردازد. او کارکنان شرکت ها را به پنج دسته 

تقسیم می کند:
پنج ستاره ای ها

شامل  را  شرکت  پرسنل  درصد   ۱۰ که  کارکنانی 
خالق ترین  و  کوشاترین  بهترین،  جزو  و  می شوند 

نیروها هستند.
چهار ستاره ای ها

به  رو  متوسط  مجریان  کیفی  لحاظ  به  افراد  این 
باال هستند. هر چند آنها مانند پنج ستاره ها خیلی 
موفق عمل نمی کنند اما نباید در میزان استعداد و 
خالقیت شان تردید کرد. آنها ۲۰ درصد از کارکنان 

را تشکیل می دهند.

اصلی مهم با هدف حضور پایدار در دوران رکود بازار
تصمیمات حیاتی مدیران شجاع در دوران رکود )قسمت دوم(

سه ستاره ای ها
 آنها در رده بندی کیفی جزو افراد معمولی هستند 
اما چیزی از ارزشمندی آنان کاسته نمی شود و هنوز 
جزو نیروهای ارزشمند محسوب می شوند. این افراد 
5۰ درصد از کارکنان سازمان ها را شامل می شوند.

دو ستاره ای ها
از  کمتر  کارکنان  از  دست  این  عملکرد  و  کارآیی 
افراد  این  مراقب  اگر  ارزیابی می شود.  متوسط  حد 
در سازمان نباشید می توانند مشکالت عدیده ای را 
از  افراد ۱5 درصد  این  در مجموعه به وجود آورند. 

کارکنان را شامل می شوند.
یک ستاره ای ها

این افراد ویژگی و امتیاز خاصی ندارند. اگر با سپری 
کردن دوره های آموزشی نتوانند خود را ارتقا دهند 

نسبت به اخراج آنها تردید نکنید. اینها ۱5 درصد 
کارکنان را تشکیل می دهند.

و  بررسی ها  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
تصمیم گیری های اصولی خود هیچ گاه از گروه اول 
و آخر غافل نشوید زیرا غفلت از این دو گروه برای 
شما و مجموعه، خسارات جبران ناپذیری را به دنبال 

خواهد داشت.
و  مهم  پروژه های  را  روی  تمرکزتان  بعدی  گام  در 

حیاتی معطوف کنید.
شرایط  در  بی برنامه  و  بزرگ  پروژه های  داشتن 
کنونی، کار عاقالنه ای به نظر نمی رسد و به طور یقین 
برایتان در پی نخواهد داشت.  پیشرفت چندانی را 
پروژه های  به روی  حساسیت ها  و  تصمیم گیری ها 
اولویت بندی منطقی  با در نظر گرفتن  باید  حیاتی 

صورت پذیرد در غیر این صورت، سازمان با مشکالت 
عدیده ای روبه رو خواهد شد. بازه زمانی پروژه ها را 
معین، کارهای مهم را به افراد توانا و شجاع واگذار و 
از واگذاری پروژه های جدید به گروه هایی که درگیر 
در  و  کنید  اجتناب  به شدت  هستند  پروژه ها  سایر 
به طور  را  پیشرفت ها  ارزیابی،  و  کنترل  با  نهایت 
منظم اندازه گیری و موانع احتمالی را مرتفع کنید 
تا پروژه ها در موعد مقرر و بار مالی کمتر در زمان 

مقرر به بار بنشینند.
به عنوان رهبر سازمان خود در شرایط رکود تورمی 
به طور خاص و در زمان آرامش اقتصادی به طور عام، 
از نوآوری و خالقیت در کلیه امور استقبال کنید و 
به افراد خالق و نوآور با توجه به ارزش ایده هایشان 
پاداش مناسبی پرداخت کنید تا ضرورت حس اصل 
مشارکت جمعی در تمام سطوح سازمانی گسترش 

یابد.
شکننده  ظریف،  غیرمنظم،  است  امری  نوآوری 
انگیز.  حیرت  و  جالب  ولی  شکست پذیر  حتی  و 
گذشته  سال های  طول  در  است  یادآوری  به  الزم 
میان  در   »BPMS فرآیند:  بهبود  »تکنیک های 
از  استفاده  با  روش  این  است.  شده  رایج  مدیران 
عملکرد  آنها،  تحلیل  و  تجزیه  و  آماری  اطالعات 
اجرایی سازمان را اندازه گیری و از این طریق امکان 
رشد و توسعه سازمان را چندبرابر می کند. مهم ترین 
فرآیند  تغییرناپذیرکردن   BPMS تکنیک  ویژگی 
خطاهای  و  اشتباهات  رساندن  حداقل  به  و  امور 
باال بردن پیش بینی در آینده فرآیندها  احتمالی و 
این  می کنند  تالش  مدیران  برخی  هرچند  است. 
کنند  اجرا  سازمان  بخش های  تمام  در  را  تکنیک 
می شود  محسوب  بزرگی  اشتباه  کار  این  ولی 
چراکه خالقیت و نوآوری امری است آسیب پذیر و 

تغییرپذیر ...
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نگاه آخر

تصاویر دیدنی از جشنواره »برج های انسانی«

جشـنوارۀ سـاالنۀ بـرج انسـانی در کاتالونیـا برگزار 
شـد. این جشـنواره همه سـاله هزاران گردشـگر را 

بـه ایـن منطقه می کشـاند.

https://www.mashreghnews.ir/photo/900324/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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