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انتظار داشتیم طرح 
»برق امید« کامل اجرا شود

رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت: 
طرح برق امید بخشی از یک طرح جامع است 
نیرو  وزارت  برای  آن  بخشی  تک  اجرای  که 
هزینه زا است در حالیکه می توانست چنین 

نباشد.
ــران در  ــرق ای ــندیکای ب ــره س ــأت مدی ــس هی ــی بخشــی، رئی عل
ــاره  ــاره انتقــادات مطــرح شــده درب ــگار مهــر درب ــا خبرن گفتگــو ب
ــگان  ــا را رای ــم مصرف ه ــرق ک ــرف ب ــه مص ــد ک ــرق امی ــرح ب ط
می کنــد، گفــت: ایــن طــرح بخشــی از یــک طــرح کامــل بــود. یک 
طــرح کالن در صنعــت بــرق طراحــی شــد کــه ایــن تنهــا جزئــی 
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ــدی  ــد مرزبن ــل چن ــرح کام ــود. در آن ط از آن ب
مصرف هــا،  کــم  نخســت  می شــد؛  تعریــف 
ــر  ــت پ ــا مصــرف متوســط و در نهای مشــترکین ب
ــع  ــد صنای ــر مانن ــرژی ب ــع ان ــا و صنای مصرف ه

ــن و... ــوم، ذوب آه ــوالد، آلومینی ف
وی افــزود: در ایــن مرزبنــدی، مصــرف بــرق 
ــترکین  ــرق مش ــه ب ــگان، تعرف ــا رای ــم مصرف ه ک
ــرق  ــه ب ــه ای و تعرف ــط را یاران ــرف متوس ــا مص ب
ــا  ــر را ب ــرژی ب ــع ان ــرف و صنای ــترکین پرمص مش
ــود. ــده ب ــه ش ــر گرفت ــرق در نظ ــی ب ــرخ حقیق ن
ــرح  ــن ط ــر ای ــؤول اگ ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
اجرایــی می شــد، محــل  بــه صــورت جامــع 
جبــران هزینــه تعرفــه بــرق بخشــی از مشــترکین 
ــه  ــار هزین ــاد ب ــدون ایج ــد، ب ــگان می ش ــه رای ک
مضاعــف و جداگانــه، جبــران می شــد. بــه عبارتــی 
ــی  ــل مجزای ــا مح ــت ت ــازی نداش ــرو نی وزارت نی
ــرد. ــر بگی ــه ای در نظ ــن بارهزین ــران ای ــرای جب ب

توجیــه طرح هــای کاهــش تلفــات بــا طــرح 
جامــع صنعــت بــرق

بخشــی ادامــه داد: از ســویی دیگــر در صورتــی کــه 
ــد،  ــرا می ش ــل اج ــور کام ــه ط ــی ب ــن طرح چنی
داشــتند  متوســط  مصــرف  کــه  مشــترکینی 
بیشــتر،  بــا مدیریــت  تــا  تشــویق می شــدند 
ــم  ــره ک ــا در زم ــش داده ت ــود را کاه ــرف خ مص
مصرف هــا قــرار بگیرنــد. از طرفــی صنایــع انــرژی 
ــد  ــی دارن ــی ســودآوری کالن ــر در شــرایط کنون ب
ــل  ــه دلی ــن ســود کالن ب و در حقیقــت عمــده ای
هزینه هــای تولیــد کــه تعرفــه بــرق ســهم عمــده 
ــد، تأمیــن می شــود. در ایــن طــرح  ای در آن دارن
جامــع می توانســتیم ارزش حقیقــی بــرق را از 

ــم. ــت کنی ــع دریاف ــن صنای ای
ــا  ــران ب ــرق ای ــره ســندیکای ب رئیــس هیــأت مدی

ــذاری هوشــمند  ــه گ ــر تعرف ــه اگ ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــت مطلوب ــی می شــد، رقاب ــه طورکامــل اجرای ب
ــت  ــتای مدیری ــترکین در راس ــی مش ــن تمام بی
مصــرف شــکل می گرفــت، گفــت: در صــورت 
ــره وری و  ــش به ــای افزای ــی، طرح ه ــرای کامل اج
ــرد  ــدا می ک ــه اقتصــادی پی ــات توجی کاهــش تلف
ــا  ــد ت ــدا می کردن ــزه پی ــی مشــترکین انگی و تمام
ــه  ــرف و هزین ــرده و مص ــرا ک ــا را اج ــن طرح ه ای

ــد. ــش دهن ــود را کاه خ
ــرح  ــل ط ــرای کام ــه اج ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
موجــب می شــد تــا حتــی بخشــی از کســری 
تصریــح  شــود،  جبــران  نیــرو  وزارت  بودجــه 
ــارد  ــا ۴ هــزار میلی ــرو حــدود ۳ ت کــرد: وزارت نی
ــکاران  ــط و پیمان ــه مجموعه هــای ذی رب تومــان ب
ــرح  ــل ط ــرای کام ــه اج ــت ک ــکار اس ــود بده خ
ــران  ــری را جب ــن کس ــی از ای ــت بخش می توانس
کنــد. از ســویی دیگــر بــا انگیــزه ای که در راســتای 
کاهــش مصــرف ایجــاد می شــد می توانســتیم 
بــرای بــرق مــازاد برنامــه ریــزی صادراتی داشــته و 
منابــع ارزی بیشــتری را تأمیــن کنیــم، اما بخشــی 
از ایــن طــرح جامــع اجرایــی شــده کــه هزینــه زا 

ــد. ــن می کن ــاد دی ــوده و ایج ب

اتصال شبکه برق ایران به قطر از طریق کابل دریایی
وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی قطر در یک دیدار ویدئوکنفرانسی، 

اهمیت و مزایای اتصال شبکه برق ایران به قطر را مورد بررسی قرار دادند.
"سعد شریده  و  اردکانیان"  "رضا  آنالین  پاون، در دیدار  از  نقل  به  ایران  برق  به گزارش سندیکای صنعت 
شامل  نامتعارف  آب های  امور  در  همکاری ها  توسعه  منطقه ای  ابتکار  درباره  همچنین  دو طرف  الکعبی"، 
شیرین سازی آب دریا و استفاده از پساب تصفیه شده که در اجالس اخیر شورای حکام آب به میزبانی تهران 
مطرح و مصوب شد، بحث و تبادل نظر کردند. طرف قطری نیز آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه 

اعالم کرد.
در این دیدار، اردکانیان، رئیس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور، درباره موضوع 
تبادل برق با قطر، با اشاره به تبادل مستمر برق ایران با سایر همسایگان ادامه داد: قطر در مواقعی تولید 
برق مازاد دارد و این برق دارای بازار مناسبی در کشورهای منطقه نظیر پاکستان و افغانستان و عراق است.
وزیر مشاور در امور انرژی قطر هم در خصوص موضوع ابتکار استفاده از آب های نامتعارف گفت: ضمن اعالم 
حمایت وزارت متبوع از انجام پروژه مذکور، پیشنهاد مي کنم کارشناسان در مورد مسائل به صورت دوره ای 

در کشورهای منطقه جلسات مربوط به پروژه  های مرتبط با این موضوع برگزار کنند.
"سعد شریده الکعبی" خطاب به وزیر نیروی ایران درباره انتقال برق گفت: انتقال برق بین دو کشور امکان 

پذیر است و باید روی این پیشنهاد کار شود و به نظرم، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد.
طرف قطری افزود: در مورد انرژی و آب می توان با حضور بخش خصوصی دو کشور زمینه های همکاری 

خوبی را تعریف کرد.
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وبینار آموزشی ارتباط مخابراتی 
بر پایه PLC و سیستم حفاظت 

TPS از راه دور
وبینار آموزشی » آشنایی با ارتباط مخابراتی بر 
سیستم  پایه  PLC (Power Line Carrier)و 
نظارت  رویکرد  با   »TPS دور  راه  از  حفاظت 
کارفرمایی 15 و 16 مهرماه از ساعت 12 الی 14 با 

تدریس مهندس خاقانی برگزار می شود.
هزینه دوره مبلغ ۴00 هزار تومان خواهد بود و پس 
از اتمام دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی از 

طرف این سندیکا صادر خواهد شد. 
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و شرکت 

در دوره اینجا کلیک کنید
شایان ذکر است عالقمندان برای توضیحات بیشتر 
می توانند با شماره تلفن 665709۳0 داخلی 1۳1 

واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

مشکالت صدور و تمدید کارت 
بازرگانی حل شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه 
توسعه  سازمان  و  بازرگانی  اتاق  بین  تنازعی 
تجارت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی 
و  صدور  مشکالت  تمامی  گفت:  ندارد،  وجود 

تمدید کارت بازرگانی حل شده است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زادبوم  حمید 
آمده  پیش  مشکالت  مورد  در  فارس  خبرگزاری 
در صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع 
تجارت، گفت: مسائل و مشکالت در این زمینه حل 
پرداخته  قضیه  این  به  نیست  نیازی  اصال  و  شده 

شود. 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به 
این سوال که طرح مشکاالت فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی 
در جلسات مختلف از جمله جلسه اخیر )شنبه 5 
صمت  پیشنهادی  وزیر  با  اقتصادی  فعاالن  مهر( 
نشده  حل  مشکالت  هنوز  که  است  آن  از  حاکی 
می  مطرح  را  مسائل  این  که  کسانی  افزود:  است، 
انتقال صدور  زیرا  قضیه چیست،  دانند  نمی  کنند 
و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت با 
هماهنگی بین اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شده 
و بر سر اجرای آن  در موعد مقرر نیز توافق انجام 

شده بود. 
که  بود  شده  مقرر  این  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از بهمن 98 
مقام  قائم  توسط  موضوع  این  گفت:  شود،  اجرایی 
وزیر صمت در آن زمان ابالغ شد اما به دلیل شیوع 
کرونا اجرای طرح متوقف شد؛ بنابراین وزارت صمت 
و اتاق بازرگانی از آن زمان تا ابتدای مرداد ماه سال 
بازرگانی  کارت  تمدید  و  صدور  فرآیند  که  جاری 
در سیستم جدید انجام شد فرصت کافی برای رفع 
اشکاالت احتمالی سامانه ها و رفع عیوب را داشتند. 
در  کارت همچنان  اینکه صدور  بر  تاکید  با  زادبوم 
آنها   از  فرآیند  این  و  انجام می شود  بازرگانی  اتاق 
نام  ثبت  حاضر  حال  در  گفت:  است،  نشده  گرفته 
متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق 
این  در  و  شود  می  انجام  تجارت  جامع  سامانه 
استعالم  حتی  نیاز  مورد  استعالمات  تمام  سامانه 
سوء پیشینه بصورت آنالین تهیه و پس از تایید در 

اختیار اتاق قرار می گیرد.  
وی افزود: اتاق نیز پس از انجام یک سری فرآیند با 
تایید سازمان های صمت استان ها کارت را صادر 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  کند.  می 
بیان داشت: برخی از مشکالت پیش آمده به علت 
عدم تطابق سیستم اتاق بازرگانی با سیستم جدید 
بود بنابراین این موضوع منجر به وقوع مشکالتی در 

زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد. 
قانون   10 ماده  براساس  داشت:  اظهار  زادبوم 
صدور  برای  ضوابطی  واردات  و  صادرات  مقررات 
کارت بازرگانی وجود دارد که بخشی از آن ضوابط 
بر عهده وزارت صمت و بخش دیگری بر عهده اتاق 
بازرگانی است و براساس این قانون نظارت بر صدور 

کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است. 
وی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند جدید صدور 

روش  در  داشت:  اظهار  بازرگانی  کارت  تمدید  و 
شده  برابر   ۴ بازرگانی  کارت  صدور  سرعت  جدید 
است و کارت بازرگانی که در گذشته طی مدت ۳0 
تا ۴5 روز صادر می شد هم اکنون طی یک هفته 

صادر می شود. 
فرآیند  شدن  سیستمی  با  داشت:  اظهار  زادبوم 
صدور و تمدید کارت بازرگانی امکان جعل و تقلب 
اسناد وجود ندارد و لذا کامال طبیعی است که عده 
کارت  فرآیند صدور  و  سیستم   این  به  نسبت  ای 
آن  بر  اشکاالتی  و  دهند  نشان  واکنش  بازرگانی 

مطرح کنند. 
وی گفت: در حال حاضر مشکالت بین سیستم اتاق 
از  که  بطوری  شده  رفع  صمت  وزارت  و  بازرگانی 
از 1200 تقاضای موجود  چهارشنبه هفته گذشته 
برای صدور کارت بازرگانی 750 کارت صادر شده 
است. زادبوم با تاکید بر اینکه سیستمی شدن صدور 
و تمدید کارت بازرگانی به نفع نظام تجاری کشور 
اشکاالتی  کاری  هر  ابتدای  در  داشت:  بیان  است، 
وجود دارد و ما منکر اشکاالت سیستم جدید نبوده 
کل  نباید  اشکاالت  ای  پاره  علت  به  اما  نیستیم  و 
سیستم را زیر سوال برد زیرا زیر سوال بردن چنین 

اقدام بزرگی عقب گرد است. 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: 
توسعه  سازمان  و  بازرگانی  اتاق  بین  تنازعی  هیچ 
تجارت وجود ندارد بلکه ممکن است تنازعاتی بین 
تیم های کارشناسی طرفین وجود داشته باشد که 

این تنازعات کامال طبیعی است. 
زادبوم اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت مسئول 
رئیس  عنوان  به  من  بلکه  نیست  بازرگانی  کارت 
کننده  پیگیری  و  ناظر  خارجی  تجارت  شورای 
هستم و در مجموع سازمان بخشی به عنوان کارت 

بازرگانی ندارد. 

https://enovent.ir/product/power-line-carrier/
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شرکت  مدیریتی  سهامدار  عرفانیان،  جواد 
مدیرعامل  و  )بایکا(  ایران  کابلسازی  کارخانجات 
شرکت مهندسی نیرو رامشیر با اعالم این مطلب 
شرکت  گفت:  »دنیای اقتصاد«  با  گفت وگو  در 
)بایکا(،  کابل های  ایران  کابلسازی  کارخانجات 
تخصصی مانند کابل های مخابراتی و فیبر نوری و 
دیتا برای صنایع مخابرات و ارتباطات و همچنین 
کابل های ابزار دقیق مورد استفاده در صنایع نفت، 
تولید   BMS و  دیتا  وکابل های  پتروشیمی  و  گاز 
در  آنها  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  بخشی  می کند. 
هستیم  مجبور  بنابراین  نیست  تولید  قابل  کشور 

آنها را به صورت واردات تامین کنیم. عدم تامین به 
موقع این مواد اولیه موجب شده تا خط های تولید با 
اختالل مواجه شود و گاهی برای مدتی متوقف شوند. 
را  نیاز فوری  اولیه مورد  از مواد  در مواردی بخشی 
با هواپیما آوردیم ولی به علت عدم تخصیص ارز و 
تایید بانک مرکزی ترخیص آن با اشکال مواجه شده 
و نهایتا تنها اجازه ترخیص 70 درصد از آن را به ما 
داده اند و ۳0 درصد آن در گمرک برای ماه ها باقی 

مانده و اجازه ترخیص داده نشده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه عمدتا هماهنگی 
کارخانجات  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  برای 

مهندسی  شرکت  توسط  )بایکا(  ایران  کابلسازی 
با  اولیه  مواد  تامین  در  انجام می شود  رامشیر  نیرو 
اولیه  مواد  واردات  برای  هستیم.  مواجه  مشکالتی 
بعد از تخصیص کد ارزی توسط بانک مرکزی، یک 
فرصت کوتاه به ما داده می شود تا ارز مورد نیاز را از 
سامانه نیما تهیه کنیم. با توجه به گروه کاالیی که 
داریم، عرضه کنندگان ارز محدود بوده و صرافی های 
نمی دهند  تخصیص  ارز  ما  به  بانک ها  به  وابسته 
صرافی های  از  را  نیاز  مورد  ارز  هستیم  مجبور  و 
از  حتی  آنها  ارز  قیمت  که  کنیم  تهیه  خصوصی 

قیمت ارز در بازار آزاد هم گران تر است.
عرفانیان درباره سایر مشکالت تولید کنندگان سیم 
و کابل گفت: نوسان نرخ ارز هم قیمت تمام شده 
محصول را افزایش داده و هم تامین نقدینگی برای 
خرید مواد اولیه را دچار مشکل می کند و بانک ها 
هم به ندرت در این زمینه تسهیالت ارائه می کنند. 
به علت عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت و 
اعتبار با نرخ مناسب، در خرید مواد اولیه حتی در 
خرید مواد اولیه از داخل کشور مانند خرید مس و 
مواد پتروشیمی نظیر HDPE، XLPE و PVC هم 
مجبور هستیم که پول خرید مواد اولیه را به صورت 
نقد پرداخت کنیم. آن هم قیمت های خرید واقعی 
مورد  در  نظارتی  و  می کند  تغییر  روزانه  به صورت 

افزایش قیمت های مواد اولیه نیز وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳0 مورد مواد اولیه،  
ثبت سفارش داریم که از این تعداد حدود 10 مورد 
را اخیرا به ما تاییدیه داده اند اما با فرصت محدود 
خرید ارز با نرخ باال فقط موفق به اجرایی کردن 50 
درصد آن شده ایم، در یک کلمه تولید با بخشنامه و 
دستورالعمل هایی که هر روز از سمت وزارت صمت 

و بانک مرکزی تغییر می کند، گره خورده است.
سهامدار مدیریتی شرکت کابلسازی ایران گفت: باید 

مواد اولیه مورد نیاز در تولید خصوصا آنهایی که در 
با  کاالیی  گروه های  را جزو  نمی شوند  تولید  کشور 
اولویت باال قرار دهند تا در تولید کارخانه ها خللی 
تولید کننده  بین  مشترک  کمیته های  نشود.  ایجاد 
این  تا  شود  تشکیل  سندیکاها  در  وزارت صمت  و 
موضوع  این  کنند.  پیگیری  سرعت  به  را  مسائل 
که در قبال ارز صادراتی، مواد اولیه مورد نیاز باید 
تامین شود باعث طوالنی شدن فرآیند تامین مواد 
اولیه می شود. بهتر است مکانیزمی طراحی شود تا 
تولید کنندگان بتوانند خودشان راه تامین ارز مورد 

نیاز برای واردات کاال را به دست آورند.
وی افزود: مشکل دیگر در زمینه کیفیت تولید است. 
در زمینه تولید سیم و کابل تعداد زیادی تولید کننده 
تولید کنندگان  دارد.  وجود  غیررسمی  و  رسمی 
غیراستاندارد  و  نامرغوب  اولیه  مواد  از  غیررسمی 
برای تولید کابل های ارزان قیمت استفاده کرده که 
در پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده شده و 
این  در  دارد.  بر  در  پروژه ها  این  در  خسارت هایی 
رابطه باید انجمن سیم و کابل و سندیکای صنعت 
را  کمیته هایی  ذی ربط  ارگان های  همکاری  با  برق 
تشکیل و تولید کنندگان ممیزی و از تولید سیم و 

کابل غیر استاندارد جلوگیری کنند.
موضوع  اولیه،  مواد  تامین  کنار  در  گفت:  عرفانیان 
نیز  کیفیت  کنترل  و  تولید  آالت  ماشین  نوسازی 
مهم است. با این کار سرعت تولید به ۳ یا ۴ برابر 
و راندمان و بهره وری افزایش می یابد، ولی با توجه 
و  آالت  ماشین  خرید  که  سنگینی  هزینه های  به 
موضوع  این  به  کمتر  دارد  بر  در  جدید  تجهیزات 
توجه می شود. در شرکت کابلسازی ایران چند بار 
بانک ها  که  نوشتیم  زمینه  این  در  توجیهی  طرح 
توجه الزم جهت تامین تسهیالت را در این زمینه 

به عمل نیاوردند.

مشکالت تولیدکنندگان کابل های تخصصی در تامین مواد اولیه
مدیرعامل شرکت مهندسی نیرو رامشیر گفت: مشکالت زیادی برای تامین از منابع داخلی و همچنین 
واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید کابل های تخصصی داریم که برنامه ریزی دقیق برای تولید این نوع 
کابل ها را دشوار کرده است. برای تولید کابل های تخصصی از جمله کابل فیبر نوری به تار فیبر نوری 

نیاز داریم که در حال حاضر در ایران تولید نمی شود و سازندگان آن در دنیا نیز محدود است.
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درحاشیه اولین نمایشگاه تخصصی ایران در کابل 
مطرح شد:

خودکفایی ایران در صنعت برق؛ 
برگ برنده برای تثبیت موقعیت 

تجاری در افغانستان
در  برق  و  آب  صنعت  زیرساخت های  توسعه 
افغانستان یکی از نیازهای اصلی است که اتفاقا 
شرکت های ایرانی در این زمینه فعالیت های قابل 
توجه و مناسبی در این بازار نوظهور داشته اند به 
صورتی که برخی شرکت های دولتی و غیردولتی 
ایران هم اکنون به عنوان مجری و پیمانکار این 

پروژه ها فعالیت می کنند.
رئیس  عالءالدینی،  ولی  محمد  ایراسین،  به گزارش 
مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
قابل  فرصت های  گفت:  زمینه  این  در  ساتکاب 
زمینه  این  در  ایران  توانمندی های  کنار  در  توجه 
باعث شده تا برنامه ریزی های مناسبی برای حضور 
ایران در بازار افغانستان داشته باشیم که اتفاقا وزیر 
و  کرده  رصد  را  روند  این  همواره  نیز  نیرو  محترم 

برنامه ها را کنترل می کنند.
عالءالدینی در ادامه افزود: آمارهای منتشر شده از 
میزان تجارت خارجی افغانستان نشان می دهد که 
نزدیک به 60 درصد از واردات این کشور از طریق 
ایران تامین می شود که همین آمار بیانگر شرایط و 
فرصت های تجاری قابل توجه در این کشور همسایه 

ایران است.
به گفته وی، اصلی ترین حوزه هایی که ایران می تواند 
به خوبی در بازار افغانستان در اختیار داشته باشید، 
اصوال حوزه برق و انرژی، حوزه آب، کاالهای اساسی 
و بخش کشاورزی است، هرچند موضوع صنایع نیز 
امتیازاتی برای کشورمان ایجاد کرده که می توانیم با 

برنامه ریزی سهم باالیی از بازار را در اختیار بگیریم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
ساتکاب همچنین تصریح کرد: اکنون اگر فهرست 
شرکت های فعال در بخش برق و انرژی ایرانی که 
کنید  مالحظه  را  هستند  فعال  افغانستان  بازار  در 
می بینید که بزرگترین، معتبر ترین و توانمندترین 
در  ایرانی  مجری  و  پیمانکار  مشاوره ،  شرکت های 
خاک افغانستان هم اکنون مشغول فعالیت هستند 

که نشانه ای از بازاری بکر و قابل توجه است.
عالء الدینی با اشاره به خودکفایی ایران در بخش های 
عمده از موضوع آب و برق تاکید کرد: این فرصت 
در  ایرانی  برای شرکت های  بهتری  امکان  می تواند 
اکنون  که  دلیل  این  به  کند  ایجاد  افغانستان  بازار 
نیروگاهی  ساخت  تا  طراحی  از  ایرانی  شرکت های 
خودکفایی کامل دارند درکنار اینکه زبان مشترک 

با خریداران سرعت عمل بهتری به شرکت ها برای 
درک بهتر نیازبازار هدف را داده است.

بخش  در  ایران  توانمندی های  است  معتقد  وی 
نیروگاهی، خطوط انتقال و تولید برق می تواند نه تنها 
اقتصادی در شرایط تحریم های یکجانبه  از لحاظ 
آمریکا علیه اقتصاد کشورمان امتیاز مناسبی است 
بلکه می تواند از نظر امنیتی و پدافند غیرعامل نیز 
کارکردهای مناسبی برای ایران ایجاد کند، به این 
دلیل که با توسعه تولید برق در افغانستان رشد و 
توسعه کل کشور ایجاد می شود و نا امنی ها در نقاط 

مرزی کاهش می یابد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
ساتکاب درباره بازار انرژی در افغانستان نیز گفت: 
مبادالت  افغانستان  تجارت  وزیر  گزارش  براساس 
و  است  دالر  میلیارد   6 تقریبا  کشور  این  و  ایران 

همانطور که قبال اشاره کردیم نزدیک به 60 درصد از 
این مبادالت هم با ایران انجام می شود. این درحالی 
است که اصلی ترین نیاز افغانستان در بخش انرژی 
است و می توانیم برهمین اساس محاسبه کنیم بازار 
انرژی  بحث  با  مرتبط  شرکت های  برای  افغانستان 

چقدر گسترده است.
اگر  حتی  کرد:  تصریح  همچنین  الدینی  عالء 
بخواهیم از بعد دیگری به بازار انرژی برق افغانستان 
این  می دهند  نشان  آمارها  می بینیم  کنیم  توجه 
کشور حداکثر 500 مگاوات برق تولید داخلی دارد 
تامین  واردات  طریق  از  تمام  را  خود  فعلی  نیاز  و 
برنامه های  براساس  که  اینجاست  نکته  و  می کند 
توسعه ای افغانستان در آینده نزدیک این کشور به 
یعنی  رقم  این  و  دارد  نیاز  برق  مگاوات  هزار   11

بی نهایت فرصت سرمایه گذاری.
تولید  با  سرمایه گذاری  حجم  ارتباط  درباره  وی 
نیز گفت: آمارهایی که در اختیار داریم  مورد نظر 
هر 1000 مگاوات تولید برق حجم بسیار باالیی از 
توان تولید سیم و کابل، تابلو برق، کلیدها، انتقال 
با  بنابراین  دارد.  نیاز  را  مختلف  سازه های  و  آب 
درنظر گرفتن حجم انرژی برق مورد نیاز افغانستان 
می بینیم چه حجم از زیرشاخه های مرتبط نیز در 
بازار افغانستان فرصت های مناسب تجاری خواهند 

داشت.
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
نکته  یک  کرد:  تصریح  ساتکاب  مادرتخصصی 
بخش  سهم  که  دارد  وجود  بازار  این  در  اساسی 
از دولت  افغانستان بسیار بیشتر  بازار  خصوصی در 
کشور  این  در  تجاری  فرصت  هرچه  بنابراین  است 
وجود داشته باشد قاعدتا در باید از این بخش تامین 
شود و این شرایط به نفع بخش خصوصی ایران با 

توانمندی های موجود است.
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فراخوان انتخاب صادرکنندگان 
برگزیده استان تهران منتشر شد

برابر اعالم اتاق بازرگانی تهران، صادرکنندگان 
تا  دارند  فرصت  تا 15مهرماه 99  تهران  استان 
دوره  چهارمین  و  بیست  در  ثبت نام  به  نسبت 
اقدام  استانی  برگزیده  صادرکنندگان  انتخاب 

کنند.
انتخاب  دوره  چهارمین  و  بیست  فراخوان 
 1۳99 سال  در  استانی  برگزیده  صادرکنندگان 
توسعه  سازمان  و  ایران  بازرگانی  اتاق  شد.  منتشر 
درخواست  صادرکنندگان  از  فراخوانی  تجارت طی 
برای  ثبت نام  به  نسبت  ماه  مهر  پانزدهم  تا  کردند 
نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  فرایند  در  مشارکت 
اقدام کنند. ضمن این که متقاضیان صرفاً در صورت 
رفع تعهدات ارزی خود، یعنی بازگرداندن 50 درصد 
و  دارویی  تولیدی،  شرکت های  برای  صادراتی  ارز 
دانش بنیان و 70 درصد برای شرکت های بازرگانی، 
امکان شرکت و انتخاب در فرآیند صادرکننده نمونه 

را خواهند داشت.
به رسم سال های گذشته قرار است پس از برگزاری 
انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی در روز صادرات، 
از  صادرکنندگان نمونه استانی نیز معرفی شوند و 
آنان تجلیل به عمل آید. در استان تهران چند سالی 
است که فرآیند انتخاب و تجلیل از صادرکنندگان 
با  تهران   بازرگانی  اتاق  توسط  استان،  نمونه 
استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  همکاری 
اطالعیه  این  در  آنچه  اساس  بر  می گیرد.  انجام 
معرض  در  گرفتن  قرار  برای  صادرکنندگان  آمده، 
با مراجعه به سایت بیست و  این محک، می توانند 
اینترنتی  آدرس  به  صادرات  روز  مراسم  چهارمین 
http://ed.iccima.ir/نسبت به مطالعه کامل و 
گروه های  اختصاصی  و  عمومی  شاخص های  دقیق 
از  بعد  و  کرده  اقدام  خدماتی  گروه های  و  کاالیی 
به  مجدد  مراجعه  با  موردنیاز  اطالعات  جمع آوری 
سامانه روز ملی صادرات و ورود به صفحه ثبت نام، 
این  در  آنالین  ثبت نام  و  فرم ها  تکمیل  به  نسبت 

رویداد اقدام کنند.
الزم است توضیح داده شود که با توجه به مصوبات 
کمیته موضوع ماده »2« چهاردهمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین بسته سیاستی 
 1۳98 سال  صادرکنندگان  ارزی  تعهد  رفع  نحوه 
تصمیم  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
کشوری،  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  کارگروه 
متقاضیان صرفاً در صورت رفع تعهدات ارزی خود 
انتخاب  بر اساس بسته فوق الذکر، امکان شرکت و 
داشت.  خواهند  را  نمونه  صادرکننده  فرآیند  در 
میزان رفع تعهدات ارزی برای شرکت های تولیدی، 
شرکت های  و  درصد   50 دانش بنیان  دارویی، 
این  صادرات  از  حاصل  ارز  از  درصد   70 بازرگانی 

شرکت هاست.

هوشمندسازي یکي از مهمترین 
بخش هاي صنعت برق کلید 

خورد / مشترکان، گروه هاي 
عملیات اعزامي به محل تماس 

را رصد مي کنند
وظیفه  که  برق  اتفاقات  مراکز  هوشمندسازي 
رسیدگي و تعمیر و نگهداري شبکه هاي توزیع 
برعهده  را  ها  بروز خاموشي  مواقع  در  ویژه  به 

دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
اتفاقات  مراکز  توانیر،  خبري  پایگاه  گزارش  به 
شرکت هاي توزیع برق بعنوان بازوهاي اجرایي در 
بروز  هنگام  به  شبکه   نگهداري  و  تعمیر  عملیات 
خاموشي نقشي تعیین کننده در رضایت مشترکین 

شبکه دارند.
توانیر  توزیع  بر  نظارت  مدیرکل  درهمین خصوص 
اتفاقات  مراکز  کار  اهمیت  به  توجه  با  کرد:   اعالم 
که بیشترین تماس هاي مردمي را  دارند ، اجراي 
)طرح هما( ، هوشمند سازي مراکز اتفاقات شرکت 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  کشور  برق  توزیع  هاي 

است.
مسعود  صادقي خاطرنشان کرد:  براي اجراي  طرح 
مراکز  فعالسازي  چون  هایي  زیرساخت  باید  هما، 
تماس دوسویه، ارتباط با سامانه مدیریت مشترکان،  
ارتباط با سیستم موقعیت مکاني، ارتباط با نرم افزار 
مخابراتي  بستر  و  خودرو   مکاني  موقعیت  تعیین 
با کنتورهاي هوشمند  آماده شود  ارتباط  پایدار و 
که برخي از آنها نیازمند همکاري سایر دستگاه ها 

و نهادهاست.
صادقي گفت: با هوشمند شدن مراکز اتفاقات برق، 
اپراتورهاي مراکز 121 و تکنسین هاي  ساماندهي 

مرکز کنترل  نیز انجام خواهد شد.
ارسال خودکار خاموشي  اضافه کرد: همچنین  وي 
ها به تبلت و مستند سازي پایدار ، امکان تکمیل 
فشار ضعیف  متوسط،  فشار  خاموشي  رفع  گزارش 
کاهش  آنالین،  بصورت  تبلت  در  معابر  روشنایي  و 
اي  لحظه  مانیتورینگ  اپراتوري،  بیسیم  تماسهاي 
نزدیکترین  شناسایي  نقشه،   روي  بر  خودروها 
خودرو به محل حادثه ومشاهده خودرو ها بر روي 
از  متقاضي  توسط  هوشمند  همراه  تلفن  در  نقشه 
برق  اتفاقات  مراکز  شدن  هوشمند  مزایاي  دیگر 

خواهد بود.
حال  عین  توانیردر  برتوزیع  نظارت  مدیرکل 
تمام  به  اکنون  هم  طرح  این  ساخت:   خاطرنشان 
زیرساخت  و  شده  ابالغ  کشور  توزیع  هاي  شرکت 
از  برخي  اما  است  اندازي  راه  حال  در  آن  هاي 
اختیار  در  ها  دستگاه  سایر  توسط  باید  امکانات 

شرکت هاي توزیع برق قرار گیرند.
به گفته صادقي براساس برنامه ریزي صورت گرفته 
تا پایان سال مي توان شاهد راه اندازي این سیستم 
و هوشمندسازي مراکز اتفاقات در  حدود 50 درصد 

از شرکت هاي توزیع بود.
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متن کامل

سخنگوی صنعت برق:

شرایط مصرف در کنتورهای 
هوشمند و مکانیکی قابل رصد 

است
سخنگوی صنعت برق گفت: شرایط مصرف در 
کنتورهای هوشمند و مکانیکی قابل رصد است.

مشهدی  رجبی  مصطفی  نیوز،  مرور  گزارش  به 
سخنگوی صنعت برق  از صدور قبض رایگان برق 
امید از آبان ماه خبر داد و گفت: شرایط مصرف در 

کنتورهای هوشمند و مکانیکی قابل رصد است.

وی افزود: اطالعات کم مصرف، خوش مصرف و یا 
پرمصرفی مشترکان با پیامک ارسال می شود و اگر 
با  مشترکی مشمول تخفیف صددرصدی هم باشد 

ارسال پیامک اطالع رسانی خواهد شد.
اصالح  امید،  برق  طرح  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
الگوی مصرف و ایجاد حساسیت در انتخاب وسایل 
تعیین شده  الگوی مصرف  کم مصرف است گفت: 
امید در فصول گرم 100  از برق  برای برخورداری 
کیلو وات ساعت در ماه، و 80 کیلو وات ساعت در 
ماه های غیر گرم و در مناطق عادی است که البته 
عادی  مناطق  برق در  82 درصد مصرف کنندگان 

هستند.
مصرف  الگوی  داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
کیلووات   ۴00 گرمسیری,  مناطق  در  شده  تعیین 

ساعت در ماه تعیین شده است.
مسکونی  واحدهای  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
نیستند  طرح  این  پوشش  تحت  ندارند  سکنه  که 
گفت: در این واحدهای مسکونی که بصورت فصلی 
مابقی  و  عوارض  و  بیمه  آبونمان،  استفاده می شود 

موارد ارسال می شود.
برق  قیمت  افزایش  علت  افزود:  صنعت  سخنگوی 
در قبوض صادر شده در آخرین دوره، گرمای هوا و 
استفاده از سیستم های سرمایشی است که البته در 
زمان اوج مصرف، قیمت برق بصورت پلکانی افزایش 
 16 باشند  پرمصرف  مشترکان  اگر  البته  و  می یابد 

درصد نیز به بها برق اضافه می شود.
وی با بیان اینکه 15 درصد مشترکان برق پرمصرف 
اجرای  با  می شود  بینی  پیش  داد:  ادامه  هستند 
طرح برق امید و راهکارهای تعیین شده مشترکان 
کم  یا  و  مصرف  خوش  مشترکان  به  نیز  پرمصرف 

مصرف تبدیل شوند.

چرا ایران از قافله انرژی های نو 
عقب مانده است؟

موانع توسعه تجدید پذیرها
دنیای  اقتصاد : استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف 
انرژی در کشور است. سوال اینجاست، آیا سریال 
چندین قسمتی تحریم ها در طول 2 دهه گذشته، 
توسعه انرژی های پاک در ایران را به عقب رانده 

یا سیاست های چیده شده سیاست گذاران؟
سال  در  اکونومیست  پیش بینی  طبق  چند  هر 
2020، مصرف جهانی تجدیدپذیرهای غیر برق آبی 
اما  می یابد،  افزایش  درصد   ۴1 رقمی،  دو  رشد  با 
مانده.  این کورس جا  از  ایران  است  شواهد حاکی 
به دنبال  ادیب فر،  اکبر  با  مصاحبه  در  »اکونیرو« 
تولید  در  تجدیدپذیرها  کمرنگ  سهم  چرایی 
توسعه  مسیر  برنامه  این  در  است.  رفته  ایران  برق 
انجمن  هیات مدیره  رئیس  نگاه  از  تجدیدپذیرها 

انرژی های تجدیدپذیر نشانه گذاری شده است.
رئیس  ادیب فر،  اکبر  »دنیای اقتصاد«،  گزارش  به 
هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در 

پاسخ به اینکه آیا ما از قافله انرژی های تجدیدپذیر 
رفته ایم،  درست  را  مسیر  یا  عقب افتاده   دنیا  در 
گفت: انرژی های تجدیدپذیر هفت گانه هستند و هر 
کشوری نسبت به توانایی و پتانسیل هایی که دارد 
باید از منابع خود استفاده کند. در یکی از مقاالتی 
که از سوی »مکنزی انرژی« ارائه شد، 1۴8 کشور 
مورد بررسی قرار گرفته اند که مشخص می کند 55 
آنها  و ۳0 سکتور می توانند  دارد  انرژی وجود  نوع 
را مصرف کنند. در واقع یک مکعب ۴00 تا 500 
مشخص  مثال  به طور  که  می آید  به دست  قطعه ای 
دارد،  وجود  انرژی هایی  نوع  چه  ایران  در  می کند 
نهایت  در  و  است  شده  تعریف  مصارفی  نوع  چه 
متناسب با این منابع انرژی، باید مصارف را مدیریت 
کرد. ادیب فر در ادامه افزود: ما در ایران پیک های 
شرایط  به  توجه  با  نتیجه  در  داریم،  تابستانه 
جغرافیایی و گرمای زیاد در کشور، مشخص است 
مورد  هوا  برودت  برای  ما  انرژی  بیشتر مصرف  که 
در  که  است  حالی  در  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
کشوری مانند ارمنستان که از ما سردسیرتر است، 
پیک های زمستانه وجود دارد. بنابراین هر کشوری 
بنا به شرایط خود نوع مصرف انرژی اش را انتخاب 

می کند.
پتانسیل های ایران

تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
ایران گفت: ایران کشوری پهناور است و در منطقه 
خشک و گرم قرار دارد. از سوی دیگر به خط استوا 
منطقه ای  در  دلیل  همین  به  و  هستیم  نزدیک 
دارد  خوبی  نسبتا  آفتاب  تابش  که  گرفته ایم  قرار 
آفتابی  روز   ۳00 سال  طول  در  گفت  می توان  و 
را  خورشیدی  نیروگاه های  می توان  بنابراین  داریم. 
استان ها  تا شمالی ترین  ایران  نقطه  از جنوبی ترین 
گسترش و توسعه داد. او افزود: یکی از مزایای دیگر 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3685328-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
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اقتصاد ایران و جهان

عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با نوآوران عنوان کرد:

افزایش نگرانی ها به دنبال 
گسترش خط فقر در ایران

هـر چـه به پیـش مـی رویم بـه جـای این که 
شـاهد بهبود اوضاع باشـیم، نظاره گر تشـدید 
مشـکالت عمیقی هسـتیم که اگـر از مدیریت 
صحیحـی در اقتصـاد برخوردار بودیم شـرایط 
ایـن گونـه نبـود. مسـائل اقتصـادی شـوخی 
نیسـتند و نمـی تـوان بـه سـادگی بـا آن ها 
مواجه شـد. مشـکالت و مسـائل اقتصادی هر 
چنـد کوچک باشـند، اما بی تأثیر نیسـتند. به 
همین جهـت بایـد اوال مانع از بروز مشـکالت 
در ایـن حـوزه مهـم شـویم. دومـا بـا از میان 
برداشـتن موانع سـعی کنیم شـرایط عادی را 
در اقتصـاد حاکـم کنیم. در همیـن خصوص به 
گفـت و گو بـا حمیدرضـا صالحی، عضـو اتاق 

پرداختیم. بازرگانـی 
نـوآوران آنالیـن- صالحـی طـی گفـت و گویـی بـا 
را  کشـور  اقتصـادی  وضعیـت  نـوآوران  خبرنـگار 
اقتصـادی  مشـکالت  گفـت:  و  خوانـد  نامناسـب 
کنونـی بی سـابقه اسـت و تا کنون هیـچ گاه چنین 
شـرایطی را شـاهد نبودیـم. مشـکالت اقتصادی در 
هر دوره ای وجود داشـته اسـت، اما در حال حاضر 
واقعـا بایـد گفت مشـکالت اقتصـادی ایـران عمیق 
تـر و حادتـر شـده اسـت. به گونـه ای که مـی توان 
گفـت بسـیاری از افـراد زیر خط فقر هسـتند و این 
گسـترش خـط فقـر نگـران کننده اسـت. بایـد این 
نگرانـی هـا هـر چه سـریع تـر رفـع شـوند و مردم 

زندگـی بـا رفاهـی را تجربـه کنند.

وی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از مهـم تریـن اتفاقات 
تلـخ ایـن روزهـای اقتصـاد افزایـش شـمار افرادی 
اسـت کـه زیـر خط فقر قـرار دارنـد، اظهار داشـت: 
نبایـد مسـؤوالن اجازه دهنـد که گرانی هـا هر روز 
اقشـار بیشـتری را گرفتـار کنـد و تـورم همچـون 

مـاری بـر زندگـی و معیشـت مـردم چنبـره بزند.
اگـر شـرایط بـه ایـن ترتیـب پیـش رود در مـدت 
کـه  خواهیـم  ایـن  شـاهد  کمـی  بسـیار  زمـان 
خانوارهـای بیشـتری زیـر خـط فقـر قـرار خواهند 
گرفـت. البتـه در حـال حاضر نیز تعـداد افرادی که 
زیـر خـط فقـر هسـتند کم نیسـت و عده بسـیاری 

از ایـن مشـکل رنـج مـی برنـد.
عضـو اتاق بازرگانـی با بیان این که طی سـال های 
اخیـر وضعیـت اقتصـادی به گونه ای اسـفبار شـده 
اسـت کـه حتـی افـراد دارای درآمـد مناسـب نیـز 
در تأمیـن هزینـه ها دچار مشـکل هسـتند، عنوان 
کـرد: شـرایط تا حدی سـخت شـده اسـت کـه در 
بسـیاری از خانوارهـا چندین نفر به فعالیت شـغلی 
مشـغول انـد و هـم چنـان مشـکالت اقتصـادی بـر 
زندگـی شـان سـایه افکنـده اسـت. در حـال حاضر 
خانوارهـای بـا درآمـد مکفـی نیـز نمـی تواننـد به 
راحتـی معیشـت شـان را بگذرانند و علـت این امر 
را مـی تـوان در نبـود ثبـات و آرامـش اقتصـادی 
دانسـت. تـا زمانـی که اقتصـاد روی خـوش آرامش 
را نبینـد قطعـا دهـک هـای مختلف اقتصـاد نیز به 
تناسـب شـرایط شـان وضعیـت نامطلوبی را شـاهد 

بود. خواهنـد 
بـا  اقتصـاد  در  کـه  ایـن  بـا  ا شـاره  بـا  صالحـی 
خألهـای بسـیاری مواجـه هسـتیم، تصریـح کـرد: 
نبـود مدیریـت کارآمـد همـواره در رأس مشـکالت 
اقتصـادی بـوده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه مـی توان 
گفـت در همـه ادوار بـه عنـوان موضـوع مهـم و 
پررنگـی نقـش آفرینـی کرده اسـت و تأثیـر مهمی 
در نا به سـامانی اوضاع داشـته اسـت. باید در حال 
حاضـر کـه اقتصاد گرفتار مشـکل بزرگـی هم چون 
کروناسـت مسـؤوالن بـه فکر چـاره ای جهـت رفع 
کاسـتی هـا و نواقص باشـند تـا اقتصاد ایران سـرپا 

باقـی بمانـد و مشـکالتش بـه حداقـل ممکن برسـد.
شـدت  بـه  ایـران  اقتصـاد  متأسـفانه  افـزود:  وی 
برخـوردار  نامناسـبی  سـاختار  از  و  دیـده  آسـیب 
اسـت. شـعار دادن موجـب رفع مشـکالت و اصالح 
زیرسـاخت هـا نمـی شـود و بایـد اقدامـات عملـی 
در زمینـه تغییـر اساسـی پایـه هـای غلـط اقتصاد 

صـورت گیـرد.
اکنـون دیگـر شـعارهای زیبـا و امیدبخش کارسـاز 
نیسـتند و نمـی توان با طـرح این موضوعـات، نظر 

مثبـت مـردم را همچنان جلـب کرد.
اخیـر  نوسـانات  بـه  بازرگانـی  اتـاق  عضـو  ایـن 
همچـون نـرخ ارز اشـاره کـرد و گفـت: مجـدد در 
بـازار ارز شـاهد قیمـت هـای باالیی هسـتیم که به 
سـایر بازارهـا هـم چـون سـکه، طـال و خـودرو نیز 
کشـیده و قیمـت ها دسـتخوش تالطمات ارز  شـد. 
روز شـنبه التهاب در بازارهای مختلف در شـرایطی 
اتفـاق افتـاد که بازار بـورس روز سـختی را گذراند. 
ایـن اتفاقـات تلـخ اقتصـادی بـه طـور مسـتقیم بر 
معیشـت مـردم تأثیـر می گـذارد و عرصـه را برای 

ادامـه زندگـی آن هـا دشـوارتر می کنـد.
صالحـی در پایـان بـر ایـن امـر تأکیـد کـرد که هر 
چه فشـارهای اقتصادی بیشـتری بر مـردم تحمیل 
شـود، میـزان رضایـت عمومـی کاهـش مـی یابد و 
ایـن به معنـای تغییر نگـرش افکار عمومی نسـبت 

به مسـؤوالن اسـت.
در حـال حاضـر با توجـه به فشـارهای خارجی باید 
راهـی بـرای اعتمـاد زایـی در جامعه ایجاد شـود تا 
رونـد اعتمادزدایـی تـداوم نیابد. به ویژه در شـرایط 
کنونـی کـه گـذر از بحران هـا مسـتلزم حمایت ها 
و پشـتوانه های مردمـی اسـت بایـد اعتمـاد مـردم 

جلب شـود.
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یادداشت

متن کامل

توسعه  حتی  و  سیاست  اقتصاد،  جامعه،  تغییرات 
ابهامات  با  محیط کار  در  می شود  باعث  فناوری ها 
و پیچیدگی های غیرمنتظره یا ناخواسته ای روبه رو 
کامل  کنترل  توانایی  گفت  بتوان  شاید  که  شویم 
آنها برای به دست آمدن نتیجه مطلوب وجود ندارد؛ 
به همین دلیل، ماهیت کار و ساختارهای سازمانی 
دچار تغییر می شوند و این تغییرات تاثیر عمده ای 
محیط  در  موجود  روابط  و  فعالیت ها  نقش ها،  بر 
منجر  می توانند  عوامل  این  همه  می گذارند.  کار 
کمتر  تحمل  توانایی  استرس،  سطح  افزایش  به 
اختالفات و درگیری های بین افراد، همکاران، تیم ها 
یا مدیران و کارکنان شود. فعالیت قدرتمند در این 
نیازمند  توانایی کنترل متغیرهای موجود،  مسیر و 

کسب مهارت خودمدیریتی است.
 Daniel( گلمن  دانیل  مدل  اصلی  هسته 
هوش هیجانی  آن  در  که  )مدلی   )Goleman
به معنای توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران 
با  است.  و خودمدیریتی  معنا می شود( خودآگاهی 

را  خودمان  می توانیم  مهارت  این  آوردن  به دست 
مهارت  این  و  کنیم  آماده  آینده  در  مدیریت  برای 
مثبت   و  موفق   تجربه  یک  کسب  راه های  از  یکی 
به معنای  واقع  در  سازمان  در  خود مدیریتی  است. 
با دیگران در سازمان برای  یادگیری نحوه برخورد 
نمی توانیم  ما  است.  بیشتر  سودآوری  و  موفقیت 
رفتار دیگران را کنترل کنیم اما قادر به کنترل رفتار 
خودمان هستیم، پس با کنترلی که روی رفتار خود 
داریم، می توانیم برای موفقیت سازمان مفید باشیم. 
برای استفاده بهتر از این مهارت، باید با اطمینانی 
گام  مسیر  این  در  تجربیاتمان حاصل شده،  از  که 

برداریم.
اینکه  برای  خودمدیریتی:  در  روانی  سالمت  نقش 
برایش  موقعیت هایی که  و  احساسات  بتواند  فردی 
پیش می آید را مدیریت کند، باید در سطح مطلوبی 
دی ریف  کارول  پروفسور  باشد.  روانی  سالمت  از 
)Carol D. Ryff( از محققان علم روانشناسی در 
اصلی  بعد  در شش  را  روانی  سال 1989، سالمت 

مشخص می کند: 1- پذیرش خود: هر فرد نسبت 
به خودش نگرشی مثبت دارد و خصوصیات خوب 
عبارت  با هم می پذیرد. 2- رشد شخصی:  را  بد  و 
است از احساس پیشرفت دائمی و کسب تجربیات 
جدید.۳- هدف در زندگی: یعنی داشتن یک جهت 
برای فعالیت  در زندگی. ۴- روابط مثبت با دیگران: 
و  دیگران  با  اطمینان بخش  و  گرم  روابط  داشتن 
بر  تسلط   -5 آنها.  رفاه  و  آسایش  مورد  در  نگرانی 
محیط: توانایی انتخاب و ایجاد محیط های مناسب. 

6- استقالل: داشتن آزادی و خودمختاری.
به  خودمدیریتی در شرایط متغیر سازمان و توجه 
خود،  صحیح  مدیریت  برای  ضعف:  و  قوت  نقاط 
باید یاد بگیرید که درک خوبی از تغییرات شرایط 
سازمان و نحوه ایفای نقش در آن شرایط را داشته 
از شرایط موجود و به طور  باشید. یک مدل ذهنی 
ایجاد کنید. تحوالتی  را  واقعیت  با  واضح و مطابق 
که رخ می دهد را کنترل کنید و به جای اینکه دنبال 
کنند،  اعمال  را  کنترل  بتوانند  که  باشید  مدیرانی 
سعی کنید تا از مفهوم خودمدیریتی بهره بیشتری 
را  محرک  عوامل  سازمان  متغیر  شرایط  در  ببرید. 
با  متناسب  مدیریتی  انجام  توانایی  و  کنید  درک 
شرایط را در خود پرورش دهید. وظیفه همیشگی 
و  متعهد  خود  محیط کاری  در  که  است  این  شما 

مفید باشید.
درباره   )Peter Drucker( دراکر  پیتر  پرفسور 
کلیدهای  و  می دهد  ارائه  توضیحاتی  مفهوم  این 
خودمدیریتی را این گونه بیان می کند: 1- رسیدن 
به درکی عمیق از خود با شناسایی مهم ترین نقاط 
و  دیگران  با  ارتباط  نحوه  بیان   -2 ضعف.  و  قوت 
مهم ترین اصولی که به آن باور دارید. ۳- مشخص 
بیشترین  می توانید  که  کاری  محیط  نوع  کردن 
بازدهی را در آن داشته باشید. تنها زمانی می توانید 

در زندگی رشد کنید و به موفقیت دست یابید که 
با ترکیبی از نقاط قوت و شناختی که درباره خود 
تالش  حوزه  این  آموزش های  روید.  پیش  دارید، 
می کنند که برای مدیریت واکنش های شناختی و 
احساسی به افراد کمک کنند و افراد را قادر سازند 
موثر  نحوی  به  خودمدیریتی  مفهوم  از  بتوانند  تا 
بهره ببرند. آموزش های شغلی صرفا به محیط کار 
اختصاص دارد و به جای تمرکز بر گذشته، بر حال و 
آینده متمرکز است و به افراد و تیم ها کمک می کند 
تجربیات  از  کنند،  شناسایی  را  خود  قوت  نقاط  تا 
بهینه  از فرصت ها استفاده  بگیرند و  گذشته درس 
بازخورد  مفهوم  به  توجه  رویکرد  این  در  ببرند.  را 
بر  تا  کند  کمک  افراد  به  می تواند  و  دارد  اهمیت 
و همچنین  غلبه کنند  محدودیت های ذهنی خود 
می تواند آنها را قادر سازد تا در زمینه کسب مهارت، 
دانش و نگرش الزم برای ایجاد و تقویت نقاط قوت 

به طور موثر فعالیت کنند.
اهمیت استفاده از خودمدیریتی در مدیریت رفتارها و 
روابط کاری: تحقیقات نشان می دهد که فعالیت  های 
از  اقدام  به دلیل عدم پیگیری های مناسب و  کاری 
طریق راه های نادرست، شکست می خورند و شاید 
کارهای مهم بارها و بارها با شکست روبه رو شوند و 
عمدتا ما مجبور به دوباره کاری باشیم. گاهی برای 
موفقیت، نیازمند همکاری هستیم؛ عدم موفقیت در 
این گونه کارها می تواند به دلیل عدم مهارت افراد یا 
این  اگر در  باشد.  آنها  نبود هوش هیجانی )EQ( در 
از  دو حوزه به خوبی رشد نکرده باشیم، نمی توانیم 
است  ممکن  حتی  و  کنیم  استفاده  خودمدیریتی 
سازمان ها  امروزه  آوریم.  به بار  بزرگی  شکست های 
براساس قدرت و اجبار ساخته نمی شوند، بلکه آنها 
به طور فزاینده ای بر پایه  اعتماد، همکاری و روابط 
بنا می شوند، بنابراین توانایی مدیریت روابط کاری 

خود مدیریتی؛
 رویکردی برای موفقیت و سودآوری بیشتر در سازمان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3695966-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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آتش سوزی آبیدر سنندج
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