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علی بخشی رییس هیات مدیره  
سندیکای صنعت برق ایران

بدنوسیله سندیکای صنعت برق ایران 
با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت 6 تن از کارکنان خدوم و 
تالش گر شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در 
پی وقوع حادثه سیل گلباف را به خانواده بزرگ صنعت 
درگذشتگان  برای  نموده،  عرض  تسلیت  کشور  برق 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 

می نماید.

ادامه متن در صفحه2

مشکل اصلی در صنعت برق ظرفیت تولید نیست، شبکه انتقال و توزیع است

مفت بودن برق
 عامل بحران صنعت برق

 رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: بخشی از خاموشی هایی 
که در ساعت های پیک رخ می دهد ناشی از فرسودگی شبکه 
است. هم اکنون بخش زیادی از تجهیزات برق در تهران عمر 
باالی ۴۰ سال دارند. در شهر تهران بیش از 3۰ درصد تجهیزات 

ما فرسوده است.

»مشـکل اصلـی در صنعـت برق ظرفیت تولید نیسـت، شـبکه انتقال 
و توزیـع اسـت.« ایـن بخشـی از گفته هـای علـی بخشـی رییـس 
سـندیکای صنعت برق ایران اسـت که معتقد اسـت سـرمایه گذاری 
در شـبکه توزیـع و انتقال متناسـب بـا تولید صـورت نگرفته و همین 
مسـاله موجـب بـروز خاموشـی در سـاعت های پیـک می شـود. امـا 
فرسـودگی شـبکه بـرق دیگر دلیل خاموشـی ها در سـاعت های پیک 
مصـرف اسـت کـه ایـن فعـال صنعـت بـرق بـه آن اشـاره می کنـد و 
می گویـد: در حـال حاضـر بخـش زیادی از شـبکه برق کالن شـهری 
همچـون تهـران بـاالی ۴۰ سـال سـن دارد در حالیکـه اسـتاندارد 

جهانـی تنها ۳۰ سـال اسـت.
رییـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران می گویـد کـه بـرق را تقریبـا 
ُمفـت در کشـور توزیـع می کنیـم و همیـن مسـاله موجـب شـده که 
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سـرمایه گـذاری در بخش هایی که منجـر به کاهش 
مصـرف انـرژی، کاهش تلفـات یا افزایـش راندمان و 
بهـره وری سـود آور نبـوده و کسـی حاضر بـه ورود 

بـه آن ها نباشـد.
او بـا اشـاره بـه قیمـت برق در کشـور های همسـایه 
گفـت: در حـال حاضر قیمـت هر کیلـو وات برق در 
کشـور های همسـایه بیـن ۶ تـا ۸ سـنت اسـت در 
حالیکـه بهـای بـرق در کشـور مـا حـدود ۴۰ تومان 
اسـت. بخشـی بـا اشـاره بـه یارانه بـاالی انـرژی که 
بـه صنایـع داده می شـود، ادامـه داد: همیـن ارزانـی 
بـرق نـه تنها موجـب مصرف بـاال در بخـش خانگی 
شـده اسـت، بلکـه مصـرف ایـن انـرژی را در صنایع 
را هـم بـاال بـرده و هیـچ گاه هـم به فکـر کاهش آن 
نبـوده انـد. بـه عنـوان نمونـه میانگیـن قیمـت برق 
در صنعـت آلومنیوم سـازی دنیـا حـدود ۳۰ درصـد 
از بهـای محصـول را در بـر می گیـرد، در حالـی کـه 
ایـن رقـم در ایـران حـدود ۳۰ برابر ارزان تر اسـت و 
همیـن بـرق ارزان موجـب شـده که صنایـع نامبرده 
هیچـگاه بـه فکـر نوسـازی، بهینه سـازی و افزایـش 

بهـره وری مصـرف انـرژی خود نباشـد.
امـا نبـود شـبکه توزیـع و انتقـال مناسـب از دیگـر 
عوامـل اصلـی بحـران در صنعـت بـرق اسـت کـه 
رییـس سـندیکای بـرق بـه آن اشـاره کـرد و گفت: 
برخـالف آنچـه تصور می شـود ما در تولیـد و احداث 
نیـروگاه بـه هیـچ وجـه عقـب نیسـتیم. آنگونـه که 
آمار هـا نشـان می دهـد ظرفیت تولید برق در کشـور 
مـا حـدود ۸۵ هزار مـگاوات تولید داریـم در حالیکه 
پیـک مصـرف مـا پارسـال چیـزی حـدود ۵۸ هـزار 
مـگاوات بـوده اسـت. او ادامـه داد: حتـی اگـر حدود 
2۰ هـزار مـگاوات از ظرفیت نیروگاهـی ما در حالت 
اورهـال و تعمیر باشـند بازهم ظرفیت مـا حدود ۶۵ 
هزار مگاوات اسـت. اما مشـکل از آنجا آغاز می شـود 

که ظرفیت شـبکه توزیـع و انتقال ما محدود اسـت. 
آنگونـه کـه آمار هـا نشـان می دهـد ظرفیـت تولیـد 
بـرق در کشـور مـا حـدود ۸۵ هـزار مـگاوات اسـت 
در حالیکـه پیـک مصـرف ما پارسـال چیـزی حدود 
۵۸ هـزار مـگاوات بـوده اسـت. مشـکل اصلـی در 
شـبکه توزیـع و انتقال اسـت  بخشـی با بیـان اینکه 
شـبکه انتقـال مـا متناسـب بـا تولیـد توسـعه پیـدا 
نکـرده و سـرمایه گـذاری در آن به هیـچ وجه کافی 
نبـوده اسـت، ادامـه داد: بـه عنـوان مثال در اسـتان 
خراسـان ظرفیـت تولید خیلـی زیادی داریـم که نه 
تنهـا می توانـد نیـاز اسـتان را بـدون مشـکل تامین 
کـرد، بلکـه امکان انتقـال آن به اسـتان های همجوار 
هـم وجـود دارد. امـا عمـال بـه دلیـل نبـود ظرفیت 
انتقـال از این امکان اسـتفاده ای نمی شـود. این فعال 
صنعـت بـرق در بخـش دیگری از سـخنان خـود به 
عمر باالی شـبکه برق در کشـور اشـاره کرد و گفت: 
بخشـی از خاموشـی هایی کـه در سـاعت های پیـک 
رخ می دهـد ناشـی از فرسـودگی شـبکه اسـت. در 
واقـع وقتـی مصـرف بـاال مـی رود، دمـا بـاال رفتـه و 

بخشـی تجهیـزات از مـدار خارج می شـوند.
بخشـی از خاموشـی هایی کـه در سـاعت های پیـک 
رخ می دهـد ناشـی از فرسـودگی شـبکه اسـت. هم 
اکنـون بخـش زیـادی از تجهیـزات بـرق در تهـران 

عمـر بـاالی ۴۰ سـال دارند.
او ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از تجهیزات 
بـرق در کالن شـهری همچـون تهران عمـری باالی 
۴۰ سـال دارنـد. در حالـی که اسـتاندارد در این باره 
۳۰ سـال بـرآورد شـده اسـت. بـه گفته او، در شـهر 
تهـران بیـش از ۳۰ درصـد تجهیـزات مـا فرسـوده 
اسـت. کابل هـای مـا زمان اسـتفاده طوالنـی دارند و 

سالهاسـت مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسین متولی زاده اظهار داشت: در حالی که تعدادی 
از اکیپ های عملیاتی برق در کرمان به منظور برقدار کردن نقاط آسیب دیده به منطقه اعزام شده بودند، 
با تشدید بارندگی در سیالب گرفتار و شش تن از همکاران زحمتکش برق در حال کار بر روی شبکه برق 

و با زبان روزه جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به بارندگی شدید در شمال کرمان که باعث وقوع سیالب در منطقه راور و گلباف 
و قطع برق تعدادی روستا در این مناطق شده بود، گفت: در پی این اتفاق، گروه های عملیاتی به منظور 

برقدار کردن مناطق خاموش شده در همان ساعات اولیه به محل اعزام شدند.
با تشدید مجدد بارندگی، نیروهای عملیاتی اعزام شده در حال کار روی  متولی زده ادامه داد: متأسفانه 
شبکه برق در سیالب گرفتار شدند که در این میان شش تن از همکاران ما در توزیع برق شمال کرمان 

جان خود را از دست دادند.
به گفته مدیرعامل توانیر، با همکاری نیروهای هالل احمر، پیکر همکاران ما یافته شده است.

متولی زاده با تسلیت به خانواده های همکاران داغدار کرمان، این حادثه را به همه صنعت برق تسلیت گفت 
و افزود: برق صنعتی لحظه ای است و همکاران ما در سراسر کشور همواره خود را در معرض شدیدترین 

سختی ها قرار می دهند تا پایداری شبکه برق حفظ شود.
بر پایه این گزارش، در اثر طوفان و سیل، قطعی برق در روستاهای حرمک و نسک از توابع شهر گلباف در 
شهرستان کرمان اتفاق افتاده که بارندگی های شدید نقطه ای، جاری شدن سیالب و ریزش کوه نیز شرایط 
دشواری را در منطقه رقم زد. ساعات اولیه بامداد امروز، شکستگی حداقل 2۰ تیر فشار متوسط و پارگی 

سیم گزارش شده و تعداد مشترک بی برق در منطقه جمعاً حدود ۳۰۰ مشترک روستایی است.

مدیرعامل توانیر اعالم کرد

فوت ۶ نفر از نیروهای عملیاتی برق در سیل کرمان
مدیرعامل توانیر گفت: ۶ نفر از نیروهای عملیاتی و زحمتکش برق در سیل کرمان جان خود را از 

دست دادند.
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به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛  حسین صبوری روز چهارشنبه با 
بیان این که مدیریت موفق بار در سال گذشته منجر به جلوگیری از وقوع خاموشی در پایتخت شد، تاکید 
کرد: در سال جاری برای اطمینان از تامین برق پایتخت در ساعات اوج بار نیازمند حدود ۶۰۰ مگاوات 
کاهش در مصرف برق در ساعات پرباری هستیم که اگرچه تمام توان فنی و اجرایی خود را برای این مهم 

به کار گرفته ایم اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهی همه مشترکان تهرانی هستیم.
وی کاهش نزوالت آسمانی در سال ۱۳۹۹ و فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را عاملی موثر در کاهش 
تولید نیروگاه های برق آبی کشور دانست و گفت: اوج مصرف برق در تهران در سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ 
ساالنه به شکل متوسط، ۳ درصد افزایش پیدا می کرد که با برنامه ریزی های انجام شده و اجرای طرح 
های مدیریت بار و همکاری مشترکان، این روند در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روند کاهشی پیدا کرد اما در 
سال جاری با توجه به بارندگی های اندک و گرمای زودرس هوا و همچنین تغییر معادالت ناشی از شیوع 
بیماری کرونا پیش بینی می کنیم میزان مصرف برق، شیب افزایشی به خود بگیرد که این مساله با توجه 

به ایجاد محدودیت تولید در نیروگاه های برق -آبی، نگران کننده است.
صبوری افزود: به همین دلیل از سال گذشته، طرح های مدیریت بار این شرکت در بخش های مختلف با 
شدتی دو چندان، آغاز شده و در این زمینه، تفاهم نامه های همکاری با مشترکان بزرگ اداری، صنعتی و 

تجاری نیز امضا شده است.

تهران به ۶۰۰مگاوات کاهش مصرف برق برای گذر از تابستان نیاز 
دارد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: برای اطمینان از تامین برق در ساعات اوج بار 
فصل گرما، ۶۰۰ مگاوات کاهش در مصرف برق این کالن شهر ضروری است.

به گزارش روزچهارشنبه ایرنا از وزارت نیرو، آخرین وضعیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور حاکی از 
آن است که در فروردین ماه امسال با تولید حدود ۱۴۰ میلیون  کیلووات  ساعت انرژی تجدیدپذیر در کشور، 

از انتشار ۹۱ هزار تن گاز گلخانه ای و همچنین ۶۰۰ تُن آالینده های محلی جلوگیری شد.
که  شد  فروردین ماه  در  آب  لیتری  میلیون   ۳۱ صرفه جویی  موجب  تجدیدپذیر  انرژی  میزان  این  تولید 
را محقق  گاز طبیعی  معادل  میلیون مترمکعب  میزان ۴۰  به  صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

کرده است.
پایان  تا  به طوری که  بوده،  استقبال خوبی همراه  با  تجدیدپذیر مختص مشترکان  مولدهای  توسعه  اکنون 
توسط  کیلووات  و ۳2۰  هزار  با مجموع ظرفیت ۶۹  بادی  و  مولد خورشیدی  و ۱2  پنج هزار  فروردین ماه 

مشترکان برق با همکاری شرکت های توزیع نیروی برق استانی به بهره برداری رسیده  است.
به گزارش ایرنا، اسفندماه پارسال سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران اعالم کرد: ظرفیت 

نصب شده انرژی های تجدیدپذیر به بیش از ۹2۰ مگاوات رسیده است.

در فروردین ماه ۱۴۰۰ محقق شد؛

تولید ۱۴۰ میلیون کیلووات  ساعت انرژی در نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشور

تهران- ایرنا- براساس آخرین آمار توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، برق تولیدشده از منابع پاک در 
ماه گذشته به ۱۴۰ میلیون  کیلووات  ساعت رسیده است.
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دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی 
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی را از 
29 اردیبهشت سال جاری هر چهارشنبه از ساعت ۱5 الی ۱9 به مدت 2۴ ساعت به صورت مجازی 

برگزار می کند. 
اعضای اتاق تهران برای حضور در این دوره از تخفیف 2۰ درصدی برخوردار هستند

 شماره تماس: ۸۸۱۰772۳-۸۸۱۰77۳2
 شماره واتساپ: ۰۹۳۰۶۰۱۶۰۵۴

به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت به نقل از شـاتا، 
سـعید زرنـدی گفـت: پـس از تدویـن پیـش نویـس 
اولیـه ، بـا همفکـری و هم اندیشـی بـا صاحبنظران، 
انجمـن هـا و تشـکل هـای بخـش خصوصـی ایـن 
دسـتورالعمل نهایی شـد.  معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت افـزود: ایـن دسـتورالعمل 
بمنظـور ایجاد وحدت رویه در صـدور گواهی فعالیت 
تولیـد بـدون کارخانه برای اشـخاص حقوقی با تأکید 
بـر الکترونیکـی بـودن فرآیندها، به کارگیری شناسـه 
مجوزهـا  اطالعـات  یکپارچه سـازی  و  کار  و  کسـب 

تدوین شـده اسـت.
ادامـه صحبت هـای خـود  معـاون وزیـر صمـت در 
هـدف از تهیـه ایـن دسـتورالعمل را ایجـاد وحـدت 

رویـه در نحوه صدور گواهی فعالیـت واحدهای تولید 
بـدون کارخانـه و زمینـه سـازی بـرای بهبـود فضای 
کسـب و کار، تسـهیل، تسـریع و شفاف سـازی کلیـه 
امـور مرتبـط بـا صـدور گواهـی فعالیت تولیـد بدون 
کارخانـه دانسـت.زرندی تصریـح کـرد: تولیـد بـدون 
کارخانـه، توانمندی مهندسـی- بازرگانـی برای تولید 
برون سـپاری شـده بـا اسـتفاده از ظرفیـت واحدهای 
تولیـدی موجـود کشـور توسـط اشـخاص حقوقـی 
که نسـبت بـه طراحـی محصـول، بازاریابـی و عرضه 
اقـدام  خـاص  تجاری)برنـد(  نشـان  بـا  محصـوالت 
می نمایـد تعریـف شـده اسـت. قابـل ذکـر اسـت ، 
تمـام فراینـد صـدور این مجـوز در سـامانه بهین یاب 

انجـام مـی گیـرد.  )www.behinyab.ir(

معاون طرح و برنامه وزارت صمت :

دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه ابالغ شد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید 
بدون کارخانه خبر داد و گفت: به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی 
موجود در کشور و افزایِش بهره وری سرمایه، دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه 

توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد.
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متن کامل

بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی دولت بـه نقل از 
شـاتا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان 
یکـی از مخاطبیـن اصلـی فرمایشـات معظـم لـه 
خـود را مکلـف می داند با اسـتفاده از تمـام ابزارها 
و اختیـارات خـود از جملـه سـتاد تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد در این مسـیر گام های جـدی و موثر 
برداشـته و ضمـن پیگیـری بـرای رفع موانـع تولید 
و پشـتیبانی از ایـن بخـش، از تعطیلـی بنـگاه هـا 
جلوگیـری کـرده و زمینـه احیـا مجـدد واحدهـای 
تولیـدی تملیکـی و یـا واگذار شـده که بـه هر نحو 

غیرفعـال شـده انـد را فراهـم نماید.
در کنـار ایـن رویکـرد راهبـردی کـه بـر مبنـای 
فرمایشـات ایشـان ترسـیم شـده و مـورد پیگیـری 
سـال"تولید؛  شـعار  اسـاس  بـر  گیـرد،  مـی  قـرار 
پشـتیبانی هـا، مانـع زدائی هـا"، سـتاد تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد در ۱۱ فروردیـن طی بخشـنامه 
تعطیلـی  کـرد،  ابـالغ  اسـتانداران  کلیـه  بـه  ای 
توقـف رونـد  یـا  و  تولیـدی  بنـگاه هـای  فعالیـت 

تکمیـل طرح های سـرمایه گـذاری، بـه دلیل مانع 
تراشـی هـا، مداخـالت غیرضـرور و یا ایجـاد موانع 
توسـط دسـتگاه هـای اجرایـی و بانـک هـای عامل 
دراسـتانها بـه هیـچ عنـوان قابـل پذیـرش نبـوده 
وکارگـروه هـای اسـتانی و بویـژه روسـای کارگروه 
هـا درایـن رابطـه، مسـئولیت مسـتقیم دارنـد تـا 
از بـروز ایـن رخـداد درسـطح اسـتان هـا، بـه جـد 

نماینـد. جلوگیـری 
همچنیـن بـا توجـه بـه دریافـت گـزارش رسـمی 
بانـک مرکـزی از وضعیت واحدهای تملک شـده از 
سـوی نظـام بانکـی و ضـرورت تعیین تکلیـف آنها، 
برنامـه ریـزی بـرای احیـای واحدهـای غیرفعال در 
دسـتور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سـتاد 
قـرار گرفتـه کـه بعـد از نهایی شـدن و تصویب آن، 

اطـالع رسـانی الزم صـورت مـی پذیرد.
و  امـر مهـم، همراهـی  ایـن  بـرای تحقـق کامـل 
همکاری دسـتگاه هایی چـون وزارت امور اقتصادی 
و دارایـی، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک 

اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فرامین مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در تاریخ ۱2 اردیبهشت ۱۴۰۰ و در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان 
داشتند " افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه 
ها را به تعطیلی می کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار، خیانت به مردم و 

کارگران و استقالل و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است."

مرکـــز ملـــی مطالعات،پایـــش و بهبـــود محیـــط 
بررســـی فنـــی و  کســـب و کار، طـــی یـــک 
ـــه  ـــن ک ـــررات و قوانی ـــی مق ـــه برخ ـــی، ب کارشناس
ــاق  ــای اتـ ــادی و اعضـ ــاالن اقتصـ ــوی فعـ از سـ

ـــالم  ـــب و کار اع ـــل در کس ـــوان مخ ـــه عن ـــران ب ته
شـــده، پاســـخ داد.

ـــکاری  ـــه هم ـــتای تفاهم نام ـــی در راس ـــن بررس ای
میـــان اتـــاق تهـــران و مرکـــز ملـــی مطالعـــات، 
ـــدف  ـــا ه ـــب و کار ب ـــط کس ـــود محی ـــش و بهب پای
شناســـایی، حـــذف و اصـــالح مقـــررات مخـــل و 
ـــی  ـــته ط ـــال گذش ـــه س ـــه ک ـــورت گرفت ـــد، ص زائ

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــرف ب ـــان دو ط ـــمی می مراس
طـــی ایـــن تفاهم نامـــه، از چنـــدی پیـــش 
ــران و  ــاق تهـ ــکاری اتـ ــا همـ ــنامه ای بـ پرسشـ
ایـــن مرکـــز بـــه منظـــور شناســـایی مقـــررات 
مخـــل و زائـــد محیـــط کســـب و کار تهیـــه و در 
ـــای  ـــکل ها و اعض ـــادی، تش ـــاالن اقتص ـــار فع اختی
ـــت و  ـــرار گرف ـــران ق ـــاق ته ـــدگان ات ـــات نماین هی
بـــا گـــردآوری پاســـخ ها و نظـــرات نماینـــدگان 
موانـــع  جدی تریـــن  بخش خصوصـــی، 
پیـــش روی فعالیت هـــای اقتصـــادی تدویـــن 
و بـــرای پیگیـــری در اختیـــار مرکـــز ملـــی 
ــب و کار  ــط کسـ ــود محیـ ــش و بهبـ مطالعات،پایـ

قـــرار گرفـــت.
ـــالی از ســـوی  ـــوارد ارس ـــا بررســـی م ـــز ب ـــن مرک ای
فعـــاالن اقتصـــادی کـــه دربرگیرنـــده مقـــررات 
فعالیت هـــای  پیـــش روی  دســـت و پاگیر 
اقتصـــادی در حوزه هـــای مختلـــف اســـت، بـــه 
نتایجـــی دســـت یافتـــه کـــه می توانـــد مـــورد 
ــا  ــه بـ ــب و کار کـ ــان کسـ ــایر صاحبـ ــه سـ توجـ
ـــان  ـــه گریب ـــت ب ـــی دس ـــکالت و موانع ـــن مش چنی

هســـتند، قـــرار گیـــرد.
ـــود  ـــش و بهب ـــی مطالعات،پای ـــز مل ـــزارش مرک گ
ــری  ــا پیگیـ ــاط بـ ــب و کار در ارتبـ ــط کسـ محیـ
اینجـــا  از  را  اقتصـــادی  فعـــاالن  مطالبـــات 

می توانیـــد دریافـــت کنیـــد.

بررسی و پیگیری رفع مقررات 
مخل کسب و کار

ملی  مرکز  با  همکاری  طی  تهران  اتاق 
کسب و کار،  محیط  بهبود  و  مطالعات،پایش 
مخل  قوانین  و  مقررات  حذف  و  شناسایی 
به  داده است.  قرار  دستورکار  در  را  کسب و کار 
همین منظور، طی فراخوانی از فعاالن اقتصادی، 
جدی ترین دست اندازهای پیش روی کسب و کار 
آنان گردآوری و از سوی این مرکز مورد رسیدگی 
و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در انتهای این 

گزارش قابل دسترس است.

https://dolat.ir/detail/363329
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با  قشم  جزیره  دولت،  این  از  پیش  ایرنا،  گزارش  به 
۱۵۰ هزار نفر جمعیت و فعالیت های مختلف صنعتی، 
تجاری و جز آن، در حوزه برق فقط مصرف کننده بود 
و هیچگونه فعالیتی در حوزه تولید این انرژی وجود 
نداشت. این در حالی بود که شکوفایی ظرفیت های 
عظیم این جزیره در حوزه های مختلف اقتصادی و 
گردشگری نیاز این منطقه به داشتن زیرساخت های 
مختلف و از جمله  برق را بیش از پیش ضروری می کرد. 
اجرای طرح های نفتی، گازی، ایجاد هاب پتروشیمی، 
رشد شرکت های تولیدی صنعتی و کشاورزی و توسعه 
ضرورت  برق،  خانگی  مصارف  کنار  در  گردشگری 
تولید برق در قشم را افزایش داده بود. از این رو دولت 
طرح های مختلفی برای تولید برق در قشم آغاز کرد. 
اولین طرح تولید برق در این جزیره، نیروگاه انرژی 
اسفند  بیستم  که  بود  برق  مگاواتی  خورشیدی ۱۰ 
۱۳۹۶ به ثمر نشست. این طرح زیرسایه برجام و با 
سرمایه گذارانی از کشور ایتالیا در این منطقه اجرا شد. 
مدیرعامل نیروگاه انرژی خورشیدی قشم گفت: این 
طرح با سرمایه گذاری هشت میلیون یورویی و طی 
نیاز  مدت 2 سال اجرا و بهره برداری شد که ساالنه 
پنج هزار خانوار را تامین می کند. "استفانو فالکونیو" 

افزود: 2۵ کیلومتر کابل آلومینیومی، 2۰۰ کیلومتر 
کابل خورشیدی و ۳۰ هزار پنل خورشیدی نصب شد.
دوم  و  اول  مرحله  از  بهره برداری  با  سال ۱۳۹۹  در 
نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت نهایی ۵۰۰ کیلو وات 

برق جزیره قشم در تولید برق خودکفا شد.
ظرفیت  که  توربین  یک  با  نیروگاه  این  اول  مرحله  
را داشت در مردادماه سال  برق  تولید ۱7۰ مگاوات 
قبل آغاز به کارکرد. مرحله دوم آن نیز پس از حدود 
یک ماه از افتتاح مرحله اول و با ظرفیت ۱7۰ مگاوات 
و سرمایه گذاری ۱۹۰ میلیون یورو به بهره برداری و 
مگاوات   ۳۴۰ به  مجموع  در  نیروگاه  تولید  ظرفیت 

رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه ۳ مپنا در این باره گفت: با 
اتمام طرح 2 واحد گازی نیروگاه، هر 2 واحد به شبکه 

سراسری سنکرون شد.
ناشی  مشکالت  وجود  با  افزود:  میری  محمدحسین 
تامین  در  دشواری  و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  از 
بانکی، پیشرفت  به تسهیالت  تجهیزات و دسترسی 
طرح 2 برابر شد و در تابستان ۹۹ به بهره بردای رسید. 
مدیرعامل شرکت تولید انرژی گستر قشم گفت: با اتکا 
به توان مهندسان داخل کشور، نصب تجهیزات پست 
جی.آی.اس )GIS( با سرعتی بیش از سایر طرح های 
مشابه حال انجام شد. وحید آقایی افزود: پیشرفت کل 
طرح از شروع به کار در سال ۱۳۹۵ تا ابتدای سال ۹۸ 
در مجموع ۳۳ درصد بود که با تزریق اعتبار در پایان 

سال ۹۸، واحدهای گازی به بهره برداری رسید.
وی  تصریح کرد: برای اجرای 2 واحد گازی این نیروگاه 

نزدیک به ۱۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شد.
 مرحله سوم توسعه این طرح، تولید ۱۶۰ مگاوات برق 
به ۵۰۰  را  تولید  دارد که ظرفیت  کار  را در دستور 
مگاوات رسانده و با اتصال به خط سراسری، بخشی  از 

نیاز استان هرمزگان را  نیز پوشش خواهد داد.

با خودکفایی در حوزه تولید رخ داد:

بهره برداری از نیروگاه قشم
با افتتاح 2 نیروگاه برق در قشم  ایرنا-  قشم- 
برای  دولت  تدبیر  برق،  مگاوات   35۰ تولید  و 
خودکفایی این جزیره در حوزه برق کارگر افتاد 
و با وجود تحریم های ظالمانه و با تکیه بر توان 
تولید  مازاد  می تواند  این جزیره  امروز  داخلی، 

خود را به داخل کشور صادر کند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
رجبی مشهدی  باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی 
برق کشور در خصوص مدیریت  سخنگوی صنعت 
 22 رشد  یک  امسال  گفت:  تابستان  مصرف  پیک 
درصدی در مصرف برق در کشور داشتیم، این در 
حالی است که در سال های گذشته این رشد فقط 

۵ درصد بوده است.
نیروگاه های  تولید برق در  ادامه در خصوص  او در 
آب  حجم  درصدی   ۳۴ افزود:  کشور  در  آبی  برق 
مخازن نیروگاه های برق آبی نسبت به سال گذشته 
افزایش  به  این دو عامل منجر  یافته است.  کاهش 
سرمایشی،  وسایل  کارکرد  از  ناشی  برق  مصرف 
و  کشاورزی  چاه های  الکتروپمپ های  شدن  روشن 

محدودیت تولید نیروگاه های برق آبی شده است.
 ۵ از  بیش  افزایش  کرد:  بیان  مشهدی  رجبی 
هنگام  زود  به کار  آغاز  سبب  هوا  دمای  درجه ای 
مناطق  در  به خصوص  سرمایشی  وسایل  و  کولر ها 

نیمه جنوبی کشور از فروردین ماه شده است.
منع  خصوص  در  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
استفاده از کولر های گازی در ادارات بیان کرد: در 
تا 7۰ درصد مصرف برق در دوره  حال حاضر ۶۰ 
گرما در کشور اختصاص به کولر های گازی و وسایل 

سرمایشی دارد.
او گفت: بر اساس ابالغیه معاونت امور برق و انرژی 
وزارت نیرو، تمامی دستگاه های اجرایی، حداکثر تا 
۵۰ درصد مدت مشابه سال گذشته، مجاز به مصرف 

از  منظور جلوگیری  به  که  به طوری  برق هستند؛ 
افزایش بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات اوج 
بار، استفاده از کولر های گازی در تمامی دستگاه ها 
و  بوده  ممنوع  تهران،  ادارات  و  اجرایی  نهاد های  و 
امکانات  تمامی  هستند،  موظف  ادارات  مسئوالن 
ساختمان های  برق  مصرف  کاهش  برای  را  موجود 

تحت مسئولیت خود به کار گیرند.
شدید  کاهش  به  توجه  با  افزود:  مشهدی  رجبی 
آبی  برق  نیروگاه های  تولید  ظرفیت  و  آبی  منابع 
بیماری  شیوع  از  ناشی  خاص  شرایط  همچنین  و 
کرونا، تامین برق منازل شهروندان و مراکز درمانی و 
بیمارستان ها، اولویت اصلی است و در همین راستا، 
مصرف برق تمامی ادارات پایتخت عالوه بر بازدید 
از  استفاده  با  شده،  تعیین  بازرسان  توسط  میدانی 
مرکز  از  روزانه  شده،  نصب  هوشمند  کنتور های 
پایش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از راه 
موضوع،  رعایت  عدم  صورت  در  و  شده  رصد  دور 
اقدامات قانونی پیش بینی شده به عمل خواهد آمد.

جبی مشهدی خبر داد؛

کاهش 3۴ درصدی حجم آب مخازن نیروگاه های برق آبی نسبت به 
سال گذشته

سخنگوی صنعت برق کشور از کاهش 3۴ درصدی حجم آب مخازن نیروگاه های برق آبی نسبت به 
سال گذشته خبر داد.
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اثرات یک مصوبه تجاری که هنوز اجرا نشده

کاالهای وارداتی گران می شود
در حالی که اخیرا وزارت صمت اعالم کرده فعالً حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱399 و 
با نرخ ارز ۴2۰۰ تومان اخذ می شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی 
ناشی از این مصوبه است، به نظر می رسد انتظارات تورمی ناشی از این مصوبه هنوز در بخش های 

مختلف وجود دارد.

به گزارش ایسنا، بند )و( تبصره 7 قانون بودجه امسال 
از محل عوارض گمرکی  افزایش درآمد دولت  محل 
است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 
دارو  اساسی،  کاالهای  استثنای  به  وارداتی  کاالهای 
و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری 
نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده 

که نرخی نزدیک به بازار است.
درصد  چهار  نرخ  تبصره  این  اساس  بر  همچنین 
حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
نهاده های  همچنین  و  پزشکی  مصرفی  ملزومات  و 

کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کاالها 
به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در 
جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 
قبل )۱۳۹۹( نباید افزایش یابد. کاالهای اساسی به 
ارز  واردات،  برای  همچنان  مردم،  اصلی  نیاز  عنوان 
محاسبه  از سویی  و  می کند  دریافت  تومانی   ۴2۰۰
حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی 
است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و 
وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و اعتراضات 

زیادی به دنبال داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع 
لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه 
ارز  نرخ  تغییر  بر  مبنی   ۱۴۰۰ بودجه  در  تجاری 
محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی بروبرگرد گران 
تولیدکنندگان خواهد  نیز متوجه  تبعاتی  و  می شود 
شد. چند روز بعد هم رئیس انجمن تولیدکنندگان 
محصوالت دخانی از تاثیر اجرای این مصوبه بر افزایش 
قیمت سیگار خبر داد و رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
تهران نیز از بالتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان 

با مصوبه تجاری جدید خبر داد.
اخیرا اما بابک عابدینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت چاپ آب پاکی را ریخت و گفت با توجه به 
اینکه صنعت چاپ یک صنعت پایه است و کلیه بسته 
بندی های محصوالت عرضه شده در بازار توسط این 
صنعت تأمین می شود، افزایش قیمت مواد اولیه در این 
صنعت در پی اجرای مصوبه تجاری یاد شده، منجر به 
افزایش قیمت تمام شده همه کاالهای مصرفی مردم 
می شود. به گفته او حتی شایعه این اتفاق التهاباتی در 

بازار مواد اولیه صنعت چاپ و کاغذ ایجاد کرده است.
ناهماهنگی، عامل تداوم التهاب و انتظارات تورمی

این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل، در پی 
افزایش  از  ناشی  احتمالی  گرانی های  به  اعتراضات 
نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات 
)صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی 
اضافه کردن  دنبال  به  دولت  که  بود  گفته  ایسنا  به 
اصالحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه 
با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری 
کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از باال رفتن حقوق 
ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. اما روز 
گذشته رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از 
مسئوالن خواست که اگر قرار است این مصوبه اجرا 
نشود باید بخشنامه های گمرکی و نرخ مصوب را به 

اتاق های بازرگانی و تشکل های مربوطه اعالم کنند 
تا در اختیار واردکنندگان و تجار فعاالن اقتصادی قرار 

گیرد که این شایعه از بین برود.
آیا پیشنهاد صمت افزایش قیمت را جبران می کند؟

شاید یکی از دالیل بی تاثیر بودن صحبت های مدیرکل 
تعلیق  حتی  و  صمت  وزارت  بازرگانی  دفترخدمات 
موقت اجرای این مصوبه این است که نتیجه نهایی 
نتیجه  با  تفاوت چندانی  نیز  وزارت صمت  پیشنهاد 

مصوبه اصلی ندارد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی گمرک، وزارت 
که  داده  پیشنهاد  تجارت)صمت(  و  معدن  صنعت، 
مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی، نرخ سامانه ای.تی.اس باشد ولی میزان 
سود بازرگانی کلیه ردیفهای تعرفه به غیر از خودروی 
مصرفی  تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاالهای  سواری، 
پزشکی مشمول 7۵ درصد تخفیف شده و فقط 2۵ 
درصد  آن دریافت شود.   اگر فرض براین باشد که 
ارزش واردات بخشی از یک کاالی وارداتی حدود ۱۰ 
با  مرتبط  اقالم  و  برای کاالها  آنگاه  است،  هزار دالر 
تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک 
میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴2۰ هزار 
تومان، عوارض هالل احمر 2۱ هزار تومان و مالیات 
بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع 
پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  مبنای  بر  ورودی  حقوق 
مجموع پرداختی  به 2۸ میلیون و 2۹۰ هزار تومان 
افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال رشد 
نشان می دهد. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد 
وزارت صمت نیز مجموع پرداختی 2۶.۳ میلیون تومان 
می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به 
سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در 

قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.
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متن کامل

پور  محمدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
طی  ارز  نرخ  کاهش  درباره  داورانی  ابراهیمی 
روز های گذشته، افزود: براساس قانون برنامه ششم 
برعهده  کشور  اقتصاد  در  ارز  نرخ  مدیریت  توسعه 
بانک مرکزی و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده 
است به این معنا که نرخ ارز باید براساس عرضه و 
تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ 
با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز 
فضای  بازار،  در  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  براساس 
و  کرمان  مردم  است.نماینده  بازی  سفته  و  روانی 
نقش  درباره  جهانگیری  اظهارات  مجلس؛  در  راور 
مجلس در جلوگیری از کاهش نرخ ارز را نشانه بی 
دقتی وی در طرح موضوع یا بی اطالعی از مصوبات 
رئیس  اول  معاون  داد؛  پیشنهاد  و  خواند  مجلس 
به  بیشتری  اطالعات  موضوعات  به  نسبت  جمهور 
قانون  مجلس  مصوبات  مبنای  زیرا  آورد،  دست 

برنامه ششم توسعه است.
نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از 

سفته بازی و فضای روانی است
وی تصریح کرد: مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز 
ارز  کنونی  نرخ  است  معتقد  بلکه  نکرد،  جلوگیری 
فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و 

فضای روانی است.
براساس  داد:  ادامه  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می تواند به 
منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا 
کاهش درصد مشخصی، عرضه کند به این معنا که 
نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است، 

تنظیم گری کند.
در  مناسبی  اقدام  دولت  گذشته  سال های  در  چرا 

جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟
این  طرح  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ماجد مهدی حنتوش، وزیر برق عراق روز دوشنبه 
زاده،  متولی  محمدحسن  با  اردیبهشت  سیزدهم 
مدیرعامل شرکت توانیر، از مرکز پایش صنعت برق 
از  بازدید خالصه ای  این  و در خالل  بازدید کردند 
قابلیت های مرکز پایش و دستاوردهای صنعت برق 
و  شبکه  سازی  هوشمند  تلفات،  کاهش  در  ایران 

کنترل مصرف برق تشریح شد.
مدیرعامل توانیر، کنترل مصرف برق را از قابلیت های 
مهم مرکز پایش صنعت برق عنوان کرد و گفت: این 
قابلیت، صنعت برق را قادر می سازد در زمان کمبود 
تولید، به جای اعمال خاموشی، بار شبکه را مدیریت 
کند. تجهیز شبکه به کنتورهای هوشمند، اطالعات 
دقیقی را به تفکیک هر شهر و هر پست در دسترس 
قرار داده و تمامی مشترکان بزرگ به این کنتورها 
مجهز شده و بار مصرفی آنها به طور لحظه ای قابل 

رؤیت است.
متولی زاده در پاسخ به پرسش وزیر برق عراق در 
ارائه برق رایگان به مشترکان کم مصرف  خصوص 
اظهار داشت: سال گذشته مصوبه ای از سوی دولت 
برق  از مزایای  صادر شد که مشترکان کم مصرف 
رایگان بهره مند شوند و امروز 7.۵ میلیون مشترک 
می کنند  استفاده  رایگان  برق  مزایای  از  کشور  در 

بیشتری  هزینه  پرمصرف  مشترکان  مقابل  در  و 
می پردازند.

کاهش تلفات برق به کمتر از ۱۰ درصد
در ادامه این مراسم، مهرداد صمدی، مدیرکل دفتر 
فنی و مهندسی توزیع توانیر خالصه ای از اقدامات 
از ۱۵  تلفات  و رسیدن  برق  تلفات صنعت  کاهش 
درصد به زیر ۱۰ درصد طی ۶ سال ارائه و به تبیین 
این خصوص  توانیر در  بندی شده  اقدامات مرحله 
از جمله نصب کنتورهای هوشمند در تمامی نقاط 
ورودی شبکه توزیع، کاهش شعاع تغذیه پست های 
برق، باز مهندسی شبکه و بهبود کیفیت تجهیزات 
پرداخت و از نصب همزمان کنتورهای هوشمند در 

مجتمع های تجاری و مسکونی خبر داد.
کیلومتر  هزار   ۵۴ تبدیل  را  اقدامات  جمله  از  وی 
شبکه به سیم روکش دار و توسعه شبکه های فشار 
متوسط عنوان کرد و این اقدامات را با کاهش تلفات 
از ۴۴ درصد به ۴ درصد در برخی مناطق جنوبی 
پروژه های  از  یکی  افزود:  و  دانست  همراه  کشور 
کاهش تلفات کشور در مشهد تلفات را از 2۳ درصد 
از  یکی  عنوان  به  که  رساند  درصد   ۴ از  کمتر  به 
از  یکی  توسط  دنیا  در  تلفات  کاهش  برتر  تجارب 

مؤسسات معتبر اروپایی منتشر شد.
صمدی تعمیر کنتورهای معیوب، جمع آوری ۱.۵ 
روشنایی  و نصب کنتورهای  غیرمجاز  برق  میلیون 
که  برشمرد  اقدامات  دیگر  از  را  ۶ سال  معابر طی 
برای  منافع  برابر   ۱۰ هزینه  دالر  میلیون   ۶2۰ با 

صنعت برق به همراه داشته است.
نقش مدیریت بار در پاسخگویی بار

یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت  ادامه عبداالمیر  در 
بار  مدیریت  توانیر،  مشترکین  خدمات  و  مصرف 
ذکر  برق  صنعت  استراتژیک  پروژه های  از  یکی  را 
پایش  مرکز  قابلیت های  از  یکی  عنوان  به  که  کرد 

بار  پاسخگویی  برنامه های  قالب  در  و  برق  صنعت 
اجرا می شود.

وی افزود: اجرای این برنامه در تابستان سال گذشته 
و در گرم ترین روز سال ۵۶۶۰ مگاوات از بار شبکه 
برنامه  این  اجرای  با  مقایسه  در  که  داد  کاهش  را 
نوع خود  آمریکا در  و  مانند کره  در سایر کشورها 
از سرمایه  بهینه  استفاده  از  و حاکی  بوده  بی نظیر 

گذاری انجام شده است.
این مقام مسئول تجارب موفق مدیریت بار از طریق 
مرکز پایش صنعت برق را از دانش باالیی برخوردار 
دانست که می تواند نزدیک به ۱۰ درصد بار شبکه 

را به طور منظم مدیریت کند.
مدیرعامل  صبوری،  حسین  مراسم  این  ادامه  در 
این  اقدامات  تبیین  به  بزرگ  تهران  برق  توزیع 
شرکت در هوشمندسازی مدیریت حوادث و اتفاقات 
و  سامانه ها  قابلیت  معرفی  و  تهران  کالنشهر  در 

خودروهای عملیاتی نوین این شرکت پرداخت.
بازدید از کنتورهای هوشمند مجموعه دشت بهشت 
و کابل های خودنگهدار شبکه توزیع تهران از دیگر 
این  در  همراه  هیئت  و  عراق  برق  وزیر  برنامه های 

مراسم بود.

بازدید وزیر برق عراق از 
قابلیت های پیشرفته مرکز 

پایش صنعت برق
پایش  مرکز  قابلیت های  از  عراق  برق  وزیر 
ایران  برق  پیشرفت های صنعت  و  برق  صنعت 
در هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات و کنترل 

مصرف برق بازدید کرد.

پورابراهیمی: نرخ کنونی ارز 
فراتر از ارزش واقعی آن است/ 

احتمال کاهش قیمت دالر در 
روز های آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که نرخ 
کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته 
بازی و فضای روانی است گفت: نرخ ارز در روز های 
آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار 

کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می شود.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/15/2497054/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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یادداشت

متن کامل

در  توانمندی هایشان  براساس  مدیران  پیشتر، 
که  کارکنانی  عملکرد  ارزیابی  پایه  بر  و  مدیریت 
می دادند،  انجام  را  وظایف  از  خاصی  مجموعه 
تحول گرا،  روند  سه  اما  می یافتند.  ارتقا  و  انتخاب 
تعاریف سنتی از »نقش مدیر« را به چالش کشید: 
متداول شدن دورکاری، اتوماسیون و تغییر انتظارات 
کارکنان. این روندها، در دوره جدید مدیریت به اوج 
خود رسیده است که براساس آن، حضور کارمندان 
برخوردار  کمتری  اهمیت  از  خود،  کار  محل  در 
اهمیت  کارکنان  احساس  درک  عوض،  در  و  است 
بیشتری یافته است. برای موفقیت در چنین محیط 
جدیدی، مدیران باید با همدلی رهبری کنند. این 
امر، به سازمان ها و عملکرد منابع انسانی نیاز دارد 
تا مهارت های مدیران خود را گسترش داده، ذهنیت 
آنها را برای مدیریت با روش های نوین آگاه سازند. 
همچنین، در سازمان خود، ظرفیت ایجاد این تغییر 
را به وجود آورند. در مورد اهمیت مدیریت همدالنه 
منابع  مشاوره  شرکت  که  تحقیقاتی  گفت  باید 
نشان  داده،  انجام  پیش  سال  چند   DDI انسانی 
دیگران  احساسات  درک  )توانایی  همدلی  می دهد 
برای  مهم  محرک  »یک  آن(  اشتراک گذاری  به  و 
تحقیق  این  در  است.  مدیریت  در  کلی«  عملکرد 
با  دادن  نشان  واکنش  و  دادن  »گوش  که  آمده 

کلیدی  مهارت های  با  مستقیمی  ارتباط  همدلی« 
مدیریت مثل مربی گری، تعهد و تصمیم گیری های 
تاثیرگذار  هم  افراد  کلی  عملکرد  بر  و  دارد  دقیق 
به  مذکور  تحقیق  اهمیتی،  چنین  وجود  با  است.  
مدیران  درصد   ۴۰ بیش از  که  رسیده  نتیجه  این 
خط مقدم، در همدلی کردن قوی و حرفه ای عمل 
از چنین  مدیران  بیشتر  به طور خالصه،  می کنند. 
یکی  معموال  نیستند.  همدلی  برخوردار  ویژگی ای 
از آن مهارت های رهبری سازمانی »نرم« است )بر 
خالف اختیار، جسارت فنی، یا توانایی ارائه موثر به 
گروه بزرگی از مخاطبان(. اما وقتی فکر می کنید که 
مدیریت اثربخش یعنی انجام کار از طریق دیگران، 
آن  از  سرعت  به  بخواهیم  که  است  کوتاه بینانه 
انسانی  منابع  ارشد  مدیر  بیانکا مک کان،  بگذریم.  
»تحقیقات  می گوید:   ،BetterWorks شرکت 
به  رو  مدیریت  در  همدلی  روند  که  می دهد  نشان 
کاهش است. باید بگوییم همدلی یکی از مهم ترین 
قابلیت های مورد نیاز برای مدیریت کردن و هدایت 
کارکنان در یک محیط کامال متنوع و دائما در حال 
تغییر است.«  نویسندگان این متن، یک استراتژی 
سه گانه  استراتژی های  تا  می دهند  ارائه  جامع 

»نقش مدیر«، مثمرثمر باشد.
کووید-۱۹،  همه گیری  از  سال  یک  گذشت  با 

تغییر نحوه کار  پیامدهای کووید-۱۹ در  چگونگی 
از  بسیاری  خواهدشد.  مشخص  پس  این  از  مردم 
بررسی  امکان  با  و  پیچیده  دنیایی  در  کارمندان 
بیشتر در مورد انتخاب مکان، زمان و میزان حجم 
تجزیه  خواهندکرد.  انتخاب  را  خود  شغل  کارشان 
نشان  متوسط  شرکت های  برای  گارتنر  تحلیل  و 
نزدیک  آینده  در  کار  نیروی  از  ۴۶درصد  می دهد 

به صورت ترکیبی خواهدبود.
آینده شغلی،  تاثیر کووید-۱۹ در  بهتر  برای درک 
در سال 2۰2۱ تعداد ۳۰۴۹ کارگر دانش بنیان و 
مدیران آنها را در زمینه های کار در محل کار، از دور 
کاری و ترکیبی و همچنین، 7۵ مدیر منابع انسانی، 
مورد  را  متوسط  از شرکت های  مدیر  از جمله 2۰ 
بررسی قراردادیم. به جز موارد ذکر شده، یافته های 

دیگری نیز از این نظرسنجی به دست آوردیم.
مدیران قبال بیشتر براساس توانایی آنها در مدیریت 
مجموعه  که  کارکنانی  عملکرد  ارزیابی  پایه  بر  و 
خاصی از وظایف را انجام می دادند، انتخاب می شدند 
و ارتقا می یافتند. در پنج سال گذشته، مدیران منابع 
مدیرانی  به کارگیری  و  استخدام  به  شروع  انسانی 
و  سازمان  رهبری  برای  الزم  آمادگی  که  کردند 
انتقال دانش را به خوبی داشتند. اما این فرض که 
مربیگری باید وظیفه اصلی مدیریت باشد، از زمان 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  همه گیر  بیماری  به  ابتال 
است. سه روند تحول پذیر تعاریف سنتی نقش مدیر 

را به چالش می کشد:
متداول شدن دورکاری. هرچند کارمندان و مدیران 
بیشتری  توزیع  پراکنده  و  نامتمرکز  به صورت 
شده  ناهماهنگ تر  یکدیگر  با  آنها  روابط  یافته اند، 
است. گارتنر تخمین می زند که بیش از 7۰ درصد 
روابط مدیران و کارمندان، حداقل در بعضی از مواقع 
معنی  این  به  این  بود.  خواهد  دورکاری  به صورت 
است که احتمال کمتری وجود دارد که مدیران و 
کارکنان روی موارد مشابه کار کنند. مدیران به طور 
خود  کارکنان  روزمره  واقعیت های  در  چشمگیری 
درگیر شده و تمرکز خود را بیشتر روی خروجی کار 

و کمتر بر فرآیندهای تولید معطوف خواهند کرد.
تسریع در استفاده از فناوری برای مدیریت کارکنان. 
بر روی یک فناوری  از یک چهارم شرکت ها  بیش 
بر کارمندان دورکار خود، طی  برای نظارت  جدید 
شرکت ها  کرده اند.  سرمایه گذاری  همه گیر  بیماری 
ابزارهای  زمان بندی،  نرم افزارهای  خرید  به  اقدام 
حسابرسی گزارش هزینه با قابلیت هوش مصنوعی 
و حتی فناوری هایی برای جایگزینی بازخورد مدیر 
درحالی که  کرده اند.  مصنوعی  هوش  از  استفاده  با 
شرکت ها بر این موضوع متمرکز شده اند که چگونه 
فناوری می تواند وظایف کارمندان را خودکار کند؟ 
هوش مصنوعی می تواند به همان اندازه و به صورت 
تا  نهایت،  موثر، جایگزین وظایف مدیران شود. در 
سال 2۰2۴ فناوری های جدید جایگزین ۶۹ درصد 
مدیران  توسط  که  خواهند شد  قدیمی  کارهای  از 

انجام می شد، مانند تعیین کار و افزایش بهره وری.
شرکت ها  که  آنجا  از  کارکنان.  انتظارات  تغییر 
زمینه هایی  در  کارمندان شان  از  را  خود  پشتیبانی 
طی  کودکان  از  مراقبت  و  روان  بهداشت  مانند 

سه روند مخربی که تعاریف سنتی از نقش مدیریت را به چالش می کشند

سه شاخص کارآمدی مدیران
 دو تحول بزرگ در شکل کار و متن فعالیت کارکنان و شرکت ها باعث شده است مالک های تشخیص 
»مدیر کارآمد« تغییر کند. تا همین دو سال پیش، موفقیت مدیر به »توانایی های سنتی« او و »کارنامه 
وظایف« کارکنان بستگی داشت. اما سنگ محک جدید، مهارت مدیران را در سه حوزه سنجش 

می کند. دورکاری و دیجیتالی شدن کسب وکارها، به »مدیریت نرم« نیاز دارد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3761655-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

نذر خون در شب قدر
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