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جناب آقای دکتر رخصتی

مدیرعامل محترم شرکت پارس دکل گستر

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت مادر گرامی تان را 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 جناب آقای مهندس اوجی

مدیرعامل محترم شرکت محور آزمای فارس

 با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت همسر گرامی تان را 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 جناب آقای دکتر ادیبی
 مدیرعامل محترم شرکت صنایع الکترونیک فاران
بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران انتخاب 

جنابعالی را به عنوان یکی از »مدیران ارزش آفرین 
کشور« تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی و 

کارکنان آن مجموعه، آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

ثبت مشخصات کارکنان شرکت های عضو سندیکا 
برای واکسیناسیون کرونا

سندیکای صنعت برق از ابتدای طرح واکسیناسیون، یکی از تشکل های فعال برای تامین سهمیه واکسن فعاالن اقتصادی بوده و بطور 
مستمر تامین واکسن برای ایجاد ایمنی عمومی در بین کارکنان شرکت های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی 

صنعت برق را دنبال کرده است.

بـــر اســـاس پیگیری هـــای گســـترده از وزارتخانه هـــای نیـــرو 
ــرکت های  ــان شـ ــرای کارکنـ ــن بـ ــص واکسـ ــت، تخصیـ و بهداشـ
ـــرش  ـــورد پذی ـــرق و اعضـــای ســـندیکا م بخـــش خصوصـــی صنعـــت  ب
قـــرار گرفتـــه و مقـــرر شـــده اســـت ســـندیکا فهرســـت کارکنـــان 
ــه  ــده اند، بـ ــینه نشـ ــون واکسـ ــه تاکنـ ــو را کـ ــرکت های عضـ شـ

وزارت بهداشـــت ارائـــه کنـــد. 
از شـــرکت هایی کـــه تاکنـــون موفـــق بـــه انجـــام واکسیناســـیون 
بـــرای همـــکاران خـــود نشـــده اند، دعـــوت می شـــود نســـبت بـــه 
ـــک  ـــق لین ـــرکت از طری ـــرم آن ش ـــان محت ـــات کارکن ـــال اطالع ارس

ـــد. ـــدام فرماین ـــر اق زی
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اگرچــه ایــران هــم مانند بســیاری از کشــورهای دنیا 
در ماه هــای ابتدایــی شــیوع بیمــاری کرونــا تــالش 
ــی  ــای جــدی، تعطیل ــا اعمــال محدودیت ه ــرد ب ک
کســب وکارها و قرنطینــه تــا انــدازه ای از ابعــاد ایــن 
همه گیــری بکاهــد، امــا در نهایــت بــه دالیــل متعدد 
ــی  ــل پیش بین ــتمرار غیرقاب ــن آن اس ــه مهم تری ک
بیمــاری و تطویــل زمــان کشــف واکســن و ارســال 
آن بــرای کشــورهایی نظیــر ایــران بــود، عمــال ادامه 

محدودیت هــا در کشــور بــا مشــکل مواجــه شــد. 
اینکــه در طــول ایــن یــک ســال و ۶ مــاه، اقتصــاد 
ایــران و جهــان متحمــل چــه هزینه هــای هنگفتــی 
شــده، موضوعــی اســت کــه بــر هیــچ یــک از آحــاد 
ــه  ــت ک ــد پذیرف ــا بای ــت ام ــیده نیس ــه پوش جامع
ــه  ــن هزینه هــای ســنگین در کشــورمان ب ــاد ای ابع
ــادی،  ــتمر اقتص ــای مس ــد بی ثباتی ه ــی مانن دالیل
ــوده  ــترده تر ب ــیار گس ــود بس ــورم و رک ــم، ت تحری
ــه  ــب وکارها در هم ــل کس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس

بخش هــا و اصنــاف، در طــول ایــن مــدت خســاراتی 
ــت  ــی دول ــدند و ناتوان ــل ش ــر را متحم جبران ناپذی
در جبــران ایــن خســارات بــه دلیــل کمبــود شــدید 
ــاالن کســب و کار را  ــال فع ــی در کشــور، عم نقدینگ

گرفتــار بحرانــی مخــرب کــرد. 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی صنای ــای بازرگان اتاق ه
و تشــکل های اقتصــادی در راســتای مســوولیت 
ــا  ــا، ب ــری کرون ــدای همه گی ــود از ابت ــی خ اجتماع
ــرای  ــادی، ب ــاالن اقتص ــن فع ــی بی ــاد هم افزای ایج
ــورد  ــای م ــتانی و داروه ــزات بیمارس ــن تجهی تامی
ــارکت جویانه  ــی مش ــی، نقش ــاران کرونای ــاز بیم نی
ایفــا کردنــد و  در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری 
ــوز  ــرای کســب مج ــه را ب ــات اولی ــن اقدام همچنی
ــینه  ــرای واکس ــا ب ــن کرون ــتقیم واکس واردات مس
کــردن کارکنــان کســب و کارهــای بخــش خصوصی 
صــورت دادنــد. در ایــن مســیر ســندیکای صنعــت 
بــرق ایــران نیــز بــه دلیــل شــرایط ویــژه پروژه هــای 
فعــال در  از تشــکل های  بــرق، یکــی  صنعــت 
ــاق  ــا ات ــرد همــگام ب ــالش ک ــود و ت ــه ب ــن زمین ای
بازرگانــی، زمینــه را بــرای واکسیناســیون کارکنــان 
ــکار، مهندســی مشــاور  شــرکت های ســازنده، پیمان
و مهندســی بازرگانــی صنعــت بــرق فراهــم آورد. اما 
متاســفانه تالش هــای اتــاق و تشــکل های عضــو آن 
بــه دلیل عــدم صــدور مجوزهــای الزم بــرای واردات 
واکســن توســط بخــش خصوصــی تاکنــون بی ثمــر 
مانــده اســت. نبایــد از نظــر دور داشــت کــه تعطیلی 

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران: 

ضرورت واکسیناسیون کارکنان بخش خصوصی صنعت برق
پاندمی کرونا در ایران از اسفند 1۳۹۸ تا امروز که به تدریج پنجمین پیک گسترده و کشنده را پشت 
سر می گذاریم، بیش از 11۳ هزار نفر از هموطنانمان را قربانی و جان میلیون ها ایرانی را دچار مخاطرات 

جدی کرده است.

واحدهــای تولیــدی، کارگاه هــا و پروژه هــای صنعــت 
ــاخت های  ــعه زیرس ــف توس ــر توق ــالوه ب ــرق، ع ب
کلیــدی ایــن صنعــت، پیامدهــای جــدی حقوقــی 
پــی  بخــش خصوصــی در  بــرای شــرکت های 
ــش  ــول بی ــاله در ط ــن مس ــت و همی ــته اس داش
ــداد  ــش تع ــه افزای ــر ب ــم اخی ــال و نی ــک س از ی
پروژه هــای متوقــف ایــن صنعــت منجــر شــده 
اســت. شــرکت های ســازنده، پیمانــکار، مشــاور 
ــه  ــادر ب ــا ق ــه تنه ــرق ن ــت ب ــده صنع و تامین کنن
ــر  ــه ناگزی ــد، بلک ــود نبودن ــای خ ــی پروژه ه تعطیل
ــیوع  ــی از ش ــای ناش ــه هزینه ه ــوده و هســتند ک ب

ــده دار شــوند.  ــز عه ــاری را نی بیم
به عــالوه در شــرایطی کــه یکــی از مهم تریــن 
ــش  ــت اندرکاران بخ ــت و دس ــای حاکمی دغدغه ه
انــرژی کشــور، اطمینــان از تامیــن بــرق پایــدار برای 
ــز  ــژه بیمارســتان ها و مراک ــی مشــترکان به وی تمام
ــی،  ــده کاالهــای درمان ــع تولیدکنن ــی و صنای درمان
بهداشــتی و مصرفــی جامعه اســت، کارکنان شــاغل 
مهندســی  پیمانــکار،  ســازنده،  شــرکت های  در 
ــی عضــو ســندیکا کــه  مشــاور و مهندســی بازرگان
تامین کننــده کاال و خدمــات فنــی و مهندســی 
ــدم  ــد در خــط مق ــه شــمار می رون ــرق ب صنعــت ب
تحقــق ایــن هــدف ارزشــمند قــرار می گیرنــد. افزون 
بــر اینکــه کارکنــان شــرکت های بخــش خصوصــی 
در طــول ایــن مــدت بــه دلیــل نیــاز حیاتــی کشــور 
ــرژی  ــرق و ان ــداوم خدمت رســانی در حــوزه ب ــه ت ب
همــراه بــا کارکنــان بخــش دولتــی کشــور، به طــور 
ــای کارگاهــی حضــور داشــته  مســتمر در محیط ه
یــا در حــال ســفر بــه مناطــق مختلــف کشــور برای 
پیشــبرد پروژه هــای ایــن صنعــت بوده انــد. بــه 
همیــن دلیــل کارکنــان خــدوم و زحمتکــش ایــن 
ــروس  ــه وی ــال ب ــرض ابت ــدت در مع ــت به ش صنع

کرونــا قــرار داشــته و صنعــت بــرق تعــداد زیــادی از 
کارکنــان متخصــص و خدمتگــزار خــود را از دســت 
داده اســت. نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه ضــرورت 
ــت  ــی صنع ــش خصوص ــرکت های بخ ــت ش فعالی
ــرض  ــت را در مع ــن صنع ــان ای ــرق، عمــال کارکن ب
خطــرات جدی ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا قرار 
داده اســت. ایــن ســطح از ریســک بــرای کارکنــان 
ــزوم  ــه خوبــی ل ــرق ب شــرکت های فعــال صنعــت ب
اولویت دهــی بــه واکسیناســیون آنهــا را نشــان 
می دهــد. آن هــم در شــرایطی کــه بســیاری از 
صنایــع نســبت بــه اخــذ ســهمیه و واکسیناســیون 
پرســنل خــود اقــدام کــرده و وزارت نیــرو هــم مانند 
ــان  ــیون کارکن ــی واکسیناس ــای دولت ــایر نهاده س
ســتادی و شــرکت های تابعــه خــود را آغــاز کــرده 

اســت. 
از ایــن رو انتظــار برحــق بخــش خصوصــی آن 
ــن موضــوع، ســهمیه ای  ــوازات ای ــه م اســت کــه ب
نیــز بــرای تزریــق واکســن بــه کارکنــان ســازندگان، 
پیمانــکاران، مهندســان مشــاور و بازرگانــی صنعــت 
ــرای  ــه کار ب ــا ادام ــود، ت ــه ش ــر گرفت ــرق در نظ ب
ــرو  ــی وزارت نی ــای اجرای ــه بازوه ــرکت هایی ک ش
اهــداف  پیشــبرد  بــرای  تابعــه  شــرکت های  و 
ــرات و  ــا خط ــتند، ب ــرق هس ــت ب ــعه ای صنع توس

ــد. ــه باش ــری مواج ــک های کمت ریس
ایــن مهــم تنهــا نیازمنــد هماهنگــی و توجــه ســتاد 
ــا و وزارتخانه هــای بهداشــت  ــا کرون ــازره ب ــی مب مل
ــا ســرعت  ــه ب ــی رود ک ــد آن م ــرو اســت و امی و نی
گرفتــن رونــد واکسیناســیون در کشــور، اولویت دهی 
بــه کارکنــان بخــش خصوصــی صنعــت برق کشــور 
ــه کارکنــان دولــت ســرعت گرفتــه و از  همزمــان ب
تحمیــل خســارات جانــی بیشــتر بــه ایــن صنعــت 

جلوگیــری بــه عمــل آیــد.



شماره  2960 21 شهـــریور 1400

3

اقتصاد ایران و جهان

اجرای عملیات بازار باز 
در شرایط نامناسب باعث 
بی اعتباری مقام پولی شد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نتایج 
سیاست عملیات بازار باز، نوشت: یک بار دیگر 
ابزاری که می توانست در صورت استفاده صحیح 
اعتبار  افزایش  و  تحکیم  باعث  هنگام  به  و 
به  آن  از  استفاده  با  شود،  پولی  سیاستگذار 
صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی اعتباری مقام 

پولی شد.

رئیس  اهلل سیف  ولی  فارس،   گزارش خبرگزاری  به 
نوشت: مرور  یادداشتی  بانک مرکزی در  اسبق  کل 
نوعی  از  حاکی  ایران  اقتصاد  گذشته  دهه  تحوالت 
عقب افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم های 
باال در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری 
در مقایسه با تحوالت کشورهای در حال توسعه است 
که عمدتا نشان دهنده آثار اجرای سیاست های مالی، 

پولی و ارزی بوده است.

منتشره طی  اطالعات  و  آمار  گواه  به  منظر  این  از 
در  اقتصادی  متوسط رشد ساالنه  به طور  نود  دهه 
حدود 0.2 درصد تحقق یافته و متوسط رشد ساالنه 
 -5.5 به  مدت  این  طی  حقیقی  سرمایه گذاری 
درصد رسیده و این در حالی است که رشد ساالنه 
سرمایه گذاری حقیقی در ماشین آالت در همین دوره 

در حدود 7.۶- درصد بوده است.
که  است  کننده  نگران  گونه ای  به  شرایط 
کفاف  حتی  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
این  از  و  نداده  نیز  را  اقتصاد  در  سرمایه  استهالک 
منظر قابل پیش بینی است که تحوالت بخش واقعی 
اقتصاد )رشد اقتصادی( در سال های پیش رو محدود 

شود.
ابتدا  در  کننده ای  نگران  وضعیت  چنین  از  خروج 
است.  موثر  عوامل  دقیق  آسیب شناسی  مستلزم 
شناسایی و آسیب شناسی این عوامل می تواند ما را 
نسبت به بهبود وضعیت شاخص های کالن اقتصادی 
کشور در آینده امیدوار کند. به گواه تجربه بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه یافته 
راه کار اساسی خروج از چنین وضعیتی )دام توسعه 
نیافتگی و عقب ماندگی( اعتقاد سیاست گذاران کالن 
صنعتی  توسعه  استراتژی  تعیین  موضوع  به  کشور 
راستای  در  مالی کمیاب کشور  منابع  و جهت دهی 

اجرای آن است.
به  عالوه در همین ارتباط میتوان به موضوع کنترل 
تورم  پیوسته  تجربه  داشت.  اشاره  نیز  تورم  مهار  و 
های باال در اقتصاد ایران، بیماری مزمنی است که 
بخش  تحوالت  به  توجه  بدون  و  مستقال  نمی توان 
واقعی اقتصاد آن را درمان نمود. تجربه اخیر بانک 
مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد 
که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحوالت 
درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه 

ناترازی های  مانند  عواملی  ناپذیر  اجتناب  آثار  به 
بانکی،  بودجه ای و عدم تعادل های موجود در نظام 

تورم قابل کنترل نیست.
به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار 
بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد 
نظر را در بر داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که با 
شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه تنها تورم 
کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش 

قابل توجهی مواجه شد.
این یک واقعیت است که صرف دنبال نمودن هدف 
تورمی، بدون توجه و تحلیل درست از تحوالت بخش 
خارجی اقتصاد، دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام 
پولی نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت بلکه ضمن اینکه 
سیاستگذار را از اندیشیدن و به کار بستن راهکارهای 
بهینه و موثر باز می دارد در انتها نیز او را در دستیابی 
به نرخ هدف تورم اعالمی خود ناکام می گذارد. عالوه 
بر این اتخاذ چنین روشی باعث می شود هزینه های 
آن  مهمترین  که  شود  تحمیل  اقتصاد  به  بیشتری 

تضعیف و بی اعتباری مقام پولی خواهد بود.
در  می دهد  نشان  اقتصادی  متغیرهای  بر  مروری 
سال های 97 و 98 و 99 روند متغیرها تغییر جهت 
داده و دستاورد های مثبت اقتصادی دوره منتهی به 
پایان سال 9۶، عمدتا تحت تأثیر خروج دولت آمریکا 
اتخاذ  و  طرف  یک  از  تحریم ها  تشدید  و  برجام  از 
نامتناسب  و  نامناسب  اقتصادی  برخی سیاست های 

بودجه ای، ارزی و پولی از بین رفت.
یکی از این راهکارها که با تبلیغات گسترده از سوی 
کارگیری  به  موضوع  شد  اعالم  کشور  پولی  نهاد 
عملیات بازار باز در راستای مهار و کنترل نرخ تورم 
بود. بر این اساس با تبلیغات گسترده و نامعمول و 
نامانوس، عنوان شد که در یک چارچوب نوین پولی 
با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ سود بازار 

بین بانکی در راستای دستیابی به اهداف تورمی بانک 
مرکزی مدیریت خواهد شد.

چنان  از  شده  ارائه  پولی  سیاست  رویکرد  که  این 
به  با توجه  باشد که در آن زمان  قابلیتی برخوردار 
واقعیت های موجود  و  اقتصاد کشور  شرایط خاص 
در ترازنامه بانک مرکزی بتواند منجر به مهار تورم 
شود از ابتدا محل تردید صاحبنظران اقتصادی بود و 

بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.
کامال از همان ابتدا روشن بود که با توجه به اینکه 
و جمع  بازار  در  برای عرضه  بدهی  اوراق  هیچگونه 
آوری نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد، 
نیست  موجود  مقتضیاتش  که  سیاست  این  اجرای 
نابهنگام و نسنجیده است و نمی تواند منجر به نیل به 
هدف اعالمی شود، که نشد. مع الوصف بانک مرکزی 
با علم به این موضوع در قریب به اتفاق بیانیه ها و 
گزارش ها به صورت گسترده و پیوسته به این راهکار 
اشاره داشته و آن را به عنوان تنها نسخه شفابخش 
مورد  زمان  آن  تا  که  می کرد  معرفی  ایران  اقتصاد 

غفلت قرار گرفته بوده است.
در این ارتباط کافی است اشاره شود که با توجه به 
کاهش شدید  نتیجتا  و  ظالمانه  تحریم های  تشدید 
بینی  قابل پیش  درآمدهای نفتی دولت به سادگی 
بود که دولت با کسری منابع شدیدی مواجه گردد و 
نتیجتا فروش اوراق بدهی نیز به عنوان یک راهکار 

گریزناپذیر اجرایی شود.
قاعدتا فروش اوراق بدهی دولت چنانچه بدون دخالت 
همراه  به  مستقیمی  پولی  آثار  باشد،  مرکزی  بانک 
نخواهد داشت. لیکن در صورتی که به نحوی اوراق 
مذکور در ترازنامه بانک مرکزی رسوب نماید منجر به 
انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. تجربه 
سال 1399 نشان داد که بانک مرکزی صرفا به عنوان 
یک کارگزار، روند فروش اوراق بدهی دولت را تسهیل 
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/14000620000562/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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رجبی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به محدودیت های بخش صنایع سیمان و فوالد گفت: 
در روزهای گذشته تقریباً محدودیتی در بخش صنایع نداشتیم و البته همکاری هایی وجود داشته است و از 

هفته آینده به طور کامل محدودیت های این صنایع برداشته می شود.
وی افزود: برای فصل زمستان با توجه به محدودیتی که در تأمین سوخت نیروگاه ها و ضرورت استفاده از 
سوخت مایع داریم باید این همکاری های تداوم داشته باشد تا ان شاءاهلل مجبور به اعمال محدودیت نشویم.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به تأثیر اعمال تعرفه گذاری پلکانی نیز گفت: در مورد بحث اصالح تعرفه گذاری 
هنوز زود است که بخواهیم قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی قطعاً در کاهش مصرف مؤثر بوده است.

وی در پایان گفت: اصالح تعرفه گذاری ها سالیانه انجام می شود و تعرفه ها همواره در ۶ پلکان تعریف می شود. 
امسال در پیک مصرف، تعرفه برق مشترکانی که دو برابر الگوی متعارف، مصرف داشته اند با قیمت آزاد 
حساب شد اما در زمستان بعید است کسی به این حد مصرف برسد به جز مصارف خاص استخراج رمزارز 

که آن هم باید طبق قانون برخورد شود.

سخنگوی صنعت برق در گفتگو با مهر:

محدودیت های برقی صنایع از هفته آینده بطور کامل برداشته می شود
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه محدودیت های صنایع کاهش یافته گفت: در روزهای اخیر به 
جای اعمال محدودیت ، همکاری هایی با بعضی از صنایع داشتیم و این همکاری ها در آینده هم باید 

ادامه پیدا کند.

اشاره  با  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  شهریاری  محمد 
در  آبی  برق  های  نیروگاه  وضعیت  آمار  آخرین  به 
تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  کرد:  اظهار  تهران، 
چهار  که  است  آبی  برق  نیروگاه  واحد   11 دارای 
امیرکبیر  واحد آن  در سامانه غرب و در سدهای 
قرار  شرق  سامانه  در  آن  واحد  هفت  و  طالقان  و 
دارند که شامل نیروگاههای لتیان ،کالن و لوارک 

می شود.
وی افزود: در مجموع ظرفیت منصوبه 315 مگاوات 

نیروگاه برق آبی در تهران وجود دارد که سهم آن 
اندک  کشور  آبی  برق  های  نیروگاه  با  مقایسه  در 
هستند به طوری که تنها حدود 2.5 درصد نیروگاه 
های برق آبی کشور  به نیروگاههای تحت پوشش 
شرکت آب منطقه ای تهران با متوسط تولید ساالنه 

530 هزار مگاوات ساعت اختصاص دارد.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران  با بیان اینکه 
خروجی  معموال  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با 
نیروگاه های برق آبی متغیر است، گفت: امسال به 
تولید  کاهش  با  استان  در  حاکم  دلیل خشکسالی 
برق آبی ها مواجه بودیم که با توجه به کاهش ۴0 
همین  به  تهران  سدهای  به  آب  ورودی  درصدی 
آبی  برق  های  نیروگاه  تولید  در  کاهش  با  نسبت 

مواجه شدیم.
به گفته شهریاری از ابتدای سال جاری تا 31 مرداد 
ماه 2۴2 هزار مگاوات ساعت تولید برق از نیروگاه 
های برق آبی تهران صورت گرفته است در حالی که 
در مدت زمان مشابه سال گذشته این میزان تولید 

نزدیک به 387 هزار مگاوات ساعت بود.
ها  آبی  برق  تولید  میزان  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
داشته  کاهش  درصد   ۴0 گذشته  سال  به  نسبت 
با  آبی  به شرایط  باتوجه  این وضعیت  است، گفت: 
بینی  پیش  است.  بوده  مواجه  کاهشی  روند  یک 
سازمان هواشناسی این است که در مهر و آبان ماه 
بارش زیر نرمال داشته باشیم و در آذر ماه شرایط 
کمی بهتر و احتماال نرمال خواهدشد، اگر این روند 
نیروگاه  در  وضعیت  کند  پیدا  ادامه  خشکسالی 
برق آبی نیز متناسب با منابع آبی و کاهش تامین 
سدها،کاهش  دست  پایین  در  آبی  نیاز  و  مصارف 
تحت  نیروگاههای  از  برقآبی  انرژی  تولید  میزان 

پوشش نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تولید نیروگاه های برق آبی 
تهران چقدر است؟

تاسیسات  نگهداری  و  بهره برداری  دفتر  مدیر 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 
تهران  در  آبی  برق  های  نیروگاه  تولید  میزان 
نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته 
است و اگر شرایط خشکسالی ادامه داشته باشد 
مجبور به کاهش تولید برق از نیروگاههای تحت 

پوشش هستیم.
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مشاور عالی رئیس اتاق ایران، حضور در اکسپو 2020 
کرد:  تاکید  و  خواند  ضروری  و  مهم  اقدامی  را  دبی 
ایران می تواند با برگزاری روز ملی ایران در این رویداد 
بین المللی در راستای بازسازی چهره کشور در بین 

اذهان استفاده کند.
اتاق  خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  پورفالح  احمد 
ایران، افزود: می توانیم با برنامه ریزی دقیق در راستای 
جذب سرمایه گذار خارجی و انتقال اطالعات الزم از 
کشور درباره توانمندی های تولیدی، صنعتی، تجاری، 
کشاورزی، خدماتی، معدنی و غیره از فرصت اکسپو 

بهره ببریم.
عضو ستاد اکسپوی اتاق ایران تاکید کرد: خوشبختانه 
در این اکسپو بحث های سخت افزاری در اولویت نیستند 
و تمرکز اصلی بر ایده پردازی ها و مدل سازی هایی است 

احمد پورفالح در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

اکسپو 2۰2۰ فرصتی برای 
بازسازی چهره ایران در فضای 

بین المللی است
مشاور عالی رئیس اتاق ایران، استفاده از فضای 
اکسپو را فرصتی برای بازسازی چهره ایران در 
و  استانی  اتا ق های  از  و  دانست  جهانی  سطح 
را  رویداد  این  در  مشارکت  خواست  تشکل ها 

جدی بگیرند.

که برای آینده مدنظر است، این می تواند با توجه به 
شده  موجب  که  تحریم ها  از  ناشی  محدودیت های 
صنایع ایران تا حدی از تکنولوژی های روز دنیا عقب 
بمانند، خوب باشد چراکه شاید در عرضه محصوالت 

توان رقابت نداشته باشند.
 او خاطرنشان کرد: از جمله موضوعاتی که باید مدنظر 
باشد، گردشگری است. البته در این بحث فقط معرفی 
اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی و آب وهوایی مطرح 
نیست و باید از شیوه های نو و تکنولوژی های روز برای 
معرفی توانمندی های گردشگری کشور استفاده کنیم. 
همچنین می توانیم با جلسات رودررویی که در اکسپو 
این حوزه را به  برگزار می شود، تجربیات جهانی در 

دست آوریم و از آنها استفاده کنیم.
و  استانی  اتاق های  که  مطلب  این  بیان  با  پورفالح 
را جدی  رویداد  این  نیرو  و  هیات  اعزام  با  تشکل ها 
در  که  است  سال   70 ایران  کرد:  تصریح  بگیرند، 
به  تاکنون  اما  داشته  مشارکت  مختلف  اکسپوهای 
جز اکسپوی میالن که در یک بخش بعد از اتریش 
موفق به دریافت نشان نقره شد، رکورد خاصی از نظر 
بهره برداری از این حضور کسب نکرده  است. امیدوارم 
برنامه ریزی مناسب  به کمک  بتوانیم  اکسپو  این  در 

بهره برداری خوبی داشته باشیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دراین اکسپو غرفه ایران 
از نظر موقعیت مکانی و متراژی شرایط مناسبی دارد 
و در 8 بخش اداره می شود. علی رغم اینکه مسئوالن 
دولتی خیلی دیر به این موضوع مهم توجه کردند؛ 
اما به نظر می رسد اقدامات خوبی در همین وقت کم 
انجام شده است. به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و 
ایتالیا تجربه این کار را در اکسپوی میالن دارم و نگران 
الزم  اقدامات  نتوانیم  کوتاه  فرصت  این  در  که  بودم 
را انجام دهیم اما خبرها حاکی از اجرای 90 درصد 
هماهنگی هاست و این خبر بسیار دلگرم کننده ای است.

به گفته او ایران در همین شرایط از نظر معماری و 
طراحی غرفه توانست در بین 190 کشور، رتبه هشتم 
را به خود اختصاص دهد و برای نخستین بار موضوع 
پیش ببرد.  مسابقه   یک  برگزاری  با  را  غرفه  طراحی 
طراحان اصلی غرفه ایران در اکسپو 2020 خانم نشید 
نبیان، دکترای معماری از دانشگاه هاروارد و MIT و 
رامبد ایلخانی بودند که در فراخوان مربوط به طراحی 

غرفه ایران، شرکت کردند و برنده شدند.
پورفالح در باره طراحی غرفه ها در اکسپو 2020 نیز 
توضیح داد: در این طراحی از استعاره ها و داستان های 
هزارو یک شب و شهرزاد استفاده و درعین حال بر 
قدرت  جای  به  نرم  قدرت  جایگزینی  و  اکسپو  تم 
الیه های  به  توجه  است.  شده  تمرکز  سخت افزاری 
اقلیمی  کنترل  بودن،  شاعرانه  امتداد  در  دیجیتال 
از  تکنولوژی  از  هوشمندانه  استفاده  و  سازه ها  در 

ویژگی  های این طراحی است.
از  دیگری  بخش  در  ایران  اتاق  رئیس  عالی  مشاور 
و  اشاره  اولی  در سال های  اکسپوها  با  گفت وگو  این 
تشریح کرد: اکسپوهای اولی با پیام های اقتصادی در 
حوزه های مختلف تجاری، کشاورزی، صنعتی و غیره 
برگزار می شدند؛ اما در سال های اخیر شکل دیگری 
پیدا کرده و پیام ها کیفی تر و معنوی شده اند. اکسپوی 
2020 دبی نیز با پیامی کیفی قرار است برگزار شود و 

تمرکز خاصی بر اذهان و خلق آینده دارد.
او ادامه داد: اتاق ایران نزدیک به دو سال قبل در زمان 
وزارت آقای رحمانی، هیات سه نفره ای را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد و با توجه به تجربه 
برای  را  ایران  اتاق  آمادگی  میالن   2015 اکسپوی 
اکسپو 2020  در  موفق  راستای حضور  در  همکاری 

دبی اعالم کرد. 
بر اساس اظهارات این عضو ستاد اکسپوی اتاق ایران، 
با توجه به همسایگی  بیشتر حساسیت  این بود که 

امارات با ایران و دادوستد قابل مالحظه بین دو کشور، 
اگر نتوانیم در این رویداد مشارکت قدرتمندانه داشته 
وضعیت  اولی  روزهای  در  دارد.  تاسف  جای  باشیم 
جزو  چراکه  نبود  مشخص  اکسپو  در  ایران  حضور 
دعوت شدگان نخستین به اکسپو 2020 نبودیم. امروز 
خوشحالیم علی رغم مشکالت و محدودیت ها توانستیم 

حضور خوبی داشته باشیم.
در  خصوصی  بخش  مشارکت  همچنین  پورفالح 
دیگری  زمان  هر  از  بهتر  را  دبی  اکسپوی  برگزاری 
در  اکسپوها  امور  کلی  به طور  و گفت:  کرد  ارزیابی 
پیشرفته  کشورهای  در  هرچند  دولت هاست  اختیار 
به بخش خصوصی سپرده می شود. در  اجرایی  امور 
خصوصی  بخش  حضور  ایران  در  گذشته  دوره های 
پررنگ نبود و اگر به صورت انتخابی از بخش خصوصی 
وجود  دولتی  نظارت های  کماکان  می شد  استفاده 
داشت. در این دوره فضای بیشتری به بخش خصوصی 
دادند و اتاق ایران توانست جایگاه خوبی در ستاد اصلی 
اکسپو پیدا کند و ستاد اکسپوی اتاق ایران نیز توانسته 

پررنگ تر از گذشته نقش آفرینی کند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در این رویداد اتاق ایران 
و امارات هم حضور قوی داشته و با برگزاری جلسات 
مستمر، اقدامات ارزشمندی انجام داده است، از طرفی 
قابل  بین دولت و بخش خصوصی هم  هماهنگی ها 
قبول بوده است. اکسپوها وظایف پیچیده ای دارند و 
نیازمند هماهنگی های ویژه ای هستند. خوشبختانه این 
هماهنگی ها بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 

خوب بوده است.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران در ادامه با بیان این نکته 
که پیام اکسپوی 2020 تمرکز بر پیوند اذهان و خلق 
آینده است و به هیچ وجه نباید تمرکز خاصی روی 
داشته  تجاری  و  اقتصادی  و مسائل  فروش  و  عرضه 
باشیمف تاکید کرد: این اکسپو ارتباط مستقیمی با 
متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/39545
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در هفتمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
بررسی شد

طالبان باعث زوال موقعیت 
ایران در ژئواکونومی افغانستان 

می  شود؟
تجارت  تحوالت  پایش  گزارش  هفتمین  در 
بر  شدن  متمرکز  برای  چین  تالش  جهانی، 
همچنین  و  جهانی  زنجیره  باالیی  حلقه های 
تحوالت منطقه ای مؤثر بر جایگاه حمل ونقلی و 

ترانزیتی ایران بررسی شده است.

مرکـز پژوهش هـای اتـاق ایـران در رویکـردی تازه، 
تحـوالت  »پایـش  گزارش هـای  سلسـله  انتشـار 
تجـارت جهانـی« را بـا هـدف بررسـی رویدادهـای 
کلیـدی در محیـط ژئواکونومیـک ایران در دسـتور 
رویدادهـای  قالـب  ایـن  در  اسـت.  داده  قـرار  کار 
دیپلماسـی  بـر  تأثیرگـذاری  منظـر  از  کلیـدی 
اقتصـادی و موقعیت ژئواکونومیـک ایران موردبحث 

و بررسـی قـرار می گیرنـد.
ایـن سلسـله گزارش هـا،  از  در هفتمیـن گـزارش 
مجموعـه ای از تحـوالت اخیـر در دوالیـه جهانـی 
مـورد  ایـران  ژئواکونومیـک  محیـط  منطقـه ای  و 
بحـث و بررسـی قـرار گرفته اسـت. بخـش اول این 

گـزارش بـه تـالش چیـن بـرای متمرکـز شـدن بر 
حلقه-هـای باالیی زنجیره جهانـی ارزش اختصاص 
تحـوالت  بـه  نیـز  و در بخـش دوم گـزارش  دارد 
منطقـه ای مؤثـر بـر اقتصـاد ایـران به خصـوص در 

حـوزه حمل ونقـل تمرکـز شـده اسـت.
عنـوان  ذیـل  در  و  گـزارش  ایـن  اول  بخـش  در 
پایـش تحـوالت در الیـه جهانـی، چیـن همچـون 
قـرار  کشـورها  خبرسـازترین  میـان  در  همیشـه 
داشـته و تـالش ایـن کشـور بـرای تبدیل شـدن از 
صادرکننـده کاال به صادرکننـده خدمات و متمرکز 
شـدن بر حلقه هـای باالیـی زنجیره جهانـی ارزش، 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در همیـن راسـتا، 
دومیـن نمایشـگاه تجـارت خدمـات چین با شـعار 
"به سـوی آینـده دیجیتال و توسـعه خدمات محور" 
دیجیتـال،  اقتصـاد  بـر  تمرکـز  بـا  و  در سـپتامبر 
کربن زدایـی، جلوگیـری از گسـترش بیماری هـای 

همه گیـر و اینترنـت اشـیاء برگـزار شـد.
آمریـکا نیـز در مقابـل و در ادامه تـالش خود برای 
رقابـت و حـذف چیـن از ترتیبـات تجـاری جدیـد، 
بـه دنبـال انعقـاد موافقت نامـه تجـارت دیجیتـال 
بـا آسـه آن اسـت و تـالش می کنـد مذاکـرات در 
ایـن حـوزه را پیـش ببـرد. در سـوی دیگـر جهان، 
بـرای  ادامـه مذاکـرات  پـی  ترکیـه در  و  بریتانیـا 
از  حمایـت  راسـتای  در  توافقنامـه  یـک  امضـای 
صنعـت خودروسـازی و صنایـع فـوالد بریتانیـا از 
یک سـو و تسـهیل حضـور اسـتارتاپ های تـرک در 
بریتانیا از سـوی دیگر هسـتند. درواقـع بریتانیا نیز 
در تـالش بـرای ایفـای نقـش هـر چـه بیشـتر در 
اقتصـاد جهانـی، به ویژه از زمـان خـروج از اتحادیه 

اسـت. اروپا 
در بخـش دوم گـزارش و در ذیـل عنـوان پایـش 
تحـوالت در الیـه منطقـه ای، افغانسـتان همچنـان 

دارد.  قـرار  منطقـه-ای  تحـوالت  اخبـار  در صـدر 
کنتـرل شـدید آمریـکا بـر ذخایـر ارزی افغانسـتان 
و نیـز جلوگیری از ارسـال کمک های بشردوسـتانه 
بـه این کشـور، سـبب باال رفتـن احتمال فروپاشـی 
همیـن  بـه  اسـت.  شـده  کشـور  ایـن  اقتصـادی 
جهـت طالبـان می کوشـد افغانسـتان را به بخشـی 
از کریـدور اقتصـادی چیـن- پاکسـتان بـدل کنـد 
کـه ایـن مسـئله ممکن اسـت سـبب زوال موقعیت 

ایـران در ژئواکونومـی افغانسـتان شـود.
مسـئله دیگـر، تـالش موفقیت آمیـز عمـان بـرای 
توسـعه بنـدر صحـار در این کشـور و تبدیل شـدن 
بـه هـاب لجسـتیک خلیج فـارس اسـت کـه سـبب 
افزایـش شـکاف میـان بنـدر صحـار و بنـدر چابهار 
شـده و یکـی دیگـر از چالش هـای ژئواکونومیـک 
ایـران خواهـد بـود. در مصـر، اخیـراً طـرح احـداث 
کانـال سـوئز ریلـی تبدیـل بـه بحـث روز شـده که 
طـی قـراردادی بـا شـرکت زیمنـس آلمـان، قـرار 
اسـت مصـر را بـه هـاب لجسـتیک میـان اروپـا و 

کند. تبدیـل  آسـیا 
در ایـن میـان پاکسـتان هـم می کوشـد علی رغـم 
نامسـاعد و برخـی رفتارهـای  محیـط کسـب وکار 
ضـد چینـی در میـان شـهروندان خـود، رضایـت 
کریـدور  پـروژه  دوم  فـاز  اجـرای  بـرای  را  چیـن 
پاکسـتان کسـب کنـد کـه در  اقتصـادی چیـن- 
صـورت موفقیـت، ایـن کشـور به مهم ترین شـریک 
اسـتراتژیک چیـن در جهـان تبدیـل خواهـد شـد. 
درنهایـت، همکاری چهارجانبه مصر، اردن، سـوریه 
و لبنـان بـا موافقـت ایاالت متحـده در مـورد تعلیق 
تحریم هـای سـوریه، در آسـتانه اجرایی شـدن قرار 

اسـت. گرفته 

علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
و گفت:اگر  داد  شبانه خبر  تردد  لغو محدودیت  از 
محدودیتی ایجاد شده بود برای حفظ سالمت مردم 

بود تا دور همی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به بحث مهم واکسیناسیون و 
سرعت واکسیناسیون این اقدام صورت گرفت و این 

به معنای آزاد شدن دور همی نیست.
به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
پروتکل های  انجام واکسیناسیون و رعایت  ضرورت 
محدودیت  داشت: رفع  ابراز  آن،  از  بعد  بهداشتی 
شبانه به این معنی نیست تا مردم به راحتی بچرخند 
و فکر نکنیم چون واکسن بزنیم ایمن هستیم و نیاز 
می خواهیم  هموطنانمان  نداریم.از  زدن  ماسک  به 
اموری مانند تزریق  به جز در موارد ضروری و  که 

واکسن در خیابان ها تردد نکنند.

محدودیت تردد شبانه لغو شد
لغو  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 

محدودیت تردد شبانه خبر داد.
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رای وحدت رویه دیوان عالی 
کشور برای جلوگیری از انحراف 

نظام بانکی
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای 
وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین 
تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانک ها و 
جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر 

آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است.

اخوانی،  حمید  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیشترین انحراف بانکها را درج شروط خالف ضوابط 
آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی دانست و افزود: 
در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت ‘سهم سود’  
مشارکتی  قراردادهای  در  مازاد  شروط  روشنی  به 
تولید  به  اجحاف  از  تا  شده  گرفته  قرار  هدف 
کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات 

رونق کسب و کارها فراهم شود.
وی ادامه داد: نقش بانکها در عملیات بانکی، وکالت 
از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به 
عنوان وکیل در قراردادهای اسالمی است و لذا الزمه 
رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانک ها 
تا زمینه الزم  نکنند  تجاوز  آمره  قانونی  از مقررات 
برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود و با پرهیز 
از درج شروط مازاد بر استحقاق و مغایر با ماهیت 
ورشکستگی  موجبات  منصفانه،  اقتصادی  فعالیت 
شریک و الوصول ماندن تسهیالت پرداختی و عواید 

حاصله و مترتبه بر آنها فراهم نشود.
او اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم 
مبنای  بر  مشارکتی  قراردادهای  در  بانک ها  سود 
الف ماده 10 قانون پولی  بانک در بند  این  وظیفه 
و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی 
اعتباری،  و  پولی  اجرای سیاست  و  تنظیم  مسئول 

بر مبنای سیاست های کلی اقتصادی کشور است.
است  بدیهی  مساله،  به  توجه  با  کرد:  بیان  اخوانی 
بسته  در  اعتبار  و  پول  و شورای  مرکزی  بانک  که 
های سیاستی و نظارتی عالوه بر مصالح ملی کشور 
و اجرای سیاست های کلی اقتصادی، منافع هر دو 
و  می گیرد  نظر  در  نیز  را  بانکی  قراردادهای  طرف 
لذا نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خالف 
مصالح نظام و سیاستهای کلی اقتصادی کشور و بر 

خالف نظم عمومی اقتصادی کشور است. 

اتاق بازرگانی فارس افزود: نکته  مشاور امور بانکی 
قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری 
اصوال  مشارکتی  عقود  به   79۴ رویه  وحدت  رای 
بر  بنا  اگر  اساسی توجه نمی کنند که  نکته  این  به 
و  سیاستی  بسته های  مصوبات  از  تجاوز  یا  تخلف 
بود پس  قراردادهای مشارکتی  با  آنها  ارتباط  عدم 
مشارکت  یک  در  است؟  بوده  چه  آنها  وضع  علت 
واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاستهای کلی 
ابالغی بانک مرکزی تعیین می کند نه منفعت طلبی 

بی پایان بانک ها.
وی ادامه داد: از همه اینها گذشته باید موضوعات 
حوزه  مسایل  از  بخشی  منزله  به  را  بانکی  حقوق 
بانکی  نظامات  زمینه  در  و  دانست  عمومی  حقوق 
ملی،  تقویت حاکمیت  اقتضای ضرورت  به  پولی  و 
هرگونه تخلف و تخطی از نظامات بانکی را اقدامی 
به  آن  تقبیح  در  و  قلمداد  عمومی  نظم  برخالف 
جدیت کوشید، همانطور که نماینده دادستان کل 
کشور در جلسه هیات عمومی به آشکاری عنوان که 
بانک ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا 
مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها کنند.

اخوانی افزود: نماینده دادستان کل کشور همچنین 
گفت که بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی و 
بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت 
و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها 
مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی 
ناشی  آثار  آشکار  و  تاثیر مستقیم  و  در کل کشور 
اقتصادی  و  عمومی  نظم  بر  بانکی  قراردادهای  از 
در  اراده  حاکمیت  اصل  به  تنها  نمی توان  کشور 
تاثیر  به  توجه  با  بلکه  کرد  تکیه  قراردادها  اینگونه 
اقتصادی  نظام  بر  قراردادها  از  دسته  این  مستقیم 
کلی  یا  و  جزئی  شدن  اجرایی  از  بایستی  جامعه 
نظام  بر  حاکم  مقررات  خالف  بر  که  قراردادهایی 

بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری کرد تا خدشه ای 
بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نشود.

تخصصی  و  فنی  و  پیچیدگی  به  توجه  با  گفت:  او 
بودن و به ویژه مغفول ماندن حقوق بانکی در جامعه 
از  مختلف  برداشت های  امکان  کشور،  حقوقدانان 
مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و استنباط 
هائی که گاه موافق و گاه مخالف با مقررات مذکور 
است، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است، اما این 
ضرورت نیز غیر قابل انکار است که مدعیان تسلط 
بر حقوق بانکی و اشخاصی که خود را صاحب نظر 
بر  نظر  اظهار  حق  می کنند  قلمداد  عرصه  این  در 
خالف مقررات آمره حاکم بر حوزه بانکی کشور و بر 

خالف منافع ملی و اقتصادی را ندارند.



8

شماره  2960 21 شهـــریور 1400

8

یادداشت

مفهوم »آگاهی« که یکی از ستون های اصلی یوگا 
و مراقبه است، دست کم قدمتی 2۶00 ساله دارد. 
خود،  درون  اتفاقات  به  توجه  معنای  به  آگاهی 
با  اتفاقات  این  پذیرش  و  اطراف  جهان  و  دیگران 

قلبی باز است.
فرهنگ جوامع،  در  مفهوم  این  اخیر،  در سال های 
رواج زیادی یافته است و نیاز به استفاده صحیح و 
تعیین جایگاه مناسب برای آن را ایجاب می کند؛ در 
نوشدارویی  سو  یک  از  است  ممکن  غیراین صورت 
برای تمام مشکالت یا فقط یک مد زودگذر تصور 

شود.

در سازمان ها  آگاهی  به  توصیه  از دالیلی که  یکی 
است.  آن  به  نخست  نگاه  مواجه می شود،  انتقاد  با 
حامیان این مفهوم آن را مانند چسب زخم می دانند؛ 
»یکی از تیم های کاری با استرس و فرسودگی مواجه 
شده است؟ مشکلی نیست. مقداری روی آگاهی و 

اصول آن کار کنیم، احتماال درست می شود.«
نوشدارو  و  خودآگاهی  و  آگاهی  به  کنونی  گرایش 
انگاشتن آن در فضای کنونی هم تردیدهای اخالقی 
خاص خود را به وجود می آورد. نمی توان به سادگی 
باشند  آگاه  احساسات خود  از  افراد آموخت که  به 
و آنها را تنظیم کنند؛ در حالی که همزمان اغلب 
احساسات مسموم کار می کنند،  با  در محیط هایی 
توجهی به جنبه های انسانی آنها نمی شود و بسیاری 
سازمان  ماشین  در  چرخ دنده  یک  فقط  اوقات  از 

هستند.
با این توصیفات، به نظر زمان آن است که طرفداری 
انتقادهای یک سویه از آگاهی را کنار گذاشته و  یا 

آن را عمیق تر واکاوی کنیم.
نگرش دقیق تری به آگاهی وجود دارد که می توان 
آن را در محیط کار استفاده کرد؛ نگاهی که تناسب 
باستانی  اهداف  و  بشر  فرهنگی  میراث  با  بیشتری 
محیط های  ایجاد  دنبال  به  نگرش  این  دارد.  آن 
خدمت  در  که  است  انسانی تری  و  سالم تر  کاری 
زنده  سیستم های  و  بوده  انسان  واقعی  نیازهای 

کاربرد مفاهیم یوگا و مراقبه در کار تیمی

»کار تیمی« بدون استرس؛ چگونه؟
آگاهی تیمی؛ نسخه ای برای افزایش عملکرد

»کار تیمی« در همه محیط های کاری، در مقیاس متنوع وجود دارد؛ اما کمتر گروهی موفق می شود 
»بدون استرس، با هم افزایی و درک دیدگاه های مختلف« کار را جلو ببرد. یک رویکرد مناسب تحت 
عنوان »آگاهی تیمی« برای »کار تیمی« وجود دارد که می تواند سه نتیجه مثبت در پی داشته باشد. 

این رویکرد باعث بهبود عملکرد می شود و افراد، مسوولیت اقداماتشان را برعهده می گیرند.

متن کامل

آنها  به  متکی  حیات،  که  کند  تقویت  را  پویایی  و 
را  تیمی  کار  در  رویکردی  راستا،  این  در  است. 
تیمی  آگاهی  را  آن  که می توان  پیشنهاد می کنیم 
)Team Mindfulness( نامید. تیم ها در بیشتر 
امروز، اصلی ترین واحد کاری هستند.  سازمان های 
اتفاقاتی  تیم کار می کند.  تقریبا هر فردی در یک 
و  نتایج  بر  شدت  به  می افتد،  تیم  آن  در  که  هم 
تیم های  که  زمانی  می گذارد.  اثر  کار  خروجی های 
کاری متنوع، حمایت گر، پذیرا و مشارکت گر باشند 
امنیت  احساس  روانشناختی  نظر  از  که  )جایی 
کنند(، احتمال دستیابی به عملکرد عالی و بهبود 
تیم هایی  چنین  می یابد.  افزایش  شدت  به  آن 
نوآورتر هستند، تالطم های کمتری تجربه می کنند، 
بهره وری  به  و  دارند  کمتری  پزشکی  غیبت های 
باالتری دست می یابند. برای ساخت چنین تیم های 
البته  و  خاص  اصولی  از  پیروی  به  نیاز  شکوفایی 

چارچوب های اخالقی مشخص است.
تیم ها چه چیزی تجربه می کنند؟

از آنجا که تیم ها، هسته مرکزی هر سازمانی در هر 
مکانی هستند، در پژوهش خود روی آنها به شیوه 
کار و تجربیات آنها توجه زیادی کردیم. پژوهش ما 
روی تیم های کاری در حوزه های اقتصادی مختلف 
بود؛ از حوزه بهداشت و درمان )بریتانیا و دانمارک( 
در  فعال  تیم های  و  دولتی  نهادهای  تا  گرفته 
شرکت های سهامی حوزه گردشگری، خرده فروشی، 
از آن است  ما حاکی  یافته های  غذایی و خدماتی. 
که تیم های کاری بسیار پرمشغله هستند و برخی 
از آنها به دشواری خود را با سرعت تحوالت انطباق 

می دهند.
تقریبا تمام کسانی که با آنها کار کردیم، برای عقب 
نماندن از برنامه ها تالش فراوان می کردند. برخی از 
آنها انرژی خود را از لزوم بازنگری در کار می گرفتند 

که  می دادند  انطباق  را  خود  سریعی  تغییرات  با  و 
است.  جریان  در  جهان  از  گوشه ای  هر  در  امروزه 
می شنیدیم:  تیم ها  از  بسیاری  از  را  اظهارنظر  این 
»حجم کار انجام شده در ۶ ماه اخیر بیش از 5 سال 

گذشته بوده است.«
نکته  یک  تیم ها  عملکرد  افزایش  این  کنار  در  اما 
خود  فرسودگی  از  آنها  داشت.  وجود  هم  منفی 
تعطیلی  امروز،  دیجیتال  دنیای  می گفتند.  سخن 
نابرابری به سطح می آید:  از  ندارد. همواره مسائلی 
مشکالت جامعیت یا کنار گذاشتن افراد در محیط 
به  افراد  از  بسیاری  می شود.  دیده  مجازی  کار 
با  را  خود  اجتماعی  ارتباط  که  می کوشند  سختی 
آنها  مجازی  فضای  در  و  کنند  حفظ  تیم هایشان 
به  دیگر  برخی  باشند.  داشته  مشارکت  و  حضور 
تحوالت  و  عملیاتی  الزامات  سریع  تغییرات  دلیل 
استراتژیک، به دشواری می توانند خود را به دیگران 

برسانند.
افزایش  به  توجه  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
تیمی  آگاهی  تحوالت،  سرعت  و  کاری  فشارهای 
این  با  مواجهه  برای  مناسب  رویکردی  می تواند 

چالش ها باشد.
آگاهی تیمی چگونه عمل می کند؟

آنها(  )یا خودآگاهی  فردی  آگاهی  با  تیمی  آگاهی 
انسان ها  به  فردی  سطح  در  آگاهی  دارد.  تفاوت 
کمک می کند که هدفمند و با ذهن و قلبی باز در 
لحظه حال حضور داشته باشند و تجربیات خود را 
روشی  و خودآگاهی،  فردی  آگاهی  کنند.  احساس 
تمرکز،  احساسات،  مدیریت  توان  افزایش  در  موثر 
همدلی، پذیرش دیدگاه های جدید و انطباق بهتر با 
شرایِط در حال تغییر است. این مزایا به اندازه کافی 
و  آگاهی  تمرین های  شود  باعث  که  هستند  خوب 

خودآگاهی را به افراد عالقه مند توصیه کنیم.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3797531-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
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نگاه آخر

ایران زیباست؛ کاروانسرای سنگی »تی تی«

https://www.isna.ir/photo/1400062115356/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C
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