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رونقکسبوکار

حسین منوچهری/ دنیای اقتصاد
هدف با فوالد صنعت همایش نهمین امروز
ارتقایرقابتپذیریاینصنعتبرگزارمیشود.
فوالدسازیسهمقابلتوجهیدربخشصنعت
نیزوابستگی برایندیگرصنایع داردعالوه
باالییبهمحصوالتتولیدشدهدربخشفوالد

دارند.
بنا بر این ارتقای رقابت پذیری در این بخش می تواند 
اثرات مثبت معناداری بر رشد صنعتی کشور داشته 
اما راهکارهای بهبود رقابت پذیری در صنعت  باشد. 
فوالد را نباید متفاوت از دیگر صنایع دانست. صنعت 
فوالد مانند دیگر بخش های اقتصاد با چالش های تامین 
مالی، مسائل زیست محیطی، کمبود آب، انحصار، توزیع 
غیرشفاف یارانه ها و... روبه رو است. بنابراین باید ایجاد 
رقابت پذیری در صنعت فوالد را در بستری به بزرگی 
راهکارهای  از  پیروی  زیرا  کرد؛  دنبال  ایران  اقتصاد 
بخشی باعث تقویت انحصار در این بخش می شود و 

عمال رقابت پذیری را قربانی خواهد کرد.
رقابت پذیری کاالیی نیست که یک شبه ساخته شود؛ 
از  ایجاد محیط کسب و کار شکوفا مجموعه ای  برای 

درکمیسیونتسهیلکسبوکاراتاقتهرانمطرحشد

ضرورت احیای 
شورای عالی تامین اجتماعی
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درسیودومیننشستکمیسیونتسهیلکسبوکار
اتاقتهرانمطرحشد

ضرورتاحیایشورایعالی
تامیناجتماعی

کمیسیون در خصوصی بخش نمایندگان
بر تاکید با تهران، بازرگانی اتاق کسبوکار
تصمیم بیمه، عالی شورای احیای ضرورت
مشکالت پیگیری برای کمیتهای تشکیل بر

صندوقهایبازنشستگیگرفتند.
 سی و دومین نشست کمیسیون تسهیل  کسب وکار 
به منظور بررسی وضعیت صندوق های  اتاق تهران 
از  برخی  نمایندگان  و  شد  برگزار  بازنشستگی 
صندوق های بازنشستگی که در این نشست حضور 
و  صندوق ها  این  شرایط  تبیین  به  بودند  یافته 

عملکرد آنها پرداختند.
در این نشست به مشکالت پیش روی صندوق های 
بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی پرداخته شد و 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  مراجعه  بودن  اجباری 

بازنشستگی  و  بیمه  بازار  در  رقابتی  فضای  نبود  و 
انتقاد شد، مساله ای که تامین اجتماعی را بی رقیب 

کرده است.
معاون  مالمیر،  امیرحمزه  جلسه،  این  ابتدای  در 
صندوق  سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه گذاری 
بازنشستگی کارکنان نفت با بیان اینکه این صندوق 
صندوق ها  بقیه  به  نسبت  اعضا  تعداد  حیث  از 
کوچکتر است، ادامه داد: این صندوق 90 هزار عضو 
فعال و90 هزار عضو بازنشسته را تحت پوشش دارد. 
برای  از بودجه دولتی  برخالف سایر صندوق ها که 
شرکت  صندوق  کمک  می گیرند،  حقوق  پرداخت 
نفت از بودجه دولتی چنین کمکی دریافت  نمی کند.

بازنشستگی  صندوق  نماینده  رضایی،  زکیه   
صندوق  این  عملکرد  مورد  در  بانک ها  کارکنان 
ورودی ها  نفت،  بازنشستگی  صندوق  مانند  گفت: 
به صندوق بازنشستگان بانک ها نیز محدود شده و 
صندوق  خروجی  و  ورودی  فعال  است.  صفر  به  رو 
قرار دارد  بانک ها در وضعیت مناسبی  بازنشستگی 

همچنان  اما  نیست.  نیازی  دولت  کمک های  به  و 
بازنشستگی  بودن سن  پایین  قبیل  از  با مشکالتی 

روبرو هستیم.
تسهیل  کمیسیون  کارشناس  اصابتی،  محمد 
 کسب وکار اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد 
که ضریب بیمه ای کارگر و کارفرما در صندوق های 
او  است؟  میزان  چه  به  نفت  و  بانک  بازنشستگی 
همچنین این مساله را به بحث گذاشت که آیا تغییر 
اندک در ضرایب بیمه ای  می تواند میزان ورودی به 
اصابتی  دهد؟  افزایش  را  اجتماعی  تامین  صندوق 
تامین  به تنگی معاش و مشکالتی که در  با اشاره 
معاش خانوارها ایجاد شده، پرسید که آیا با بروز این 
شرایط، صندوق ها با چالش جدیدی مواجه خواهند 
باید  موارد  این  تحلیل  و  تجزیه  در  افزود:  او  شد؟ 
تغییرات در بعد خانوار و کاهش جمعیت را نیز مورد 

توجه قرار داد.
درصد   52 از  اجتماعی  تامین  صندوق  پشتیبانی 

جمعیت
امور  مدیر  علی آبادی،  صغرا  نشست،  این  ادامه  در 
بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به اینکه 
دارد،  وجود  کشور  در  بازنشستگی  صندوق   18
افزود: در میان صندوق های موجود، صندوق تامین 

اجتماعی دچار بحران است.
او سوق یافتن جمعیت ایران به سوی سالخوردگی 
صندوق  وضعیت  شدن  بحرانی  دالیل  از  یکی  را 
و  اشتغال  ایجاد  گفت:  و  برشمرد  بازنشستگی 
در  بازنشستگی  می تواند  سن  تدریجی  افزایش 
بهبود وضعیت این صندوق موثر واقع شود. در عین 
حال، برون سپاری و کوچک سازی دولت نیز راهگشا 

خواهد بود.
بخش  اجتماعی،  تامین  افزود: صندوق  علی آبادی   
به  جهت  این  از  و  پشتیبانی  می کند  را  خصوصی 

شده  تبدیل  کشور  بازنشستگی  صندوق  بزرگترین 
جمعیت  درصد   52 از  بیش  اکنون،  چنانکه  است؛ 
را پشتیبانی  می کند و تحت پوشش قرار داده است.

 او با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر بیمه شده 
سازمان تامین اجتماعی، یک بازنشسته وجود دارد، 
اجتماعی  تامین  صندوق  پشتیبانی  ضریب  افزود: 
اکنون 5 به یک بوده که این ضریب، کمتر از سطح 
استاندارد است و صندوق بازنشستگی را در معرض 

خطر قرار داده است.
علی آبادی همچنین با اعالم این که صندوق تامین 
اجتماعی در حال حاضر برای پرداخت حقوق ها از 
وام استفاده  می کند، ادامه داد: راه حل ایجاد توازن 
در منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی، افزایش 
نرخ حق بیمه نیست و افزایش حق بیمه، منجر به 
بودجه ای  ردیف  هیچ  شد.  خواهد  بیکاری  افزایش 
اما  ندارد  اختصاص  اجتماعی  تامین  صندوق  به 
سهیم  بودجه  در  لشگری  و  کشوری  صندوق های 

هستند.
مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران تغییر 
و  اشتغال  ایجاد  اجتماعی،  تامین  صندوق  قوانین 
تامین  را در حل مشکالت صندوق  اقتصادی  رشد 

اجتماعی موثر دانست.
تامین  صندوق  مورد  در  بین المللی  مطالعات 

اجتماعی چه  می گوید؟
مدیرکل  گرجی پور،  اسماعیل  جلسه  این  ادامه  در 
دفتر بیمه های اجتماعی از مطالعات بین المللی روی 
صندوق تامین اجتماعی خبر داد و گفت: سه گروه 
بین المللی با همکاری وزارت اقتصاد و صندوق های 
ایران  به  کشوری  بازنشستگی  و  اجتماعی  تامین 
دوره،  دو  جهانی  بانک  کارشناسان  شده اند.  دعوت 
وارد  صندوق ها  این  وضعیت  آسیب شناسی  برای 
ایران شدند و تحلیل وضع موجود، مدیریت بحران 
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نرم افزارهایی  طریق  از  اصالحات  اثر  اندازه گیری  و 
که این نهاد بین المللی ارائه کرد، مورد بررسی قرار 

گرفت.
بین المللی  صندوق  کارشناسان  گفت:  همچنین  او 
صندوق  وضعیت  مورد  در  بررسی هایی  نیز  پول 
از  یکی  که  آورده اند  عمل  به  اجتماعی  تامین 
پیش بینی های این گروه آن بوده است که سازمان 
بودجه  به  بعد  به   2027 سال  از  اجتماعی  تامین 
که  صورتی  در  البته  بود.  خواهد  نیازمند  عمومی 
این صندوق ها صورت  در  اصالحی  اقدام  هیچ گونه 

نپذیرد.
گرجی پور اضافه کرد: تیم بانک جهانی کار نیز اخیرا 
مطالعاتی را به انجام رساند که نتایجی مشابه آنچه 
که صندوق بین المللی پول ارائه کرد، در پی داشت. 
صندوق  که  کرد  اعالم  نیز  کار  جهانی  بانک  تیم 
تامین اجتماعی در شرایطی که هیچ گونه اصالحاتی 
در عملکرد خود انجام ندهد، از سال 2026 نیازمند 

بودجه عمومی خواهد بود.
داد:  ادامه  اجتماعی  بیمه های  دفتر  مدیرکل 
شده  جمع بندی  بررسی ها  و  ارزیابی ها  این  تمامی 
به  و  است  شده  مدل سازی  اصالحی  راهکارهای  و 

زودی این مدل منتشر  می شود.
او سپس با اشاره به ساخت مستندی تحت عنوان 
»بمب ساعتی« که با موضوع بحران صندوق تامین 
فیلم  این  داد:  ادامه  است،  شده  تهیه  اجتماعی 
مستند، تاکنون 8 اکران در دانشگاه ها داشته است 
و پیشنهاد  می کنم که این مستند در اتاق تهران نیز 

به اکران دربیاید.
رییس  نایب  جعفری،  عابدی  حسن  ادامه،  در 
کمیسیون تسهیل  کسب وکار اتاق تهران که ریاست 
مطالعات  نتایج  داشت،  عهده  بر  را  جلسه  این 
صندوق های  مورد  در  بین المللی  سطح  در  معتبر 

بازنشستگی در ایران را مهم دانست و گفت که این 
قرار  مبنا  بحران  از  خروج  برای  مطالعات  می تواند 

گیرد.
تامین اجتماعی حیاط خلوت مدیران دولتی است

سندیکای  از  نمایندگی  به  که  تکلی  محمد 
شرکت های ساختمانی در این نشست حضور یافته 
بخش  فعاالن  از  یک  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  بود، 
خصوصی، افزایش نرخ حق بیمه را تایید  نمی کنند، 
که  دلیل  این  به  اجتماعی  تامین  صندوق  افزود: 
برعهده  را  نفر  میلیون   42 حدود  بیمه ای  پوشش 
دارد، با دیگر صندوق ها متفاوت است و وضعیت این 

صندوق اکنون به یک ابرچالش تبدیل شده است.
بخش  فعاالن  بیمه ای  مشکالت  اینکه  بیان  با  او 
گفت وگو  شورای  نظیر  نهادهایی  به  خصوصی 
ارجاع شده و فاقد نتیجه بوده است، ادامه داد: این 
و  ساختاری  چالش های  برخی  از  ناشی  مشکالت، 
فرهنگی است که نظر بخش خصوصی در هیچ جا 

پذیرفته  نمی شود.
 او صندوق تامین اجتماعی را حیاط خلوت مدیران 
کرد  عنوان  و  دانست  مجلس  نمایندگان  و  دولتی 
اجتماعی در جهت  تامین  عالی  احیای شورای  که 
اصالح ساختار این نهاد موثر خواهد بود. تکلی در 
تامین اجتماعی را  ادامه چالش های عمده سازمان 
»عدم ثبات مالی«، »عدم توجه به اصالحات«، »عدم 
آشنایی با کارکردها و اصول عملکردی صندوق های 
بیمه ای و نگاه حمایتی به آنها«، »عدم تناسب بین 
دریافتی ها و پرداختی های در صندوق  بازنشستگی«، 
»عدم به روزرسانی مولفه های سیستمی متناسب با 
از  پیش  »بازنشستگی های  جمعیتی«،  تحوالت 

موعد« و »عدم استقالل مالی« آن عنوان کرد.
تکلی سپس راهکارهایی را برای مقابله با چالش های 
جمله  از  کرد؛  ارائه  اجتماعی  تأمین  صندوق های 

عنوان  به  اجتماعی  تأمین  عالی  شورای  احیای 
باالترین رکن این سازمان با حضور نماینده کارگر و 
کارفرما، رعایت قوانین و مقررات باالدستی و داخلی 
افزایش  صندوق ها، عدم تصویب قوانین حمایتی و 
بار مالی بر صندوق ها، اصالح سیستم مورد استفاده 
کاهش  منظور  به  ساختاری  اصالح  صندوق ها،  در 
افزایش دانش فنی  از حد دولت و  مداخالت بیش 

بیمه ای در سطح صندوق ها.
تسهیل  کمیسیون  عضو  پرویزیان،  کوروش 
 کسب وکار اتاق تهران نیز مشکالت کنونی صندوق 
انعطاف پذیری  عدم  از  ناشی  را  اجتماعی  تامین 
ساختار این سازمان دانست و گفت: صندوق تامین 
اجتماعی در حال توسعه سازمان اداری خود است. 
افزوده ای  ارزش  فیزیکی،  توسعه  این  که  حالی  در 
آن  هزینه های  افزایش  به  منجر  و  نداشته  پی  در 

 می شود.
سازمان تامین اجتماعی در حال بزرگ شدن است

بیمه  حق  اینکه  بیان  با  نیز  مالمیر  امیرحمزه 
را  بیمه پردازان  هزینه های  تکافوی  درصدی،   30
اصلی  مساله  نظر  می رسد،  به  افزود:   نمی دهد، 
فربه  و  ضعیف  مدیریت  اجتماعی،  تامین  صندوق 
در  است.  اجتماعی  تامین  سازمان  ساختار  بودن 
دولت  کوچک سازی  دنبال  به  ما  سو  یک  از  واقع، 
در  اجتماعی  تامین  صندوق  مقابل  در  اما  هستیم 
حال بزرگ شدن است و هر چه این ساختار بزرگ تر 
 می شود، پاسخگویی به افراد تحت پوشش آن کمتر 

 می شود.
ناگزیر  شدن  بیمه  برای  افراد  گفت:  همچنین  او   
هستند سوی سازمان تامین اجتماعی بروند و حق 
انتخاب به متقاضیان بیمه و صاحبان بنگاه ها داده 
برای  رقابتی  فضای  اگر  که  حالی  در  است.  نشده 
صندوق ها به وجود بیاید، افراد  می توانند از صندوق 

تامین اجتماعی خارج شده و تحت پوشش صندوق 
دیگری درآیند.

عمدتا  اقتصادی  بنگاه های  واگذاری  ادامه  در  او   
بروز  در  را  بازنشستگی  صندوق های  به  زیان ده 
بحران کنونی موثر دانست و گفت: افزایش امید به 
زندگی، طول مدت بازنشستگی را افزایش داده است 

و این باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
 در ادامه این جلسه، گرجی پور با اشاره به مباحث 
احیای  و  سه جانبه گرایی  مورد  در  شده  مطرح 
گفت:  و  داد  توضیح  اجتماعی  تامین  عالی  شورای 
تاکنون بحث های زیادی در مورد سه جانبه گرایی و 
احیای شورای عالی تامین اجتماعی صورت گرفته، 
اما تحقق این امر منوط به اصالح ساختاری است. 
خصوص  این  در  مطالعاتی  مجددا  حاضر  حال  در 
در سازمان صورت پذیرفته است که البته ماده 17 
اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون 
ابهاماتی که در ماده 113 این قانون وجود دارد  و 
پیشنهاد  که  ایجاد  می کند  مسیر  این  در  موانعی 

بررسی و اصالح این مواد مطرح شده است.
سرانجام پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشکالت 
تامین  صندوق  ویژه  به  بازنشستگی  صندوق های 
همکاری  با  تخصصی  کارگروه  مقرر شد  اجتماعی، 
نمایندگان کمیسیون جهت  با حضور  و  صندوق ها 
اولویت  با  صندوق ها  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
بر  موضوعات  و  برگزار  اجتماعی  تأمین  صندوق 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  اهمیت  و  اولویت  اساس 
شود.  ارائه  اصالحی  راهکارهای  و  پیشنهادات  و 
بمب  مستند  اکران  موضوع  شد  مقرر  همچنین 
ساعتی در اتاق در اولویت برنامه های این کارگروه 
پیرامون  مطالعاتی  گزارش های  کلیه  و  گرفته  قرار 
جهت  اجتماعی  تأمین  صندوق های  بحران های 

بررسی و ارائه نظر دریافت شود.
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تصمیمات سازگار در دوره ای طوالنی الزم است تا به 
رشد صنایع بهره ور و رقابت پذیر منجر شود. به طور مثال، 
پایین بودن قیمت حامل های انرژی و آب در دهه های 
گذشته موجب شده است صنایع فوالدسازی با تکنولوژی 
انرژی بر و در مناطق کم آب تاسیس شوند. امروز هم که 
اقتصاد ملی از پرداخت یارانه انرژی ناتوان و با مشکل 
خشکسالی دست به گریبان است از صنایع مولد گذشته 
خبری نیست و شرکت هایی که با هدف کمک به توسعه 
صنعتی کشور ایجاد شدند، خود به باری سنگین بر دوش 

اقتصاد تبدیل شده اند.
باید در نظر داشت که رقابت پذیری شرکت های ایرانی 
در یک دهه آینده وابسته به تصمیمات امروز ماست. اگر 
قیمت  حامل های انرژی اصالح نشود، ارزش واقعی آب 
در قیمت آن منعکس نشود، بی تفاوتی نسبت به تخریب 
محیط زیست ادامه یابد، 10 سال بعد نیز از بنگاه های 
مولد و بهره ور اثری نخواهد بود. تجربه گذشته نشان 
داده است که باالخره اقتصاد توان پرداخت یارانه های 
سخاوتمندانه را از دست می دهد، منابع طبیعی به طور 
ادامه  تا حدی  کامل تخریب می شوند و کمیابی آب 

می یابد که ادامه فعالیت این بنگاه ها غیرممکن می شود.
برای ایجاد صنایع بهره ور، راهکاری به جز اصالح نظام 
قیمت ها و مقررات گذاری در جهت ترمیم شکست بازار 
وجود ندارد. تنها اصالح نظام قیمت ها است که به نوآوران 
انگیزه می دهد در مناطق مناسب فعالیت های تجاری 
جدید خود را دایر کنند. تنها با مقررات گذاری صحیح 
درخصوص منابع طبیعی است که بنگاه ها هزینه های 
اجتماعی فعالیت های خود را در تصمیمات امروزشان 
لحاظ می کنند. با چنین رویکردی می توان انتظار داشت 
شرکت هایی تاسیس شوند که رقابت پذیری کل اقتصاد 

را در دهه  های آینده تامین کنند.

استعالمنیازهایفناوریباتوجهبهسندTNAملی
سندیکایصنعتبرقایرانازشرکتهایعضوکمیتهتخصصیانرژیهایتجدیدپذیردرخواست

کردهاستنیازهایفناوریباتوجهبهسندTNAملیرااعالمکنند.
مرکز همکاری های نوآوری و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد بر اساس سند نیازهای فناوری کشور 
)TNA(، نسبت به گردآوری نیازهای تکنولوژی در حوزه های مختلف اقدام کند. این مرکز با هدف ایجاد 
ریسک های  کاهش  و  تکنولوژی  انتقال  و  دانش  مبادله  صنعت،  زیربنایی  خدمات  ارائه  در  امن  حاشیه 
شرکت های فعال بخش خصوصی، امکانات قابل توجهی را در تامین نیازهای کشور از کشورهای مرتبط در 
اختیار دارد. بر همین اساس سند نیازهای فناوری کشور تدوین و در سایت ـ چارچوب پیمان نامه سازمان 

ملل در تغییر اقلیم )UNFCCC( ـ به ثبت رسیده است. 
شرکت های عضو کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر تا تاریخ 97/11/13 ضمن مطالعه اسناد پیوست، 
نسبت به اعالم نیازهای تکنولوژی مرتبط در حوزه های فتوولتاییک، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و برق 
آبی به سندیکا اقدام و برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه کمیته انرژی های تجدیدپذیر تماس حاصل 

فرمایند. 
برای مشاهده سند فارسی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده سند انگلیسی نیازهای فناوری زیست محیطی کشور اینجا کلیک کنید. 

درخواستقیمتگذاری
فهرستبهایواحدپایه

تأسیساتبرقی
از نامهای در ایران برق صنعت سندیکای
فهرست که کرد درخواست عضو شرکتهای
بهایواحدپایهتأسیساتبرقیسهماههسومو

چهارمسالجاریراقیمتگذاریکنند.
در این نامه از اعضا درخواست شده قیمت های سه 
ماهه سوم و چهارم سال جاری را مطابق با فهرست 
آدرس  به  سندیکا  سایت  در  شده  بارگذاری  خام 
به   97/11/17 تاریخ  تا  و  تهیه   www.ieis.ir
دبیرخانه سندیکا اعالم کنند تا پس از جمع بندی، 
مراتب به سازمان مدیریت و برنامه کشور اعالم شود. 
 برای مشاهده و دریافت فرم فهرست ها اینجا کلیک 

کنید.

http://www.ieis.ir/UserImage/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86.pdf
http://www.ieis.ir/fa-news-4553.html
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صنعتبرقایرانصنعتیتوانمند
وپیشرو

مدیره هیئت رئیس نائب - اقتصاد فصل
سندیکایصنعتبرقایرانگفت:صنعتبرق
یک به اسالمی انقالب برکت به امروز کشور

صنعتتوانمندوپیشروتبدیلشدهاست.
پیام باقری در برنامه »رهیافت« رادیو اقتصاد افزود: برق 
یک کاالی استراتژیک و به طریق اولی صنعت برق یک 

صنعت راهبردی است.
و  زیرساخت  این صنعت  اظهارداشت:  وی همچنین 
زیر بنای صنایع دیگر واز محورهای توسعه محسوب 
می شود. نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت 
برق  به دستاوردهای صنعت  اشاره  ایران ضمن  برق 
طی چهار دهه پس از انقالب گفت: هم اکنون طول 
شبکه منصوبه انتقال و توزیع برق در کشور به مرز یک 

میلیون کیلومتر رسیده است.
وی در ادامه افزود: صنعت برق در آغاز انقالب اسالمی 
با شرایط بغرنجی مواجه چرا که در تامین کاالهای 

بدیهی و خدمات عادی به بیگانگان وابسته بود.

باقری بیان داشت: خوشبختانه امروز پس از گذشته 
چهار دهه از انقالب صنعت برق به یک صنعت توانمند، 
پیشرو و افتخار آمیز در کشور تبدیل شده است. وی 
به رادیو اقتصاد توضیح داد: این صنعت در بین بسیاری 
از صنایع از جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی به لحاظ 

توسعه و آبادانی کشور برخوردار است.
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
گفت: این صنعت امروز با 80 هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده مقام نخست در منطقه و مقام 14 را در دنیا 

به خود اختصاص داده است.
تعداد  به   1357 سال  در  ایران  جمعیت  افزود:  وی 
37 میلیون نفر بوده که امروز به بیش از 80 میلیون 
اظهارداشت: میزان ظرفیت  باقری  نفر رسیده است. 
منصوبه در همان سال هفت هزار و 500 مگاوات بوده 
که امروز به برکت انقالب اسالمی و تالش های شبانه 
روزی متخصصان ایرانی و شرکت های داخلی به 10 

برابر یعنی 80 هزار مگاوات افزایش یافته است.
وی به رادیو اقتصاد گفت: ایران امروز در دنیا حرف 

زیادی برای گفتن در ساخت نیروگاه و سد دارد.
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
های  توربین  سازنده  امروز  اسالمی  جمهوری  افزود: 

نیروگاهی و صاحب تکنولوژی در این زمینه است.
بخش  های  شرکت  از  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
لیست  در  اکنون  هم  کشور  برق  صنعت  خصوصی 

پیمانکاران جهانی قرار دارند.
صادرات  لحاظ  به  ایران  برق  صنعت  گفت:  باقری 
خدمات فنی و مهندسی با اختالف معنی داری نسبت 
به بسیاری از صنایع دیگر کشور امروز پرچم دار این 
حوزه محسوب می شود. وی به رادیو اقتصاد افزود: 
صدور 98 درصدی خدمات فنی و مهندسی صنعت 
این  بر  صادق  شاهدی  خود   1394 سال  طی  برق 

مدعاست. 

نیازبه۳۰میلیاردتومانبرای
بازسازیشبکهیبرقتهران

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقتهرانبزرگگفت:
برایگذرازپیکتابستانسالآینده،دوپروژه
رادرنظرگرفتهایمکهیکیازآنهاآمادهکردن
شبکهبرایگذرازشرایطبحرانیاستوانجام

اینکار،به۳۰میلیاردتومانهزینهنیازدارد.
بر  تاکید  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  صبوری  حسین 
اهمیت آماده شدن شبکه برای پیک سال 1398، 
است  اقداماتی  از  یکی  شبکه  بازسازی  کرد:  اظهار 
برای تجهیز شبکه برق تهران صورت  که هر سال 
برق  تأمین  ملزومات  مسالهجزو  این  و  می گیرد 

تهران محسوب می شود.
در  باید  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
استفاده  و  مصرف  مدیریت  شود،  انجام  حوزه  این 
است؛  برق  مصرف  کاهش  برای  راهکارهایی  از 
و صنایع،  مشترکان  همکاری  با  باید  که  به گونه ای 
400 تا 500 مگاوات مدیریت مصرف صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تصریح 
می توانیم  که  است  شرایط  این  در  تنها  کرد: 
بدون  تهرانی  و  بگذاریم  سر  پشت  را  خاموشی ها 
تمام  از  ما  تقاضای  لذا  باشیم،  شاهد  خاموشی 
مشترکان این است که در طول این فرآیند همکاری 

الزم را داشته باشند.
معادل   ،1396 سال  تابستان  در  تهران  شهر  پیک 
صورت  برآوردهای  طبق  که  بود  مگاوات   4666
به 4900 مگاوات می رسید، هم چنین  باید  گرفته، 
قرار شد که  انجام شده،  براساس هدف گذاری های 
نرسد  مگاوات   4500 از  بیش  به  بار  پیک  میزان 
تا 500 مگاوات  باید 400  این کار  انجام  برای  که 

مدیریت بار صورت می گرفت.
فعالیت هایی هم چون اطالع رسانی و فرهنگ سازی، 
تولید  مولدهای  از  استفاده  ادارات،  ساعات  تغییر 
برق بخش خصوصی و دولتی و هم چنین همکاری 
 300 حدود  تا  شد  موجب  مردم  جدی  و  مستمر 
مدیریت  جاری  سال  تابستان  پیک  در  مگاوات 

مصرف صورت بگیرد.
اقدامات انجام شده موجب شد که به جای رسیدن به 
عدد 4900 مگاوات، میزان پیک بار 4567 مگاوات 
ساعات  تغییر  طریق  از  بین  این  در  که  شود  ثبت 
و  گرفت  صورت  صرفه جویی  مگاوات   250 ادارات 
برای این کار نیز 250 اکیپ عملیاتی، میزان مصرف 
برق 1200 مرکز دولتی بزرگ در شهر تهران رصد 
شد. براساس نتایج به دست آمده، 200 دستگاه به 
مصوبه هیأت دولت مبنی بر این که رأس ساعت یک 
سیستم های سرمایشی را قطع کنند، عمل نکرده و 
شرکت برق نیز برای مقابله با آن ها به قطع برق این 

مجموعه ها اقدام کرد.
مگاوات  باید 600  گرفته،  برآوردهای صورت  طبق 
انجام شود که  بار در تابستان سال آینده  مدیریت 
نظر  در  متعددی  برنامه های  نیز  مساله  این  برای 
تنها  به این که در شهر تهران  باتوجه  گرفته شده و 
300 ساعت با مشکل جدی تأمین برق آن هم در 
ساعت 12 و 17 مواجهیم؛ مسؤوالن برقی معتقدند 
که باید به مدیریت مصرف توجه ویژه ای شود. البته 
با  دولتی  دستگاه های  المپ  میلیون  پنج  تعویض 
المپ های ال ای دی در دستور کار شرکت توزیع 
اجرا  مرحله  وارد  هنوز  که  گرفته  قرار  تهران  برق 
به  نوید  بارش ها  افزایش  دیگر  ازسوی  است.  نشده 
حرکت درآمدن نیروگاه های برق آبی را می دهد که 
مجموعه این اقدامات بیانگر عدم خاموشی تهران در 

تابستان سال آینده است.



6

صنعت برق _ اخبار شماره    2353 09 بهمن 1397

فراخواننمایشگاهجانبیبیستوچهارمینکنفرانسبین المللی
توزیعنیرویبرق-لرستان

نمایشگاهجانبیبیستوچهارمینکنفرانسشبکههايتوزیعنیرويبرقروزهای4و5اردیبهشت
سال1۳98بههمتشرکتتوزیعنیرويبرقاستانلرستانوباهمکاریوحمایتشرکتتوانیر،
سندیکايصنعتبرقایران،انجمنمهندسینبرقوالکترونیکودانشگاههاوسازمانهاونهادهای

ذیربطدردانشگاهلرستانبرگزارمیشود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف 25 درصدی، 300 هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، 400 هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   021
3-66570930 داخلی 113 یا شماره همراه 09190110128 )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html


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

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

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرستاهممناقصاتکشور

 تاریخ انتشار : 1397/11/09
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
آگهی : استعالم بها : 1-خرید سیم ارت -چوب 

پرش-فازمتر-مولتی متر 
سیستم  سازی  بهینه  تجهیزات  2-تامین 

مخابراتی شبکه تله پروتکشن سلتا 
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/10 

تاریخ انتشار : 1397/11/09
استان : اصفهان

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
نیاز  مورد  تجهیزات  1.خرید  مناقصه   : آگهی 
 230 کابل  دوم  مدار  کشی  کابل  عملیات  و 

کیلوولت تونل اسالم آباد
PC اقارب پرست به صورت 

نصب،  تجهیزات،  تامین  تفصیلی،  2.طراحی 
پشتیبان  کنترل  سیستم  اندازی  راه  و  تست 
کنترل  سیستم  برای   )Conventional(
کیلوولت   400 پست  در   )DCS( موجود 

EPC نیروگاه جنوب اصفهان به روش
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18

تاریخ انتشار : 1397/11/09
منطقه  برق   : گزار  مناقصه   | اصفهان   : استان 

ای اصفهان
نیاز  مورد  تجهیزات  1.خرید  مناقصه   : آگهی 
 230 کابل  دوم  مدار  کشی  کابل  عملیات  و 
به  پرست  اقارب   – آباد  اسالم  تونل  کیلوولت 

PC صورت
نصب،  تجهیزات،  تامین  تفصیلی،  2.طراحی 
پشتیبان  کنترل  سیستم  اندازی  راه  و  تست 
کنترل  سیستم  برای   )Conventional(
کیلوولت   400 پست  در   )DCS( موجود 

EPC نیروگاه جنوب اصفهان به روش
مهلت دریافت اسناد : 18/11/1397

تاریخ انتشار : 1397/11/09
استان : ایالم | مناقصه گزار : ارتباطات زیرساخت

آگهی : استعالم بها : 1-اصالح و رفع اشکاالت 
پست برق 20kv مطابق فایل پیوست 

شرایط  سیستم  اندازی  راه  و  نصب   ، 2-تهیه 
فایل  مطابق  ایالم   pc مرکز  پیرامونی 

پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 09/11/1397

تاریخ انتشار : 1397/11/09
استان : بوشهر | مناقصه گزار : شهرداری 

بندر بوشهر 
خدمات  انجام  بها  استعالم   : آگهی 
برقرسانی به دوربین های نظارت تصویری 

شهرداری بوشهر 
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/14

تاریخ انتشار : 1397/11/09
توزیع   : گزار  مناقصه   | تهران   : استان 

نیروی برق تهران بزرگ
آگهی : مناقصه 1- اجرای عملیات نصب 
منطقه  در  گیری  اندازه  لوازم  اصالح  و 
در  برقرسانی  و  نیرو  انتقال   -2 شمیران 

منطقه بعثت و افسریه
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/14

تاریخ انتشار : 1397/11/09
استان : تهران | مناقصه گزار : سهامی آب 

منطقه ای تهران
راه  و  نصب  و  تهیه  بها  استعالم   : آگهی 

اندازی صاعقه گیر 
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/14 

تاریخ انتشار : 1397/11/09
سهامی   : گزار  مناقصه   | تهران   : استان 

برق منطقه ای تهران
آگهی : استعالم بها خرید هادی 411 
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/10 
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کیوانکاشفیدرسفرتجاریبهسوریه

روابطتجاریتهرانودمشقتا
5برابرقابلافزایشاست

کیوانکاشفی،رئیسکمیتهمشترکاقتصادی
این که میگوید ایران اتاق در سوریه و ایران
کشورمیتوانندبهیکجهشاقتصادیدرروابط
دوجانبهدستپیداکنند.درشرایطحاضرارزش
تجارتایرانوسوریه2۰۰میلیوندالراستکه

میتواندبهسطحیکمیلیارددالرهمبرسد.
اقتصادی  مشترک  کمیته  رئیس  کاشفی،  کیوان 
ایران و سوریه در اتاق ایران می گوید که این کشور 
می توانند به یک جهش اقتصادی در روابط دوجانبه 
تجارت  ارزش  حاضر  شرایط  در  کنند.  پیدا  دست 

ایران و سوریه 200 میلیون دالر است که می تواند 
به سطح یک میلیارد دالر هم برسد.

پایگاه خبری اتاق ایران
روز گذشته هیات 25 نفره اتاق ایران به سرپرستی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
معادن و کشاورزی ایران به همراه اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور به سوریه سفر کردند.
ایران  اقتصادی  مشترک  کمیته  رئیس  کاشفی، 
سفر  سوریه  به  هیات  این  همراه  به  که  سوریه  و 
کرده، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: 
دو  بین  اقتصادی  مناسب  بسترهای  »درصورتی که 
شاهد  می توانیم  فراهم شود،  و سوریه  ایران  طرف 
جهشی در زمینه توسعه اقتصادی با سوریه باشیم.«

کاشفی با اشاره به اینکه سطح روابط تجاری ایران 

»با  گفت:  است،  دالر  میلیون   200 تنها  سوریه  و 
از دسترس نیست  توجه به تمام داده ها، اصال دور 
که حداکثر ظرف یکی دو سال به سطح یک میلیارد 

دالر در سطح تبادالت تجاری برسیم.«
او تشکیل  کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه 
را نقطه آغاز همکاری های هر چه بیشتر دو کشور 
خواند و عنوان کرد که با اعالم اسامی اعضای سوری، 

این کمیته رسما کار خودش را شروع خواهد کرد.
به گفته کاشفی قرار است در این سفر، ساختمان 
شود.  افتتاح  دمشق  آزاد  منطقه  در  ایرانی  تجار 
ما  شرکت های  دفتر  همین  طریق  از  امیدواریم 

بتوانند در تمام سوریه فعالیت کنند.
سوریه  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیته  رئیس 
انجام سرمایه گذاری های مشترک را یکی  از اهداف 
»سوریه  که  کرد  اعالم  و  خواند  سفر  این  اساسی 
سابقه اقتصادی و تولیدی خوبی دارد و تا چند سال 
عراق  مثل  در کشورهایی  دیگر  رقبای هم  ما  قبل 

بودیم.«
سوریه  تولیدی  توان  درباره  نمونه هایی  ذکر  با  او 
پوشاک  و  نساجی  زمینه  در  »سوریه  داد:  ادامه 
فرصت مناسبی دارد. هم چنین درزمینه کشاورزی 
مثل کاشت زیتون و دام و طیور بسیار فعال هستند 
و امیدواریم که در صنایع تکمیلی در این زمینه ها 
فعالیت های مشترکی را داشته باشیم تا از تجربیات 

یکدیگر استفاده کنیم.«
او ترانزیت کاالی ایرانی از راه زمینی عراق را بسیار 
مهم خواند و گفت:  »مسیر ترانزیت کاالی ایرانی 
بسیار مهم است و این امر باید حتما از طریق مسیر 
توافق هایی  به  بتوانیم  امیدواریم  شود.  انجام  عراق 
دست  دمشق  بغداد-  تهران-  از  ترانزیت  درزمینه 

پیدا کنیم.«
را  کشور  دو  بین  بانکی  امور  تسهیل  کاشفی 

آسان  و  دوجانبه  تجارت  شدن  آسان  زمینه ساز 
شدن رفت وآمدهای هیات های تجاری ایرانی سوری 

توصیف کرد.
مدت  »در  گفت:  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
سوریه  ایران  اقتصادی  کمیته  که  محدودی 
از  گسترده ای  بسیار  استقبال  شاهد  شکل گرفته، 
بتوانند  که  بودیم  ایران  بزرگ  شرکت های  طرف 

فعالیت هایشان را در سوریه آغاز کنند.«
کاشفی با اشاره به سفر اخیر خود به سوریه ادامه 
داد: »در سفر اخیر به حلب به توافقاتی دست یافتیم 
آماده  آن  از  بهره برداری  برای  امکانات  تمام  که 
در  ما  تا  باشد  مناسبی  فرصت  می تواند  این  است. 
شهر حلب که قطب اقتصادی سوریه است، مستقر 

شویم.«

اقتصادی مشترک کمیته  تشکیل
آغاز نقطه را سوریه و ایران
همکاریهایهرچهبیشتردوکشور
خواندوعنوانکردکهبااعالماسامی
کار کمیتهرسما این اعضایسوری،

خودشراشروعخواهدکرد.
این در است قرار کاشفی گفته به
در ایرانی تجار ساختمان سفر،

منطقهآزاددمشقافتتاحشود
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مرکزآمارواطالعاتاقتصادیاتاقایراناعالمکرد

شاخصمدیرانخرید)شامخ(
دردیماه97به۳9.۳5درصد

رسید
ایران شاخص  اتاق  اقتصادی  مرکز آمار و اطالعات 
با عنوان شامخ  را  ایران  )PMI( در  مدیران خرید 
در  شاخص  این  است.  کرده  منتشر  و  استخراج 
ماه  به  نسبت  که  رسیده  درصد  به 39.35  دی ماه 
درصد   50 از  کمتر  همچنان  اما  یافته  بهبود  قبل 
حکایت  اقتصادی  فعالیت های  انقباض  از  و  است 

دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران 
خرید )PMI( مقیاسی است که با تکمیل سؤاالت 
و  استخراج  نمونه  بنگاه های  سوی  از  مشخص 
اوایل هرماه منتشر می شود و رونق، رکود یا ثبات 

کسب وکارهای مورد بررسی را نشان می دهد.
در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص 
اقتصاد  باشد نشان می دهد که  از 50 درصد  بیش 
 50 زیر  رقمی  هر  درحالی که  است  درحال توسعه 
و  انقباض  شرف  در  اقتصاد  داشتن  قرار  از  درصد، 

رکود حکایت دارد.
اطالعات  و  آمار  مرکز  سوی  از  که  محاسباتی 
اقتصادی اتاق ایران برای استخراج شاخص مدیران 
نشان  شده  انجام  امسال  دی ماه  در  )شامخ(  خرید 
پاییز،  ماه  سه  در  شامخ  نزولی  روند  که  می دهد 
باالخره در دی ماه متوقف شده و با رشد محدودی 

نیز مواجه شده است.
در طرح استخراج شاخص شامخ، اطالعات مورد نیاز 
برای محاسبه این شاخص در 5 مقیاس اصلی شامل 
»سطح تولید«، »سفارش های جدید از مشتریان«، 
»سرعت تحویل توسط تأمین کنندگان«، »موجودی 
کاال« و »میزان استخدام نیروی کار« و 7 مقیاس 
فرعی شامل »قیمت خرید مواد اولیه«، »موجودی 
انبار«، »صادرات کاال«، »قیمت تولیدات«، »مصرف 
تولید«  »انتظارات  و  فروش«  »میزان  سوخت«، 
شاخص  عنوان  تحت  درنهایت  و  شده  جمع آوری 
مدیران خرید )PMI( استخراج و منتشر شده است.

محاسبات حاکی از این است که در دی ماه امسال 
در  جدید  کارکنان  استخدام  میزان  و  تولید  مقدار 
عوامل  مهم ترین  اقتصادی،  بنگاه های  و  شرکت ها 

تأثیرگذار در عدد شامخ در ماه دی هستند.
در این ماه نتایج شاخص میزان استخدام کارکنان 
جدید نسبت به 5 مؤلفه اصلی شامخ بیشترین روند 

نزولی را داشته است.
از سوی دیگر شاخص صادرات در این ماه، برخالف 
کرده  ثبت  دی ماه  برای  را  نزولی  روندی  قبل،  ماه 

است.
در دی ماه امسال، شاخص انتظارات تولید برای ماه 
نخستین  برای   ،)55.5(  50 از  بیش  رقم  با  آینده 
بار در 4 دوره گذشته، نشان دهنده انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادی بخش صنعت در ماه آینده )بهمن( 

است.
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آمادهسازیزمینههمکاریبیشترانسانوروبات

روباتهاچگونهتیممدیریتیرا
تغییرخواهندداد؟

مترجم: مهدی نیکوئی
حیاتی نقشی مدرن، کاری فضای در روباتها
برعهدهخواهندگرفت.یکیازمطالعاتجدید
کهروی29کشورانجامشدهاست،حاکیازآن
استکهبهطورمتوسط2۰درصدازمشاغلکاری
درخطرخودکارسازیومحولشدنبهروباتها
تادهه2۰2۰هستند.اینرقمتادهه2۰۳۰به
۳۰درصدخواهدرسید.اینسخنبهمعنایآن
استکهافرادبایدآمادههمکاریباروباتهایا
یادگیریمهارتهایجدیدباشند؛چراکهاین
عهده بر حال در روزافزونی بهطور ماشینها

گرفتنکارهایتکراریوخطرناکهستند.
روبات ها چگونه تیم مدیریتی را تغییر خواهند داد؟

دو  به  اشاره  می شود،  صحبت  روبات  از  که  زمانی 
روبات های  و  صنعتی  روبات های  است:  آنها  از  نوع 
یا  کارخانه ها  در  صنعتی  روبات های  خدماتی. 

که  می روند  کار  به  مشابهی  کاری  محیط های 
محصوالت  ساخت  برای  آنها  دارند.  مونتاژ  خطوط 
روال  همان  با  سفارش ها  تحویل  و  بسته بندی  یا 
جایگزین  خدماتی  روبات های  هستند.  تکراری 
انسان ها می شوند و لزوما ماشین نیستند؛ در برخی 
ابزارهایی برای استفاده از هوش  از موارد آنها تنها 
مصنوعی یا رویه های خودکارسازی عملیات هستند. 
هر دوی این موارد در حال بر عهده گرفتن وظایف 
مساله  این  البته  هستند؛  کار  نیروهای  از  بسیاری 

بستگی به صنعت مدنظر و نقش شغلی افراد دارد.
به  انسانی  فعالیت های  حوزه  به  روبات ها  ورود  اما 
یافته  گسترش  هم  ارشد  مدیران  فعالیت  حیطه 
است. نه تنها مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره، 
به  فعالیت ها  خودکارسازی  و  روبات ها  ورود  زمینه 
شغل  بلکه  می کنند،  فراهم  را  کاری  محیط های 
خودشان هم در معرض تغییر و تحول است و باید 
است  آن  مساله  باشند.  داشته  آمادگی  آن  برای 
که وجود یک محیط کاری ترکیبی )از انسان ها و 
روبات ها( که توانایی های خاص انسانی )مانند تفکر 
انتقادی و همدلی( در کنار فناوری ها و چارچوب های 

فکری داده محور قرار می گیرند، نیازمند توانایی های 
مدیریتی متفاوتی است. باید بتوان بین این دو نوع 
متفاوت از مهارت ها و ویژگی ها ارتباط برقرار کرد. 
کل  مدیر  مانند  دیگر، شغل های جدیدی  از طرف 
بخش روباتیک یا رهبرانی که مسوول تدوین قوانین 

فناوری و اخالقیات آن هستند، ظهور خواهد کرد.
اما چگونه رهبران سازمانی اقدام این فضاهای مرکب 
از انسان ها و روبات ها را مدیریت خواهند کرد تا از 
وجود یک هماهنگی مناسب در آن مطمئن شوند؟

از  سازمان ها،  ارشد  مدیران  که  است  نیاز  ابتدا  در 
تدوین یک نقشه راه 10 ساله برای مشاغل و سازمان 
نقاط  باید  تنها  نه  عالی  رهبران  کنند.  خود شروع 
قوت خود را شناسایی کنند، بلکه باید این موضوع 
به  نیاز  بخش ها  کدام  در  که  کنند  بررسی  هم  را 
یک  براساس  دارند.  بیشتر  مهارت  یا  دانش  کسب 
مشاغل  که  دارد  کمتری  احتمال  جدید،  پژوهش 
خطر  این  و  شوند  جایگزین  روبات ها  با  مدیریتی 
مشاغل  و  کارخانه ها  کارگران  برای  معمول  به طور 
و  رهبران  شغل  ماهیت  اما  می شود.  دیده  ساده 
توجهی  قابل  تغییرات  با  بدون شک  هم  مدیران 
و  ساده  کارهای  می رود  انتظار  شد.  خواهد  همراه 
آنها  تا  شود  واگذار  روبات ها  به  مدیریت  تکراری 
پیچیده تر  فعالیت های  انجام  برای  بیشتری  زمان 
باشند. در همین زمان، مدیرانی  و دشوارتر داشته 
نیاز  هستند،  مشتریان  با  رودررو  ارتباط  در  که 
از  و  بهبود دهند  را  تا کیفیت خدمت رسانی  دارند 
خودکارسازی و ماشین ها هم برای رسیدن به این 

هدف خود استفاده کنند.
از هم اکنون به تعریف نقش های خود  باید  رهبران 
باید  را  اقداماتی  اقدام کنند: چه  روبات ها  در عصر 
انجام دهند تا به اندازه کافی برای تغییر و تحوالت 
پیش رو آماده باشند؟ ساختار سازمان چه تغییری 

باید بکند؟ چه نیروهای کاری جدید نیاز دارند، آنها 
چگونه با یکدیگر کار خواهند کرد و هر کدامشان 
چه نقش ها و مسوولیت هایی بر عهده خواهند داشت؟ 
را  ترکیبی  کاری  محیط  این  چگونه  موفق  رهبران 
مناسب  هماهنگی  به یک  تا  کرد  مدیریت خواهند 

بین انسان ها و روبات ها برسد؟
از  مناسب،  مدیریت  برای  مسوولیت  عامل.  مدیر   
باید  عامل  مدیران  می شود.  شروع  سازمان  راس 
و  کرده  روشن  را  خود  و چشم انداز شرکت  دیدگاه 
راهنمای دیگران در راه تحول روباتیک باشند. آنها 
همچنین باید تعهدشان را به این تحول نشان داده 
و باعث شوند تا دیگران هم تعهد بیشتری از خود 
پیدا  عامل وظیفه  مدیر  میان،  این  در  نشان دهند. 
می کند که از توانایی و مهارت های سایر مدیران برای 
مدیریت فضای جدید روباتیک اطمینان حاصل کند. 
باید  مناسب  تصمیم گیری های  و  شرایط  مدیریت 
را  وظیفه  این  او همچنین  انجام شود.  او  نظارت  با 
مناسب  فرهنگ سازمانی  ترویج یک  برای  که  دارد 
اقدام کند. در فرهنگ سازمانی جدید، باید همکاری 
همچنین  شود.  ترویج  روبات ها  و  انسان ها  مناسب 
احترام، اعتماد و شأن افراد هم باید مدنظر قرار بگیرد.

 مدیر مالی. مدیران مالی باید به استقبال تغییرات 
بررسی  به  باید  آنها  همزمان،  به طور  بروند.  پیش رو 
در  سرمایه گذاری  چگونه  که  بپردازند  مساله  این 
خودکارسازی فعالیت ها به بازدهی می رسد. آنها باید 
بتوانند برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان توضیح 
دهند که چگونه خودکارسازی فعالیت ها و استفاده از 
روبات، توجیه اقتصادی پیدا می کند و چگونه می توان 
از ریسک های آن اجتناب کرد. مدیران مالی باید این 
توانایی را داشته باشند که هم روابط فیزیکی و هم 
تصمیم گیری های  تا  را درک کنند  روابط دیجیتال 

مناسبی داشته باشند. ادامه دارد
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نگاه آخر

مدرسهتاریخی»التفاتیه«قزوین

زوین از دیر باز، دارای مدارس علمیه و مرکز علم و دانش به 
خصوص در زمینه فقه، حدیث و تفسیر بوده است و مکتب 
که  است  برخوردار  باالیی  بسیار  شهرت  از  قزوین  حدیث 
علمای بزرگی همچون شیخ بهایی، محقق کرکی و مالصدرا 
تاریخی  مدرسه  داشته اند.  تدریس  کرسی  مکتب،  این  در 
»التفاتیه« قزوین مربوط به دوره صفوی و در قزوین، مقابل 
مسجد حاج مأل آقای فقیه در خیابان امام خمینی )ره( واقع 
شده، این اثر در تاریخ 11 مرداد 1376 با شماره ثبت 1889 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

https://www.mashreghnews.ir/photo/931927/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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