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مصائب عبـور از پیـک برق 
سال آینده

دبیــر.ســندیکای.صنعــت.بــرق.ایــران.گفت:.

طرح.هــای. در. ســرمایه.گذاری. کاهــش.

ــدی. ــال.تهدی ــرق،.عم ــت.ب ــعه.ای.صنع توس

جــدی.بــرای.عبــور.صنعــت.بــرق.از.پیــک.
ــود. ــد.ب ــده.خواه ــال.های.آین ــرف.س مص

شد.  سپری  شده  برنامه ریزی  خاموشی های  بدون  امسال  تابستان 
یک  را  امسال  تابستان  پیک  از  موفق  عبور  نیرو  وزارت  متولیان 
و معتقدند مدیریت مصرف در جهت  برمی شمارند  بزرگ  دستاورد 
کاهش تقاضا برای برق جواب داده است. در همین راستا ۲۵ مردادماه 
امسال وزارت نیرو جشن عبور موفقیت آمیز و بدون خاموشی از اوج 
بار تابستان را جشن گرفت، اما فعاالن بخش خصوصی صنعت برق 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-24-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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معتقدند برگزاری این جشن با وجود اینکه مشکالت 
این صنعت استراتژیک پابرجاست منطقی نیست.

چرا که به اعتقاد آنها اگر برنامه های مدیریت پیک 
نمی گرفت،  صورت  مصرف  رشد  کاهش  برای  بار 
تولید  ظرفیت  از  برق  مصرف  میزان  شک  بدون 
سوی  از  می رفت.  فراتر  مگاوات(  هزار   ۶۰( کشور 
دیگر انباشت بدهی های دولت به بخش خصوصی، 
فرسودگی ۹۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و توزیع 
و انواع تجهیزات و تاسیسات در کنار اقتصاد ناتراز 
برق که منجر به کاهش جذب سرمایه گذاری ها شده 
به شدت بخش خصوصی این صنعت را شکننده و 
ضعیف کرده است. به اعتقاد تحلیلگران صنعت برق، 
تضعیف سازندگان، پیمانکاران و مشاوران و از سوی 
دیگر کاهش سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای، 
عمال تهدیدی جدی برای عبور صنعت برق از پیک 

مصرف سال های آینده خواهد بود.
کمین خاموشی ها

خاموشی  بدون   ۹۹ تابستان  مصرف  اوج  دوره 
برنامه ریزی شده با رشد »اوج بار« تنها حدود یک 
درصد و با افزایش عرضه انرژی بیش از چهار درصد 
انرژی  صادرات  افزایش  و  گذشته  سال  به  نسبت 
سال های  ارزیابی ها  طبق  شد.  گذاشته  سر  پشت 
پنج  از  بیش  بار  اوج  رشد  متوسط،  به طور  گذشته 
به معنای ضرورت احداث چند  این  بود که  درصد 
هزار مگاوات نیروگاه جدید برای پاسخگویی به این 

رشد اوج بار بود.
با  پیش  سال  دو  از  مصرف  مدیریت  برنامه های 
صنعت،  مختلف  بخش های  در  مردم  همکاری 
کشاورزی، تجاری و خانگی آغاز شد و با مشوق هایی 
که از سوی متولیان وزارت نیرو پیش بینی شده بود 
بار  اوج  رشد  منعقد شد،  که  تفاهم نامه هایی  نیز  و 
کاهش یافت. چندی پیش وزیر نیرو نیز در جشن 

مدیریت  گفت:  تابستان  از  خاموشی  بدون  عبور 
از  کشور  زیرا  است،  بزرگی  دستاورد  برق  مصرف 
فاصله  منابع  و  انرژی  مالحظه  قابل  هدررفت  یک 
و  می سازیم  نیروگاه  حال  عین  در  البته  می گیرد، 
این گونه  اما  می دهیم.  افزایش  را  انرژی  عرضه 
نخواهد بود که با عادات ناصحیح مصرف در فصل 
را  محیطی  زیست  منابع  این  زمستان،  یا  تابستان 
و  بیهوده  آینده هم هست  نسل های  به  متعلق  که 
به شکل خارج از الگوی مصرف مورد استفاده قرار 
داده شود. در حالی وزارت نیرو از موفقیت عبور از 
بخش خصوصی  فعاالن  که  می گویند  امسال  پیک 
صنعت برق معتقدند این جشن بدون رعایت برخی 
پارامترها بی فایده است. سپهر برزی مهر در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« به ارزیابی پیک تابستانه امسال 
پرداخت. او در این گپ و گفت با اشاره به اینکه در 
تابستان امسال پیک مصرف برق در کشور به بیش 
با  توانست  نیرو  وزارت  و  رسید  هزارمگاوات  از ۵۸ 
مدیریت مصرف، سال ۹۹ را نیز بدون بروز بحران 
حالی  در  این  کرد:  اظهار  کند،  سپری  خاموشی ها 
است که بر اساس نظر کارشناسان، ظرفیت عملی 
و  است  مگاوات  هزار   ۶۰ حدود  کشور  برق  تولید 
اگر برنامه های مدیریت پیک بار برای کاهش رشد 
مصرف  میزان  بی شک  نمی گرفت  صورت  مصرف 

برق از ظرفیت تولید کشور فراتر می رفت.
به اعتقاد دبیر سندیکای صنعت برق ایران، وزارت 
نیرو در حالی دارد این دستاورد را جشن می گیرد 
این  تابعه  شرکت های  بدهی های  انباشت  که 
که  مشاوران  پیمانکاران،  سازندگان،  به  وزارتخانه 
تامین کنندگان کاال و خدمات صنعت برق به شمار 
شدت  به  را  صنعت  این  خصوصی  بخش  می روند، 
دست  از  موجب  روند،  این  ادامه  و  کرده  تضعیف 
رفتن ظرفیت های ایجاد شده در این حوزه می شود 

و متعاقبا به بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این 
شرکت ها منجر خواهد شد.

برزی مهر همچنین گفت: از سوی دیگر طبق اعالم 
وزارت نیرو ۹۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و توزیع 
و انواع تجهیزات و تاسیسات صنعت برق کشور در 
معرض فرسودگی بوده و نیازمند بازسازی و نوسازی 
هستند. این در حالی است که اقتصاد ناتراز صنعت 
بخش  سرمایه های  جذب  برای  مانعی  عمال  برق 
نیرو  وزارت  طرح های  در  مشارکت  برای  خصوصی 

شده است.
مساله  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  دبیر  گفته  به 
کلیدی این است که بی توجهی به فرسودگی شبکه 
برق  توزیع  و  انتقال  زیرساخت های  توسعه  لزوم  و 
با  را  آینده  سال  پیک  در  برق  تامین  قطع  به طور 
داد:  ادامه  برزی مهر  می کند.  مواجه  جدی  چالش 
بلندمدت  پروژه های زیرساختی صنعت برق عمدتا 
بوده و چاره اندیشی برای راه اندازی و اجرای آنها نیاز 
دبیر سندیکای صنعت  دارد.  مناسب  زمان  یک  به 
برق ایران در ادامه این گفت وگو با اشاره به اینکه 
تعرفه  کردن  واقعی  بر  عالوه  می تواند  نیرو  وزارت 
انضباط  ایجاد  و  انرژی بر  برای صنایع  ویژه  به  برق 
گام  خصوصی  بخش  مطالبات  پرداخت  در  مالی 
برای  همچنین  وزارتخانه  این  کرد:  تصریح  بردارد، 
و  برق  صنعت  قراردادهای  و  حقوقی  نظام  اصالح 
برق  صنعت  در  سرمایه  جذب  ظرفیت های  ایجاد 
پایدار  برق  آنکه عرضه  از  و پیش  برنامه ریزی کند 
در کشور با مخاطرات جدی مواجه شود، برای آن 
تضعیف  تردید  بدون  که  چرا  کند.  چاره اندیشی 
دیگر  از سوی  و  و مشاوران  پیمانکاران  سازندگان، 
کاهش سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت 
برق، عمال تهدیدی جدی برای عبور صنعت برق از 

پیک مصرف سال های آینده خواهد بود.

سامانه.ارتباط.با.وزیر.نفت.
ارتباط. ایجاد. منظور. به. می.رساند. اطالع. به.
تقاضاها،. طرح. جهت. نفت. وزیر. با. بی.واسطه.
با. ارتباط. تخلفات،.سامانه. گزارش. و. شکایت.ها.
 /https://contact.mop.ir نشانی. به. نفت. وزیر.

راه.اندازی.شده.است.
الزم به ذکر است تمامی مدیران شرکت های عضو 
باشند،  داشته  را  نفت  وزیر  با  دیدار  به  تمایل  که 
برنامه ریزی  برای  را  خود  درخواست  می توانند 

مالقات ها در این سامانه ثبت کنند.
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وبینار.آموزشی.ارتباط.مخابراتی.
بر.پایه.PLC.و.سیستم.حفاظت.

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

تدریس.مهندس.خاقانی.برگزار.می.شود.
هزینه دوره مبلغ 4۰۰ هزار تومان خواهد بود و پس 
از اتمام دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی از 

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

در دوره اینجا کلیک کنید
شایان ذکر است عالقمندان برای توضیحات بیشتر 
می توانند با شماره تلفن ۶۶۵7۰۹3۰ داخلی 131 

واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

تمدید.معافیت.عراق.برای.خرید.
برق.از.ایران

از  معافیت  که  کرد  اعالم  آمریکا  خارجه  وزارت 
تحریم های ایران برای عراق به منظور واردات برق 

و گاز از ایران به مدت ۶۰ روز تمدید شده است.
تمدید معافیت عراق برای خرید برق از ایران

از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
برق نیوز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به 
تمدید معافیت های ۶۰ روزه برای عراق گفت: این 
معافیت ها اطمینان می دهد که عراق نیازمندی های 
که  حالی  در  کرده  تامین  خود  انرژی  مدت  کوتاه 
گام هایی در خصوص کاهش وابستگی ش به واردات 

انرژی از ایران اتخاذ می کند.
عراق  دولت  برای  که  داریم  باور  ما  داد:  ادامه  وی 
اقداماتی  روز،   ۶۰ طی  در  که  است  امکان پذیر 
معنی دار برای تقویت خودکفایی انرژی انجام دهد.

https://enovent.ir/product/power-line-carrier/
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قطعی.برق.امانمان.را.بریده.
است/.توانیر:.پاداش.قطعی.ها.را.

داده.ایم
قطعی.های.خارج.از.برنامه.به.صنایع.خسارت.های.
بزرگی.وارد.کرده.است..پارسا.یکی.از.فعالین.این.
صنعت،.کاهش.سرمایه.گذاری.در.این.صنعت.را.
کشور. صنایع. در. خاموشی.ها. افزایش. دلیل.
می.داند..اما.سخنگوی.صنعت.برق.می.گوید.که.
توانیر. بین. توافق.های. اساس. بر. تمام.قطعی.ها.
و.واحد.های.صنعتی.بوده.و.البته.پاداش.آن.هم.

پرداخت.شده.است.

برق  بی برنامه  خاموشی های  نیوز،  برق  گزارش  به 
خسارت سنگینی را به بسیاری از صنایع وارد کرده 
کمیسیون  رئیس  شکوری  بهرام  که  آنگونه  است. 
خصوصی   بخش  پارلمان  معدنی  صنایع  و  معادن 
از  بیشتر  خاموشی ها  موارد  بسیاری  در  میگوید: 
ساعت های اعالمی از طرف توانیر و توافق های صورت 
اتفاق می افتاده که  گرفته بوده و بعضا در روز هایی 

اصال قرار به قطعی نبوده است.
کنفدراسیون  رئیس  پارسا  محمد  این  از  جدای   
صادرات در حوزه انرژی و صنایع وابسته  می گوید: 
کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق و کبود تولید 
شده  کشور  صنایع  در  خاموشی ها  افزایش  موجب 

است.
درصد   ۵۰ از  بیش  که  شرایطی  در  موضوع  این 
صنعتی  شهرک های  در  مستقر  تولیدی  واحد های 
فعالیت  ۵۰درصد  از  کمتر  ظرفیت  با  یا  تعطیل 
ایران  اقتصاد  پیشبرد  برای  بزرگی  تهدید  می کنند، 

به شمار می آید.
صنایع  و  معادن  کمیسیون  رئیس  شکوری  بهرام 
معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید: به 
دلیل تعطیلی های زیادی که در تقویم کاری ایرانی ها 
وجود دارد میزان بهره وری و ساعت کار در واحد های 
صنعتی و معدنی کشور بسیار پایین است. در چنین 
بهانه  به  دیگر  فرصت های  دادن  دست  از  شرایطی 
به  را  سنگینی  مالی  بار  شبکه  برق  پایدار  تامین 

فعاالن اقتصادی تحمیل می کند.
فعاالن  گفته های  این  برق  صنعت  سخنگوی  اما 
گونه  هیچ  می گوید:  و  نداشته  قبول  را  اقتصادی 
و  نداشتیم  کشور  صنایع  در  بی برنامه ای  خاموشی 
بر  کشاورزی  بخش  و  تولیدی  واحد های  برق  قطع 
اساس توافقات و تفاهم نامه هایی که بین دو طرف به 
امضا رسیده، صورت گرفته است. به گفته مصطفی 

رجبی مشهدی، کسانی که داوطلب در اجرای این 
را  خود  مصرف  پیک  ساعت های  در  بودند  طرح 
کاهش داده و در ساعت های غیر پیک می توانستند 
طرح های  از  و  کنند  جبران  را  مصرف  میزان  این 

تشویقی ما برخوردار شوند.
به گفته او، برای مدیریت تامین پایدار برق شبکه، 
صنایع  با  تفاهم نامه  هزار   1۲۰ حدود   ۹۸ سال 
 ۲۹۵ به  عدد  این  امسال  و  کردیم  امضا  مختلف 
در  نامه ها  تفاهم  این  است.  یافته  افزایش  تا  هزار 
در  برقی  قطعی  مورد  به حدود 3۰۰  منجر  نهایت 
منجر  کشور  صنایع  در  مصرف  پیک  ساعت های 
برق  صنعت  سخنگوی  که  قطعی هایی  است.  شده 
همکاری  که  مشترکان  به  را  آن  پاداش  می گوید 
کرده،  اعالم  توانیر  است.  شده  پرداخت  کردند، 
پیک مصرف، مصرف  در ساعت  واحد های صنعتی 
به همان میزان کاهش  برق خود را کاهش دهند، 

۵۰ درصد تخفیف دریافت می کنند.
پایدار  تامین  برای مدیریت  سخنگوی صنعت برق: 
برق شبکه، سال ۹۸ حدود 1۲۰ هزار تفاهم نامه با 
به  عدد  این  امسال  و  کردیم  امضا  مختلف  صنایع 
۲۹۵ هزار تا افزایش یافته است. این تفاهم نامه ها 
در نهایت منجر به ۲۰۰ تا 3۰۰ مورد قطعی برقی 
در ساعت های پیک مصرف در صنایع کشور منجر 

شده است
افزایش 1۲ درصدی مصرف برق صنایع

و دوازدهم ساالنه حدود ۲ هزار  یازدهم  در دولت 
شده،  افزوده  کشور  برق  تولید  ظرفیت  به  مگاوات 
این در حالی است که میزان افزایش مصرف خیلی 
کاهش  که  هرچند  است.  بوده  این ها  از  بیشتر 
سرمایه گذاری صنعت برق را به چالش کشیده، اما 
بخش دیگری مشکالت تامین برق به اضافه مصرف 

ایرانی ها بر می گردد.

برق  صنعت  سخنگوی  طرف  از  اعالمی  آمار های 
میلیارد   ۸۵ حدود  ساالنه  که  دارد  این  از  حکایت 
مصرف  کشور  صنایع  در  برق  ساعت  کیلووات 
مصرف  میزان  مشهدی  رجبی  گفته  به  می شود. 
برق صنایع در نیمه نخست امسال حدود 1۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و 
معموال هر سال حدود هزار مگاوات به میزان مصرف 
او،  گفته  به  می شود.  افزوده  کشور  صنایع  در  برق 
را  برق  صنعت  مشترکین  از  درصد  یک  از  کمتر 
صنایع تشکیل می دهند، اما سهم صنایع از مصرف 

برق حدود 3۶ درصد است.
سخنگوی صنعت برق مدعی است که ساالنه چیزی 
صنایع  برق  مصرف  میزان  به  مگاوات  هزار  حدود 
مصرفی  برق  سهم  جدای  می شود.  افزوده  کشور 
درصد   ۰.7 با  گذشته  سال  در  صنعتی  مشترکان 
رشد نسبت به سال ۹7، به 34.7 درصد رسید. رشد 
در   ۹۸ سال  طی  تولیدی  مهم  بخش  این  مصرف 
مقایسه با متوسط مصرف 1۰ ساله ۸7 تا ۹7 نیز به 

میزان ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
امسال  نخست  نیمه  در  صنایع  برق  مصرف  میزان 
حدود 1۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته و معموال هر سال حدود هزار مگاوات 
به میزان مصرف برق در صنایع کشور افزوده می شود
مصرف برق بیشتر شد، تولید ناخالص داخلی کمتر

در  که  می دهد  رخ  شرایطی  در  برق  مصرف  این 
داخلی  ناخالص  تولید  تنها  نه  گذشته  سال های 
افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش آن هم بوده ایم. 
کرد  اعالم  گزارشی  در  پارسال  دی  جهانی،  بانک 
که ایران بیشترین افت تولید ناخالص داخلی را در 
سال  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  دارد.  جهان 
۲۰1۸ نسبت به سال قبل آن نیز 4.۹ درصد کاهش 
یافته بود. روند کاهشی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا 

متن کامل

https://barghnews.com/fa/news/43060/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85
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متن کامل

ساختار.حکمرانی.صنعت.برق.کره.جنوبی)2(

الزامات.قانونی.فعالیت.در.
صنعت.برق.کره.جنوبی

فعالیت. به. عالقمند. و. مشتاق. شرکت.های.

تمامی. میبایست. جنوبی. کره. برق. صنعت. در.

استانداردها.و.ضوابطی.که.توسط.متولی.اصلی.

تجارت،. وزارت. یعنی. کشور. این. برق. صنعت.

کنند.. رعایت. کامل. بطور. را. انرژی. و. صنعت.

همچنین.این.وزارتخانه.بر.روند.اجرای.ضوابط.از.

مرحله.شروع.به.احداث.و.ساخت.پروژه.تا.مرحله.

بهره.برداری.و.شروع.فعالیت.به.دقت.نظارت.دارد.

و.در.صورت.مشاهده.هرگونه.تخطی.از.تعهدات.

و.ضوابط.تعیین.شده،.پروژه.را.بالفاصله.متوقف.
می.کند.

کره  برق  ساختار صنعت  نیوز  مقاومتی  گزارش  به 
جنوبی کامال وابسته به دولت است و وزارت تجارت، 
صنعت و انرژی این کشور)MOTIE( متولی اصلی 
الزم  استاندارهای  اجرای  روند  کنترل  و  نظارت 
همچنین  و  کشور  این  برق  صنعت  فعاالن  توسط 
بخش های  در  فعالیت  رسمی  مجوزهای  اعطای 
توزیع  انتقال،  تولید،  از جمله  برق  مختلف صنعت 

و اتصال شبکه محسوب می شود.
شرکت های مشتاق و عالقمند به فعالیت در صنعت 

و  استانداردها  تمامی  میبایست  جنوبی  کره  برق 
این  برق  صنعت  اصلی  متولی  توسط  که  ضوابطی 
کشور یعنی وزارت تجارت، صنعت و انرژی را بطور 
کامل رعایت کنند. همچنین این وزارتخانه بر روند 
اجرای ضوابط از مرحله شروع به احداث و ساخت 
پروژه تا مرحله بهره برداری و شروع فعالیت، به دقت 
نظارت می کند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی 
از تعهدات و ضوابط تعیین شده، پروژه را بالفاصله 

متوقف خواهد کرد.
تولید  بخش  در  فعالیت  مجوز  اعطای  متولی  نهاد 

صنعت برق کره جنوبی
بر طبق قانون تجارت الکترونیک کره جنوبی، وزارت 
اصلی  متولی   ،)MOTIE(انرژی و  صنعت  تجارت، 
اعطای مجوز به شرکت های عالقمند به فعالیت در 
بخش تولید صنعت برق این کشور می باشد. الزم به 
نیروگاه های  احداث  ذکر است صدور مجوز رسمی 
استانی  مقامات  به  مگاوات،   3 از  کمتر  ظرفیت  با 

واگذار شده است.
همچنین اگر ظرفیت نیروگاهی که در مرحله دریافت 
مجوز است، با میزان عرضه و تقاضا پیش بینی شده 
توسط MOTIE مغایرت داشته باشد، پروانه احداث 

به نیروگاه مورد نظر داده نخواهد شد.
کره  انرژی  و  تجارت، صنعت  وزارت  این،  بر  عالوه 
اعطای مجوز  زمینه  نیز در  جنوبی ضوابط دیگری 
احداث نیروگاه های جدید در این کشور دارد که از 

جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قابلیت مدیریت و کنترل پروژه

رتبه بندی میزان اعتبار اسپانسران مالی پروژه
کردن  عملیاتی  و  احداث  برنامه های  امکان سنجی 

پروژه
پیمانکاران  و  انسانی  منابع  شایستگی  و  صالحیت 

پروژه

به  نسبت  محلی  مردم  مثبت  واکنش  و  استقبال 
اجرای پروژه

تأمین امنیت سایت  احداث پروژه
اجرای  نیاز  مورد  منابع  تأمین  از  یافتن  اطمینان 

پروژه همچون سوخت و آب.
صورت  در   MOTIE قانون،  طبق  بر  همچنین 
مشاهده هرگونه عدم موفقیت تولید کننده برق در 
احداث  از مرحله  برنامه،  پروژه طبق  اجرای  تحقق 
لغو  به  منجر  پروژه،  بهره برداری  و  پایان ساخت  تا 

پروانه صادر شده خواهد شد.
در خصوص اعطای مجوز به پروژه های تجدیدپذیری 
همچون بادی، MOTIE به مقامات استانی محلی 
اجازه صدور پروانه کار به پروژه های بادی با ظرفیت 
کمتر از ۲۰ مگاوات را میدهد اما برای ظرفیت های 
باالتر الزم است که ابتدا با MOTIE هماهنگی  الزم 

به عمل آید.
در  برقی  پروژه های  به  مجوز  اعطای  روند  تسهیل 

مقیاس کوچک
در ژوئن سال ۲۰1۸ قانون تجارت و کسب و کار 
از کسب  با هدف حمایت  برق کره جنوبی  صنعت 
این  برق  صنعت  در  کوچک  مقیاس  کارهای  و 
این  از جمله  کشور، دچار اصالحات متعددی شد. 
و  کسب  به  مجوز  اعطای  روند  تسهیل  اصالحات، 
کارهای نوین در حوزه صنعت برق کره جنوبی بوده 
و  مشاغل  به  می توان  آن ها  مهمترین  از  که  است 
با خودروهای هیبریدی و  کسب و کارهای مرتبط 

الکتریکی اشاره کرد.
مقیاس  با  مشاغل  جنوبی،  کره  برق  صنعت  در 
توسط  شده  ذخیره  یا  تولیدی  برق  کوچک، 
معامله شده در  و همچنین  تجدیدپذیر  انرژی های 
به  بسته  و  کرده  دریافت  را   KPX مبادالتی  بازار 
تأمین  در  یا  می کنند،  فعالیت  آن  در  که  حوزه ای 

برق خودروهای هیبریدی الکتریکی و یا برق مورد 
به  صنعتی  و  خانگی  بخش   کنندگان  مصرف  نیاز 

ایفای نقش می پردازند.
الزم به ذکر است الزام قانونی فعالیت در هر ۲ حوزه 
و  هیبریدی  خودروهای  برق  تامین  شده)  گفته 
مصرف کنندگان بخش خانگی( ثبت پروانه رسمی 
کره  انرژی  و  صنعت  تجارت،  وزارت  در  فعالیت 

جنوبی)MOTIE( است.
اتصال  بخش  در  جنوبی  کره  برق  صنعت  سیاست  

شبکه برق
برق در  و کار صنعت  تجارت و کسب  قانون  طبق 
بخش  خدمات  با  مرتبط  تعرفه های  جنوبی،  کره 
 )ERS(اتصال شبکه، در کمیسیون رگوالتوری برق
وزارت  توسط  نهایتا  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد 
تجارت، صنعت و انرژی این کشور تصویب و تأیید 

می شود.
از  مشتریان  بین  در  تبعیض  گونه  هر  ایجاد  عدم 
بخش  فعاالن  سوی  از  که  است  الزماتی  مهمترین 
قرار  توجه  مورد  میبایست  شبکه  اتصال  و  انتقال 
گیرد. عالوه بر این، استاندارد کیفی تأسیسات فنی 
و همچنین کیفیت برق تولید شده، بصورت منظم 
و برنامه ریزی شده توسط MOTIE مورد بررسی و 

کنترل قرار می گیرد.
انرژی های  توسعه  تشویقی  قوانین  و  سیاست ها 

جایگزین
کره  برق  صنعت  کار  و  کسب  و  تجارت  قانون  در 
جنوبی، قانونی تحت عنوان»قانون توسعه، استفاده 
وجود  تجدیدپذیر«  و  جدید  انرژی های  انتشار  و 
دارد که در حمایت از فعاالن حوزه انرژی های نو و 
انرژی جایگزین،  با هدف توسعه منابع  تجدیدپذیر 
نقش مهمی ایفا می کند. منابع انرژی جدید شامل 
پیل های  هیدروژن،  سوخت  همچون  منابعی 

https://moqavemati.net/111984/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC/
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اعالم.آمادگی.اتاق.مشترک.
ایران.و.سوریه.برای.مشاوره.به.

فعاالن.اقتصادی
و. ایران. مشترک. اتاق. مدیره. هیات. اعضای.
سوریه.آمادگی.دارند.برای.جلوگیری.از.آسیب.
به.کسب.وکار.شرکت.های.عالقه.مند.به.حضور.در.
بازار.سوریه،.اطالعات.الزم.درباره.این.بازار.را.در.

اختیار.تجار.و.صنعتگران.قرار.دهند.
سوریه  و  ایران  مشترک  اتاق  مدیره  هیات  اعضای 
عدم  و  اطالعات  نبود  که  نکته  این  به  توجه  با 
مختلف موجب می شود  بازار کشورهای  با  آشنایی 
شرکت ها برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
برای  عالقه مندان  دارند:  تأکید  شوند،  تردید  دچار 
دسترسی به اطالعات موثق درباره بازار سوریه، به 

اتاق مشترک ایران و سوریه مراجعه کنند.
ارائه  با  تالشند  در  اتاق  این  مدیره  هیات  اعضای 
اطالعات دقیق در مورد سرمایه گذاری و حضور مؤثر 
در بازار به تجار و صنعتگران کمک کنند تا کمترین 

آسیب متوجه کسب وکار آنها شود.
ایمیل  آدرس  طریق  از  می توانند  عالقه مندان 
iransyriachamber@gmail.com یا شماره 
و  ایران  مشترک  اتاق  با   ۰۲1۸۵73۲1۹۵ تلفن 

سوریه در تماس باشند. 

دستور.جهانگیری.برای.ترخیص.
مواداولیه.تولید.با.هماهنگی.

بانک.مرکزی
معاون.اول.رییس.جمهور.از.دستگاه.های.مرتبط.
بانک.مرکزی. با. را. خواست.هماهنگی.های.الزم.
انجام.دهند.تا.امکان.تعیین.تکلیف.در.خصوص.
ترخیص.به.موقع.مواد.اولیه.کارخانجات.فراهم.

شود.
جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار وکاالهای اساسی 
و دارو به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 
بر  تاکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق  شد، 
شورای  مجلس  در  کشور  مسئولین  همه  اینکه 
برای حل  باید  نهادها  قوه قضاییه و سایر  اسالمی، 
مسائل و دغدغه های مردم و عبور از شرایط سخت 
گفت:  کنند،  همکاری  و  همراهی  دولت  با  کنونی 
است همه  قادر  تنهایی  به  تصور شود دولت  اینکه 
اشتباهی  تصور  کند  فصل  و  حل  را  کشور  مسائل 
مردم  افزایش مشکالت  دولت جز  بر  فشار  و  است 

دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش ها 
مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کاالها 
برای ترخیص کاال از گمرکات و بنادر کشور، اظهار 
ارز  کاال  واردات  برای  که  واردکننده ای  اگر  داشت: 

دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کاالها از گمرکات 
و بنادر را با هدف افزایش قیمت ها در بازار به تأخیر 
بیاندازد، این اقدامش اخالل در اداره کشور است و 

باید با او برخورد شود.
و دستگاه  تعزیرات  تاکید کرد: سازمان  جهانگیری 
کاالها  قیمت  و  بازار  بر  نظارت  نیز  ربط  ذی  های 
گذشته  از  جدی تر  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  را 
انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین 
کارخانجات  اولیه  مواد  و  دارو  و  اساسی  کاالهای 
اجرایی  دستگاه های  برنامه های  اولویت  در  باید 
با  اجرایی  دستگاه های  مدیران  کرد:  تصریح  باشد، 
تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با 
تالش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه ای 
نشدن  تعطیل  قرمز کشور  متوقف شود چون خط 

جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی 
و  تدابیر  به  اتکا  با  تاکنون  کشور  اقتصاد  و  است 
است،  ایستاده  سرپا  مدیران  شجاعانه  تصمیمات 
افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه 
خواست  این  که  چرا  شود  تعطیل  کشور  در  ای 
دشمنان است. معاون اول رییس جمهور همچنین 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  های  وزارتخانه  از 
پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته 
برنامه ای  کشور،  آینده  شرایط  بینی  پیش  با  و 
واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای 
دوم  ماه  شش  در  دارو  و  اساسی  کاالهای  تامین 
سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند. وی 
اولیه  مواد  موقع  به  ترخیص  ضرورت  بر  همچنین 
کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از 
دستگاه های مرتبط خواست هماهنگی های الزم را 
با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری 

و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به 
هنگام این گونه کاالها فراهم شود. دکتر جهانگیری 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه 
ای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از 
بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت 
سال  پایان  تا  تولید  بخش  وضعیت  و  ها  کارخانه 
اطمینان حاصل شود. در این جلسه که وزرای جهاد 
کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار 
معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  اجتماعی،  رفاه  و 
کل  رییس  دارو،  و  قضا  سازمان  رییس  تجارت،  و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و مدیرعامل سازمان 
نیز  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
از  گزارشی  صمت  وزارت  نماینده  داشتند،  حضور 
آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی، میزان ثبت 
سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کاال 
با  آن  مقایسه  و  جاری  سال  ماه  شهریور  پایان  تا 
گزارش  این  کرد.در  ارائه  قبل  سال  مشابه  مدت 
اساسی  کاالهای  تامین  ساالنه  برنامه  به  همچنین 
در سال ۹۹ و مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات 
مورد نیاز کارخانه ها پرداخته شد و گزارشی نیز در 
خصوص وضعیت تامین ارز برای گروه های مختلف 
کاالیی ارائه گردید. در این جلسه راهکارهای تامین 
و  دارو  اساسی،  کاالهای  نیاز  مورد  ارز  تخصیص  و 
مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد. 
همچنین مقرر شد وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، 
پیش  شرایط  با  متناسب  دقیق  و  جامع  ای  برنامه 
و  دارو  و  اساسی  کاالهای  تامین  برای  کشور  روی 
برای  و  تدوین  سال  دوم  ماه  شش  در  اولیه  مواد 

جلسه آینده پیشنهاد کنند.
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واردکنندگان.به.ترخیص.فوری.
کاال.اعتماد.ندارند!

اساسی. کاالهای. فوری. ترخیص. امکان. چه. گر.

بدون.ارائه.کد.رهگیری.بانک.بالمانع.اعالم.شد.

کاال. صاحبان. گمرک،. مسئوالن. گفته. طبق. اما.

یا. رسمی. ارز. تامین. از. اطمینان. عدم. دلیل. به.

از. قبل. ترخیص. به. تمایلی. آینده. در. ترجیحی.
تامین.ارز.ندارند.

اواخر  تا  جاری  سال  ابتدای  از  ایسنا،  گزارش  به 
تن  هزار   47۲ و  میلیون   11 از  بیش  شهریورماه 
کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش از ۵.4 میلیون 
همچنان  اما  است،  شده  ترخیص  گمرک  از  دالر 
و  بنادر  در  اساسی  کاالی  تن  میلیون  حدود3.4 

گمرک وجود دارد.
با  رابطه  اخیر در  اقداماتی که در ماه های  با وجود 
گرفت  صورت  اساسی  کاالهای  ترخیص  تسهیل 
شد  فراهم  آنها  فوری  ترخیص  برای  شرایطی  و 
اساسی  کاالهای  از  ای  عمده   قسمت  همچنان  اما 
ترخیص نشده است و در انتظار تامین ارز هستند؛ 
به طوری که بعضی از این اقالم به صورت اعتباری 
خریداری شده و به بنادر حمل شده است و اسناد 
و  دارد  قرار  داخلی  خریدار  اختیار  در  نیز  مالکیت 

در خصوص مقداری از این کاالها هنوز مالکیت به 
صاحب کاال منتقل نشده است. اما چندی پیش بود 
که با توافق گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
کاالی  قلم  پنج  قطعی  ترخیص  تجارت  و  معدن 
اساسی »ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی و 
روغن خام« بدون ارائه ی کد رهگیری بانک بالمانع 
اعالم شد که ترخیص فوری انجام شود و در ادامه 
ظاهرا  اما  کند،  پیگیری  را  فرایند  مرکزی  بانک 

صاحبان کاال از این موضوع استقبالی نکردند.
آن طور که ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی ایران- 
در رابطه با چرایی عدم استقبال از ترخیص بدون ارائه 
به دلیل  این کاالها  کد رهگیری می گوید، صاحبان 
عدم اطمینان از تامین ارز رسمی یا ترجیهی کاالی 
خود در آینده عالقه ای به ترخیص قبل از تامین ارز 
کاال ندارند. البته معاون فنی و امور گمرک ایران در 
این رابطه پیشنهاد کرده که بانک مرکزی در اسرع 
وقت نسبت به بررسی و تامین ارز کاالهای اساسی دپو 
شده در بنادر و گمرک اقدام کرده و یا طی مذاکره با 
صاحبان کاالهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله 
صدور اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری اطمینان 
اقالم ظرف موعد  این  ارز  تامین  با  رابطه  را در  الزم 
مقرر ایجاد کند تا صاحبان کاالهای اساسی با اطمینان 
و  بنادر  از  خود  کاالهای  ترخیص  به  نسبت  خاطر 
گمرکات کشور اقدام نمایند. این در حالی است که 
آماری که اخیرا در رابطه با وضعیت کاالهای اساسی 
اعالم شد از این حکایت داشت که از حدود 3.۵ میلیون 
تن کاالی موجود در گمرک و بنادر حدود ۲.7 میلیون 
تن را همین پنج قلم کاالی اساسی تشکیل می دهند 
که امکان ترخیص فوری بدون دریافت کد رهگیری 
دارند، بر این اساس اگر مشکل تامین ارز آنها حل شود 
می تواند بخش زیادی از کاالهای اساسی دپو شده در 

گمرک را ترخیص کند.

فراخوان."وبینار.10.مگاترند.
آینده.تغییرات.فناوری.و.تصویر.

آن.بر.اقتصاد.ایران"
اتاق تهران با همکاری مهندس علیرضا کالهی عضو 
اتاق مذکور، وبینار »1۰ مگاترند  هیات نمایندگان 
آینده تغییرات فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران« 
را روز دوشنبه 7 مهر ماه از ساعت 1۰ تا 1۲ برگزار 

می کند.
عالقه مندان می توانند با استفاده از لینک زیر در 

این وبینار حضور بهم رسانند: 
http://tccim.ir/link.aspx
http://www.ieis.ir/fa/news/5988

ممنوعیت.فروش.سهام.
خریداری.شده.در.همان.روز

شرکت.بورس.اوراق.بهادار.تهران.از.تعطیل.شدن.

ثانوی. تا.اطالع. تاالر.شیشه.ای. نوسان.گیری.در.
خبر.داد.

معامله  انجام  مذکور  قانون  ایسنا، طبق  گزارش  به 
بنابراین فروش سهام خریداری  روز مجاز نیست و 
شده در همان روز امکان پذیر نخواهد بود و از امروز 
 1+T۰ به+T و تا اطالع ثانوی زمان سپرده سهام از

تغییر می یابد.
امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  اساس  این  بر 
اجرایی  امروز  از  قانون  این  تهران  بورس  بین الملل 

خواهد شد و تا اطالع ثانوی ادامه دارد. 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/
http://www.ieis.ir/fa/news/5988
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رییس.اتاق.بازرگانی.ایران:

»رزم.حسینی«.یک.مدیر.
برنامه.ریز.و.هدفمند.است

صنایع،. بازرگانی،. اتاق. رییس. ایران-. تهران-.

معادن.و.کشاورزی.ایران.با.اشاره.به.اینکه.وزیر.

پیشنهادی.برای.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.

داشته. فعالیت. خصوصی. بخش. در. سال. .22

است،.گفت:.»علیرضا.رزم.حسینی«.از.مدیران.

برنامه.ریز.و.هدفمند.است.که.می.تواند.به.وضع.
اقتصادی.فعلی.کمک.کند.

»غالمحسین شافعی« روز شنبه در نشست اعضای 
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
اتاق اصناف و اتاق تعاون با »علیرضا رزم حسینی« 
و  معدن  وزارت صنعت،  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به 
تجارت، اظهار داشت: وی  از تبار بخش خصوصی 

است و آشنایی کامل به مشکالت موجود دارد.
مشکالت  تمام  با  موقعیتی  چنین  در  افزود:  وی 
به  کشور  وزارتخانه  بزرگترین  مدیریت  موجود، 
فردی که این چنین دست در بخش خصوصی داشته 

برای  امیدواری  موجب  که  شود  می  سپرده  است 
بهبود شرایط است.

ابتکارات  دارای  رزم حسینی  اینکه  بیان  با  شافعی 
و ابداعات در اقتصاد کشور است تاکید کرد: ایجاد 
مثلث توسعه اقتصادی که برای نخستین بار قاعده 
آن را بخش خصوصی و اضالع دیگر را دولت و ائمه 

جمعه قرار می داد نشان دهنده توانایی وی است.
اداره  اینکه  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
قدیم مدیریت سختی محسوب  از  خراسان رضوی 
می شده است، تصریح کرد: با حضور رزم حسینی 
در این جایگاه وفاقی ایجاد شد تا برای اهداف تعیین 
شده اصناف، نماینده مجلس شورای اسالمی، امام 
جمعه و قوه قضایبه با یکدیگر همکاری و همراهی 
الزم را داشته باشند تا نتایج مهم و قابل توجهی به 

دست بیاید.
و  مردمی  نهاد  تاسیس  همچنین  وی،  گفته  به 
واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی برای بهبود 
رزم حسینی  های  فعالیت  دیگر  از  اقتصادی  وضع 

بوده است.
شافعی افزود: در این مدیریت، تعامل، گفت و گو، 
نگاه فرا جناحی و توجه به منافع ملی در صدر برنامه 
ها قرار داشته است زیرا وی یک مدیر برنامه ریز بود 
و آنچه به عنوان خال بزرگ در سطح کشور مغفول 
با  امیدواریم  و  است  برنامه  و  هدف  داشتن  مانده، 
توجه به تحصیالت تجارت و بازرگانی رزم حسینی 

این خال با این مدیریت مرتفع شود.
مجلس  قاطع  رای  برای  امیدواری  اظهار  با  وی 
شورای اسالمی به رزم حسینی در چنین شرایط با 
اهمیتی خاطر نشان کرد: امیدواریم وی با همدلی، 
هم فکری و تعامل بخش خصوصی به مشکالت فائق 

شود.

رزم.حسینی:امضاهای.طالیی.را.
باید.حذف.کنیم

وزارت.صنعت،. پیشنهادی. وزیر. ایرنا-. تهران-.

معدن.و.تجارت.گفت:.باید.بوروکراسی.اداری.را.از.

سر.راه.برداشته.و.امضاهای.طالیی.را.کم.یا.حذف.

کنیم.که.این.اقدام.با.پشتیبانی.بخش.خصوصی.
و.مجلس.شورای.اسالمی.به.ثمر.خواهد.نشست.

»علیرضا رزم حسینی« روز شنبه در نشست با اعضای 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق 
تعاون و اتاق اصناف با اشاره به شرایط تحریم و اعمال 
محدودیت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: 
در وضع فعلی، تمام مردم ایران و تشکل ها باید مانند 
زمان دفاع مقدس برای حل مشکالت، هم پیمان شوند 
تا مسیر هموار شود، وی با بیان اینکه خود را از جنس 
شما می دانم، ادامه داد: »در جلسه ای از مقام معظم 
رهبری در خصوص سخنان پیشین ایشان که فرموده 
که  پرسیدم  سوال  است،  عبادت  کارآفرینی  بودند 
ایشان تاکید کردند کارآفرینان از عابدین و مجاهدین 
هستند.« رزم حسینی با بیان اینکه به مجلس شورای 
اسالمی دو برنامه ارائه کرده ام، خاطرنشان کرد: یک 
برنامه برای وزارت صنعت مبتنی بر اسناد باال دستی، 
احکام برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی 

است که در شرایط فعلی کمتر قابل اجرا است، البته 
نه به این معنا که تالشی یرای رسیدن به آن نمی 
اقداماتی  کوتاه دولت،  این مدت  در  باید  بلکه  کنیم 
انجام دهیم که مسیر، هموارتر شود. وزیر پیشنهادی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برنامه 
دوم، مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی 
است، تاکید کرد: بخش خصوصی در این زمینه باید 
مشارکت و همراهی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه 
در شرایط فعلی معیشت مورد خطر جدی قرار گرفته 
است، تصریح کرد: به دنبال مدیریت، نه مداخله در 
بازار هستیم که مبتنی بر فراوانی کاال، قیمت تمام شده 
پایین و مشارکت تشکل ها، اصناف، تولیدکنندگان و 
اتاق بازرگانی است و با هم اندیشی و کار کارشناسی 
بخش خصوصی  تشکل های  و  دولت  میان  مشترک 
انجام خواهد شد. رزم حسینی افزود: در شرایط سخت 
امروز باید سفره مردم را تا جای ممکن با کمک بخش 
خصوصی ارزان تر کنیم. وی با بیان اینکه سنگر وزارت 
صمت اکنون سخت ترین مکان بعد از انقالب اسالمی 
محسوب می شود، تاکید کرد: مطمئن باشید با کمک 
اسالمی  شورای  مجلس  پشتیبانی  بخش خصوصی، 
و دولت حداکثر تالش در مقابل فشار حداکثری را 
می کنم تا با کوچک سازی و چابک سازی به اهداف 
بزرگی دست پیدا کنیم و دولت دیوان ساالر را کوچک 
و تبدیل به دولت مردم ساالر بزرگ کنیم. به گفته 
رزم حسینی، در این مسیر باید بوروکراسی اداری را 
از سر راه برداریم و امضاهای طالیی را کم یا حذف 
کنیم که این با پشتیبانی بخش خصوصی و مجلس 
شورای اسالمی به ثمر خواهد نشست. وی با بیان اینکه 
وزارت صنعت یک بنگاه سیاسی برای جناحی بودن 
نیست بلکه یک وزارتخانه تخصصی است، اظهار داشت: 
کوچک سازی و حذف مقررات مزاحم از راهکارهای 

بهبود وضع اقتصادی محسوب می شود.
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متن کامل

این ایده که جوامع باید از کار کردن بیشتر افراد در 
خانه منتفع شوند، دهه ها است که مطرح شده و در 
سال های گذشته، خیلی از شرکت ها پروژه هایی را 
در ارتباط با این موضوع، امتحان کرده اند که نتایج 
تاثیرگذاری داشته است. با بروز بیماری کووید-1۹ 
اصلی  به یک جریان  آزمایشی حاال  این روش های 
یک شبه  حتی  کارکنان  از  بسیاری  و  شده  تبدیل 
وارد محیط های کاری مجازی شدند.  ریتم جدیدی 
که  دیدیم  و  شد  ظاهر  سرعت  به  کردن  کار  از 
جلسات،  مثل  فعالیت ها-  از  خیلی  کردن  آنالین 
کار  هم  آن قدرها  کاری-  مصاحبه های  و  کالس ها 

سختی نیست. اما نگرانی های زیادی هم وجود دارد: 
بعضی فعالیت ها در محیط مجازی کارآیی الزم را 
بهره وری  سطح  افت  نگران  مدیران  برخی  ندارند. 
کارکنان خود هستند، یا می ترسند آنها اولویت های 
تماس  افراد  اگر  همچنین  باشند.  داشته  غلطی 
رودررو با هم نداشته باشند، چالش جدی در حفظ 
فرهنگ شرکت ایجاد می شود.  ما یکسری مدارک 
الگوهای  بدانیم  تا  کرده ایم  جمع آوری  سیستمی 
مطالعه ای  تغییر کرده اند.  روزمره مان چگونه  کاری 
در سال ۲۰13 داشتیم که بررسی می کرد کارکنان 
کارکنان   ،Knowledge Workers( دانش ورز 

محسوب  دانش  محور  اقتصاد  موتور  که  متخصصی 
اولویت بندی  را  خود  زمان  چگونه  می شوند( 
می کنند. این مطالعه را در مه ۲۰۲۰ تکرار کردیم و 
از همان متدولوژی، همان پرسش ها و حتی تقریبا 
همان موضوعات استفاده کردیم و یافته ها را با هم 
مقایسه کردیم. در ادامه برخی دیدگاه های کلیدی 
و  فرصت ها  برخی  و  می آوریم  را  تحلیل  این  از 
چالش هایی را که از آن به دست می آید مورد تاکید 

قرار می دهیم.
 تحقیقات

به جای اینکه از افراد در مورد واکنش های عمومی 
خواستیم  آنها  از  کنیم،  سوال  کار  به  نسبت  آنها 
تقویم کاری خود را باز کنند و یکی از روزهای کاری 
معمولی هفته گذشته را انتخاب کنند. سپس از آنها 
خواستیم ۶ تا 1۰ فعالیت جداگانه را که در آن روز 
مدت  یا  کاری  جلسه  مثال  کنند؛  لیست  داشته اند 
کرده اند.  ایمیل ها  به  پاسخگویی  صرف  که  زمانی 
به طور  خواست  پاسخ دهنده ها  از  مصاحبه کننده 
داده اند  انجام  که  فعالیتی  کنند  توصیف  خالصه 
شامل چه چیزهایی بوده، چقدر طول کشیده و چه 
سواالتی  سپس  بوده اند.  آن  درگیر  دیگری  کسان 
و  داده اند  انجام  را  فعالیت  آن  چرا  اینکه  مورد  در 
شد.  پرسیده  آنها  از  داشته،  ارزش  چقدر  کار  آن 
درمورد  داده هایی   ،۲۰13 سال  نظرسنجی  در 
۲3۹ فعالیت خاص که 4۵ کارمند فرهیخته انجام 
به صورت  که  افراد  بود.  شده  جمع آوری  می دادند، 
تصادفی انتخاب شده بودند، باید چند معیار خاص 

می داشتند:
1- حداقل پنج سال تجربه کاری تمام وقت

۲- حداقل مدرک لیسانس
به طوری  دانش محور،  شغل  یک  در  کردن  کار   -3
که اثربخشی فرد با استفاده از قوه ادراک و توانایی 

تصمیم گیری های دقیق، مشخص شود.
کاری  تجربه  و  بخش  سن،  مورد  در  اطالعات 

پاسخ دهندگان هم موجود بود.
 چطور زمان صرف می کنیم؟

شش  به  را  خود  کار  خواستیم  پاسخ دهندگان  از 
میزی  پشت  کار  کنند:  تقسیم  مجزا  دسته بندی 
)نوشتن، خواندن، چک کردن ایمیل و ...(، تعامالت 
از  خارج  کسی  هر  با  جلسه  و  )مالقات  بیرونی 
شرکت(، مدیریت رو به پایین )تعامل با زیردستان(، 
همکاران(،  و  هم قطاران  با  )تعامل  میانی  مدیریت 
مدیریت رو به باال )تعامل با رئیس یا هر فرد ارشد 

دیگر( و آموزش و توسعه.
 ،۲۰13 سال  در  قرارند:  این  از  ما  یافته های 
پاسخ دهندگان دوسوم زمان خود را صرف کارهای 
سال  در  می کردند.  میانی  مدیریت  و  میزی  پشت 
۲۰۲۰، مدت زمان اختصاص یافته به مدیریت میانی 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از 3۸ درصد 
به ۲۲ درصد کل زمان کاری رسید. کارهای بیرونی 
وبینارهای  در  شرکت  )مثال  توسعه  و  یادگیری  و 
آنالین( افزایش یافت.  برای روشن تر شدن موضوع، 
پاسخ دهندگان را به »مشارکت کنندگان فردی« که 
بر کار خودشان متمرکز هستند و »مدیران خطی« 
خودشان،  کارهای  بر  عالوه  می کنند  تالش  که 
کارهای دیگران را هم مدیریت کنند، تقسیم بندی 
چشمگیری  تفاوت های  گروه،  دو  این  بین  کردیم. 
بیشتر  خطی  مدیران  که  به طوری  داشت،  وجود 
بیرونی و مدیریت  زمان خود را صرف فعالیت های 
درحالی که  می کردند،  پایین  به  رو  و  میانی 
زمان  از  نیمی  از  بیش  فردی  مشارکت کنندگان 
خود را صرف کارهای پشت میزی می کردند.  نکته 
فعالیت های مشارکت کنندگان  این است که  جالب 
فردی در دوران قرنطینه و تعطیلی های سراسری، 

تغییرات.مثبت.دورکاری.برای.دانش.ورز.ها
اثر.باورنکردنی.»دورکاری«.مشخص.شد..یافته.های.مدرسه.کسب.وکار.لندن.درباره.الگوی.کرونایی.
حضور.کارمندان.نشان.می.دهد.در.شرکت.هایی.که.ضوابط.اداری.همیشگی،.به.»حضور.فیزیکی.2.روز.
در.هفته«.تغییر.یافته،.»حس.تعلق.کارمندان.به.سازمان«.بیشتر.و.»خالقیت«.جایگزین.»کار.روباتیک«.

شده.است..تجربه.»زیمنس«.به.نگرانی.مدیران.سنتی.پاسخ.می.دهد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3695237-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%A7
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