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ــی  ــنواره مل ــن جش در پانزدهمی
عمومــی،  روابــط  انتشــارات 
ــندیکای  ــی س ــط عموم از رواب
صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان 
یکــی از روابــط عمومی هــای 
ــا اهــدای تندیــس  برتــر ملــی ب
افتخــار،  لــوح  و  جشــنواره 
آمــد.  عمــل  بــه   تقدیــر 
پانزدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط 
ــاه  عمومــی صبــح امــروز چهارشــنبه ســوم دی م
بــه همــت انجمــن متخصصــان روابــط عمومــی و 
ــا،  ــای وزارتخانه ه ــط عمومی ه ــکاری رواب ــا هم ب
نهادهــا، ســازمان ها و شــرکت های خصوصــی و 
ــی در دو  ــی و آموزش ــش رقابت ــی در دو بخ دولت
ــای  ــز همایش ه ــتانی در مرک ــی و اس ــطح مل س
ــز  ــدای جوای ــا اه ــی ب ــت صنعت ــازمان مدیری س
برگــزار شــد.  برتــر  عمومی هــای  روابــط   بــه 
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا ارائه مســتندات 
دبیرخانــه  بــه  شــده  انجــام  فعالیت هــای 
در  ملــی  ســطح  در  شــد  موفــق  جشــنواره، 
بخش هــای کتــاب رتبــه اول، ســرمقاله رتبــه اول، 
ــه  ــش مقال ــه دوم و بخ ــریه رتب ــی نش صفحه آرای
ــن  ــندیکا همچنی ــد. س ــب کن ــوم را کس ــه س رتب
و  اینفوگرافــی  مستندســازی،  بخش هــای  در 
ــد. ــناخته ش ــر ش ــته تقدی ــز شایس ــه نی  مصاحب
در مراســم تقدیــر از برگزیــدگان ایــن رویــداد 
ملــی، از روابــط عمومــی ســندیکای صنعــت بــرق 
ــوح  ــا اهــدای تندیــس جشــنواره و ل ــز ب ــران نی ای

ــد. ــه عمــل آم ــر ب افتخــار، تقدی

صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت برق و انرژی مجوز 

دانش بنیان کسب کرد
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی 
مستقر در پژوهشگاه نیرو، موفق به کسب اعتبار 

دانش بنیانی شد.
با  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
کسب این اعتبار، این صندوق در راستای تامین مالی و 
سرمایه گذاری در طرح های فناورانه صنعت برق و انرژی 
کشور بیش از پیش نقش خواهد داشت. شرکت های 
دانش بنیان قلب تپنده و محرک اصلی رشد و توسعه 
اقتصادی دانش بنیان محسوب می شوند و صندوق های 
پژوهش و فناوری نیز پشتیبانی از این حوزه را برعهده 
از  بهره مندی  امکان  بنیان  دانش  صندوق های  دارند. 
تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را برخوردارند و می توانند به عنوان عاملیت این معاونت 
در اعطای تسهیالت ایفای نقش کنند، از سوی دیگر 
صندوق های دانش بنیان در استفاده از طرح های مهم 
سرمایه گذاری به عنوان شریک دانش بنیان طرح تلقی 
می شوند، بنابراین با توجه به این مهم، پیگیری کسب 
پژوهش  صندوق  دستورکار  در  بنیانی  دانش  اعتبار 
از  و پس  قرار گرفت  انرژی  و  برق  فناوری صنعت  و 
پیگیری های مستمر و تکمیل مدارک مربوطه، از سوی 
دبیرخانه کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، اعتبار دانش بنیانی برای 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی صادر شد. 
طبق گزارش کارگروه صندوق پژوهش و فناوری تا نیمه 
اول سال 1399، 47 صندوق پژوهش و فناوری در 24 
استان کشور فعالیت دارند که از این تعداد 17صندوق 
دارای اعتبار دانش بنیان بوده و صندوق  پژوهش و 

فناوری برق و انرژی نیز به این فهرست ملحق شد.

رجبی مشهدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
مطرح کرد؛

نیاز سالیانه 2۵۰۰ مگاوات 
نیروگاه جدید برای عبور از 

خاموشی
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: برای آنکه در 
تامین برق کشور به مشکل برنخوریم به 2 هزار و 

۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیازمند هستیم.
در  کشور  برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی  رجبی 
گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که 
آیا تا یکی دو سال آینده در تامین برق کشور دچار 
مشکل خواهیم شد یا خیر؟ گفت: به طور کلی اصال 
این موضوع صحت ندارد چرا که ما با برنامه ریزی 

دقیق حرکت می کنیم.

شده  انجام  برنامه ریزی های  براساس  داد:  ادامه  او 
در صورت  توسعه،  انداز سند  و چشم  برنامه  طبق 
تامین نقدینگی و وجود منابع کافی مشکل برق در 

کشور نخواهیم داشت.
امروز  کرد:  اضافه  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
شرایط برق در کشور با چند سال گذشته اصال قابل 
قیاس نیست چرا که زیرساخت های برق در کشور 

به طور جدی ارتقا پیدا کرده است.
رجبی مشهدی گفت: ما سال گذشته 3۶ میلیون 
مشترک داشتیم و امروز 37 میلیون مشترک داریم. 
حدود 3۰ میلیون از این مشترکان خانگی هستند و 
در حوزه صنعت هم 1۰۰۰ مگاوات متقاضی جدید 

داشته ایم.
سخنگوی صنعت برق کشور اظهار کرد: ما در این 
توانیر  برنامه  در  و  کرده ایم  هم  برنامه ریزی  زمینه 
است. محور هایی  این موضوع طراحی شده   14۰۰

را هم ترسیم کرده ایم.
او افزود: موضوع آخر بحث شبکه های فرسوده است. 
امکانات  جا ها  سایر  از  زودتر  که  کالنشهر ها  در  ما 
مهیا شده با مشکل فرسودگی مواجه هستیم. بیش 
از 1۶ درصد از امکانات ما در برق عمری باالی 4۰ 
سال دارند. در حالی که استاندارد در این باره 3۰ 

سال برآورد شده است.
تصریح کرد: خوشبختانه  پایان  در  رجبی مشهدی 
ما از لحاظ ظرفیت شبکه ای در منطقه اول هستیم 
و در سطح جهانی هم رتبه خوبی داریم و صنعت 
برق ایران با ظرفیت باالی ۵۰ هزار مگاوات فعالیت 
پایدار  برق  ما  خوشبختانه  شرایط  این  با  می کند، 
داریم و برای هفدهمین سال پیاپی دچار خاموشی 
اغلب  که  است  حالی  در  این  نشده ایم،  گسترده 
کشور های منطقه و حتی غربی ها خاموشی هایی را 

تجربه کرده اند.



3

برق و انرژی شماره  2788 3 دی 99

محمدرضا پدیدار در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

رفع موانع گمرکی و ترانزیت راه 
را برای مشارکت بخش خصوصی 

در بازسازی قره باغ باز می کند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است: 
ایران و آذربایجان در منطقه های جدید آزادشده 
می توانند تبادالت تجاری خوبی داشته باشند؛ 
آزادی در حوزه  اینکه ظرفیت های  به خصوص 
که  دارد  وجود  ایران  مهندسی  و  فنی  خدمات 
مضاعفی  ارزش افزوده  می تواند  آنها  صادرات 

برای بخش خصوصی ایجاد کند.
است:  معتقد  تهران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
آزادشده  جدید  منطقه های  در  آذربایجان  و  ایران 

به  باشند؛  داشته  خوبی  تجاری  تبادالت  می توانند 
خصوص اینکه ظرفیت های آزادی در حوزه خدمات 
فنی و مهندسی ایران وجود دارد که صادرات آنها 
می تواند ارزش افزوده مضاعفی برای بخش خصوصی 

ایجاد کند.
پاییز امسال )۶ مهر تا 19 آبان(  با درگیری نظامیان 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بر سر مناطق 
با  سرانجام  که  بود  همراه  باغ  قره  مناقشه  مورد 
پایان  مشترک  بیانیه  انتشار  و  روسیه  میانجیگری 
مورد  اراضی  از  بخشی  توانست  باکو  البته  و  یافت 

اختالف را پس از دهه ها به خاک خود الحاق کند.
آذربایجان  رئیس جمهوری  اف  علی  الهام  گفته  به 
بسیاری از مناطق آزاد شده از جمله شهرستان های  
آق دام  ، فضولی ، جبرایل  ، زنگیالن  و قبادلی  بطور 
کامل تخریب شده است؛ از این رو او برای بازسازی 
گسترده این مناطق عالوه بر شرکت های آذربایجانی 
از فعاالن اقتصادی و شرکت های کشورهای دوست 

نیز دعوت به همکاری کرده است.
در  ایران  سفیر  موسوی  سیدعباس  که  نکته ای 
آذربایجان در نشستی که به صورت ویدئو کنفرانس 
آن  به  داشت  ایران  اتاق  بین الملل  امور  معاونت  با 
فرصت  از  خصوصی  کرد:»بخش  تاکید  و  اشاره 
قره باغ  شده  آزاد  مناطق  بازسازی  در  مشارکت 

استفاده کند.«
در همین زمینه، محمدرضا پدیدار رئیس کمیسیون 
این  که  فرصت هایی  بر  تاکید  با  تهران  اتاق  انرژی 
منطقه در حوزه خدمات فنی و منهندسی طرح های 
حوزه انرژی فراهم کرده است به »پایگاه خبری اتاق 
ایران« می گوید: خوشبختانه ایران در منطقه ای از 
دنیا قرار دارد که در اصطالح ما به آن منطقه بیضی 
انرژی جهان می گوییم؛ منطقه ای که در شمال آن 
کشور روسیه، جنوب، کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و عربی، عراق در غرب، در شرق هم کشورهایی که 
منابع مصرفی آن به ایران وابسته است، قرار دارد. 
بهترین  که  است  ویژه  موقعیت  همین  به  توجه  با 
توسعه ای  طرح های  اجرای  و  ایجاد  برای  فرصت 

ایران با کشورهای منطقه فراهم است.
در  آذربایجان  و  ایران  که  است  باور  این  بر  پدیدار 
تبادالت  می توانند  آزادشده  جدید  منطقه های 

تجاری خوبی داشته باشند.
حوزه  در  آزادی  ظرفیت های  می کند:  تاکید  او 
که  دارد  وجود  ایران  مهندسی  و  فنی  خدمات 
برای  مضاعفی  ارزش افزوده  می تواند  آنها  صادرات 

بخش خصوصی ایجاد کند.
می دهد:  ادامه  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
فرصت  در  مشارکت  فرصت  از  خصوصی  بخش 
احسن  نحو  به  می تواند  قره باغ  شده  آزاد  مناطق 
صورت  به  هرچند  گفت وگوهایی  کند؛  استفاده 
پراکنده صورت گرفته است. حتی در نشست هایی 
که هم در اتاق تهران و هم اتاق ایران برگزار شد، 
توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی  راهکارهای 
بررسی و این طور نتیجه گرفته شد تا ابتدا اولویت 
را به حوزه هایی بدهیم که محدودیت های کمتری 
بازسازی در این منطقه  به دلیل تحریم ها داریم و 
و  فنی  خدمات  راستا،  همین  در  کنیم.  شروع  را 
ویژه  طور  به  باید  انرژی  حوزه  مهندسی طرح های 

مورد توجه قرار گیرد.
پدیدار ادامه می دهد: حوزه انرژی شامل گروه های 
مختلفی از سازندگان، پیمانکاران،مهندسان ساخت، 
نیرو، انرژی های نو و سایر گروه های تخصصی است 
شرکت  هزار   3 گرفته  صورت  مطالعات  طبق  که 
از  هستند.  فعالیت  به  مشغول  حوزه  این  در  فعال 
ما  ظرفیت  دوسوم  تا  شده  باعث  تحریم ها،  طرفی 
خالی بماند و با شرایط ایجاد شده، بهترین فرصت 

برای مشارکت در پروژه های »سطح نگهداشت« و 
»توسعه ای« به صورت مشارکتی با آذربایجان ایجاد 

شد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می کند که 
برای حضور موثر بخش خصوصی در این پروژه ها، 
ضروری است که موانع گمرکی و ترانزیتی به صورت 

بین دو کشور حل شود.
موضوع  طرح  به  اشاره  با  همچنین  پدیدار 
ایران،  کشورهای  میان  جانبه  شش  همکاری های 
و گرجستان،  ترکیه  روسیه،  ارمنستان،  آذربایجان، 
دربیاید،  اجرا  به  این طرح  اگر  امیدواری کرد  ابراز 
نیز  مغفول  ظرفیت های  بسیاری  از  توانیم  می 

استفاده کنیم.
موثر  همکاری های  برای  که  می  کند  تاکید  پدیدار 
الزم است تا دولت آذربایجان موانع موجود را رفع و 

دولت ایران هم تسهیل گری کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران می افزاید: به نظر 
من، موانع موجود برای همکاری ها از طرف آذری ها 
بیشتر است تا خودمان. اما نباید از این نکته غافل 
از  ایران در هریک  شویم که ظرفیت های صادراتی 
حوزه های انرژی که گفته شود، باالست و بهره مندی 
از این ظرفیت ها هم با تسهیل گری از سوی دولت 

محقق خواهد شد.
او معتقد است: گاها ناهماهنگی های موجود مانع از 
آن می شود که از تمام ظرفیت های داخلی در حوزه 
اینکه  به رغم  کنیم.  استفاده  به درستی  برون مرزی 
ظرفیت سنجی در بخش خصوصی انجام شده است، 
اما هنوز این امر مورد توجه دولت قرار نگرفته است. 
در این میان نقش اتاق ایران بسیار پررنگ است تا 
به عنوان پل ارتباطی، دولت  را از ظرفیت هایی که 

بخش خصوصی دارد، مطلع کند.
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معاون بین الملل اتاق ایران

افزایش روابط اقتصادی ایران 
و ازبکستان نیازمند کاهش 
هزینه های حمل و نقل است

اتاق  محمد رضا کرباسی معاون امور بین الملل 
اتحادیه  رئیس  با  مجازی  دیداری  در  ایران 
راه های همکاری های  ازبکستان  صادرکنندگان 
و  داد  قرار  واکاوی  مورد  را  اقتصادی دو کشور 
و  ایران  اتاق های  تفاهم نامه  اجرای  ضرورت  از 

ازبکستان سخن گفت.
معاون بین الملل اتاق ایران در دیدار آنالین با رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان، برقراری رابطه با 
ایران دانست.  اولویت های  از  کشورهای همسایه را 
اشتراکات  از  برخورداری  با  ازبکستان  بین  این  در 

همچنین  و  اقتصادی  و  فرهنگی  تاریخی،  عمیق 
ایران  برای  خاصی  جایگاه  از  جغرافیایی  لحاظ  به 

برخوردار است.
ایران  اتاق  بین الملل  معاون  کرباسی،  محمدرضا 
استراتژیک  موقعیت  علت  به  نیز  ایران  داد:  ادامه 
خلیج فارس  راه  آب  با  هم جواری  یعنی  جغرافیایی 
دیگر  با  ازبکستان  ارتباطی  حلقه  عمان،  دریای  و 
همکاری های  طرفی  از  می رود.  شمار  به  کشورها 
مشترک در قالب عضویت در سازمان های منطقه ای 
غیره  و  اسالمی  همکاری های  سازمان  اکو،  نظیر 
ضریب  تجاری،  و  اقتصادی  مزیت های  بر  عالوه 

امنیت در منطقه را نیز افزایش می دهد.
به باور معاون بین الملل اتاق ایران، اقتصاد کشور با 
برخورداری از زیرساخت های گسترده، پتانسیل های 
متعدد اقتصادی، بخش های تولیدی کارآمد، منابع 
انسانی با و مهارت باال، کانون توجه محافل اقتصادی 

بین المللی است.
قرار  منطقه ای  کانون  در  ایران  داد:  ادامه  وی 
نفت و 4۰ درصد گاز جهان  گرفته که 7۰ درصد 
توجهی  شایان  نقش  می تواند  و  دارد  اختیار  در  را 
عالوه  به  کند.  ایفا  جهان  انرژی  امنیت  تأمین  در 
گونه ای  به  ایران  اهمیت  حائز  جغرافیایی  موقعیت 
برای  مسیرها  سریع ترین  و  کوتاه ترین  که  است 
ترانزیت کاال بین اروپا و شرق آسیا و همچنین بین 
و  خاورمیانه  منطقه  و  روسیه  از  گسترده ای  بخش 
در  ایران  ویژه  موقعیت  داراست.  را  آفریقا  شمال 
لحاظ  از  چه  و  ژئوپلیتیکی  لحاظ  از  چه  منطقه 
به  رو  و  پایدار  چشم اندازی  آن،  در  موجود  امنیت 
اقتصادی  برای سرمایه گذاری و همکاری های  رشد 

با تمام کشورهای جهان است.
زمینه  در  ایران  توانمندی های  به  کرباسی 
کرد:  تصریح  و  اشاره  مهندسی  و  فنی  خدمات 

جاده سازی،  حوزه  در  ایرانی  شرکت های  هم اکنون 
کشورهای  در  اتوبان  ساخت  و  ساختمان سازی 
این  از  منطقه حضور فعالی دارند و تجارب زیادی 

بخش کسب کرده اند.
به  نگاهی  ادامه  در  ایران  اتاق  بین المللی  معاون 
فعالیت های معدنی ایران و توسعه قابل توجه کشور 
که  آنجا  از  کرد:  تأکید  و  داشت  بخش  این  در 
غنی  اورانیوم  و  مس  طال،  معادن  دارای  ازبکستان 
و  است، دو کشور می توانند همکاری های مشترک 
مستمری در این حوزه داشته باشند. عالوه بر این، 
همکاری در زمینه کشاورزی، باغداری، مواد غذایی، 
خشکبار، شوینده، آهن و فوالد، کاشی و سرامیک 
برای  نیز حوزه های مستعدی  و کودهای شیمیایی 

توسعه مناسبات بین دو کشور هستند.
که  قابل توجهی  پیشرفت های  به  ادامه  در  وی 
و  نانو  فناوری های  به  دستیابی  زمینه  در  ایرانیان 
بیوتکنولوژی داشته اند، اشاره و عنوان کرد: با توجه 
به ظرفیت های مناسب ازبکستان در این دو بخش، 
می توان نسبت به تبادل تجربیات و دانش فنی در 

این حوزه ها اقدام کرد.
به اعتقاد کرباسی رفع موانع و مشکالت بانکی، کاهش 
تعرفه های گمرکی، کاهش هزینه های حمل ونقل و 
و  ریلی  حمل ونقل  زمینه  در  الزم  تسهیالت  ارائه 
الزمه های  کشور،  دو  بین  فعال  واگن های  افزایش 
و  ایران  بین  سرمایه گذاری  و  تجاری  روابط  رشد 

ازبکستان هستند.
از  کشور  دو  تجارت  حجم  وی  اظهارات  اساس  بر 
18۶ میلیون دالر در سال 2۰18 به 411 میلیون 

دالر در سال 2۰19 افزایش یافته است.
عدم  به  همچنین  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
همکاری ترکمن ها و بروز برخی مشکالت در حوزه 
حمل ونقل کاال بین ایران و ازبکستان که از مسیر 

با  کرد:  تشریح  و  اشاره  می کند،  عبور  ترکمنستان 
توجه به اهتمام دولت ازبکستان برای توسعه تجارت 
خارجی، انتظار می رود دولت ازبکستان مذاکراتی در 
این باره با دولت ترکمنستان و رفع مشکالت موجود 

داشته باشد.
وی از دریافت عوارض گمرکی باال در قبال کاالهای 
این  گمرک  توسط  ازبکستان  به  شده  صادر  ایرانی 
به منظور منطقی شدن  افزود:  انتقاد کرد و  کشور 
تفاهم نامه  انعقاد  برای  مذاکرات  تعرفه ها،  میزان 
برای  و  شده  آغاز  کشور  دو  بین  ترجیحی  تعرفه 
الزم  حمایت های  تا  است  نیاز  آن  شدن  اجرایی 
توسط تأثیرگذاران اقتصادی ازبکستان صورت گیرد.
اتاق  بین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  از  کرباسی 
کمیته  تشکیل  هدف  با  ازبکستان  اتاق  با  ایران 
و گفت: طبق  داد  ایران خبر  و  ازبکستان  مشترک 
این تفاهم، فهرست اعضای پیشنهادی اتاق ایران به 
اتاق ازبکستان ارسال شد و منتظر دریافت فهرست 
می تواند  که  هستیم  ازبکستان  اتاق  پیشنهادی 
شامل اعضای اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان نیز 
باشد. پیشنهاد می شود اتاق ازبکستان و اتحادیه این 

موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
مفاد  اجرای  مسئولیت  وی  گفته های  اساس  بر 
تفاهم نامه مذکور با کمیته مشترک بازرگانی ایران 

و ازبکستان است.
صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  عمروف،  ادامه  در 
در  کشور  این  که  پیشرفت هایی  به  ازبکستان 
گردشگری  و  صنایع  خارجی،  تجارت  بخش های 
سمت  به  کشور  این  حرکت  و  کرد  اشاره  داشته، 

بازارهای جهانی را مورد تأکید قرار داد.
صادرکنندگان  اتحادیه  او  اظهارات  اساس  بر 
ازبکستان شامل شرکت های عمده و توانمند ازبکی 
می شود و دارای نمایشگاه اختصاصی، 14 دفتر در 

http://otaghiranonline.ir/news/36003
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مهر گزارش می دهد؛

تشکیل کمیسیون مشترک، 
الزمه بررسی الیحه تجارت

الیحه تجارت در کمیسیون حقوقی مجلس در 
حال بررسی است اما با توجه به ابعاد اقتصادی 
که این الیحه دارد، بهتر است کار بررسی آن به 
کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مختلف 

سپرده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، الیحه تجارت نخستین بار 
تا  شد  پیشنهاد  و  ارائه  مجلس  به  سال 1384  در 
کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد. در 
این میان الیحه تجارت به دلیل تعداد زیاد مفاد آن 
در دهه 8۰ بررسی نشد تا این که مجلس در دهه 
اعمال  تجارت  الیحه  متن  در  زیادی  تغییرات   9۰
کرد و کار بررسی الیحه را هم به کمیسیون قضائی 

و حقوقی سپرد.
بر این اساس الیحه تجارت در سال 91 بدون مطرح 
شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی 
مجلس به تصویب رسید تا برای یک دوره آزمایشی 
نگهبان  با مخالفت شورای  اما  اجرا شود  در کشور 
قانون   8۵ اصل  استناد  به  شورا  این  و  شد  مواجه 

اساسی آن را به مجلس اعاده کرد.
بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به الیحه تجارت، 

تا  شد  متوقف  سال  چند  برای  الیحه  این  بررسی 
این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای 
از  چون  اما  آورد  مجلس  علنی  صحن  به  بررسی 
دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد 

اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی مواجه شد
دو سال بعد یعنی در سال 93 کمیسیون حقوقی 
مجلس همان الیحه تغییر یافته را در شرایطی که 
بود،  شده  الیحه  استرداد  خواستار  یازدهم  دولت 
شورای  به  و  تصویب  کمیسیون  داخل  در  دوباره 
نگهبان ارسال کرد اما چون ایرادات آن رفع نشده 

بود باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
تصویب  برای  حقوقی  کمیسیون  ناموفق  تالش 

الیحه تجارت
بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به الیحه تجارت، 
شد  متوقف  سال  چند  برای  الیحه  این  بررسی 
را  آن  دهم  مجلس  حقوقی  کمیسیون  که  این  تا 
این  به  آورد  مجلس  علنی  صحن  به  بررسی  برای 
علنی  در صحن  تجارت  الیحه  تصویب  با  که  امید 
مجلس، ایراد اصل 8۵ قانون اساسی هم رفع شود. 
علنی  صحن  در  تجارت  الیحه  بررسی  نتیجه  در 
مجلس اغاز شد اما چون از دقت و کار کارشناسی 
کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی مواجه شد.
منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی 
الیحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است 
و در حالی که ماهیت الیحه تجارت کاماًل اقتصادی 
است اما تدوین و بررسی های اولیه آن به کمیسیون 
نظر  از  هم  کمیسیون  این  و  شده  سپرده  حقوقی 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی استفاده نکرده است.

منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی 
الیحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است 
و در حالی که ماهیت الیحه تجارت کاماًل اقتصادی 

است اما تدوین و بررسی های اولیه آن به کمیسیون 
نظر  از  هم  کمیسیون  این  و  شده  سپرده  حقوقی 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی استفاده نکرده است

افزایش انتقادها از الیحه تجارت موجب شد تا تنها 
سه دفتر از پنج دفتر الیحه تجارت در صحن علنی 
مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا 
الیحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و 
این شورا هم به دلیل ارسال ناقص الیحه دولت آن 

را به مجلس برگرداند.
لزوم بررسی الیحه در کمیسیون مشترک

به  هم  تجارت  الیحه  یازدهم،  مجلس  تشکیل  با 
مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون 
میان  در  کند.  اصالح  را  آن  تا  گرفت  قرار  حقوقی 
الیحه  بررسی  که  معتقدند  نمایندگان  از  برخی 
کمیسیون  در  دارد  اقتصادی  ابعاد  که  تجارت 
به  را  آن  بررسی  باید  و  نیست  کافی  حقوقی 
کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور 

کمیسیون های مختلف مجلس سپرد.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  لطفی،  حسن 
مهر  خبرنگار  به  خصوص  این  در  اسالمی  شورای 
گفت: الیحه تجارت ازجمله لوایحی است که ابعاد 
مختلف، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی دارد و مجلس 
گذشته فقط این الیحه را در کمیسیون حقوقی و 

قضائی مجلس بررسی کرد.
افزایش انتقادها از الیحه تجارت موجب شد تا تنها 
سه دفتر از پنج دفتر الیحه تجارت در صحن علنی 
مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا 
الیحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و 
این شورا هم به دلیل ارسال ناقص الیحه دولت آن 

را به مجلس برگرداند
وی افزود: یکی از ایراداتی که به آئین نامه داخلی 
مجلس وارد است این می باشد که وقتی کمیسیونی 

به عنوان کمیسیون اصلی برای یک الیحه در نظر 
گرفته می شود، کمیسیون های دیگر خود را ملزم به 
بررسی الیحه نمی دانند. در خصوص الیحه تجارت 
هم این موضوع مشاهده شد و الیحه مذکور فقط در 

کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم رزن با اشاره به ایرادات شورای نگهبان 
حاضر  درحال  کرد:  نشان  خاطر  تجارت  الیحه  به 
ایراداتی  تجارت  الیحه  به  نسبت  نگهبان  شورای 
گرفته است که در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار 

خواهیم داد.
در  مهمی  نقش  تجارت  الیحه  کرد:  تصریح  وی 
و  دارد  اقتصادی  و  تجاری  فعالیت های  تسهیل 
الزم  همچنین  شود.  بررسی  زیادی  دقت  با  باید 
کمیسیون های  تمام  از  مشترک  کمیسیونی  است 
مجلس، وزارتخانه های اقتصادی دولت و کارشناسان 

اقتصادی برای بررسی الیحه مذکور ایجاد شود.
ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی الیحه تجارت

معاون  سبحانیان،  محمدهادی  زمینه  همین  در 
عضو  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصادی  سابق 
هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار 
متعددی  اقتصادی  ابعاد  تجارت  الیحه  گفت:  مهر 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  که  است  الزم  و  دارد 
هم در تدوین آن مشارکت کند و حتی کمیسیون 
کمیسیون  در  الیحه  این  و  شود  تشکیل  مشترک 

مشترک بررسی شود.
به  هم  تجارت  الیحه  یازدهم،  مجلس  تشکیل  با 
مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون 
میان  در  کند.  اصالح  را  آن  تا  گرفت  قرار  حقوقی 
الیحه  بررسی  که  معتقدند  نمایندگان  از  برخی 
کمیسیون  در  دارد  اقتصادی  ابعاد  که  تجارت 
به  را  آن  بررسی  باید  و  نیست  کافی  حقوقی 
کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور 

https://www.mehrnews.com/news/5102399/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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ایران و روسیه خواستار تقویت 
همکاری در بخش انرژی شدند

دو  همگرایی  خواهان  روسیه  و  ایران  مقامات 
کشور در همه زمینه ها به ویژه در بخش نفت و 
گاز شدند که باتوجه به تحریم های آمریکا علیه 

دو کشور بسیار مهم و موثر خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل نِفت 
گاز، از بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پس از نشست 
نیکوالی  و  وزیر  نخست  معاون  نوآک،  الکساندر  با 

شولگینوف، وزیر انرژی جدید روسیه گفت تهران و 
مسکو بر تقویت همکاری های فنی در بخش های 

نفت و گاز توافق کردند.
این نشست در مورد موضوعات  افزود: »ما در  وی 
بازار جهانی نفت گفتگو  به  ثبات بخشی  با  مرتبط 

کردیم.«
نقش  گذشته  سالهای  طی  »روسیه  گفت:  زنگنه 
تعیین کننده ای در ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت 
در  اوپک،  در  همکاری جدی  به  توجه  با  و  داشته 
چهارچوب اوپک پالس با یکدیگر صحبت کردیم.«

»نظر ما در این زمینه به یکدیگر نزدیک بود.«
زنگنه با اشاره اینکه نشست اوپک پالس در 4 ژانویه 
برگزار خواهد شد گفت نشستی در این رابطه نیز در 

ماه فوریه برگزار خواهد شد.
این  انجام  اهمیت  بر  دو کشور  هر  کرد  اضافه  وی 
کار برای حفظ ثبات در بازار جهانی نفت و چشم 

اندازهای آتی در این زمینه تأکید کردند.
الکساندر نوآک نیز نسبت به رشد روابط میان تهران 
و مسکو ابراز خرسندی کرد و گفت: » روسیه قطعاً 
خواهان همگرایی بیشتر با ایران در همه زمینه ها، 

به ویژه در زمینه نفت و انرژی است.«
میان  ها  رایزنی  اخیر،  های  سال  در  افزود  نوآک 
اعضای اوپک و ائتالف اوپک پالس موثر بوده است 

و روسیه تالش کرد تا نقشی سازنده داشته باشد.
های  همکاری  همیشه  روسیه  و  »ایران  افزود:  وی 
نزدیک و رو به رشدی در زمینه نفت و انرژی داشته 

اند و این همکاری ادامه خواهد یافت.«
»همکاری  گفت:  زنگنه  نشست،  این  جریان  در 
میان دو کشور در زمینه انرژی روز به روز در حال 
گسترش است. در شرایط کنونی، با توجه به تحریم 
های آمریکا علیه ایران و روسیه، تقویت همگرایی و 

همکاری دو کشور بسیار مهم و موثر است.«

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

تسهیل در ایفای تعهدات ارزی 
صادرات از محل ورود موقت

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 
بـا اشـاره بـه مفـاد مصوبـه سـتاد هماهنگی 
اقتصـادی دولـت دربـاره رفـع تعهـد ارزی از 
تصویـب و ابالغ فرایند اجرایـی ایفای تعهدات 
ارزی صـادرات از محـل ورود موقـت خبـرداد.

ــل از  ــه نقـ ــر بـ ــزاری مهـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــوم  ـــد زادب ـــران، حمی ـــارت ای ـــعه تج ـــازمان توس س
ـــی  ـــتاد هماهنگ ـــه س ـــاد مصوب ـــه مف ـــاره ب ـــا اش ب
اقتصـــادی دولـــت در خصـــوص رفـــع تعهـــدات 
ـــت  ـــل ورود موق ـــادرات از مح ـــل از ص ارزی حاص
بـــه میـــزان مابه التفـــاوت ارزش صـــادرات و 
ــی  ــد اجرایـ ــالغ فراینـ ــب و ابـ واردات، از تصویـ
ایفـــای تعهـــدات ارزی صـــادرات از محـــل ورود 

موقـــت خبـــر داد.
ــران  ــارت ایـ ــعه تجـ ــازمان توسـ ــس کل سـ رئیـ
ــدد  ــات متعـ ــزاری جلسـ ــس از برگـ ــزود: پـ افـ
ــارت  ــعه تجـ ــازمان توسـ ــان سـ کارشناســـی میـ
ـــران،  ـــرک ای ـــران، گم ـــزی ای ـــک مرک ـــران، بان ای
ســـازمان امـــور مالیاتـــی و اتـــاق بازرگانـــی، 
ـــد  ـــرر ش ـــران مق ـــاورزی ای ـــادن و کش ـــع، مع صنای
ـــن 97  ـــخ 22 فروردی ـــه از تاری ـــی ک صادرکنندگان
بـــه بعـــد نســـبت بـــه صـــادرات از محـــل ورود 
موقـــت اقـــدام کرده انـــد، بـــا مراجعـــه بـــه 
ــات را  ــده کاال، اطالعـ ــرکات ورود موقت کننـ گمـ
ـــا  ـــد ت ـــال کنن ـــرک ارس ـــادرات گم ـــر ص ـــه دفت ب
ـــزان  ـــزی می ـــک مرک ـــط بان ـــی توس ـــس از بررس پ
ــدگان  ــروه از صادرکننـ ــن گـ ــدات ارزی ایـ تعهـ
ـــام  ـــد ارزی انج ـــع تعه ـــت رف ـــبه و در نهای محاس

شـــود.
ــت  ــن مهلـ ــدام ارزی آخریـ ــه اقـ ــس کمیتـ رئیـ
مراجعـــه صادرکننـــدگان بـــه گمـــرکات ورود 
موقت کننـــده را پایـــان دی مـــاه اعـــالم کـــرد و 
ـــاه  ـــورخ اول دی م ـــه م ـــاس ابالغی ـــر اس ـــزود: ب اف
از  صادرکننـــدگان  بهره منـــدی  مهلـــت   ،99
ـــدم  ـــات تجـــاری و ع ـــت و از خدم محـــل ورود موق
ـــان ســـال  ـــا پای ـــان، ت ـــرای آن ـــت ب ـــال محدودی اعم

جـــاری تمدیـــد شـــده اســـت.
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وزیر نیرو: توافق ایران و 
آذربایجان برای احداث نیروگاه 
برق آبی بر روی رود ارس نهایی 

شد
گذشته  شب  جلسه ی  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
جمهوری  وزیر  نخست  معاون  با  ایران  مقامات 
مقامات  با  کشور  این  انرژی  وزیر  و  آذربایجان 
جمهوری اسالمی ایران از نهایی شدمم توافق دو 
کشور برای احداث نیروگاه برق آبی بر روی رود 

ارس خبر داد.
صبح  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
در  وزیران  هیئت  جلسه  حاشیه  در  چهارشنبه 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع 
آخرین وضعیت پروژه تکمیل عملیات اجرایی سد 
تکمیل  اجرایی  »عملیات  اینکه  بیان  با  خداآفرین، 
سال  ارس  مرزی  رودخانه  روی  بر  خداآفرین  سد 
خداآفرین  سد  کرد:  اظهار  شد«،  آغاز  گذشته 
متر  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد  یک  حدود  می تواند 
مکعب آب را در طول سال تامین کند و اراضی قابل 
توجهی در پایین دست این سد مشروب می شود؛ 

از  اراضی بهره مند  از آغاز پروژه تکمیل سد،  پیش 
آن حدود 7۵ هزار هکتار بودند که امروز 42 هزار 

هکتار دیگر نیز به این اراضی افزوده شده است.
وی با اشاره به مشروب شدن در مجموع 12۰ هزار 
از آب  پایین دست سد خداآفرین  اراضی  از  هکتار 
پایین  اراضی  آبیاری  بر  افزود: عالوه  این مجموعه، 
با  آبی  برق  نیروگاه  واحد  دو  احداث  پروژه  دست، 
ظرفیت تولید 28۰ مگاوات برق در دستور کار قرار 

دارد.
وزیر نیرو با اشاره به امضای توافقنامه ای میان ایران و 
آذربایجان در زمینه تکمیل سد خداآفرین و احداث 
نیروگاه برق آبی بر روی رود ارس خاطر نشان کرد: 
4 سال قبل موافقتنامه ای میان جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان برای تکمیل سد و بهره 
تصویب  به  ایران  در  که  شد  منعقد  آن  از  برداری 
مجلس نیز رسید؛ در این زمینه از جمله اقداماتی 
که باید انجام می شد این بود که در محاسبه هزینه 
های احداث سد که توسط جمهوری اسالمی ایران 
انجام شده بود باید به توافق می رسیدیم و هیئتی 
فنی برای این موضوع تعیین شده بود اما به دلیل 
بزرگی پروژه و همچنین وجود اختالف نظرها برای 
به  موضوع  این  با  مرتبط  مباحث  فنی،  محاسبات 

طول انجامید.
اردکانیان گفت: با پیگیری های متعدد و برگزاری 
معاون  گذشته  روز  خوشبختانه  مختلف  جلسات 
وزیر  همراه  به  آذربایجان  جمهوری  وزیر  نخست 
انرژی این کشور و همکارانشان مهمان ما بودند و تا 
پاسی از شب مباحث نهایی انجام شد و این توافق 

به امضا رسید.
وی تاکید کرد: با توجه به توافق انجام شده و روشن 
نیروگاه  احداث  برای  بالفاصله  مالی،  شدن مباحث 

های برق آبی سد اقدام خواهیم کرد.

ادامه بررسی پیشنهادات مرتبط با بودجه ۱4۰۰ در کمیسیون انرژی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از بررسی و تصویب چندین پیشنهاد بودجه ای 
در رابطه با توسعه برق روستایی و برق دار کردن چاه های کشاورزی در جلسه امروز این کمیسیون 

خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: 
در جلسه امروز کمیسیون دو مصوبه مهم در بررسی الیحه بودجه سال 14۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون 
رسید. مصوبه اول به در نظر گرفتن 2۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی از محل تبصره 14 بودجه برای 

برق دار کردن چاه های کشاورزی؛ باز می گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه ای دیگر که در جلسه امروز کمیسیون به تصویب اعضا رسید به بند ج تبصره 
۶ الیحه بودجه باز می گردد که در آن سقف عوارض ماده ۵ قانون برق را 19 هزار 8۰۰ میلیارد ریال پیش 
بینی شده کرده بود و با رای اعضای کمیسیون به 2۶ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد تا برای توسعه برق 

روستایی و خرید برق تجدید پذیر و توسعه فناوری های مرتبط از آن استفاده شود.
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شرکت آب و نیرو اعالم کرد:

افزایش ۱۰ درصدی تولید در 
نیروگاه های برق  آبی

تهران - ایرنا - معاون بهره برداری شرکت آب و نیرو 
با بیان اینکه شرکت آب و نیرو سهم 28 درصدی 
از مجموع ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور دارد، 
گفت: افزایش 1۰ درصدی تولید برق نیروگاه های 

برق آبی این شرکت محقق شد.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو، "جالل الدین حجتی"  افزود: حجم  آب وارده 
سه ماهه نخست سال آبی 14۰۰-1399 به مخزن 
این شرکت 2.7 میلیارد مترمکعب  بزرگ  سدهای 
آبان  و  مهر  ماهه  دو  در  میان  این  در  است؛  بوده 
بخش عمده ای از این آب در مخازن سدها ذخیره 
مهار  سدها  مخازن  در  آذرماه  سیالب های  و  شده 

شده است.
سرمای  به  توجه  با  آذرماه  کرد:  خاطرنشان  وی 
تولید  به  سراسری  شبکه  نیاز  اعالم  و  زودرس 
شرکت  نیروگاه های  تولید  برق آبی،  نیروگاه های 
درصد   1۰ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
تولید  مجموع  پاییز  فصل  در  و  داشته  افزایش 
 1۰۰ و  یک هزار  به  نزدیک  شرکت  نیروگاه های 
گیگاوات ساعت بوده که نقش بسزایی در پایداری 

شبکه برق کشور ایفا کرده است.
این مقام مسوول توضیح داد: ابتدای مهرماه تعمیرات 
دوره ای واحدهای نیروگاه مطابق با دستورالعمل های 
به  توجه  با  دی ماه  ابتدای  از  و  شده  آغاز  موجود 
در  سوخت  محدودیت  اعمال  و  سرما  فصل  شروع 
واحدهای  از  عمده ای  بخشی  حرارتی  نیروگاه های 
نیروگاه آمادگی تولید داشته و در صورت نیاز شبکه 

سراسری در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
جاری  آبی  سال  ابتدای  از  امسال  گفته حجتی  به 
مدیریت مخازن سدها به گونه ای انجام شد تا ضمن 
برای  مناسبی  حجم  فصلی  سیالب های  کنترل 
ایجاد شود به نحوی که  مهار سیالب های آتی نیز 
حجم خالی مخازن سدهای شرکت به 2.۶ میلیارد 
سدها  بهره برداری  قابل  حجم  و  رسیده  مترمکعب 
در  که  است  میلیارد   1.۶ بر  بالغ  برق  تولید  برای 
را  انرژی  تولید  برای  کامل  آمادگی  زمستان  فصل 

خواهند داشت.
وی افزود: شرکت آب و نیرو سهم 28 درصدی از 
اختیار  در  را  کشور  برق آبی  نیروگاه های  ظرفیت 
و  برق  شبکه  پایداری  در  مهمی  نقش  و  داشته 
تأمین انرژی مطمئن به ویژه در مواقع پیک مصرف 

تابستان و زمستان دارد.
به گزارش ایرنا، ظرفیت کل سدهای کشور اکنون به 
۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر:

بازسازی شبکه های فرسوده 
برق نیاز به همراهی مجلس در 

تخصیص بودجه دارد
امور  و  ریزی  برنامه  معاون   - ایرنا   - تهران 
اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نوسازی  و  بازسازی  گفت:  ایران  برق  نیروی 
شبکه های فرسوده برق نیاز به حمایت مجلس 

در تخصیص بودجه دارد.
"مصطفی رجبی مشهدی" در گفت و گو با خبرنگار 
برای  مالی  منابع  تامین  افزود:  ایرنا  اقتصادی 
بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده شبکه برق که 
مورد تاکید مقام معظم رهبری است از ضروریاتی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت توانیر عزم جدی 
به  برق  شبکه های  تجهیزات  سازی  باز  بر  را  خود 
خصوص در کالن شهرها که 3۰درصد آنها فرسوده 

شده قرار داده اند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: عمر برخی 
از این تجهیزات از ۵۰ سال نیز فراتر رفته است و 

نیز 1۶ درصد کل تجهیزات صنعت برق در سراسر 
کشور فرسوده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: اگر بودجه برای بازسازی 
تجهیزات فرسوده شبکه برق اختصاص یابد این کار 

با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.
وی از تدوین برنامه اجرایی بهینه سازی و نوسازی 
شبکه های فرسوده در صنعت برق خبرداد و گفت: 
این برنامه سه ساله به حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
توانیر  اقتصادی شرکت  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
افزود: برای تامین این بودجه پیشنهاد داده ایم از 
برق  صنعت  مازاد  اموال  و  دارایی ها  فروش  محل 

اقدام شود.
امکان  که  صورتی  در  داد:  ادامه  مشهدی  رجبی 
فروش  از  حاصل  منابع  درصدی   1۰۰ تخصیص 
بودجه  قانون  در  برق  صنعت  به  دارایی ها  و  اموال 
این  از  حاصل  نقدینگی  شود،  فراهم   14۰۰ سال 
برای  منابع  تامین  در  مهمی  نقش  می تواند  محل 
بهینه سازی و نوسازی شبکه های فرسوده ایفا کند.

مجلس  همکاری  گرو  در  را  امر  این  تحقق  وی 
شورای اسالمی دانست و خاطرنشان کرد: همراهی 
به  منابع  این  عمده  بخش  اختصاص  در  مجلس 
رهگشا  شبکه،  فرسوده  تجهیزات  بازسازی  موضوع 

خواهد بود.
 14۰۰ بودجه  الیحه  آذرماه   12 ایرنا،  گزارش  به 
رییس  پارلمانی  معاون  امیری«  توسط »حسینعلی 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  به  جمهوری 
کمیسیون های  در  نیز  زمان  آن  از  شد.  تقدیم 
و  بحث  حال  در  الیحه  این  ابعاد  مجلس  مختلف 
بررسی است و کمیسیون تلفیق نیز از 27 آذرماه که 
اعضای خود را شناخت، بررسی پیشنهاد نمایندگان 

از کمیسیون های مجلس را در دستور کار دارد.
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یادداشت

متن کامل

در ابتدای شیوع ویروس کرونا، مشاغل، حرفه ها، 
از  جلوگیری  راستای  در  سازمان ها  و  ادارات 

شیوع ویروس اقدام به تعلیق کارها کردند.
پس از گذشت مدت زمان اندکی، کارفرمایان به دلیل 
عدم وجود درمان قطعی برای مقابله با ویروس کرونا 
بیماری  این  پایان  زمان  نتیجه رسیدند که  این  به 
مشخص نیست، بنابراین مهم ترین چالش پیش روی 
درخصوص  تصمیم  سازمان ها،  و  کارفرمایان 
اداری  فعالیت های  و  کاری  وظایف  ادامه  چگونگی 
ادامه  افق  به  رو  جدیدی  پنجره  این رو  از  بود. 
فعالیت های کاری از طریق دورکاری باز شد. در این 
زمان کارفرمایان اقدام به بررسی موضوع دورکاری و 
چگونگی اجرای این استراتژی کردند. اولین چالش 
بهره وری  میزان  دورکاری،  درخصوص  بحث  مورد 
کاری کارکنان بود. در این راستا سواالتی به شرح 
بررسی  به  نیاز  آنها  به  پاسخ  که  شد  مطرح  ذیل 

دورکاری  نوع  از  کاری  فرآیندهای  عمیق  و  دقیق 
داشت: 

نیز  بهره وری  با  از طریق دورکاری  انجام کار  آیا   -
همراه خواهد بود؟ 

- آیا میزان بهره وری در دور کاری در مقایسه با کار 
حضوری یکسان خواهد بود؟

و  کاری  ساعات  میزان  به  نسبت  کارمندان  آیا   -
متعهد  بهره وری  مقیاس  در  کار  از  حاصل  نتایج 

خواهند بود؟ 
ویروس کرونا،  شیوع  به دلیل  آمده  به وجود  تغییر 
مانع  تکنولوژیک که  و  فرهنگی  موانع  باعث حذف 
نیز تغییر ساختار  دورکاری در گذشته شده بود  و 
به  توجه  با  شد.  افراد  از  برخی  برای  کار  محل  در 
زمینه  در  مک کینزی  جهانی  موسسه  مدل های 
و  تجزیه  کار،  آینده  و  مصنوعی  اتوماسیون، هوش 
تحلیل ها نشان داد که پتانسیل دورکاری در میان 

کارکنان بسیار ماهر با تحصیالت خاص در برخی از 
از 2۰  صنایع، مشاغل و مکان ها وجود دارد. بیش 
درصد از نیروی کار می توانند دقیقا به همان اندازه 
که روزانه و به صورت حضوری در دفتر کار می کنند، 
این  و  انجام دهند  دورکاری  به صورت  را  فعالیت ها 
کار، به معنای افزایش سه تا چهار برابری دورکاری 
قبل از شیوع بیماری در خانه است و تاثیر زیادی بر 
اقتصاد شهری، حمل ونقل و هزینه های مصرف کننده 
خواهد داشت. با این وجود بیش از نیمی از نیروی 
یا  دارند  برای دورکاری  کار فرصت و شانس کمی 
اصال هیچ فرصتی ندارند و همچنین برخی از مشاغل 
نیاز به همکاری با دیگران یا استفاده از ماشین آالت 
مانند  فعالیت هایی  مثال  به عنوان  دارد.  تخصصی 
شود.  انجام  کار  محل  در  باید  سی تی اسکن  انجام 
بسیاری از مشاغل با دستمزد و دانش کم، بیشتر در 
معرض خطر روندهای گسترده ای مانند اتوماسیون 
و روند دیجیتالی قرار دارند. بنابراین دورکاری باعث 

افزایش نابرابری ها در سطح اجتماعی نیز می شود.
پتانسیل دورکاری توسط مشاغل مشخص نمی شود 
می شود.  تعیین  فعالیت ها  و  کارها  توسط  بلکه 
دورکاری مجموعه ای از مسائل و چالش ها را برای 
شرکت ها  و  می کند  ایجاد  کارفرمایان  و  کارکنان 
و  مربیگری  بهترین  ارائه  چگونگی  درخصوص 
از راه دور و نحوه پیکربندی  رهبری و تسهیلگری 
کارکنان،  ایمنی  افزایش  برای  کاری  فضاهای 
که  دیگری  پیچیده  سواالت  از  بسیاری  میان  در 
درخصوص ویروس کرونا مطرح شده است، تحقیق 
و بررسی می کنند. از نظر کارفرمایان، کارکنان در 
تالشند تا بهترین تعادل و تناسب را در خانه پیدا 
کنند و خود را برای دورکاری مجهز کنند. پتانسیل 
دورکاری- یا کاری که نیازی به تعامل بین فردی 
یا حضور فیزیکی در یک محل کار خاص نیست- 

در طیف وسیعی از کشورها از جمله چین، فرانسه، 
و  انگلستان  اسپانیا،  مکزیک،  ژاپن،  هند،  آلمان، 
برای  و  است  شده  تحلیل  و  تجزیه  ایاالت متحده 
بیش  در  فعالیت   2۰۰۰ از  بیش  تحلیل  و  تجزیه 
از 8۰۰ شغل و شناسایی فعالیت ها و مشاغلی که 
مدل  از  دارند،  دورکاری  برای  پتانسیل  بیشترین 
شغلی  اطالعات  شبکه  براساس   MGI کار  نیروی 
)O*NET( استفاده شده است. توانایی دورکاری به 
و  شغل  هر  در  شده  انجام  فعالیت های  از  ترکیبی 
به زمینه جسمی، مکانی و بین فردی آنها بستگی 
دارد. بنابراین ابتدا میزان نظری و تئوری بودن یک 
فعالیت در زمینه دورکاری ارزیابی شده است و این 
موضوع ارتباط دارد با اینکه آیا کارمند برای انجام 
استفاده  دیگران،  با  تعامل  به  نیاز  خود،  کار  دادن 
به لحاظ  یا تجهیزات مخصوص که  از ماشین آالت 
جسمی حضور در محل کار را ضروری می کند دارد 
یا خیر؟ بسیاری از فعالیت های بدنی یا دستی)یدی( 
و همچنین کارهایی که نیاز به استفاده از تجهیزات 
ثابت دارند، به صورت دورکاری امکان پذیر نیستند، 
مانند: مراقبت )از بیمار یا غیره(، کار با ماشین آالت، 
پردازش  و  آزمایشگاهی  تجهیزات  از  استفاده 
فعالیت هایی  اما  فروشگاه ها،  در  مشتری  معامالت 
برقراری  اطالعات،  پردازش  و  جمع آوری  مانند 
کدگذاری  و  مشاوره  آموزش،  دیگران،  با  ارتباط 
به صورت دورکاری  تئوری می توانند  نظر  از  داده ها 
دریافته اند  کارفرمایان  این،  بر  عالوه  شوند.  انجام 
اگرچه برخی از کارها را می توان از راه دور در یک 
به صورت حضوری  آنها  انجام  اما  داد،  انجام  بحران 
بسیار موثرتر است. این فعالیت ها شامل مربیگری، 
و  مشتری  روابط  ایجاد  است.  بازخورد  و  مشاوره 
شرکت،  یک  به  جدید  کارمندان  آوردن  همکار؛ 
که  کارهایی  و  آموزش  تصمیم گیری،  و  مذاکره 

تحلیلی از2 هزار فعالیت در 8۰۰ شغل در مورد میزان بهره وری کارکنان

چه آینده ای برای دورکاری وجود دارد؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3723777-%DA%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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نگاه آخر
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