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کاهش هزینه های مبادله

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید که تسهیل تولید صنایع ساخت محور منجر به 
افزایش تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال و افزایش تنوع صادرات می شود.

ـــای  ـــش هزینه ه ـــری و کاه ـــت رقابت پذی ـــه تقوی ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــران ب ـــاق ته ـــدن ات ـــیون صنعت ومع ـــس کمیس ـــب رئی نای
ـــت. ـــد اس ـــت از تولی ـــق حمای ـــن مصادی ـــه از مهمتری مبادل
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کالهـــی صمـــدی بـــا اشـــاره بـــه الزامـــات 
ــال  ــذاری سـ ــه در نامگـ ــد کـ ــتیبانی از تولیـ پشـ
جـــاری بـــه آن توجـــه شده اســـت، گفـــت: 
ـــز  ـــش، مرک ـــال پی ـــک س ـــدود ی ـــبختانه از ح خوش
ـــب  ـــط کس ـــود محی ـــش و بهب ـــات، پای ـــی مطالع مل
ـــع  ـــر مان ـــی، ام ـــادی و دارای ـــور اقتص وکار وزارت ام
زدایـــی در فضـــای کســـب وکار را بـــا همـــکاری 
اتـــاق تهـــران در دســـتور کار قـــرار داده اســـت. 
اکنـــون کـــه شـــعار ســـال 1400 نیـــز »تولیـــد، 
برگزیـــده  زدایی هـــا«  مانـــع  و  پشـــتیبانی ها 
ـــتری  ـــت بیش ـــا جدی ـــد ب ـــت بای ـــن حرک ـــده، ای ش
ـــز  ـــی نی ـــای دولت ـــایر نهاده ـــد و س ـــدا کن ـــه پی ادام
ـــته  ـــه داش ـــن زمین ـــتری در ای ـــکاری بیش ـــد هم بای

باشـــند.
اخیـــر  اینکـــه در ســـال های  بیـــان  بـــا  او   
عمـــده تمرکـــز دولـــت و بخـــش خصوصـــی بـــه 
بهبـــود شـــاخص ســـهولت کســـب وکار معطـــوف 
توجهاتـــی  رغـــم  بـــه  افـــزود:  بوده اســـت، 
کـــه در داخـــل کشـــور در زمینـــه شـــاخص 
ســـهولت کســـب وکار صـــورت گرفتـــه ، شـــاخص 
ــوردار  ــتری برخـ ــت بیشـ ــری از اهمیـ رقابت پذیـ
اســـت. درجـــه اهمیـــت ایـــن دو شـــاخص 
را می خواهـــم بـــا ذکـــر یـــک مثـــال بیـــان 
کنـــم؛ شـــاخص ســـهولت کســـب وکار بـــه شـــما 
ــاک  ــن خـ ــال در ایـ ــرای مثـ ــه بـ ــد کـ می گویـ
ـــاخص  ـــا ش ـــت ام ـــت اس ـــل کاش ـــت قاب ـــد درخ چن
رقابـــت پذیـــری بـــه ایـــن مســـاله توجـــه دارد 
ـــت  ـــت درخ ـــرای کاش ـــط ب ـــن محی ـــاک ای ـــه خ ک
ـــن  ـــد. بنابرای ـــی باش ـــی های ـــه ویژگ ـــد دارای چ بای
شـــاخص رقابت پذیـــری مســـایل بنیادی تـــری را 

تبییـــن می کنـــد.
ــت  ــف رقابـ ــه »ضعـ ــدی در ادامـ ــی صمـ کالهـ

پذیـــری« و»بـــاال بـــودن هزینه هـــای مبادلـــه«را 
از جملـــه مشـــکالت ســـاختاری اقتصـــاد ایـــران 
عنـــوان کـــرد و گفـــت: عمـــده رشـــد صادراتـــی 
کشـــور بـــه حـــوزه مـــواد خـــام اعـــم از فلـــزات 
ـــده  ـــدود ش ـــیمی مح ـــی و محصـــوالت پتروش اساس
ـــل  ـــه دلی ـــز ب ـــران نی ـــور ای ـــاخت مح ـــع س و صنای
ــف  ــون، ضعـ ــاختاری چـ ــکالت سـ ــود مشـ وجـ
رقابت پذیـــری و بـــاال بـــودن هزینـــه مبادلـــه 

جریمـــه می شـــوند.
ــران  ــاق تهـ ــدگان اتـ ــات نماینـ ــو هیـ ــن عضـ ایـ
ــه  ــود دارد کـ ــی وجـ ــن نگرانـ ــه ایـ ــزود: البتـ افـ
ـــردن  ـــی ک ـــیر اجرای ـــی در مس ـــتگاه های اجرای دس
ــع  ــته، صنایـ ــیاق گذشـ ــه سـ ــال بـ ــعار امسـ شـ
ــد؛  ــرار دهنـ ــه قـ ــون توجـ ــتی را در کانـ باالدسـ
ــن  ــن و هموارتریـ ــاه تریـ ــن کوتـ ــه ایـ ــرا کـ چـ
ـــود.  ـــد ب ـــد خواه ـــتیبانی از تولی ـــرای پش ـــیر ب مس
بـــه عبـــارت دیگـــر، احتمـــاال بسترســـازی و 
مانـــع زدایـــی از تولیـــد 30 شـــرکت بـــزرگ در 
چنـــد رشـــته فعالیـــت صنعتـــی، ســـاده تـــر از 
تســـهیل امـــور چندیـــن هـــزار شـــرکت کوچک و 
ـــت  ـــف فعالی ـــه در ســـطوح مختل متوســـط اســـت ک
می کننـــد. بنابرایـــن بیـــم آن مـــی رود کـــه بـــار 
دیگـــر صنایـــع ســـاخت محـــور کـــه تولیـــدات 
ـــت،  ـــوردار اس ـــری برخ ـــزوده باالت ـــا از ارزش اف آنه
قربانـــی منافـــع کوتـــاه مـــدت و زودبـــازده شـــوند.

ـــق  ـــن مصادی ـــم تری ـــاید مه ـــت: ش ـــه گف او در ادام
ــت  ــد، تقویـ ــی از تولیـ ــع زدایـ ــتیبانی و مانـ پشـ
ـــی  ـــای مبادالت ـــش هزینه ه ـــری و کاه ـــت پذی رقاب
ـــای  ـــد کااله ـــش تولی ـــه آن افزای ـــه نتیج ـــد ک باش
ـــش  ـــاال و افزای ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــور ب ـــاخت مح س

تنـــوع صـــادرات خواهـــد بـــود. 

هشدار به تجار ایرانی برای همکاری با شرکت های تایلندی
معاونت بین الملل اتاق ایران از تجار ایرانی خواست در ارتباط با شرکت های تایلندی از طریق بخش 

اقتصادی سفارت ایران در بانکوک احراز هویت این شرکت ها را دریافت کنند.
بنابر اعالم معاونت بین الملل اتاق ایران به تازگی موارد کالهبرداری از سوی شرکت های )کاغذی( تایلندی 
که وجود خارجی ندارند، افزایش یافته است، بنابراین الزم است تجار ایرانی با هماهنگی سفارت ایران در 

بانکوک پیش از هرگونه اقدامی بررسی های الزم درباره شرکت موردنظر خود را انجام دهند.
در موارد جدید شاهد دریافت مبالغ زیر 10 هزار دالر از طرف ایرانی توسط این شرکت های کاغذی بوده ایم 
که احتمال پیگیری شکایت از طریق وکیل و پرداخت هزینه های آن را کاهش می دهد. البته در آخرین مورد 

در اسفندماه 13۹۹، از یک کالهبرداری ۶00 هزار دالری جلوگیری به عمل آمد.
منظور  به  را  تایلندی، هماهنگی های الزم  با طرف های  اقدام  هرگونه  از  قبل  ایرانی  تجار  توصیه می شود 

اعتبارسنجی شرکت های مذکور را با سفارت ایران در بانکوک انجام دهند.
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چگونه از رد پای دیجیتالی خود 
محافظت کنیم؟

از آنجا که اینترنت تقریبا همه جنبه های زندگی 
ما را دربرگرفته است، اجتناب از این که نوعی 

حضور آنالین داشته باشیم، دشوار است.
به گزارش ایسنا، ردی پای دیجیتالی، به آثار به جا 
مانده از فعالیتهای آنالین شما اطالق می شود؛ مثل 
وقتی که به طبیعت گردی می روید و آثار حضور 
غذا  های  مانده  باقی  سوخته،  چوبهای  مانند  شما 
ایجاد  جنگل  در  روی  پیاده  هنگام  که  مسیری  و 
کرده اید، دیده می شود. در قضیه رد پای دیجیتالی، 
آثاری که از خود بر جای می گذارید، دیتا هستند. 
این رد پای دیجیتالی بر حسب فعالیتی که داشته 
گیرد.  می  قرار  غیرفعال  و  فعال  شاخه  دو  در  اند 
پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی به بررسی 

این موضوع پرداخته است.
انواع مختلف رد پای دیجیتالی

یک رد پای دیجیتالی فعال، با آگاهی و هدفمندی 
آگاهی  با  خودتان  که  است  دیتایی  و  شده  ایجاد 
از  برخی  گذارید.  می  بر جای  از خود  اینترنت  در 

مثالهای متداول دیتای هدفمند عبارتند از:
ایمیلها و پیامهای متنی

فرمهای آنالینی که تنظیم و ارسال می کنید
دیدگاههایی که پای یک مقاله یا ویدیو می گذارید

پستهای وبالگ و وب سایتهای شخصی
وضعیت،  آپدیتهای  اجتماعی،  رسانه  پستهای 

عکسها و ویدیوها
باید به خاطر داشته باشید که اگرچه این اطالعات 
را آگاهانه ایجاد کرده اند اما ممکن است نخواهید 

به مدت طوالنی نگه دارید یا آن را در دسترس افراد 
دیگری برای استفاده به شیوه هایی که مورد قبول 

شما نیست، قرار دهید.
رد پای دیجیتالی غیرفعال شما با اطالعات ناخواسته 
آنکه  بی  و  آگاهی  و  نیت  بدون  ایجاد شده که  ای 
انتخابی داشته باشید، از خود بر جای گذاشته اند. 
باشند  مواردی  توانند  می  ناخواسته  اطالعات  این 

نظیر:
فعالیت  توسط  که  ردگیری  اطالعات  و  کوکیها 

وبگردی شما ایجاد شده است
موقعیت مکانی شما که در هنگام استفاده از نقشه 

ها و سایر اپلیکیشنهای مکان یاب ایجاد شده اند
اطالعات  سایر  و  ایمیل  آدرس  پی،  آی  آدرس 
شما  آنالین  فعالیتهای  به  توانند  می  که  شخصی 

مرتبط باشند
ریسک برجای گذاشتن رد پای دیجیتالی

رد پای دیجیتالی شما می تواند اطالعات زیادی از 
شما به دیگران ارائه کند. در برخی از موارد استفاده 
مشروع از اطالعات شما وجود دارد مانند صاحبان 
وب سایت و تبلیغات کنندگان که اطالعات مربوط 
به عادتهای آنالین و عالقمندیهای خریدتان را جمع 
می کنند تا بهتر قادر به پاسخگویی به نیازهای شما 
اما رد پای دیجیتالی شما می تواند توسط  باشند. 
عوامل  سایر  و  کالهبرداران  خالفکاران،  هکرها، 
ترین  قابل توجه  قرار گیرد.  استفاده  خرابکار مورد 

ریسک مربوط به این دسته عبارتند از:
افراد  که  ریسکی  بزرگترین  شاید  هویت:  دزد 
سرقت  به  هستند،  مواجه  آن  با  آنالین  فضای  در 
رفتن هویتشان است که در صورت بر جای ماندن 
اطالعات حساس و شخصی کافی در محیط آنالین، 

می تواند اتفاق بیافتد.
فیشینگ و کالهبرداریهای دیگر: خالفکاران گاهی 

اطالعات کافی درباره شخصی به دست می آورند تا 
بتوانند وی را طعمه کالهبرداری قرار دهند. در حمله 
تماس  خود  قربانی  با  اینترنتی  خالفکار  فیشینگ، 
گرفته و وانمود می کند یکی از افراد آشنای وی است 

تا از وی پول یا اطالعات ارزشمند درخواست کند.
دیجیتالی شما  پای  رد  از  معموال  تبلیغات  تبلیغات: 
برای  افراد  از  بسیاری  اما  می کند  مشروع  استفاده 

اهداف تبلیغاتی ردیابی می شوند.
می  احتمالی  یا  فعلی  کارفرمایان  کارفرما:  تحقیقات 
به  شما،  شخصی  زندگی  به  بردن  پی  برای  توانند 
فعالیتهای  سایر  و  اجتماعی  شبکه  پستهای  بررسی 
آنالین شما بپردازند. با توجه به این که تا چه حد در 
اینترنت فعال هستید، زندگی شخصی شما می تواند 
یا  رفتارها  برخی  و  گیرد  قرار  دید عموم  در معرض 
عقاید مذهبی و سیاسی شما ممکن است مورد پسند 

کارفرمایان قرار نگیرد.
چگونه رد پای دیجیتالی خود را مدیریت کرده و به 

حداقل برسانیم؟
محیط  در  از خود  دیجیتالی  پای  رد  هیچ  که  این   
آنالین بر جای نگذارید، غیرممکن است اما اقداماتی 
برای به حداقل رساندن آنها می توانید انجام دهید. 

این اقدامات عبارتند از:
در  خود  اصلی  ایمیل  آدرس  از  استفاده  از  اجتناب 
زمان ایجاد اکانتها در وب سایتها و پلتفرمهای کامنت 
گذاری: آدرسهای ایمیل موقتی بسازید تا مانع از آن 
شوید کسی بتواند تصویری از سایتها و سرویسهایی 

که از آنها استفاده می کنید ایجاد کند.
تنظیم دقیق گزینه های حریم خصوصی در حسابهای 
زندگی  باشد  نداشته  لزومی  شاید  اجتماعی:  رسانه 
شخصی شما در معرض دید همه قرار گیرد بنابراین 
هر محتوایی را به اشتراک نگذارید. پستهای توییتر، 
تماسهای  یا  به دوستان  را  اینستاگرام  و  بوک  فیس 

پلتفرمهای  از  استفاده  و  کنید  محدود  نزدیکتان 
رسانه اجتماعی که چنین اجازه ای را به شما نمی 

دهند را متوقف کنید.
جدا کردن شخصیهای شخصی و حرفه ای خودتان: 
این ایده خوبی است که آدرسهای ایمیل متفاوتی 
امور  و  کاریابی  برای  و  شخصی  فعالیتهای  برای 
دیگر استفاده کنید. این امر تحقیقات کارفرمایان 

درباره حضور آنالین شما را دشوارتر می کند.
پستها،  درباره  اعتبارتان:  و  شهرت  از  مراقبت 
اظهارنظرها و پیامهای آنالینی که ارسال می کنید، 
دقت کنید زیرا نمایانگر شخصیت شما هستند. از 
عبارت و دستور زبان صحیح استفاده کرده و از بی 
ادبی و توهین اجتناب کنید. همچنین بیش از حد 
از خودتان اطالعات ندهید. تصور کنید کارفرمای 
اید را  احتمالی تان اگر اطالعاتی که پست کرده 

مشاهده کند، درباره شما چه فکری خواهد کرد.
سایتها:  وب  سوی  از  اطالعات  فروش  با  مخالفت 
وب سایتها ابزارهایی را اضافه می کنند که به شما 
اطالعات شخصی خود  با فروش  اجازه می دهند 
مخالفت  شرکایشان  با  آنها  گذاری  اشتراک  با  یا 
کنید. اگر چنین کنترلهایی وجود دارند، دنبالشان 
بگردید و فعالشان کنید. به عنوان مثال می توانید 
در صفحه حریم خصوصی گوگل، توقف شخصی 
نیازهایتان در  و  اساس سالیق  بر  تبلیغات  سازی 

سرویسهای گوگل را غیرفعال کنید.
وب  در  محرمانه  یا  پرایوت  حالت  به  اتکا  عدم 
است  ممکن  مرورگرتان  پرایوت  گزینه  سایتها: 
رایانه  در  که  اطالعاتی  رساندن  حداقل  به  برای 
شخصی شما ذخیره می شود، مفید باشند اما برای 
رد پای دیجیتالی خود بیش از آن به این گزینه 
متکی نشوید زیرا تاثیری در اطالعاتی که درباره 

شما در اینترنت ذخیره می شود، ندارد.
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ارائه خدمات مشاوره به 
بنگاه ها برای رفع موانع تولید و 

کسب و کار
بخش هـای  در  تهـران  اتـاق  مرکـز مشـاوره 
بانکـی،  امـور  اجتماعـی،  تامیـن  مالیـات، 
و همچنیـن  مالـی، محیط زیسـت  بازرگانـی، 
ورشکسـتگی، آمـاده ارائه تخصصـی خدمات 
مشـاوره  بـه فعـاالن اقتصـادی و بنگاه هـای 

عضـو اتـاق تهـران اسـت.
مرکـز مشـاوره اتـاق تهـران در بخش هـای مالیات، 
تامیـن اجتماعـی، امـور بانکـی، بازرگانـی، مالـی، 

آمـاده  ورشکسـتگی،  همچنیـن  و  محیط زیسـت 
فعـاالن  بـه  مشـاوره   خدمـات  تخصصـی  ارائـه 
اقتصـادی و بنگاه هـای عضـو اتـاق تهـران اسـت. 
بـه گفتـه معاون کسـب و کار اتـاق تهـران، صاحبان 
بنگاه هـا می تواننـد بـا مراجعـه حضـوری بـه ایـن 
مرکـز یـا تماس بـا مشـاوران مسـتقر در آن، موانع 
چالش هـای  بـرای  و  رفـع  را  خـود  درون بنگاهـی 

بیابنـد. مناسـب  راهـکار  برون بنگاهـی 
معـاون کسـب و کار اتـاق تهـران بـا اشـاره بـه ارائه 
مشـاوره های تخصصـی رایگان به بنگاه هـا و فعاالن 
اقتصـادی عضـو اتـاق تهران از سـوی ایـن معاونت، 
گفـت: فعـاالن اقتصـادی می تواننـد آن بخـش از 
موانـع کسـب و کار کـه بـه طـور خـاص بـه عملکرد 
درون بنگاهـی مربـوط می شـود را بـا مراجعـه بـه 
مشـاوران خبـره در معاونت کسـب و کار اتـاق تهران 

رفـع و رجـوع کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق تهـران، هومـن 
همچنیـن  بنگاه هـا  صاحبـان  افـزود:  حاجی پـور 
می تواننـد پیشـنهادها و نظرات خـود را در رابطه با 
انـواع موانـع برون بنگاهی که از عهده ایشـان خارج 
اسـت را برای طرح و رسـیدگی در کمیسـیون های 
تخصصـی اتـاق تهـران و نیـز شـورای گفت و گـوی 
ایـن  بـا  دولـت و بخش خصوصـی اسـتان تهـران، 

معاونـت در میـان بگذارنـد.
اتخـاذ  بـا  اقتصـادی  فعـاالن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کاهـش  در  خـود،  بهینـه  اقدامـات  و  تصمیمـات 
خواهنـد  اثرگـذار  تحریـم  از  ناشـی  آسـیب های 
اقدامـات  و  تصمیمـات  در  اگرچـه  افـزود:  بـود، 
مجـری  و  سیاسـت گذار  نهادهـای  برون بنگاهـی، 
فعـال در بخـش دولتـی، نقـش پررنگ تـری دارند، 
امـا بخـش دیگـری از ایـن تصمیمـات مربـوط بـه 
شـیوه مدیریـت و اتخـاذ تدابیـر فنـی و مبتنـی بر 

می شـود. بنگاه هـا  درونـی  اعضـای  دانـش 
اتـاق تهـران، عـدم  بـه گفتـه معـاون کسـب و کار 
آکاهـی درسـت از قوانیـن و مقـررات و کم توجهـی 
بـه آنهـا، منجـر بـه تحمیـل هزینه هـای مالـی و 
اعتبـاری فراوانـی بـرای بنگاه هـای بخش خصوصی 
دریافـت مشـاوره های تخصصـی  بـا  می شـود کـه 
بخـش  می تـوان  بازرگانـی،  اتـاق  قانونـی  نهـاد  از 

عمـده ای از ایـن هزینه هـا را حـذف کـرد.
حاجی پـور در ادامـه بـا اشـاره بـه فعالیـت مسـتمر 
مرکـز مشـاوره اتـاق تهـران و ارائـه خدمت رسـانی 
بـه اعضـای اتـاق تهـران، تصریح کـرد کـه راه های 
ارتباطـی فعـاالن اقتصـادی بـا ایـن مرکـز از طریق 
مسـتقیم  تمـاس  تلفـن  و   18۶۶ تمـاس  شـماره 
شـماره  بـه  تهـران  اتـاق  کسـب و کار  معاونـت 
88714472 و 88714473 و نیـز بخـش خدمـات 
 مشـاوره آنالیـن وب سـایت اتـاق تهـران به نشـانی
http://www.tccim.ir/consultation_

اسـت. برقـرار   menu.aspx
همچنیـن مشـاوران ایـن مرکـز در بخش هـای زیر 
آمـاده ارائـه خدمات رسـانی بـه اعضای اتـاق تهران 

: هستند
امـور مالیـات: آقایان پیمـان دارابیـان، عباس خدر، 

اربابی فر محمـد 
امـور تامیـن اجتماعـی و قوانیـن کار: خانـم صغـرا 

علی آبـادی، آقـای سـید جـالل کامـران
امور بانکی: آقای غالمحسین ملک لو

امـور بازرگانـی و گمرکی: آقایان هومـن حاجی پور، 
سـید محمود بهشـتیان، علی معقولی

اصـالح سـاختار مالـی شـرکت ها: آقای میرحسـین 
مالیری

محیط زیست: آقای مهرداد کتال محسنی
ورشکستگی: آقای امیر کرمانشاهی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی 
دمشق

و  شصت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پاویون 
دمشق/ بازرگانی  بین المللی  نمایشگاه  دومین 

سوریه شهریور ماه ۱4۰۰برگزار خواهد شد.
سـوریه شـهریور ماه 1400 توسط شـرکت سهامی 
نمایشـگاه های بین المللـی جمهوری اسـالمی ایران 

بـه عنـوان مجری نمایشـگاه برگزار خواهد شـد. 
متقاضیـان و عالقمنـدان می تواننـد جهـت کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـا دفتـر نمایشـگاه های خارجـی 
 22۶۶2۶۹2-21۹125۶8 شـماره  بـه  شـرکت 

تمـاس حاصـل فرماینـد.
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با هر کارت بانکی می توان چک های جدید را ثبت کرد
سخنگوی اجرای قانون جدید چک اعالم کرد: امکان ثبت چک های جدید با استفاده از کلیه کارت های 

شتابی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، آمنه نادعلیزاده درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: در حال حاضر امکان ثبت چک 
با استفاده از کارت های شتابی در اپلیکیشن های پرداخت فراهم شده است. به عبارت دیگر با کارت هر بانکی 

امکان صدور و ثبت چک وجود دارد. 
وی افزود: چک های جدید بنفش رنگ از اولین روز کاری سال جدید توسط شبکه بانکی توزیع شده است 
و از این پس صرفا این چک ها به مشتریان تحویل داده خواهد شد. مشتریان می توانند از طریق سامانه 
استعالم اعتباری از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اعم از تعداد و مبلغ چک های برگشتی وی مطلع 

شوند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، اظهار کرد: این سرویس با 
ارسال شماره شناسه 1۶ رقمی چک به سرشماره 701701 از طریق پیامک و نیز مراجعه به وب سایت بانک 

مرکزی و اپلیکیشن های بانکی قابل ارائه به مشتریان است.
وی ادامه داد: دسته چک های قدیمی فعال نیازی به تعویض ندارند و به روال سابق کارسازی می شوند. 

عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر؛

بخشنامه دستمزد ۱4۰۰ ابالغ 
شد/ افزایش حق مسکن 

کارگران به دولت رفت
عضو شورای عالی کار از ابالغ بخشنامه دستمزد 
۱4۰۰ به ادارات کار استانها خبر داد و گفت: عالوه 
بر این، افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نیز 
تقدیم  کار  وزیر  سوی  از  نهایی  تصویب  جهت 

دولت شده است.

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــک در گفت وگ ــا تاجی محمدرض
ــی  ــه مصوبــه شــورای عال ــورد اینک ــر، در م مه
ــاری  ــال ج ــکن س ــق مس ــش ح ــرای افزای کار ب
ــه  کارگــران چــه زمانــی جهــت تصویــب نهایــی ب
ــش  ــار داشــت: افزای ــت ارســال می شــود، اظه دول
ــت دارد و  ــب در دول ــه تصوی ــاز ب حــق مســکن نی
ــی  ــن جلســه شــورای عال ــز در آخری ــر کار نی وزی
ــش  ــه افزای ــرد ک کار )اواخــر اســفندماه( اعــالم ک
ــه  ــت ب ــد فوری ــا قی ــکن را ب ــه مس ــک هزین کم
ــا از ابتــدای ســال اجــرا  دولــت ارســال می کنــد ت

ــود. ش
ــزود:  ــی کار اف ــورای عال ــران در ش ــده کارگ نماین
مطابــق بــا اخبــار اعــالم شــده، درخواســت افزایش 
کمــک هزینــه مســکن کارگــران بــه دولــت ارســال 
شــده و هــر زمــان در دولــت تصویــب شــود، بایــد 
از ابتــدای فروردیــن 1400 در دســتمزد کارگــران 
ــل از آن  ــای قب ــاوت ماه ه ــده و مابه التف ــاظ ش لح

بــه کارگــران پرداخــت شــود.
ــی  ــورای عال ــه ش ــه مصوب ــادآوری اینک ــا ی وی ب
کار افزایــش کمــک هزینــه مســکن از 300 هــزار 
تومــان بــه 450 هــزار تومــان اســت، گفــت: 
ــای  ــر در ماه ه ــی اگ ــکن حت ــه مس ــک هزین کم
ــب  ــت تصوی ــم در دول ــاه ه ــن م ــد از فروردی بع
ــات  ــه معوق ــف هســتند ک ــان مکل شــود، کارفرمای

ــد. ــال کنن ــاه اعم ــن م را از فروردی
دســتمزد  بخشــنامه  آیــا  اینکــه  دربــاره  وی 
ــه ادارات کار  ــی کار، ب ــه شــورای عال 1400، مصوب
ــت:  ــر، گف ــا خی ــت، ی ــده اس ــالغ ش ــتان ها اب اس
ــت. ــده اس ــالغ ش ــتمزد 1400 اب ــنامه دس بخش

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــرای مشــاهده 
ــه  ــا مراجع ــه اینج ــتمزد 1400 ب ــنامه دس بخش

ــد. کنی
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

در سال های پس از پیروزی انقالب تحقق یافت؛

رشد ۱2 برابری ظرفیت 
نیروگاه های کشور

تهران- ایرنا- ظرفیت نصب شده صنعت نیروگاهی 
ابتدای  به  نسبت  برابری   12 رشد  با  کشورمان 
پیروزی انقالب اسالمی، در سایه تالش متخصصان 

داخلی به بیش از 85 هزار مگاوات رسیده است.
ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  یکشنبه  روز  گزارش  به 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور 42 سال پیش 
با وجود متخصصان خارجی تنها هفت هزار  و 24 
از  بخشی  توانست  می  میزان  این  که  بود  مگاوات 
بسیاری  و  تامین کرده  را  برقی کشورمان  نیازهای 
امکان پاسخ گویی  نبود ظرفیت  نیازها در سایه  از 

نداشت.
خروج  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  همزمان 

متخصصان خارجی از صنعت نیروگاهی کشور، رفته 
رفته متخصصان و شرکت های داخلی صنعت برق، 
گرفتند  را  خارجی  و شرکت های  متخصصان  جای 
و با توسعه ظرفیت های داخلی، روند رشد ظرفیت 

نیروگاهی کشور نیز شیب تندتری به خود گرفت.
صنعت  در  داخلی  متخصصان  جایگزینی  بر  عالوه 
نیروگاهی،  تالش خوبی هم برای سرمایه گذاری در 

این بخش صورت گرفت.  
در  دوازدهم  دولت  نیروی  وزیر  اردکانیان«  »رضا 
بود:  باره گفته  این  نوزدهم بهمن ماه سال ۹۹ در 
در کشور سرمایه گذاری خوبی روی انرژی الکتریکی 
که  است  آن  از  حاکی  موضوع  این  و  شده  انجام 
متناسب با سرمایه گذاری از درآمدهای نفتی برای 
علم، دانش و طراحی  توسعه  نیروگاه ها در  ساخت 

هم کار شده است.
کشورمان  در  نیروگاهی  منصوبه  ظرفیت  رشد 

پیش جمعیت  سال  که 42  افتاده   اتفاق  درحالی 
کشور نزدیک به 40 درصد جمعیت کنونی بود، در 

حالی که اکنون این میزان 2.3 برابر شده است.
نیروگاهی  شده  نصب  ظرفیت  رشد،  این  بر  عالوه 
در طول 42 سال با وجود تحریم هایی بوده که در 
با  شده  برخودار  بیشتری  شدت  از  اخیر  سال های 
اراده متخصصان داخلی  از عزم و  نتوانسته  اینحال 
و  این تالش  و  ذره ای کم کند  توسعه کشور  برای 
امکان  هم  که  رسیده  مرحله ای  به  اکنون  کوشش 
طراحی و هم امکان ساخت نیروگاه در کشور فراهم 

شده است.
هم  اکنون  بود:   گفته  نیرو  وزیر  رابطه  همین  در 

نیروگاه طراحی کرده و هم می سازیم.
ظرفیت نیروگاهی از همان سال های ابتدایی پیروزی 
انقالب اسالمی گام های بلندخود را به سوی توسعه 
برداشت و از سال 1357 به طور متوسط ساالنه یک 
هزار و 733 مگاوات به ظرفیت منصوبه نیروگاهی 
افزوده شدتا به رقم ۶0 هزار و ۶51 مگاوات در نیمه 
سال 13۹2 و هنگام روی کار آمدن دولت تدبیر و 

امید رسید.
روند احداث نیروگاهی در دولت تدبیر و امید شتابی 
در  که  گونه ای  به  گرفت  خود  به  پیش  از  بیش 
مردادماه سال 13۹2 که دولت یازدهم فعالیت خود 
را آغاز کرد، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور به 

۶۹ هزار و 134 مگاوات رسیده بود.
این رقم در پایان سال 13۹2 به 70 هزار و 27۹ 
پایان سال 13۹3 به 73 هزار و 1۶0  مگاوات، در 
مگاوات، در پایان سال 13۹4 به 74 هزار و 103 
پایان سال 13۹5 به 7۶ هزار و 428  مگاوات، در 
پایان سال 13۹۶ به 78 هزار و 7۹4  مگاوات، در 
پایان سال 13۹7 به 80 هزار و 4۶7  مگاوات، در 
پایان سال 13۹8 به 83 هزار و 50۶  مگاوات، در 

برای  دولت  این  تالش  از  نشان  که  رسید  مگاوات 
توسعه صنعت نیروگاهی دارد.

نیرو  وزارت  سوی  از  منتشره  آمارهای  براساس 
نیروگاه  جدید  ظرفیت  بیشترین   13۹8 درسال 
های حرارتی در دولت یازدهم و دوازدهم به میزان 
طول  در  که  شده  احداث  مگاوات   215 و  هزار   2

سال های گذشته بی سابقه بوده است.
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشورمان تا پایان بهمن 
ماه امسال  به 85 هزار مگاوات رسید و در واقع با 
گذشت 42 سال از پیروزی انقالب اسالمی، ظرفیت 
از  برابری   12 رشد  با  کشور  نیروگاهی  نصب شده 
به 85 هزار  7 هزار و 24 مگاوات در سال 1357 

مگاوات در بهمن ماه امسال  رسیده است.
نیروگاهی  شده  نصب  ظرفیت  برابر   12 رشد  این 
 1357 سال  از  ایران  جمعیت  که  است  درحالی 
 2.4 رشدی  با  نفر  میلیون   35 حدود  جمعیتی  با 

برابری به حدود 83 میلیون نفر رسیده است.
اردکانیان در این باره گفته: ظرفیت 85 هزار مگاوات 
نیروگاه نصب شده در کشور در مقایسه با هفت هزار 
مگاوات سال 57 حاکی از یک دستاورد بزرگ است.
در سال  برق حرارتی  عملکرد صنعت  به  نگاهی  با 
و  هزار  یک  امسال  که  است  آن  از  حاکی  جاری 
۶05 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی افزوده 
شده است و بهمن ماه امسال با راه اندازی واحد بخار 
حرارتی  نیروگاه های  نامی  ظرفیت  سبالن  نیروگاه 

ایران به ۶8 هزار و 77۹ مگاوات رسیده است.
 12۹ در  حرارتی  برق  تولید  واحد   582 تاکنون 
نیروگاه کشور احداث شده و در حال حاضر تعداد 
و  بخش خصوصی  مالکیت  تحت  حرارتی  واحدهای 
صنایع به 37۹ واحد و ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
مگاوات   4۶271 به  بخش خصوصی  مالکیت  تحت 

رسیده است.

https://www.irna.ir/news/84252889/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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متن کامل

توسعه شبکه برق تهران با به 
ثمر نشستن 33 طرح و برنامه 

مهم
تهران- ایرنا- بهره برداری از 33 طرح و برنامه 
مهم از جمله طرح های حوزه برق استان تهران 
در هشت سال گذشته بارقه ای از برق امید را در 
از کشورمان روشن کرد؛  این منطقه  دل مردم 
طرح هایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیک، 
کاهش  و  برقی  نیروگاه های  احداث  توسعه 

پرداخت بهای برق در استان تهران شد.
دولت در شرایط سخت تحریمی و شیوع کرونا، با 
راه اندازی پویش هرهفته #الف_ب_ایران با هدف 
امید بخشی به مردم در راستای توسعه طرح های 
مهم صنعت آب و برق از فرودین ماه سال گذشته 
افزونی  روز  شاهد  روز  به  روز  مردم  تا  کرد  تالش 
در  که  شوند  کشور  در  انرژی  و  برق  صنعت  رشد 
بی  دولت  های  از طرح  نیز  تهران  استان  بین  این 

نصیب نماند.
بهره برداری از طرح های مهم صنعت آب و برق در 
شرایط سخت تحریمی رقم خورد و این امر نشان 
از  و حمایت  داخلی  تولید  توان  بر  تکیه  با  داد که 
در  برق  رشد صنعت  به  توان  می  بخش خصوصی 

کشور کمک کرد.
خدمات  ارائه  توانیر،   پایگاه  های  گزارش  براساس 

توسعه  و  ایجاد  غیرحضوری،  صورت  به  مردم  به 
و  اتفاقات  مراکز  هوشمندسازی  )سامانه  هما  طرح 
فوریت های برق(، طرح چاوش )ارتقای رضایتمندی 
مشترکان از طریق بهبود ولتاژ تحویلی و  راه اندازی 
مرکز ملی پایش کنتورهای هوشمند کشور از جمله 
طرح هایی است که در پویش هر هفته الف ب ایران 

به بهره برداری رسید.
نظارت  )سامانه  سنم  طرح  اندازی  راه  همچنین 
مکانیزه( در طرح های توسعه مرکز زدایی و افزایش 
اختیارات شرکت های استانی و تعویض کابل های 
دیگر  از  خودنگهدار  کابل  با  توزیع  شبکه  فرسوده 
های  طرح  سایر  با  همزمان  که  است  هایی  طرح 

سازوکاری وزارت نیرو به ثمر نشست.
تولید  و  توزیع  انتقال،  طرح   23 از  برداری  بهره 

پراکنده شرکت برق منطقه ای تهران 
همزمان با سی و سومین هفته پویش #هرهفته_

الف_ب_ایران،  در دوم دی ماه سال گذشته، 23 
برق  شرکت  پراکنده  تولید  و  توزیع  انتقال،  طرح 
میلیارد   400 از  بیش  اعتباری  با  تهران  منطقه ای 
آبی  پروژه  و  خصوصی  بخش  همکاری  با  تومان 
انتقال آب از سد ماملو به بهره برداری رسید. طرح 
هایی از جمله احداث، توسعه، اصالح و بهینه سازی 
نیروگاه  توزیع و احداث هشت  انتقال و  شبکه های 
تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای تهران بود که 
به  نیرو  وزیر  دستور  با  ویدئوکنفرانس  صورت  به 

بهره برداری رسید.
برای احداث هشت نیروگاه تولید پراکنده با 43.5 
بخش  توسط  تومان  میلیارد   2۶1 تولید،  مگابایت 
افتتاح  برقی  پروژه های  بود.  شده  هزینه  خصوصی 
نیروگاه  پنج  پراکنده،  نیروگاه  سه  شامل  شده 
و  اصالح  برق،  تامین  پروژه   1۶ و  کوچک  مقیاس 
آنها  اجرای  از  هدف  که  است  شبکه  بهینه سازی 

قابلیت  و  پایداری  افزایش  مشترکان،  برق  تامین 
برق  تامین  و  برق  پایداری  بهبود  شبکه،  اطمینان 

مسکن مهر است.
طرح آبی نیز انتقال آب از سد ماملو به صنایع پایین 
دست نیز با اجرای 23 کیلومتر خط انتقال شامل 
نصب 2 مخزن است که از اهداف اجرای این پروژه 
مترمکعب  میلیون  هفت  ساالنه  تامین  به  می توان 
آب مورد نیاز نیروگاه های شهدای پاکدشت، شاهد 
و شهرک صنعتی عباس آباد، جلوگیری از برداشت 
آب های زیرزمینی و تامین آب مورد نیاز معادن شن 

و ماسه مستقر در منطقه اشاره کرد.
از میان این طرح ها 15 طرح مربوط به حوزه برق 
است که در طرح توسعه ای شرکت برق منطقه ای 
کیلوولت   230 ظرفیت  با  جدید  پست  یک  تهران 
طرح های  دیگر  از  و  بود  شده  ایجاد  بهارستان 
در  مهستان  کیلوولت   ۶3 پست  یک  افتتاحی 
هشتگرد ویژه تامین برق مسکن مهر و یک نیروگاه 
دیجی در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین بود که 
توسط شرکت برق منطقه ای تهران به یادگار ماند.

گفت  در  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت   
از  برداری  بهره  با  ایرنا می گوید:  با خبرنگار  گو  و 
23 طرح برقی، 400 مگاولت به ظرفیت شبکه برق 

منطقه ای تهران اضافه شد.
فعالیت شرکت  بیان می کند: حوزه  آرش کردی   
برق منطقه ای تهران سه استان تهران، البرز و قم 
است که این 23 طرح در دو استان تهران و البرز 
اجرایی شد که 15 طرح با سرمایه گذاری مستقیم 
مگاولت   43 ظرفیت  با  طرح  هشت  و  شرکت  این 

با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
وی درباره بهره برداری از دو طرح عمده در مهستان 
از  دهد:  می  ادامه  ورامین  چرمشهر  و  هشتگرد 
طرح های افتتاحی یک طرح به پست ۶3 کیلوولت 

مهر  برق مسکن  تامین  ویژه  در هشتگرد  مهستان 
شهرک  در  دیجی  نیروگاه  یک  و  واحد  هزار   20

صنعتی چرمشهر ورامین اختصاص یافت.
اجرای 8 طرح برقی در استان تهران

طرح های دولت تدبیر و امید در استان تهران به این 
جا ختم نمی شود بلکه همزمان با هفته دولت در 
شهریور ماه سال گذشته، هشت طرح دیگر به مبلغ 
2  هزار و 255 میلیارد ریال از سوی شرکت توزیع 

نیروی برق استان تهران به بهره برداری رسید.
این طرح ها شامل چهار طرح احداث نیروگاه تولید 
پراکنده در شهرستانهای پاکدشت، ورامین، مالرد و 
احمدآباد مستوفی در شهرستان اسالمشهر به مبلغ 
یک هزار و 4۶7 میلیارد ریال، احداث خروجی پست 
های ۶3 کیلوولت پرندک، نسیم شهر و ساتکاپ به 
بهینه  و  اصالح  احداث،  و  ریال  میلیارد   53 مبلغ 
شهرستانهای  در  معابر  روشنایی  و  شبکه  سازی 
تحت پوشش توزیع برق استان تهران به مبلغ 735 

میلیارد ریال بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در 
این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تامین برق متقاضیان 
جدید، کاهش تلفات، افزایش قدرت مانور و  قابلیت 
اطمینان شبکه از مهمترین اهداف  اجرای این طرح 
الف_ب_  هفته  هر  پویش  قالب  در  که  است  ها  
بصورت  سازها  و  ساخت  محور  مبنای  بر  و  ایران 

متمرکز با حضور وزیر نیرو به انجام رسیده است.
طرح  موفق  اجرای  همچنین  تیموری  رضا  حاجی 
حفظ قبوض کاغذی برق از سال ۹8 را کار تحسین 
گسترش  با  گفت:  و  کرد  اعالم  دولت  برانگیز 
ساختار  در  برق  غیرحضوری  خدمات  اپلیکیشن 
دولت الکترونیک شاهد ارائه خدمات سریع، آسان و 

مطمئن به مشترکان هستیم.
ارائه  دوازدهم  دولت  موثر  اقدامات  از  دیگر  یکی 

https://www.irna.ir/news/84284072/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B3%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85
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در گفتگو با مهر اعالم شد؛

کم لطفی وزارت نیرو به 
نیروگاه های کوچک مقیاس

یک مقام مسئول گفت: میزان مطالبه نیروگاه های 
ظرفیت  کیلووات  هر  ازای  به  مقیاس  کوچک 
به طور متوسط حدود یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان است اما این رقم برای نیروگاه های بزرگ 

کمتر از 4۰۰ هزار تومان است.
مقیاس  نیروگاه های  انجمن  رئیس  صدر،  احسان 
کوچک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
توسعه  مهم  چالش های  از  یکی  حاضر  حال  در 

کشور کمبود منابع سرمایه ای است، گفت: سرمایه 
گذاری خارجی تقریباً متوقف شده و حتی کشور به 
توسعه  ندارد.  دسترسی  نیز  خود  ارزی  درآمدهای 
زیرساخت برق هم بسیار سرمایه بر است و به همین 
توسعه  کافی  اندازه  به  گذشته  سال های  در  علت 

نیافته است.
سال  دو  یکی  تابستان های  در  البته  افزود:  وی 
برق  صنعت  کمک  به  مناسب  جوی  نزوالت  اخیر 
آمد ولی این امر پایدار نیست و به احتمال خیلی 
نشان  را  خود  امسال  تابستان  برق،  کمبود  زیاد، 
افتادگی  عقب  این  حل  راه  خوشبختانه  می دهد. 
تأمین  روش  سریع ترین  و  ارزان ترین  دارد.  وجود 
نیاز  که  هستند  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  برق، 
و  می دهند  کاهش  نصف  تا  را  سرمایه ای  منابع  به 
با توجه به شرایط کنونی کشور، یک موهبت الهی 

هستند.
مگاوات  هر  ایجاد  داد:  توضیح  مسئول  مقام  این 
یورو  هزار   ۶00 حدود  بزرگ  نیروگاهی  ظرفیت 
سرمایه نیاز دارد و حدود 400 هزار یورو نیز برای 
در  است  الزم  کننده  مصرف  به  برق  این  رساندن 
شود،  گذاری  سرمایه  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه 
ادامه داد: این ارقام در حالی است که نیروگاه های 
گذاری  سرمایه  یورو  هزار   400 با  کوچک  مقیاس 
می رسانند.  کننده  مصرف  به  را  برق  میزان  همان 
به این ترتیب اگر از ظرفیت این نیروگاه ها استفاده 
کنیم در کوتاه مدت نیاز به اجرای پروژه های گران 
قیمت و زمانبر توسعه شبکه برق برطرف می شود. 
این ظرفیت می تواند در شرایط کنونی برای کشور 

نجات بخش باشد.
کمک  با  صنعتی  شهرک های  برق  چالش  حل 

کوچک مقیاس ها
صدر ضمن یادآوری اینکه صنعت برق، زیر ساخت 

اظهار  می رود،  شمار  به  تولید  و  صنعت  بخش 
داشت: در بسیاری از مواقع در شهرک های صنعتی 
که  هستیم  شاهد  را  کوچکی  و  متوسط  واحدهای 
آنها  گذاری  سرمایه  برق  زیرساخت  نبود  دلیل  به 
که  است  حالی  در  این  است؛  افتاده  تعویق  به 
نیروگاه های مقیاس کوچک به سرعت می توانند این 

مشکل را برطرف کنند.
مقیاس  نیروگاه های  گذاران  سرمایه  گفت:  وی 
و  هستند  شخصی  سرمایه های  به  متکی  کوچک 
وابستگی حداقلی به منابع عمومی یا صندوق توسعه 
که  اخیر  سال های  در  همین جهت  به  دارند.  ملی 
است،  شده  کند  بزرگ  نیروگاه های  توسعه  آهنگ 
گذاری  سرمایه  جهاد  کوچک  مقیاس  نیروگاه های 

را ادامه داده اند.
به گفته رئیس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس، 
تنها 2  نیروگاه های کوچک مقیاس  اینکه  با وجود 
درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور هستند اما سهم 
جدید  ظرفیت های  ایجاد  در  درصدی   25 تا   20

تولید برق دارند.
کوچک  مقیاس  نیروگاه های  مشکل  بزرگترین  وی 
نیروگاه ها  کرد:  تصریح  و  دانست  آنها  معوقات  را 
پول برقی را که ۹ ماه پیش تولید کرده و به دولت 
این میزان،  نکرده اند.  تحویل داده اند هنوز دریافت 
یک  همین  است.  قبل  سال های  معوقات  منهای 
کوچک  نیروگاه  یک  شدن  زمین گیر  برای  مشکل 

مقیاس کافی است.
کم لطفی وزارت نیرو

باعث شده  پرداخت ها  در  تأخیر  داد:  توضیح  صدر 
نیروگاه ها در یک سال اخیر برخی ملزومات را 100 
درصد گران تر، خریداری کنند و ارزش مطالباتشان 
کند.  افت  درصد   100 نزدیک  پرداخت  زمان  در 
نیرو  وزارت  مالی  محدودیت های  متوجه  البته 

هستیم، اما این فشارها در کنار اینکه نرخ های خرید 
برق متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور افزایش 
به  است.  کرده  را خم  گذاران  کمر سرمایه  نیافته، 
عالوه طبق بررسی هایی که انجام شده متوجه شدیم 
که منابع وزارت نیرو به درستی مدیریت نمی شود و 
می تواند به شکل مناسب تری مدیریت شود. به طور 
مثال میزان مطالبه نیروگاه های کوچک مقیاس به 
ازای هر کیلووات ظرفیت به طور متوسط حدود یک 
میلیون و 300 هزار تومان است اما این رقم برای 
از 400 هزار تومان است  نیروگاه های بزرگ کمتر 
که آن هم البته خوب نیست ولی این تفاوت نشان 
می دهد که هنگام تخصیص همین منابع محدود به 

نیروگاه های مقیاس کوچک کم لطفی می شود.
افزود:  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  انجمن  رئیس 
و  عمومی  نهاد  به  اغلب  نیروگاه ها  این  چون 
نیستند  متصل  گذاری  سرمایه  بزرگ  صندوق های 
امکان جبران معوقات از منابع مالی خود را ندارند، 
به سابقه  قولی های مسبوق  بد  این  دیگر  از سویی 
وزارت نیرو موجب بدنامی نیروگاه داران نزد بانک ها 
برای ارائه تسهیالت سرمایه در گردش شده است. 
متأسفانه تأخیر بیش از حد در پرداخت ها کارد را به 
استخوان رسانده و در صورتی که این نیروگاه ها االن 
که فصل تعمیرات است پولی دریافت نکنند، قادر 
نیستند تعمیرات ساالنه خود را به موقع انجام دهند 
و احتماالً در تابستان نمی توانند با حداکثر ظرفیت 

به کمک شبکه برق بیایند.
است  بزرگی  نگرانی  این  گفت:  مسئول  مقام  این 
در  نیروگاه ها  این  ساالنه  درآمد  عمده  چراکه 
نیروگاه ها  نشدن  آماده  و  می شود  محقق  تابستان 
برای تولید در تابستان هم به زیان شبکه است هم 
به زیان تولید کننده و متأسفانه این چرخه معیوب 

ادامه پیدا می کند.
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یادداشت

متن کامل

بررسی آینده عرصه کار از نگاه موسسات تحقیقاتی

فرصتی برای بلوغ و توسعه 
انعطاف پذیری

کشورهای  از  بسیاری  که  زمانی  از  یک سال 
توسعه یافته به قرنطینه رفتند و کارکنان اداری 
کار از خانه را شروع کردند، گذشت. این بالیی 
بود که باعث شد هزاران پیش بینی در ذهن ها 
پیش بینی  کارشناسان  از  بعضی  بگیرد.  شکل 
می کردند که انقالبی در زندگی کاری مردم ایجاد 
در  بعضی می گفتند همه چیز  شود درحالی که 

نهایت به شکل عادی برخواهد گشت.
بعضـی از ایـن پیش بینی هـا همیـن حـاال بـه بوتـه 
آزمایـش گذاشـته شـده. بحـران کرونـا بعضـی از 
ترندها را که قبال وجود داشـتند، سـرعت بخشیده، 
مثـل روی آوردن بـه پرداخـت آنالیـن به جای پول 
نقـد. شـغل های تحویـل محصـول، همان طـور کـه 
خیلی هـا پیش بینـی کـرده بودنـد بـه یـک منبـع 
بـزرگ اشـتغال تبدیـل خواهـد شـد، حداقـل تـا 
زمانـی کـه کامیون هـای بـدون راننـده وارد بـازار 
شـوند. بـازار فروشـگاه های فیزیکـی از رونق خواهد 
افتـاد. گرچـه بحـث دورکاری بسـیار داغ اسـت؛ اما 
بسـیاری از حوزه هـا از ساخت وسـاز و تولیـد گرفته 
تـا خدمـات اورژانس، کمـاکان کارکنـان را ملزم به 

حضـور در محـل کار خواهنـد کـرد.

ممکـن اسـت سـوال کنیـد که چـرا طی یک سـال 
گذشـته بیـش از هر چیـزی روی محـل کار تمرکز 
کرده ایـم. علتـش ایـن اسـت کـه این حوزه بیشـتر 
از هـر چیـزی جـای بحـث دارد. حداقـل می تـوان 
گفـت یـک ترنـد کمـاکان بـه قـوت خـود باقـی 
خواهـد مانـد: یـک سیسـتم ترکیبـی کـه در آن، 
کارمندهـا چنـد روز از هفته حضوری در شـرکت ها 
کار می کننـد. »جولیـا هابزبـام« در گـزارش جدید 
کار  »دفتـر  از   Demos بریتانیایـی  اندیشـکده 
نامعلـوم« سـخن گفتـه، هـم به صورت مجـازی هم 
فیزیکـی. کارکنـان در آینـده، بیـن خانـه، کافـه و 
فضاهـای کار مشـترک در تـردد خواهنـد بـود. این 
رویکـرد باعـث کاهـش انـزوای اجتماعـی خواهـد 
شـد و در عیـن حـال، مشـقت رفـت و آمـد روزانه 
گـزارش  تخمیـن  طبـق  داد.  خواهـد  کاهـش  را 
اخیـر شـرکت مشـاوره مکنـزی، 20 تـا 25 درصـد 
کارمندهـا در کشـورهای توسـعه یافته بیـن سـه تا 
پنـج روز در هفتـه را از خانـه کار خواهند کرد. این 
چهـار برابـر رقـم افـرادی اسـت کـه قبـل از کرونـا 

می کردنـد. دورکاری 
نوزدهـم،  قـرن  در  تکنولـوژی  کـه  همان طـور 
تکنولـوژی  کـرد،  کارخانه هـا  روانـه  را  کارگـران 
امـروز هـم اجـازه خواهـد داد کارکنـان از ادارات 
متفـرق شـوند. دیگـر نیـازی نیسـت کـه کاغذهـا 
تحـت نظـارت یـک سرپرسـت، دسـت بـه  دسـت 
شـوند. کرونـا بـه کارفرماهـا ثابـت کرده کـه کار از 
خانـه، پربـازده خواهد بـود. کارکنان نیـز دورکاری 
را دوسـت دارنـد: نظرسـنجی اخیـر مایکروسـافت 
از کارکنـان شـرکت های مختلـف نشـان داده 73 
درصـد کارکنـان از انعطاف پذیری ای کـه دورکاری 

بـه ارمغـان آورده لـذت می برنـد.
ایـن تحولی اسـت کـه خـودش، خـودش را تقویت 

می کنـد. اگـر کارکنـان کمتر بـه محـل کار بیایند، 
شـرکت ها به »هـات دسـکینگ« به عنـوان بهترین 
شـکل اسـتفاده از ادارات، روی خواهنـد آورد )هات 
دسـکینگ یک سیسـتم سـازماندهی ادارات اسـت 
کـه در آن، کارمنـد هیـچ میـز یـا فضایـی مختص 
بـه خود نـدارد بلکه از هـر میزی کـه آن روز خالی 
باشـد اسـتفاده می کنـد(. طبـق گـزارش مکنـزی، 
کارفرماهـا درصددنـد انـدازه دفاتـر کار خـود را تـا 
30 درصـد کاهـش دهنـد. بعضی هـا از ایـن فرصت 
اسـتفاده می کننـد کـه کاهـش رد پـای کربـن در 
نتیجـه ایـن اقدام را در بـوق و کرنا کننـد. اما هات 
دسـکینگ موجـب کاهـش گسـتره دوسـتی ها در 
محیـط کار نیز می شـود. اگر چنین شـود، کارکنان 
انگیـزه کمتری دارند که پنـج روز در هفته به محل 
کار برونـد کـه این بـه پیدایـش ادارات کوچک تر و 
روی آوری بیشـتر بـه هات دسـکینگ منجـر خواهد 

شـد و ایـن چرخـه کمـاکان ادامه خواهد داشـت.
دور بـودن از محـل کار، معایبی هـم دارد. می تواند 
باعـث ایجـاد اسـترس و انـزوا شـود. پژوهش هـای 
موسسـه تحقیقاتـی گارتنـر نشـان داده 2۹ درصـد 
افسـردگی  احسـاس  کرونـا  به  دلیـل  کارکنـان 
داشـته اند. در بلندمـدت، حفـظ همـکاری سـخت 
خواهـد بـود. نوازنده هـا شـاید بتواننـد بـه تنهایـی 
سـازهای خـود را بـه خوبـی بنوازنـد اما اگـر با هم 
هماهنگ نباشـند، ارکستری شـکل نخواهد گرفت. 
آنکـه  احتمـال  باشـد،  طوالنی تـر  جدایـی  هرچـه 
همکارهـا بـدون هماهنگـی بنوازنـد، بیشـتر اسـت 
و نبـود روحیـه تیمـی می توانـد تعهـد کارکنـان را 
نسـبت بـه کارفرمایشـان کاهـش دهد: نظرسـنجی 
مایکروسـافت نشـان داده 41 درصد کارکنان دارند 
بـه ایـن فکـر می کننـد کـه در 12 ماه آینده شـغل 

خـود را تـرک کنند.

اگـر بـا تمام ایـن اوصـاف، مـدل ترکیبـی )تلفیقی 
از کار حضـوری و دورکاری( بـه قـوت خـود باقـی 
بمانـد، شـاید دلیلـش ایـن باشـد این مـدل نیز در 
تقویـت ترندهـای فعلی نقش دارد. اوال، بسـیاری از 
کارکنـان قبـل از کرونا هم از خانـه کار می کردند و 
شـب ها و آخـر هفته هـا بـه ایمیل هـا و تماس هـای 
کاری پاسـخ می دادنـد. قرنطینـه شـهرها مـرز بین 
کار و سـرگرمی را محوتـر کـرده. طبـق تحقیقـات 
انجمـن سـلطنتی بهداشـت عمومـی بریتانیـا، 5۶ 
درصـد کارکنـان گفته انـد فاصلـه گرفتـن کامـل از 
کار، هنـگام دورکاری بـه مراتـب سـخت تر اسـت. 
و نظرسـنجی موسسـه CIPD نشـان می دهـد 30 
خانه انـد  در  وقتـی  بریتانیایـی،  کارکنـان  درصـد 

سـاعات بیشـتری کار می کننـد.
مـدل ترکیبـی ممکـن اسـت یـک ترنـد دیگـر را 
دو  بـه  کارکنـان  تقسـیم  ببخشـد:  سـرعت  نیـز 
و  حرفـه ای  اداری،  )کارکنـان  یقه سـفید  گـروه 
نیمه حرفـه ای( کـه امـکان تجربـه انعطاف پذیری را 
دارنـد و کارکنـان بخـش خدمـات که جمعیتشـان 
بیشـتر اسـت و انعطاف پذیری در قالـب قراردادهای 
صفرسـاعته بـه آنهـا تحمیـل شـده )در ایـن نـوع 
قـرارداد، کارفرمـا می توانـد سـاعات کار را تغییـر 
کار  سـاعت  حداقـل  پیشـنهاد  بـه  ملـزم  و  دهـد 
اشـاره  هابزبـام  خانـم  کـه  همان طـور  نیسـت(. 
می کنـد، مـا به عنـوان کارمنـد، تمایـل داریـم روی 
سـاعات کارمـان کنتـرل داشـته باشـیم و به عنوان 
مشـتری، دوسـت داریـم بیسـت و چهار سـاعته به 
خدمات و کاالها دسترسـی داشـته باشـیم و این دو 
تمایـل بـا یکدیگـر در تضادنـد. بعضی هـا مجبورند 
کننـد.  کار  کم طرفـدار  و  سـخت  شـیفت های  در 
بعضی هـا تمـام روزشـان را در اپلیکیشـن اسـلک 
می گذراننـد. افـراد بیشـتری مجبـور خواهنـد شـد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3752677-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

حال و هوای آرامگاه فردوسی در ایام زرد کرونایی

https://www.mehrnews.com/photo/5177316/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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