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ادامه از صفحه قبل 
تجارت و اجرای تاثیرگذار در پیشبرد آن دارند و مدتی 
نیز در محیط های سرمایه گذاری مسوولیت راهبردی 
داشته اند، رویکرد واقع بینانه و عمل گرانه ای به مقوله 
اقتصاد آب و برق داشته باشند. ضمنا کمک مجلس 
محترم و دولت، حداقل برای تعیین تکلیف بدهی های 
معوق، مورد انتظار اساسی است. بدیهی است حمایت  
نکردن از وزارت نیرو برای تسویه بدهی فوق، منجر به 
انباشت بیشتر بدهکاری ها و قطعا عدم تحقق وعده های 

ایشان خواهد شد.
بخش خصوصی صنعت آب و برق طی چند سال اخیر 
به شدت فرسوده شده و باید برای احیای مجدد آن، 
راهبرد مشخصی در کلیه ابعاد وظایف حاکمیتی وجود 
داشته باشد. نکته اینجاست که ساختار فعلی صنعت، 
ناکارآمد و دارای  فرآیندی مانع تراش و بوروکراتیک 
است، بر این اساس ساختارشکنی از نوع پست مدرن 
آن ضرورت دارد. به عالوه قطعا حیات آینده بخش 
خصوصی این صنعت به صادرات خدمات بستگی دارد 

و وزارت نیرو می تواند حمایت الزم را انجام  دهد.
مساله دیگری که امیدواریم در دولت آینده مورد توجه 
قرار گیرد این است که بخش خصوصی پویا، معرف 
توانمندی کشور است و امیدواریم حداقل ۷۰ درصد 
همراهان هیات های سیاسی در ماموریت های خارجی، 
برای  عالوه  به  باشند.  خصوصی  بخش  نمایندگان 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر می توان از الگوی رفتاری 
کشورهای در حال توسعه استفاده کرد. باید بپذیریم 
که روش فعلی ناکارآمد است و تغییر آن مستلزم حذف 

افراط و تفریط در این توسعه است.
و  آب  صنعت  نجات  راه  گفت  باید  خالصه  طور  به 
برق، توسعه عملی بهینه سازی مصرف آب و برق با 
 ESCO. WSCO مشارکت بخش خصوصی در قالب
است والغیر. مدل های ساختاری، فنی و مالی فوق، با 
مشارکت بخش خصوصی می توانند حدود 2۵ درصد 

ارتقای بهر ه وری و صرفه جویی ایجاد کنند.
نیروگاه های  توسعه  برای  راهبردی  مدلی  ترسیم 
حرارتی و برقابی باتوجه به اقتضای روز، یکی از این 
الزامات توسعه نیروگاه های متوسط مقیاس، خصوصا با 
استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی است . ضمنا 
ضرورت دارد در اولین اقدام، مجلس چگونگی تامین 
مالی 2۵هزار مگاوات ظرفیت عقب افتاده تولید برق را 
مشخص کند، چرا که قطعا وزارت نیرو محلی برای 

تامین و جبران این عقب ماندگی اجباری ندارد.
تقویت و حمایت عملی و اجرایی از بخش خصوصی با 
رعایت عدالت در مناقصات و عقد قراردادها و پرداخت 
اصلی  بخش  عملی،  حمایت  و  مطالبات  موقع  به 
خواسته و انتظار منطقی تمام بازیگران بخش خصوصی 
صنعت آب و برق کشور است. البته قطعا حمایت از 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی در قالب قراردادهای 
استاندارد بین المللی و ارائه مدلی برای توسعه انگیزش 
آنها هم یکی از الزامات توسعه صنعت برق کشور است.

این امر مستلزم تقویت نظام و ساختار مدیریت انرژی 
و آب با پیش بینی نقدینگی الزم است. به عالوه باید 
در بخش ساختاری، ادغام معاونت برق و مدیر عامل 
توانیر، تشکیل شرکت مهندسی توزیع، ادغام برق های 
منطقه ای در شرکت مدیریت تولید، تقویت ساتباب 
)انرژی و آب( و نیز کمک به تشکیل وزارت انرژی در 
دستور کار قرار گیرد و در کوتاه مدت هم برای تزریق 
سریع نقدینگی به صنعت آب و برق برای عبور از سال 

۱۴۰۱ چاره اندیشی شود.
با هر تفکر مدیریتی، صنعت آب و برق در شرایط فعلی، 
ظرفیت سعی و خطای مجدد را ندارد و هر اقدامی 
بدون شناخت کامل و دقیق برنامه محکوم به شکست 
خواهد بود. این صنعت در حال حاضر نیاز به برنامه 
عملیاتی، نقدینگی و همراهی و همدلی همه ذی نفعان 
دارد. در غیر این صورت هیچ کس برنده نیست. قبل از 

اخذ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی عرض کردم که در 
ساختمان شیشه ای وزارت نیرو، همه چیز مثل شیشه 
شکننده است و اکنون پس از اخذ رای اعتماد به ایشان 
عرض می کنم پرسنل صنعت آب و برق، پرسنلی دانا 
و همیشه همراه هستند و این خصیصه مترقی، ناشی 
از این است که خدمت به مردم، در شکل گیری رفتار 
سازمانی آنان نهادینه شده و تنها چیزی که موجب 
رنجش آنها می شود، نگاه از طبقه دوازدهم ساختمان 
محوطه  نعلی شکل  ساختمان های  به  شیشه ای 
پایین دستی و ساختمان قدیمی خیابان فلسطین است.

 و اما نیمه پر لیوان
مدیریت در صنعت آب و برق خصوصا در سطح کالن 
به علت لزوم استمرار خدمت رسانی در گستره وسیع 
کشور با دو رویکرد آتش نشان و برنامه ای مواجه است 
که رویکرد آتش نشان طی چند سال اخیر به علت تنوع 
و ازدیاد بحران ها بسیار زیاد بوده و به همین دلیل واقعا 
امکان احداث 2۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در دولت 

دوازدهم فراهم نشد.
شاید اگر امسال هم سال پربارشی بود و هوا در تابستان 
زیاد گرم نمی شد و اصطالحا قطعی های برق و کمبود 
ایشان  زحمات  نداشت  امکان  واقعا  نداشتیم،  آب 
و خانواده بزرگ صنعت و آب  و برق را برای تامین 
نیازهای این صنعت در بدترین شرایط اقتصادی کشور 
نادیده گرفت و از طرح هایی مانند برق امید، پروژه های 
الفـ  بـ  ایران یا استقرار سیستم های جدید مدیریتی 
و... چشم پوشید. از این رو باید منصف و منطقی بود و 
از زحمات وزیر نیرو و معاونان و همه مدیران و کارکنان 
صنعت پر رمز و راز آب و برق تقدیر کرده و برای همه 

آنها ارزوی موفقیت و سالمت کنیم
و در نهایت دست در دست هم دهیم به مهر/  میهن 

خویش را کنیم آباد.

عمومی  روابط  از  ایرنا  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران »مصطفی رجبی 
مشهدی«افزود: پیش بینی نیاز مصرف ما امروز ۶۴ 

هزار و ۱۰۰ مگاوات است.
این درحالی است که  میزان تولید  ادامه داد:  وی 
دلیل  به  است  هزارمگاوات   ۵2 نیروگاه ها  در 
محدودیت های پیش آمده و خارج شدن دو نیروگاه 

از مدار فاصله تولید و مصرف افزایش یافته است.
تقاضای  به  باتوجه  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
مصرف از هموطنان انتظار می رود  اعمال راهکارهای 
مدیریت مصرف از جمله رعایت مصرف در ساعت 
اوج بار که از ساعت ۱2 تا ۱٨ و ۱٩تا 2٣ است را 
در اولویت قرار دهند تا بتوان روزهای اوج بار را با 

محدودیت کمتر پشت سر گذاشت.
امور  و  مصرف  مدیریت  مدیرکل  ایرنا،  گزارش  به 
مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
امروز گفت: شرایط برای برخی از مشترکان اداری 
می رسد  نظر  به  اخیر  روزهای  در  برق  مصرف  در 
روز  دو  از  دلیل  همین  به  و  کرده  جلوه  عادی تر 
پایش  و  بازرسی  طرح  تشدید  به  نسبت  گذشته 

دستگاه ها و سازمان ها اقدام شده است.

با.خارج.شدن.2.نیروگاه.از.مدار؛

۱2.هزار.مگاوات.کمبود.تولید.
برق.داریم

تهران-.ایرنا-.مدیرعامل.شرکت.مدیریت.شبکه.

برق.ایران.گفت:.با.خارج.شدن.2.نیروگاه.از.مدار.

امروز. برقابی،. نیروگاه.های. تولید. محدودیت. و.

)چهارشنبه(.۱2.هزار.مگاوات.اختالف.بین.نیاز.
مصرف.مردم.و.تولید.برق.وجود.دارد.
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سفیر.ایران.در.کنیا.مطرح.کرد

راه.اندازی.پرواز.کارگو.در.مسیر.
ایران.-.کنیا.تا.پایان.سال.202۱

ظرفیت.های. و. فرصت.ها. بررسی. نشست. در.

تعرفه. تهاتر،. موضوع. کنیا. و. ایران. تجاری.

ترجیحی،.موانع.بانکی.بین.دو.کشور.و.پروازهای.

مستقیم.مسافربری.و.کارگو.و.تأسیس.شهرک.
صنعتی.در.کنیا.بررسی.شد.

بررسـی فرصت هـا و ظرفیت هـای تجـاری  وبینـار 
ایـران و کنیـا بـا حضـور جعفـر برمکی سـفیر ایران 
در کنیـا، محمدرضا کرباسـی معـاون بین الملل اتاق 
ایـران و حسـن خسـروجردی رئیس اتاق مشـترک 
ایـران و کنیـا برگـزار شـد. در ایـن نشسـت رئیـس 
اتـاق قزویـن به عنـوان اتـاق معیـن ایـران و کنیـا، 
ایـران،  اتـاق  تخصصـی  کمیسـیون های  روسـای 
فعـاالن اقتصادی بخش خصوصی از سراسـر کشـور 

داشـتند. حضور 
معـاون  کرباسـی،  محمدرضـا  نشسـت  ابتـدای  در 
اقتصـادی  ظرفیت هـای  از  ایـران  اتـاق  بین الملـل 
کشـور کنیـا گفـت: کنیـا کشـوری درحال توسـعه 
متکـی  ایـن کشـور عمدتـاً  در شـرق آفریقاسـت؛ 
اسـت.  آبزیـان  و  معدنـی  مـواد  کشـاورزی،  بـر 

کنیـا موقعیـت ویـژه ای در شـرق آفریقـا دارد کـه 
دسترسـی جمهـوری اسـالمی ایـران به کشـورهای 
هم جـوار ازجملـه اوگانـدا، تانزانیا، برونـدی و رواندا 
فراهـم را می کنـد. ظرفیـت بـرای همکاری بـا کنیا 

و کشـورهای همسـایه آن بسـیار باالسـت.
او ادامـه داد: مـا در معاونـت بین الملـل اتـاق ایـران 
کشـورهای  بـا  تجـاری  روابـط  بـه  ویـژه ای  نـگاه 
از  می خواهیـم  همیـن  بـرای  داریـم.  آفریقایـی 
ظرفیـت همـه فعـاالن اقتصادی، سـفرای ایـران در 
کشـورهای آفریقایـی و وزارت امور خارجه اسـتفاده 
کنیـم تا حضـور گسـترده تری در بازار کشـور افریقا 

آوریم. فراهـم 
کرباسـی ادامه داد: ظرفیـت متعددی برای همکاری 
بـا کنیـا داریـم کـه می تـوان ایـن ظرفیت هـا را بـه 
چندیـن برابـر فعلی افزایش داد. در بخش مشـتقات 
نفتـی و قیـر زمینـه خوبی برای همکاری اسـت. اگر 
کشـورهای همسـایه کنیـا را هـم مـورد توجـه قرار 
دهیـم کـه از طریـق بنـد مومباسـا بتوانیـم بـه آن 
بازارهـا ورود کنیـم، حجـم صـادرات بـه آن منطقه 
از طریـق کنیا افزایـش می یابد. زمینـه همکاری در 
حـوزه تجهیزات موتـوری، ماشـین آالت و تجهیزات 
کشـاورزی، دارو و تجهیزات پزشـکی و پتروشیمی و 

مـواد غذایی وجـود دارد.
معـاون بین الملـل اتاق ایـران گفت: عمـده داروهای 
مـورد مصـرف در کنیـا، وارداتـی اسـت. مـا اینجـا 
نیازمنـد هسـتیم کـه طـرف کنیایـی تسـهیالتی را 
فراهـم کنـد تـا داروهـای تولیـدی خـود را در بازار 
کنیـا ثبـت کنیـم و از طریـق آنجـا بـه کشـورهای 
همسـایه صـادر شـود و نیازمنـدی خـود کنیـا هـم 

شـود. تأمین 
او بـه مسـئله واردات محصـوالت کنیایـی بـه ایران 
هم اشـاره کـرد: نیازمنـدی ایران در حـوزه خوراک 

دام می توانـد از طریـق کنیـا و کشـورهای هم جـوار 
و  غـالت،  کاکائـو،  بـه  نیـاز  البتـه  شـود.  تأمیـن 
میوه هـای حـاره ای را هـم می تـوان از ایـن طریـق 

کرد. تأمیـن 
کرباسـی بـه همـکاری در بخـش فنـی و مهندسـی 
هـم اشـاره کرد و گفـت: در بخش فنی و مهندسـی 
در  دارد؛  وجـود  همـکاری  بـرای  خوبـی  زمینـه 
و جاده سـازی  بخـش سدسـازی، ساختمان سـازی 
دارد.  وجـود  همـکاری  بـرای  خوبـی  زمینه هـای 
زمینـه بعدی کشـت فرا سـرزمینی کاال کشـاورزی 

اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
او ادامـه می دهـد: مـا در بخـش توزیـع آل پی جی 
ظرفیـت خوبـی در بازار کنیـا داریـم. علی رغم همه 
ایـن ظرفیت هـا حجـم روابط تجـاری مـا قابل قبول 
نیسـت و نیازمند توجه ویژه اسـت. در سـال ۱٣٩٩ 
تـراز تجـاری ایـران و کنیا حـدود ۶۰ میلیـون دالر 

بـود کـه می توانـد چندین برابر شـود.
فعـاالن  مسـیر  در  موجـود  موانـع  بـه  کرباسـی 
اقتصـادی اشـاره کـرد: فقـدان روابط بانکـی یکی از 
مشـکالت تجـار در کنیاسـت و برای رفـع این موانع 
بایـد بـه مکانیـزم تهاتـر توجـه شـود. همان طور که 
بـا کشـورهای امریـکای التیـن تهاتـر می کنیـم، در 
کنیـا هم می تـوان در قالـب تهاتر همـکاری تجاری 

را گسـترش داد.
او بـه عـدم امضـای تجـارت ترجیحی اشـاره کرد و 
گفـت: الزم اسـت موافقت نامه تعرفـه تجاری تدوین 
و امضـا شـود تا زمینه توسـعه روابط تجـاری فراهم 
شـود. همچنیـن بـرای توسـعه روابط تجـاری ایران 
و کنیـا بایـد بـه حمل ونقـل، میـان بنـادر ایـران و 
مومباسـا توجـه شـود تـا از آییـن طریـق به شـرق 

آفریقا دسترسـی داشـته باشـیم.
کرباسـی بـه پـرواز مسـتقیم ایـران و کنیـا اشـاره 

کـرد: علی رغـم ظرفیت هـای ممکن، هنوز بـه پرواز 
مسـتقیم بیـن ایـران و کشـورهای آفریقایـی توجه 
نشـده اسـت. بایـد زمینه پـرواز مسـتقیم به شـرق 
و غـرب آفریقـا فراهم شـود تـا از ظرفیـت بازارهای 

آفریقایی اسـتفاده شـود.
بعـد از آن جعفـر برمکـی، سـفیر ایـران در کنیـا 
گزارشـی از فرصت هـای اقتصـادی کنیا بـرای ایران 
ارائـه داد: کشـور کنیـا ۴۵ میلیـون نفـر جمعیـت 
دارد. کنیـا از جهـت اینکـه دارای امکانـات مختلفی 
اسـت در میـان کشـورهای جامعـه شـرق آفریقـا 
اهمیـت باالیـی دارد. ایـن کشـور در میـان شـش 
کشـور جامعه شـرق آفریقا، تنها کشـوری اسـت که 
بـه آب های آزاد دسترسـی دارد و این مسـئله باعث 
شـده تـا کشـورهای دیگـر از طریـق کنیـا بـه بازار 

جهانی دسترسـی داشـته باشـند.
برمکـی گفـت: عالوه بـر زیرسـاخت های دریایی، به 
دلیـل زیرسـاخت های بانکی، حمل ونقـل جاده ای و 
ریلـی ایـن منطقه مهم ترین مسـیر برای دسترسـی 

به شـرق آفریقا اسـت
او ادامه داد: بسـیاری از مزایده های نفتی کشورهای 
منطقـه در نایروبـی برگزار می شـود. وجـود خطوط 
هوایـی در نایروبـی دسترسـی بـه دیگـر پایتخـت 
کشـورهای آفریقایـی را فراهـم کـرده اسـت و بایـد 

بـه ایـن ظرفیت هـا توجـه ویژه شـود.
او تأکیـد کـرد: برای داشـتن یک تجـارت قوی باید 
هم زمـان بـه مسـئله واردات و صادرات توجه شـود. 
تجـارت رابطـه ای دو طرفـه اسـت. مـا نبایـد فقـط 
روی صـادرات تمرکـز کنیم و در صـورت عدم توجه 
بـه مسـئله واردات، ممکن اسـت خیلـی زود جایگاه 

خـود را در بـازار آن کشـور از دسـت بدهیم.
او بـه مراسـم سـالگرد ۵۰ سـال رابطـه دیپلماتیک 
ایـران بـا کنیـا اشـاره کرد: در سـفر سـورنا سـتاری 

متن کامل
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ــی و  ــت قضای ــیون حمای ــه کمیس ــن جلس چهارمی
مبــارزه بــا فســاد اتــاق تهــران در حالــی برگــزار شــد 
ــون  ــه بحــث پیرام ــن کمیســیون ب ــه اعضــای ای ک
ــتگاه های  ــی دس ــف قانون ــه تکالی ــی مطالب چگونگ
اجرایــی پرداختنــد و پــس از گفت و گــو در این بــاره، 
مقــرر شــد تــا پــس از تبادل نظــر بــا ســایر 
ــب  ــران و کس ــاق ته ــورتی ات ــیون های مش کمیس
نظــر موافــق هیــات رئیســه اتاق تهــران، کمیســیون 
ــاق تهــران،  ــا فســاد ات حمایــت قضایــی و مبــارزه ب
رصــد و پیگیــری قوانیــن معطــل مانــده مرتبــط بــا 

ــرد. ــده بگی ــی را برعه بخش خصوص
ــن  ــاق تهــران، در ای ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــیون  ــناس کمیس ــان کارش ــدی فالحی ــت مه نشس
ــاق تهــران،  ــا فســاد ات حمایــت قضایــی و مبــارزه ب
ــردآوری  ــای گ ــه داده ه ــاره ب ــا اش ــی ب در توضیحات
ــه  ــادآور شــد ک ــان، ی شــده توســط ســامانه قانون ب
از مجمــوع ٣٨۰ تکلیــف قانونــی، ۶2 تکلیــف محقق 
ــوم اســت. ــز نامعل ــف نی ــت ۱22 تکلی شــده و وضعی

وی بــا بیــان اینکــه از ٣٨۰ تکالیــف قانونــی پایــش 
ــه  ــوط ب ــف مرب ــامانه، ۴۰ تکلی ــن س ــده در ای ش
ــف  ــن تکالی بخش خصوصــی اســت، آن بخــش از ای
کــه مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت کمیســیون حمایــت 
ــران اســت را  ــاق ته ــاد ات ــا فس ــارزه ب ــی و مب قضای
تکالیفــی از جملــه، ایجــاد محیــط کســب و کار امــن، 
ــای  ــت فض ــای امنی ــات ارتق ــب الزام ــه و تصوی تهی
ــدم  ــت و ع ــوق مالکی ــت از حق ــب و کار، حمای کس
مداخلــه در تصمیم گیــری فعــاالن اقتصــادی و 
تدویــن و تصویــب طــرح ارتقــای مشــارکت فعــاالن 
ــوان  ــی عن ــد بین الملل ــره تولی ــادی در زنجی اقتص

کــرد.
در همیــن زمینــه، حســن فروزان فــرد رئیــس ایــن 
ــه  ــرد ک ــد ک ــخنانی، تاکی ــز در س ــیون نی کمیس

ایــن کمیســیون آمــاده اســت تــا بــا تدویــن طــرح 
جامعــی، قوانیــن معطــل مانــده مرتبــط بــا بخــش 
خصوصــی را احصــا و بــرای پیگیــری آن، در اختیــار 
ــکل های  ــران و تش ــاق ته ــیون های ات ــر کمیس دیگ
بخش خصوصــی قــرار دهــد. وی همچنیــن تصریــح 
ــه،  ــوه قضایی ــا ق ــل و همــکاری ب ــه در تعام ــرد ک ک
پیگیــری عــدم اجــرای برخــی قوانیــن مربــوط 
ــرار  ــتورکار ق ــی در دس ــش خصوص ــوزه بخ ــه ح ب

می گیــرد.
همچنیــن در ایــن نشســت، احمــد آتش هــوش 
نایب رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه 
بــا فســاد اتــاق تهــران، بــه طــرح حمایــت قضایــی از 
تولیــد اشــاره کــرد کــه از ســوی نماینــدگان مجلس 
ــس  ــه وی، پیش نوی ــه گفت ــت. ب ــده اس ــن ش تدوی
کمیســیون  در  جایگزیــن  و  پیشــنهادی  طــرح 
حمایــت قضایــی اتــاق ایــران تدویــن شــده و پــس 
از گفت و گــوی مفصــل از ســوی فعــاالن اقتصــادی و 
حقوقــی روی آن، طــرح نهایــی از طریــق اتــاق ایــران 

بــه مجلــس ارائــه خواهــد شــد.
ــرد از  ــن فروزان ف ــن، حس ــه همچنی ــن جلس در ای
برنامه ریــزی کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه 
بــا فســاد اتــاق تهــران بــرای برگــزاری همایــش روز 
جهانــی مبــارزه بــا فســاد طی ســال جــاری خبــر داد 
و بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش بــه دلیــل اپیدمــی 
ــادآور  ــا می شــود، ی ــن برپ ــه صــورت آنالی ــا، ب کرون
ــی  ــش روز جهان ــری همای ــه راهب ــه کمیت ــد ک ش
مبــارزه بــا فســاد تشــکیل خواهــد شــد. در همیــن 
رابطــه نیــز، معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جــرم قــوه قضاییــه از آمادگــی ایــن معاونــت بــرای 
همــکاری بــا کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه 
ــش  ــزاری همای ــرای برگ ــران ب ــاق ته ــاد ات ــا فس ب

مذکــور خبــر داد.
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قرار است بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی از هفته آینده در کمیسیون ویژه مجلس آغاز 
شود. این را غالمرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی به برنا خبر داده و گفته:» تکلیف کمیسیون 
ویژه و مشترک برای بررسی این طرح، مشخص شده 
است و برای هر کدام از کمیسیون های تخصصی و 
در  حضور  برای  سهمیه ای  رئیسه  هیئت  اعضای 
از  نمایندگانی  مثال  ایم؛  گرفته  نظر  در  کمیسیون 
کمیسیون های صنایع و معادن، آموزش و تحقیقات، 
خواهند  حضور  ملی  امنیت  همینطور  و  اجتماعی 
با  مجلس  پیش  نیم  و  ماه  یک  حدود  داشت.« 
این  بررسی  برای  نمایندگان  از  تعدادی  درخواست 
طرح بر اساس اصل ٨۵ رای مثبت داد. بنا بر این اصل 
محتوای این طرح در یک کمیسیون مشترک یا ویژه و 
نه در صحن مجلس، بررسی و بعد از تصویب به شورای 

نگهبان ارسال خواهد شد تا با تایید این شورا به صورت 
آزمایشی برای مدت موقتی اجرایی شود.

از آنجا که با اجرایی شدن محتوای طرح صیانت از 
حقوق کاربران فضای مجازی، شبکه های اجتماعی  و 
پلت فرم های خارجی از جمله اینستاگرام با محدودیت 
مواجه  می شوند این طرح با انتقادات زیادی از سوی 
کاربران و به ویژه از سوی صاحبان کسب و کارهای 
مجازی مواجه شد. غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران 
هم در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس، خواستار توجه 
به صدای منتقدین در بررسی این طرح شد. کمیسیون 
فناوری اطالعات اتاق ایران هم نسبت به از بین رفتن 
اجرایی  با  ایران  غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیارد   ٣۴
شدن این طرح هشدار داد. همچنین آذری جهرمی 
از ۵۰ کسب و  ارتباطات، صاحبان بیش  وزیر سابق 
کار اینترنتی و حتی بیش از ٨۰۰ هزار کاربر عادی 
با امضای پویش نه به طرح صیانت، خواستار توقف 
بررسی و اصالح آن شدند. به دنبال این تالش ها حدود 
2۰ نماینده مجلس طرح لغو بررسی طرح صیانت بر 
اساس اصل ٨۵ را به مجلس بردند تا شاید بتوانند رای 
قبلی مجلس را برگردانند. اما این اقدام هم فایده ای 
نداشت و آنها نتوانستند نظر موافق نمایندگان را جلب 
کنند و در نتیجه بررسی این طرح در کمیسیون ویژه 

و بر اساس اصل ٨۵ قطعی شد.
حاال غالمرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
طرح  این  بررسی کننده  اصلی  کمیسیون  عنوان  به 
این طرح در کمیسیون  از آغاز بررسی  اینکه  ضمن 
ویژه از هفته آینده خبر داده، به برنا گفته: اعضای این 
کمیسیون ویژه کمتر از 2۴ نفر نیستند و قرار است از 
ظرفیت نیرو های تخصصی و منتقدان و حتی آن هایی 
که نظر مخالف دارند، در این کمیسیون استفاده شود.

با  دلیل  به دو  ویژه  این طرح در کمیسیون  بررسی 
اعتراض همراه شد. اول اینکه به جای 2٩۰ نماینده 

قرار است کار رسیدگی به این طرح جنجالی به یک 
کمیسیون ٣۰ تا ۴۰ نفره سپرده شود و دوم اینکه 
صحن  جلسات  مانند  کمیسیون  این  جلسات  چون 
علنی به صورت زنده پخش نمی شود مردم و رسانه ها 
در جریان جزییات بررسی آن قرار نخواهند گرفت. اما 
منتظری در پاسخ به این انتقادات گفته است: با توجه 
به حساسیتی که مردم نسبت به این طرح پیدا کرده اند 
کار  مردم  آسودگی خاطر  برای  تا  گرفته ایم  تصمیم 
رسانه ای قوی شکل بدهیم و مردم در جریان آخرین 

تصمیمات جلسات قرار بگیرند.
منتظری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در 
خصوص این طرح بازنگری صورت بگیرد، هم گفته 
است: نکته اساسی که خیلی به آن توجه نشده این 
این  نویس  پیش  کردیم  مقرر  مجلس  در  که  است 
طرح در کمیسیون مشترک مورد بررسی فراوانی قرار 
می گیرد و قطع به یقین ما شاهد تغییراتی در این 

پیش نویس خواهیم بود.

بررسی.طرح.صیانت،.از.هفته.
آینده.در.کمیسیون.ویژه.آغاز.

می.شود
با.بیان. نایب.رئیس.کمیسیون.فرهنگی.مجلس.
.24 از. کمتر. ویژه. کمیسیون. اعضای. اینکه.
و. تخصصی. نیرو.های. از. گفت. بود. نخواهد. نفر.
منتقدان،.دعوت.می.کنیم.تا.نظرات.خود.را.ارائه.

دهند.

هفته های  در  که  بورس  شاخص  صعودی  روند 
گذشته توانسته بود، نظر سرمایه گذاران را بار دیگر 
به خود جلب کند، حاال چند روزی است که در حال 
عقب نشینی است. به طوری که شاخص کل از یک 
میلیون و ۵۱۵ هزار واحد در ٣۱ مرداد ماه به یک 
میلیون و ۴٩۶ هزار واحد در نهم شهریور ماه سقوط 
حکایت  نیز  سرمایه  بازار  از  گزارش ها  است.  کرده 
گیری  شکل  شاخص،  افت  پی  در  که  دارد  آن  از 
حائز  نکته  است.  گرفته  شدت  فروش  صف های 
نظران  صاحب  و  کارشناسان  هشدار  اینکه  اهمیت 
بازار سرمایه به سهامداران خرد در ماه های گذشته 
آن بوده که از نگاه کوتاه مدت به بازار پرهیز کرده 

و از تصمیمات هیجانی دوری کنند.
در همین رابطه، علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه 
کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به اینکه  بازار 
در دو سه ماه اخیر در مدار رشد قرار گرفت و این 
رشد در دو سه هفته اخیر شدت بیشتری را تجربه 
کرد توضیح داد: در مواقعی که بازار رشد شدیدی 
عنوان  به  دوره ای   اغلب  می گذارد،  سر  پشت  را 
استراحت یا توقف را در پیش خواهد داشت. به ویژه 
وجود  نیز  نوسان  دامنه  که  ایران  سرمایه  بازار  در 
دارد و شاخص در زمان افت و خیز هیجان باالیی 

را تجربه می کند.
او در ادامه با اشاره به افزایش قابل توجه میانگین 
شهریور  نخست  هفته  در  معامالت  ارزش  و  حجم 
گفت: نکته حائز اهمیت این است که سرمایه گذاران 
بازار سرمایه باید بدانند که ذات این بازار با ریسک 
آمیخته است. البته در بازار ابزارهایی وجود دارد که 
مردم می توانند با بهره گیری از این ابزارها، از طریق 
سرمایه گذاری غیرمستقیم به فعالیت در این بازار 
بپردازند و به این وسیله تا حد بسیاری، ریسک های 

بازار سرمایه را پوشش دهند.

نایب.رئیس.کمیسیون.بازار.پول.و.سرمایه.اتاق.تهران.
عنوان.کرد

.مردم.از.طریق.صندوق.های.
سرمایه.گذاری.وارد.بورس.شوند
علیرضا.توکلی.کاشی،.نایب.رئیس.کمیسیون.بازار.
پول.و.سرمایه.اتاق.تهران.ضمن.ارائه.این.توصیه.
که.سرمایه.گذاران.نگاه.بلندمدتی.به.بازار.سرمایه.
داشته.باشند،.می.گوید،.در.یک.بازه.بلندمدت.برای.
مثال.دو.تا.سه.ساله،.بازدهی.این.سرمایه.گذاری.از.
هر.فرصت.سرمایه.گذاری.دیگری.بیشتر.خواهد.
بود...همچنین.در.یک.سرمایه.گذاری.دو.الی.سه.
ساله،.این.مساله.که.شاخص.در.بازه.های.کوتاه.مدت.
چه.روندی.را.طی.می.کند،.اهمیت.خود.را.از.دست.

خواهد.داد.

https://tccim.ir/story/?nid=69707
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دفتر.مطالعات.رفاه.اجتماعی.وزارت.کار.منتشر.کرد

پراکندگی.فقر.انرژی.و.آب.در.ایران.چگونه.است؟
در.گزارش.دفتر.مطالعات.رفاه.اجتماعی.وزارت.کار،.موضوع.فقر.انرژی.و.آب.در.کشور.بررسی.شده.که.

نشان.می.دهد.استان.کرمان.ازنظر.فقر.انرژی.نامساعدترین.وضعیت.را.در.کشور.تجربه.می.کند.

دفتـر مطالعـات رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در مجموعـه گزارش هـای جدید خود 
دربـاره »فقـر چندبعـدی« بـرای اولیـن بـار به بررسـی »فقـر انـرژی و آب« در ایران پرداخته اسـت.

بر اسـاس تعریف بانک توسـعه آسـیایی، فقر انرژی عبارت اسـت از: »فقدان انتخاب های کافی در دسترسـی 
بـه خدمـات انـرژی مقرون به صرفـه، قابل اعتمـاد، بـا کیفیـت عالـی، ایمن و سـازگار بـا محیط زیسـت برای 
حمایـت از توسـعه اقتصـادی و انسـانی« و دفتـر مطالعـات رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون تـالش کـرده بـر 

مبنـای ایـن تعریـف تصویـری از فقر انـرژی و آب در ایـران ارائه دهد.
بـر مبنـای ایـن مطالعـه، در ارتبـاط بـا شـاخص هایی کـه میـزان دسترسـی بـه آب، بـرق و گاز را مـورد 
سـنجش قـرار می دهنـد، ایـران در سـال 2۰۱٨ مطابـق بـا آمـار منتشرشـده از سـوی بانـک جهانـی در 
وضعیتـی باالتـر از متوسـط جهانـی قـرار دارد، به طوری که در دسترسـی به برق شـهری متوسـط کشـوری 

۱۰۰ درصـد بـوده درحالی کـه در همـان سـال متوسـط جهانـی ٨٩.۵ درصـد بـوده اسـت.
استفاده 2 درصد از جمعیت کشور از سوخت جامد برای خوراک پزی

در ایـن بررسـی بـرای بررسـی ایمنـی و سـازگاری بـا محیط زیسـت، شـاخص نـوع سـوخت خوراک پـزی 
مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. خانوارها نباید بـرای پخت وپز یـا تأمین گرمایـش منزل از سـوخت جامد مانند 
کـود حیوانـی، محصـوالت کشـاورزی، بوته هـا، چـوب، زغال چوب و زغال سـنگ اسـتفاده کنند و اسـتفاده 
از سـوخت جامـد، فقـر انـرژی محسـوب می شـود. بـر ایـن اسـاس درمجمـوع 2 درصـد از جمعیت کشـور 

از ایـن نوع سـوخت اسـتفاده می کنند. اسـتان های 
کهگیلویـه و بویراحمـد، چهارمحـال و بختیـاری و 
لرسـتان، بیشـترین استفاده از سـوخت زغال چوب 
و نفـت سـفید را دارنـد؛ همچنیـن در مناطقـی از 
اسـتان های سیسـتان، مرکـزی، خراسـان شـمالی 
و فـارس از زغـال چـوب بـرای پخت وپـز اسـتفاده 

می کننـد.
دسترسـی مناطق شـهری و روسـتایی ایران به آب؛ 

باالتر از متوسـط جهانی
اسـاس  بـر  آب  بـه  دسترسـی  جهانـی  متوسـط 
گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی بـرای مناطـق 
شـهری ٨۵.۱۴ درصـد و بـرای مناطـق روسـتایی 
۵٣ درصـد، حال آنکـه متوسـط کشـوری در ایـران 
بـر اسـاس آمـار منتشرشـده از سـوی شـرکت آب 
و فاضـالب کشـور، بـرای مناطـق شـهری ٩٩.٨2 
درصـد و بـرای مناطـق روسـتایی ۷۵.٩۵ درصـد 
اسـت کـه باالتـر از متوسـط جهانـی بـوده اسـت.

هزار و ۱٩۰ روستا هنوز فاقد برق هستند
در بخـش بـرق نیـز بـر اسـاس آمـار منتشرشـده 
شـهری  مناطـق  درصـد   ۱۰۰ توانیـر  سـوی  از 
تنهـا هـزار و ۱٩۰ روسـتا  و  برق رسـانی شـده اند 
فاقـد بـرق هسـتند کـه از ایـن تعـداد 2۵۰ نقطـه 
تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ برق رسـانی خواهنـد شـد. 
در ارتبـاط بـا عـدم برخـورداری از گاز داده هـای 
بـه روز جهانی موجـود نیسـت و در داده های هزینه 
درآمـد مرکـز آمـار ایـران متوسـط کشـوری عـدم 
برخـورداری از گاز در مناطـق شـهری ۵.۴۷ درصد 

و در مناطـق روسـتایی 2۷.۴۷ درصـد اسـت.
اسـتان قـم ثروتمندتریـن خانوارهـا را بـه لحـاظ 

دارد انـرژی  سـهم مصـرف 
از  انـرژی،  بـودن  مقرون به صرفـه  سـنجش  بـرای 
دو شـاخص سـهم هزینـه انـرژی از سـبد هزینـه 

خانـوار و یارانـه انـرژی اسـتفاده شـده اسـت. اگـر 
خانـواری ۱۰ درصـد از درآمـد خـود را صرف خرید 
انـرژی بـرای پخت وپـز، گرمایش و سـرمایش خانه 
خـود کنـد، این خانـوار دچار فقـر انرژی اسـت. در 
ایران سـهم انرژی از سـبد مصرفی خانوار در سـال 
۱٣٩٨ در حـدود ۴ درصـد بوده اسـت کـه این امر 
ناشـی از قیمـت پاییـن حامل هـای انـرژی به علت 
یارانـه پرداختـی به آنها اسـت. همین طور در سـال 
انـرژی در سـبد خریـد تنهـا ۵۷.٣  ۱٣٩٨ سـهم 
درصـد از خانوارهـای ایرانـی بیـش از ۱۰ درصـد 

اسـت. بوده 
نتایـج حاکـی از آن اسـت که اسـتان کرمـان با ۱۱ 
درصـد و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا ۱۱.٩ 
درصـد بیشـترین میزان و اسـتان قم بـا ۰.٣ درصد 
کمتریـن میـزان خانوارهـای فقیـر انرژی بـه لحاظ 
سـهم انـرژی از کل هزینـه خانـوار را دارا هسـتند. 
هرچـه دهک درآمـدی باالتر باشـد، درصد کمتری 
از خانوارهـا دچار فقـر انرژی هسـتند، یعنی درصد 
کمتـری از خانوارهـا هسـتند کـه سـهم انـرژی از 

هزینه شـان باالتـر از ده درصـد اسـت.
اسـتان کرمـان بدتریـن اسـتان در شـاخص فقـر 

انـرژی
فقـر  در خصـوص  مشـکل  مهم تریـن  درمجمـوع، 
تصویـری  وجـود  عـدم  ایـران،  در  آب  و  انـرژی 
مشـخص از وضعیـت کیفیـت و ایمنـی انـرژی در 
امـکان محاسـبه  نقـاط کشـور و همچنیـن عـدم 
یارانـه  از  خانـوار  هـر  بهره منـدی  میـزان  دقیـق 
انـرژی اسـت. در رده بنـدی اسـتانی اسـتان کرمان 
در ۴ شـاخص از ۵ شـاخص فقـر انـرژی، وضعیـت 
بدتری از متوسـط کشـوری داشته اسـت، پس ازآن 
اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و کهگیلویـه و 

بویراحمـد بـا عـدد ٣ قـرار دارنـد.
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متن کامل

به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی با بیان اینکه 
اظهار  است،  کار  روابط  تنظیم  مسئول  کار  وزارت 
کرد: بر اساس آمارها حدود ۱٣ میلیون کارگر در 
کشور فعالیت می کنند و تالش ما بر این است که 
خط عادالنه ای در حقوق دستمزد در نظر گرفته 
حداقلی  رفاه  تامین  ضمن  هم  که  نحوی  به  شود 

کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند.
کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه

وی افزود: بخشی از هزینه های کارفرمایان، حقوق 
و دستمزدی است که می پردازند. در نشست هایی 
که با تشکل های کارگری داشتیم اعالم می کردند 
بنگاه ها  تعطیلی  و  کارفرمایان  نگران  کارگران  که 
از  هم  دستمزد  و  حقوق  بحث  در  ما  لذا  هستند 

کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت 
این  نحوه  به  می گفت،  سخن  تلویزیونی  وگوی 
حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با 
دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار 
خوشبختانه  بشتابیم،  کارفرمایان  کمک  به  تورم، 
وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه 
در  و  دارند  تولید  مسیر  از  زدایی  مان  برای  جدی 
تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری 

خواهد شد.
دو راه برای تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان

هزینه  درصد   ۵۰ که  وقتی  داد:  ادامه  عبدالملکی 
روی  که  است  طبیعی  رود  می  باال  زندگی  های 
دستمزد تاثیر می گذارد ولی اگر تورم کنترل شود، 
فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین 
تالش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و 
کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و 

کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به 
عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم اکنون 
بیش از ۴2 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی 
و در بخش بازنشستگی بیش از 2 میلیون نفر با این 
وزارتخانه مرتبط هستند. آموزش های فنی و حرفه 
ای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب 
حق  به  کار  وزارت  بنابراین  هستند  آموزش ها  این 

وزارت مردم است.
برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع 
میلیون  یک  ایجاد  برنامه  درباره  کشور  در  اشتغال 
عنوان  گاها  اینکه  کرد:  اظهار  سال  در  شغل 
می شود که اشتغال در حوزه تولید شکل می گیرد 
تولید، معدن،  بخشهای  اشتغال در  و  است  درست 

کشاورزی، خدمات و آی تی قابلیت ایجاد دارد که 
متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و 
ما  کشور  در  اشتغال  ولی  هستند  دستگاه ها  دیگر 
رئیس  آن  فرمانده  که  دارد  فرماندهی  ستاد  یک 
جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است 

و وزیر کار عمال دبیر این قرارگاه فرماندهی است.
در  است  درصدد  کار  وزارت  عبدالملکی،  گفته  به 
راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی 
و دستگاه های دیگر را در دستور کار قرار بدهد و 
با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی 
نقشه کار، به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه 

ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند.
رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد

این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان این که در 
شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون 
شغل درسال پیگیری خواهد شد، هماهنگ ترین تیم 
اقتصادی دولت را مربوط به دولت سیزدهم دانست 
و تصریح کرد: در این دوره تحقق اهداف و برنامه 
ها از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه وزارت 
کار به پشتوانه شخص رئیس جمهور با جدیت در 
این زمینه ورد کرده و دوم اینکه همه اعضای تیم 
اقتصادی دولت هماهنگ با هم عمل می کنند و می 
توان گفت هماهنگ ترین تیم اقتصادی در دولتها را 
دولت سیزدهم دارد لذا انتظار می رود تعامل با بانک 
مرکزی و سایر دستگاه ها حتی وزارت نفت با وزارت 
کار شکل مطلوبی برقرار و در آینده نزدیک خبرهای 

خوبی شنیده شود.
اقتصاد  در  ارزش  زنجیره  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر 
نخپاعد شد، اظهار کرد: همه ارکان و اعضای دولت 
این موضوع را درک کرده اند و روش هایی در حال 
بتوانند  کارهای کوچک  و  که کسب  است  طراحی 

نیز  اقتصاد  وزیر  کنند.  دریافت  تسهیالت  راحت تر 
برنامه هایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک 
در دست دارد که انجام پاره ای اصالحات در بازار 

سرمایه از جمله آنها است.
بنگاه های بزرگ منابع بانکی را می بلعند!

به گفته عبدالملکی، در تمام دنیا عمده منابع بازار 
سرمایه به مصرف کسب و کارها و شرکت های بزرگ 
می رود درحالی که این روش در کشور ما برعکس 
بوده است. به جای آن که کسب و کارهای کوچک 
از این تسهیالت بهره مند شوند، کارخانه های بزرگ 
کارهای  و  اکثر کسب  و  اند  بلعیده  را  بانکی  منابع 
خرد و کوچک که با مبالغ ۱۰ تا 2۰ میلیون تومان 
می توانند کار خود را شروع کنند از این منابع بی 

بهره هستند.
مهارت حلقه مفقوده بازار کار

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از فعال 
داد  خبر  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  کردن 
حلقه های  از  یکی  مهارت  حاضر  حال  در  گفت  و 
مفقوده ای است که. وزیر کار در بخش دیگری از 
فنی  آموزش  سازمان  کردن  فعال  از  خود  سخنان 
و حرفه ای خبر داد و گفت در حال حاضر مهارت 
یکی از حلقه های مفقوده ای است که در عدم جذب 
آموزش های  اگر  است.  موثر  کار  بازار  به  کارجویان 
از  فنی و حرفه ای را توسعه بدهیم، بخش اعظمی 

معضل بیکاری حل می شود.
تاکید بر بازار محور شدن آموزش های مهارتی

شود  محور  بازار  باید  آموزش ها  وی،  اعتقاد  به 
و  فنی  و  مهارتی  آموزش  نظام  در  جدی  تحول  و 
از ظرفیت   منظور  به همین  آید  به وجود  حرفه ای 
٣۵۰ مرکز  فنی و حرفه ای استفاده و از این طریق 

به کارآفرینان در کشور کمک خواهد شد.
ثبت ایده ها و طرح ها در وزارت کار

برنامه.وزیر.کار.در.بخش.حقوق.
و.دستمزد.اعالم.شد

وزیر.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.با.تشریح.برنامه.

متبوع.خود.در.خصوص.حقوق. وزارتخانه. های.

از. برای.حمایت. اقدام.اساسی. از.دو. و.دستمزد.

کارگران.و.کارفرمایان.خبر.داد.و.با.بیان.اینکه.

را. اقتصادی. تیم. ترین. رئیسی.هماهنگ. دولت.

دارد،.تحقق.برنامه.ایجاد.یک.میلیون.شغل.در.
سال.را.ممکن.دانست.

https://www.isna.ir/news/1400061007064/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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گروه سیاست، خبرگزاری مهر - محمد مهاجرانی؛ روز 
شنبه و در کمتر از 2۴ ساعت پس از تحویل سکان 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به »حسین 
از  برخی  حضور  با  مهمی  اجالس  امیرعبداللهیان«، 
کشورهای منطقه در عراق آغاز می شود که وزیر امور 
راهی  مشق  میدان  از  مستقیم  را  کشورمان  خارجه 

فرودگاه مهرآباد می کند.
امیرعبداللهیان در اولین سفر رسمی دیپلماتیک خود 
در نشستی حاضر می شود که سران کشورهایی مانند 
فرانسه، قطر، مصر و اردن ترجیح دادند شخصاً در آن 
شرکت کنند و کشورهای کویت و امارات نیز در سطح 

نفر دوم حضور یابند.

مهر.گزارش.می.دهد؛

3.دستاورد.مهم.اجالس.بغداد.برای.ایران/.رونمایی.از.»پروتکل.
عزت«

اولین.سفر.وزیر.امور.خارجه.جدید.کشورمان.به.عراق.برای.شرکت.در.اجالس.»بغداد.برای.همکاری.و.
مشارکت«.در.حالی.رقم.خورد.که.دستاوردهای.مهمی.برای.ایران.داشت.

بر اساس توضیحات امیرعبداللهیان، دلیل حضور نیافتن 
شخص سید ابراهیم رئیسی در این نشست، عدم دعوت 
از رئیس جمهور سوریه و حضور رئیس جمهور فرانسه 
کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  همچنین  است.  بوده 
با توجه به نقش ویژه سوریه در منطقه، در چندین 
نوبت به دعوت نشدن بشار اسد برای حضور در اجالس 

بغداد، اعتراض کرد.
آنچه که به طور رسمی از طرف بغداد اعالم شده است، 
و شراکت  با محوریت همکاری  اهدافی  این نشست 
برای عراق را دنبال می کند؛ هدفی که مقامات خارجی 
دعوت شده به این اجالس نیز، در سخنرانی های خود 

بدان تمرکز کردند.

بدون شک در کنار این اهداف آشکار، همه ی کشورهای 
حاضر در این نشست اهدافی نسبتاً پنهان اما مهمی را 
نیز دنبال می کنند چراکه اغلب آنها، در سطوح عالی 

سیاسی به بغداد رفتند.
بروز برخی حواشی در چنین اجالس هایی نیز امری 
عادی است؛ اما نحوه مواجهه برخی کنشگران سیاسی 
داخلی با هدف سوءاستفاده از آن برای تضعیف جریان 
سیاسی مقابل، به قیمت تخریب نماینده رسمی یک 

ملت، امری غیر عادی محسوب می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری 
گفت:  و  کرد  اشاره  موضوع  این  به  خود  هفتگی 
»پرداختن به حواشی که بخواهد متن را کم رنگ کند 
در حوزه سیاست خارجی کار صحیحی نیست، این 
سفر آنچنان بازتاب خوبی در گروه های مختلف داشته 
است که شاید برخی موافق باشند این متن پررنگ را 

با حواشی بپوشانند.«
دستاورد  سه  بررسی  به  داریم  قصد  گزارش  این  در 
مهم این نشست برای ایران اشاره کنیم که متأسفانه با 
برجسته شدن بیش از حد برخی حاشیه ها و همچنین 
ضعف دستگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه، مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
دستاورد اول؛ پالس های ایران و امارات برای تحکیم 

روابط
اولین حاشیه ای که در جریان برگزاری اجالس بغداد، 
مورد توجه برخی کنشگران سیاسی و رسانه ها قرار 
گرفت، محل قرار گرفتن حسین امیرعبداللهیان در 
گرفتن  برای  امارات(،  )نخست وزیر  دبی  حاکم  کنار 
عکس یادگاری بود. برخی از کاربران در فضای مجازی 
مدعی بودند وزیر امور خارجه ایران در جای »شیخ 
موجب  امر  همین  و  است  ایستاده  بن راشد«  محمد 
ناراحتی و قهر وی از اجالس شده است که بر اساس 
اخبار رسیده به خبرنگار مهر، »مقامات اماراتی از همان 

ابتدا به مسئولین عراقی اطالع داده بودند که حاکم 
دبی صرفاً در افتتاحیه این اجالس حاضر می شود و در 
ادامه »سهیل المزروعی« وزیر انرژی امارات بر صندلی 

وی می نشیند.«
به نظر می رسد آنچه که نخست وزیر امارات در صفحه 
شخصی خود در توئیتر منتشر کرد، واکنشی به همین 

حواشی است.
بن راشد در این توئیت آورده است: »امروز، در حاشیه 
اجالس همکاری های بغداد، با وزیر امور خارجه جدید 
ایران، حسین امیرعبداللهیان مالقات کردم. برای وی 
آرزوی موفقیت در وظایف جدید خود با توسعه روابط 
مثبت با کشورهای همسایه و تحکیم روابط مبتنی بر 

اصول حکمت و منافع مردم را دارم.«
به  همیشه  ما  سالم  »و  می کند:  تاکید  پایان  در  او 

همسایه و دوست ایران است.«
این توئیت نشان می دهد که روابط جمهوری اسالمی 
ایران و امارات متحده عربی در ریل توسعه قرار گرفته 
است و همانطور که مقامات عالی کشورمان بر تقویت 
دیپلماسی با همسایگان برای بی اثر ساختن تحریم ها 
تاکید کردند، تقویت روابط با این کشور در دستور کار 

است.
پیش، حجت االسالم  که چندی  است  حالی  در  این 
رئیسی در دیدار فرستاده ویژه امارات در تهران نیز بر 
تقویت روابط با امارات تاکید کرد و گفت: »برای تسریع 
در روند توسعه روابط، مناسب است سازوکار مشترکی 
مناسبات  راه های تحکیم  و  تا ظرفیت ها  ایجاد شود 
مختلف  زمینه های  در  را  کشور  دو  همکاری های  و 
عملیاتی نماید.«، فرستاده ویژه امارات متحده عربی هم 
در این دیدار با بیان اینکه با دستور رهبر کشور خود به 
ایران آمده ایم تا اراده جدی خود را برای تعمیق همه 
جانبه روابط با ایران نشان دهیم، گفت: »پیام حضور 
ما در این سفر ارتقای همکاری ها در زمینه های متنوع 
متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/5293061/%DB%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D8%AA
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یادداشت

ویلیام مک نَب )William McNabb( مدیرعامل 
 )The Vanguard Group( پیشین گروه ونگارد
کار  قدرت  درباره  جوانی  اوایل  در  که  بینشی 
صحیح  شکل  به  که  گروهی ای  کار  و   - گروهی 
زمانی که  او  بازگو کرد.  را  انجام می شود - داشت 
روزنامه   تحویل  کار  بود،  شدن  بزرگ تر  حال  در 

انجام می داد.  با همکاری یک دوست  را  به خانه ها 
رویکرد معمول آنها در این سرمایه گذاری مشترک 
این شکل که  به   – بود  و غلبه کن«  »تقسیم کن 
مسیرهای تحویل را تقسیم می کردند و هر یک به 
صورت انفرادی تحویل روزنامه به نیمی از مسیرها 
یکدیگر  با  این شیوه  با  وقتی  تکمیل می کردند.  را 

تحقیقاتی.درباره.اینکه.چگونه.پیشینه.طبقه.اجتماعی.بر.شیوه.مشارکت.تاثیر.می.گذارد؟

دستاوردهای.بیشتر.با.فرهنگ.»کار.تیمی.به.هم.وابسته«
تحقیقات.نشان.می.دهد.کار.گروهی.به.هم.وابسته)Interdependent(.-.که.بر.تخصص.و.مهارت.های.
که. می.سازد. قادر. را. پایین. اجتماعی. طبقات. پیشینه. با. شهروندان. .- است. متمرکز. گروه. جمعی.
بدرخشند،.اما.سازمان.ها.به.اولویت.بندی،.ارزش.گذاری.و.پاداش.دهی.کارهای.مستقل.تمایل.دارند،.که.
می.تواند.مانع.شکوفایی.واقعی.این.کارمندان.و.گروهی.که.آنها.در.آن.کار.می.کنند،.شود..برای.تحقق.
بخشیدن.به.مزایای.کار.گروهی.به.هم.وابسته.برای.همه.کارمندان.بر.این.سه.حوزه.تمرکز.کنید:.اطمینان.
حاصل.کنید.که.گروه.ها.روی.وظایفی.به.هم.وابسته.کار.می.کنند،.کار.با.یکدیگر.به.شکل.به.هم.وابسته.را.

به.تمامی.اعضای.گروه..آموزش.دهید.و.برای.کارگروهی.به.هم.وابسته.ارزش.قائل.شوید.

متن کامل

کار می کردند، تکمیل نیمی از مسیرها از هر کدام از 
آنها ٣۵ دقیقه وقت می گرفت. این رویکرد احتماال 
منطقی به نظر می رسد و چندان شگفت آور نیست 
divide-and-( تقسیم وغلبه  رویکرد  که  چرا   -
conquer( در کار گروهی، رویکرد غالب در کار 
گروهی در بسیاری از سازمان هاست و البته فرهنگ 
بازتاب  را  جامعه  بر  حاکم  فردگرایی  گسترده تر 

می دهد.
که  همان طور  نیست،  راه  تنها  رویکرد  این  اما 
در  همیشگی اش  شریک  که  هنگامی   - مک نب 
کرد  کشف   - شد  خارج  شهر  از  روزنامه   تحویل 
عنوان  به  را  خود  کوچک  برادرهای  شد  مجبور  و 
به  برادرانش  کند.  استخدام  کمک  برای  جایگزین، 
به هم وابسته  واقعا  سیستم  یک  تقسیم و غلبه،  جای 
مسیرهای  تکمیل  برای  را   )Interdependent(
تحویل ایجاد کردند. مک نب می گوید: »ما روزنامه ها 
با  را در چرخ دستی ای می گذاشتیم که من آن را 
خیابان  باالی  به  می توانستم  که  سرعتی  بیشترین 
هل می دادم. آنها روزنامه ها را بر می داشتند و جلوی 

در خانه مردم می گذاشتند.«
برادرها  داشت:  متفاوتی  بسیار  نتایج  راهبرد  این 
دقیقه   ٣۵ جای  به  را  مسیرها  کل  می توانستند 
این  اینکه  جالب  کنند.  تمام  دقیقه   2۰ در  تنها 
رویکرد به هم وابسته در کار گروهی با فرهنگ نسبتا 
به هم وابسته و ارتباط محور طبقات اجتماعی پایین تر 

بیشتر مطابقت دارد.
گروهی  کار  می دهد  نشان  ما  تحقیقات  واقع  در 
به هم وابسته که بر بهره برداری حداکثری از تخصص 
و مهارت های جمعی گروه متمرکز است، شهروندان 
قادر  را  پایین تر  اجتماعی  طبقات  از  پیشینه ای  با 
می سازد تا بیشینه توانمندی های بالقوه خود را به 
کار گیرند و در بعضی موارد حتی از بعضی همتایان 

از  طبیعتا  که   - باالتر  اجتماعی  طبقات  از  خود 
مزایای بیشتری برخوردارند - بهتر عمل کنند.

ما در تحقیقات خود افراد را در شرایط کار گروهی ای 
توسط  استفاده  مورد  به هم وابسته  رویکرد  با سبک 
افراد  آیا  اینکه  ما  دادیم.  قرار  برادرانش  و  مک نب 
عملکرد  پایین تر  اجتماعی  طبقات  از  پیشینه ای  با 
بهتری دارند یا نه و علت آن را ارزیابی کردیم. برای 
یک  در  داد  نشان  آزمایشگاهی  تجربه  یک  مثال 
کار گروهی برای یک تکلیف حل مساله، گروهی از 
دانشجویان با پیشینه ای از طبقات اجتماعی پایین تر 
اجتماعی  از طبقات  پیشینه ای  با  همتایان خود  از 
بهتر  بیشتر -  مزایای  با  به طور طبیعی  و  باالتر - 
عمل کردند. سپس با کدگذاری ویدئوهای تعامالت 
آنها یک دلیل کلیدی برای عملکرد ارتقا یافته آنها 
یافتیم: گروه هایی با پیشینه ای از طبقات اجتماعی 
اجتماعی  طبقات  از  گروه هایی  به  نسبت  پایین تر 
یکدیگر  با  بیشتر  هم،  با  کار  هنگام  متوسط، 
با یکدیگر بحث های فعال تر و  صحبت می کردند و 
متعادل تری داشتند - که این عنصری حیاتی برای 
گروه هایی با کارآیی باالست. در واقع کار ما نشان 
با پیشینه ای از طبقات اجتماعی  افراد  می دهد که 
پایین تر مستعد هستند مهارت  های منحصربه فرد و 
بهتر  می کند  کمک  گروه ها  به  که  را  مشارکتی ای 

عمل کنند، به سازمان ها بیاورند.
کارمندانی  بالقوه  قوت  نقاط  به رغم  حال  این  با 
به  در  پایین تر  اجتماعی  طبقات  از  پیشینه ای  با 
سازمان ها  اکثر  مشارکتی،  مهارت های  کارگیری 
نقاط قوت  این  اجازه نمی دهد  ساختاری دارند که 
از  مدرن  سازمان های  از  بسیاری  برسند.  ظهور  به 
فروگذار  ماهر  مشارکت کنندگان  به  پاداش دهی 
را  خود  منابع  و  انرژی  تمام  عوض  در  و  می کنند 
دارند،  شگفت آوری  انفرادی  کارآیی  که  کسانی  بر 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3794320-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
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