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فهرست

در ابتدای جلسه، گزارشی از اهم اقدامات دبیرخانه طی دو هفته اخیر توسط 
دبیر سندیکا ارائه شد. در این گزارش به برگزاری جلسه کارگروه نظارت 
بر انتخابات، اطالع رسانی تاریخ و شرایط مجمع  عمومی عادی سالیانه و 
انتخابات دوره جدید هیات  مدیره سندیکا به اعضا، اعالم شرایط کاندیداتوری 
در انتخابات دوره جدید، مکاتبه با دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید 
ملی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عدم همکاری وزارت نیرو در 
رئیس کمیسیون  با  تابعه، مکاتبه  به شرکت های  ویژه  اختیارات  اعطای 
انرژی مجلس شورای اسالمی به منظور جلوگیری از اعمال معافیت گمرکی 
واردات تجهیزات صنعت برق در طرح مانع زدایی صنعت برق و نیز مکاتبه 
با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص موضوع تبعیض جنسیتی 
در پذیرش لیست بیمه قراردادهای صنعت برق اشاره شد. همچنین مکاتبه 
با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور پیگیری موضوع مبلغ تعدیل 
در قراردادها و اعمال تفسیر 25 درصد در محاسبه حق بیمه قراردادها در 
برخی از شعب، پیگیری واکسیناسیون کارگران و پرسنل شرکت های عضو 

سندیکا نیز بخش دیگری از گزارش دبیر سندیکا بود. 
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ادامه از صفحه قبل 
در ادامه پیشنهاد شعبه خراسان در خصوص برگزاری 
و  استانی  شعب  در  سندیکا  عمومی  مجمع  آنالین 
سندیکا  کمیته های  از  تعدادی  پیشنهاد  همچنین 
درخصوص تعویق دوماهه برگزاری مجمع مطرح و مقرر 
شد شرایط شیوع بیماری و تاثیر آن بر میزان مشارکت 
و حضور اعضا در مجمع بررسی شده و حتی االمکان 
بر اساس نظر کارگروه نظارت، زمان مجمع به منظور 
تعویق  به  برگزاری  نحوه  خصوص  در  تصمیم گیری 

بیفتد. 
در ادامه جلسه گزارشی از پیگیری های انجام شده برای 
واکسیناسیون کارکنان شرکت های عضو سندیکا ارائه و 
مقرر شد سندیکا پیگیری های خود برای واکسیناسیون 
پرسنل شرکت های عضو را از مسیر وزارت بهداشت، 
و  استانداری  نیرو،  وزارت  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
شرکت شهرک های صنعتی ایران پیگیری کرده و این 
این  اولویت کاری خود قرار دهد و در  موضوع را در 
زمینه فعال تر عمل کند. همچنین مقرر شد در این 
یا حتی  پیگیری ها، مسیری که در صنایع خودرو و 
برخی از شرکت های عضو جهت تامین واکسن مورد 

نیاز پرسنل مد نظر قرار گیرد.
در بخش بعدی مقرر شد دبیرخانه سندیکا گزارشی از 
اهم اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی بازرگانی تهیه 
و در اختیار کمیته و هیات مدیره قرار دهد. همچنین 
بر این مساله تاکید شد که سندیکا باید زمینه را برای 
هم افزایی میان شرکت های فعال در حوزه های مختلف 
فراهم کند. همچنین مقرر شد سندیکا ضمن شناسایی 
موجود،  تجهیزات  ساخت  عمق  و  واقعی  سازندگان 
تعریف جامع و فراگیری از ساخت داخل صنعت برق 
به مراجع ذیصالح و تصمیم ساز کشور ارائه دهد. در 
پایان مقرر شد سندیکا هماهنگی های الزم را به منظور 
بهره برداری کامل اعضا از امکانات سایت بهین یاب انجام 
دهد تا زمینه برای روشن شدن فهرست اقالمی که 

ساخت داخل دارند و یا وارد می شوند، فراهم شود.
همچنین در نود و پنجمین جلسه دوره هفتم هیات 
نوزدهم  در  که  ایران  برق  صنعت  سندیکای   مدیره 
مرداد ماه سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و 
بازرسین سندیکا به صورت برخط برگزار شد در ابتدا، 
گزارشی از اهم اقدامات اخیر سندیکا توسط دبیر ارائه 
شد. در این گزارش به ارائه گزارش چالش های صنعت 
برق و راهکارهای پیشنهادی سندیکا و نقشه  راه توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق به رئیس 
کل  بازرسی  سازمان  رسیدگی  درخواست  مجلس، 
کشور به مشکالت وصول حق بیمه قراردادها توسط 
سازمان تامین اجتماعی، انعکاس عدم همکاری وزارت 
نیرو در اعطای اختیارات ویژه به شرکت های تابعه و نیز 
عدم تمکین شرکت های توزیع نیروی برق به قوانین 
و ابالغیه های باالدستی به سازمان بازرسی کل کشور، 
اعتراض به وزارت نیرو در خصوص نحوه به روزرسانی 
تعرفه های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، پیگیری رفع 
مشکالت رفع تعهدات ارزی اعضا، جلوگیری از ضبط 
ضمانت نامه برخی از شرکت های عضو و برگزاری جلسه 
مشترک هیات مدیره و روسای کمیته های عمومی و 

تخصصی سندیکا اشاره شد.
بر  نظارت  کارگروه  جلسه  اولین  برگزاری  همچنین 
حسن اجرای مجمع عمومی و انتخابات دوره هشتم 
هیات مدیره سندیکا، برگزاری جلسه کمیته ساخت 
داخل در خصوص تصمیم شرکت های توزیع در خرید 
کاالهای پرمصرف صنعت برق از بورس، برگزاری جلسه 
کمیته حقوقی و قراردادها به منظور بررسی ویرایش 
جدید قرارداد تیپ ابالغی توانیر، درخواست سندیکا 
وحدت  و  مقررات زدایی  شورای  در  عضویت  برای 
از  تامین اجتماعی، پیگیری جلوگیری  رویه سازمان 
برگزاری مناقصات خارج از قرارداد تیپ و ارائه نقطه 
نظرات سندیکا در خصوص پیش نویس طرح توسعه و 

متن کامل

مانع زدایی از صنعت برق هم بخش دیگری از گزارش 
دبیر سندیکا بود. 

در ادامه با توجه به برگزاری نشست مشترک هیات 
مدیره با روسای کمیته های تخصصی و عمومی سندیکا، 
بر این مساله تاکید شد که نظرات روسای کمیته ها در 
اولویت های پیشنهادی سندیکا اعمال شده و سپس 

برای نهادها و مدیران ارشد مربوطه ارسال شود. 
در بخش بعدی جلسه با توجه به ابالغ ویرایش جدید 
قرارداد تیپ از سوی شرکت توانیر، مقرر شد سندیکا 
طی نامه ای ضمن ارسال پیشنهادات اصالحی، موافقت 
خود را با کلیات این قرارداد اعالم و خواستار تجدیدنظر 

در برخی از جزئیات آن شود.
پیگیری تعیین تکلیف قراردادها محور بعدی جلسه 
بود و بر این مساله تاکید شد که علیرغم تالش های 
سندیکا برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف و تعیین 
تکلیف 200 قرارداد در حوزه انتقال و تعداد اندکی از 
قراردادهای توزیع، متاسفانه همچنان 100 قرارداد حوزه 
توزیع بالتکلیف هستند و تصمیم گیری در خصوص 
این قراردادها به شرکت های توزیع تفویض شده که 
سندیکا اعتراض خود را به نسبت به این موضوع رسما 
اعالم کرده است. بر این اساس مقرر شد پیگیری ها و 
مکاتبات سندیکا به منظور تعیین تکلیف قراردادها و نیز 
ابالغ بخشنامه جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز 
در قراردادهای فاقد تعدیل نوبت سوم به صورت جدی 

استمرار یابد. 
جبران  بخشنامه  ابالغ  به  توجه  با  جلسه  ادامه  در 
خسارات ناشی از شیوع بیماری کرونا از سوی سازمان 
برنامه و بودجه کل کشور، مقرر شد سندیکا نسبت به 
عدم پوشش مورد انتظار خسارات توسط این بخشنامه 
اعتراض کند. همچنین مقرر شد مسکوت ماندن موضوع 
تمدید دوره تنفس قراردادی تا زمان استمرار بیماری، 
نحوه تعیین شاخص ها و نیز مقایسه این شاخص ها با 

روند افزایش قیمت ها در سال های 1399 و 1400 به 
عنوان سه محور اصلی پیگیری ها و مکاتبات مد نظر 
قرار گیرد. در همین راستا مقرر شد سندیکا گزارشی از 
خسارات ناشی از کرونا و نیز کاستی های دستورالعمل 
جبرانی سازمان برنامه تهیه کرده و در اختیار نهادهای 

مرتبط قرار دهد. 
به  مربوط  موضوعات  سندیکا  شد  مقرر  همچنین 
دستورالعمل جبران خسارات ناشی از شیوع بیماری 
کرونا، بازنگری شاخص های تعدیل قیمت ها و تعیین 
خسارات و نیز محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی و 
نحوه اجرای بخشنامه های این سازمان به ویژه بخشنامه 
تلخیص و تنقیح را با هماهنگی مهندس باقری از کانال 

شورای هماهنگی تشکل ها هم پیگیری کند.
با موافقت اعضا مقرر شد با توجه به گستردگی ابعاد 
خسارات ناشی از انباشت مطالبات شرکت های عضو و 
فقدان اقدام مناسب از سوی وزارت نیرو و توانیر برای 
بازپرداخت این مطالبات و خطر ورشکستگی برخی از 
شرکت ها به دلیل عدم تامین نقدینگی، سندیکا موضوع 
مطالبات را از مسیر سازمان بازرسی کل کشور پیگیری 
کند. در همین راستا و با توجه به استمرار سکوت و عدم 
اقدام مناسب از سوی وزارت نیرو، مقرر شد مکاتبات 
جدی و گسترده ای با سازمان بازرسی و وزارت نیرو و 
سایر نهادهای مرتبط به منظور پیگیری مساله مطالبات 
انجام شده و این مکاتبات به شکل وسیع رسانه ای و 

منعکس شود.
در پایان جلسه با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم 
مقرر شد لزوم حضور نماینده سندیکا در شورای عالی 
فنی به منظور تعیین تکلیف قراردادهای متوقف و حل 
مسائل قراردادی این حوزه به عنوان یکی از مطالبات و 
انتظارات اصلی سندیکا از دولت آینده پیگیری شود. و 
سندیکا طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار تشکیل 
کمیته های تخصصی و حضور این تشکل در کمیته های 
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به گزارش ایسنا، براساس آنچه که مسووالن برقی 
می گویند از میان همه مشترکان کشور، 14 درصد 
برق  الگو  از  باالتر  که  هستند  پرمصرف هایی  جزو 
مصرف می کنند، اما از این میان تنها دو درصد در 
گروهی قرار می گیرند که بیش از دو برابر الگو برق 
مصرف و قبض هایی با ارقام باال را دریافت می کنند.

این  بر  که  شده  تعریف  الگویی  منطقه  هر  برای 
اساس پنج منطقه شامل یک منطقه عادی و چهار 
درصد   ۸0 از  بیش  دارد.  وجود  گرمسیر  منطقه 
مناطق کشور در گروه مناطق عادی قرار می گیرند 
در  غیره  و  تبریز، مشهد  تهران،  مانند  و شهرهایی 
در  برق  مصرف  الگوی  که  دارند  قرار  گروه  این 
کسانی  و  است  ساعت  کیلووات   300 مناطق  این 
از این میزان برق مصرف کنند، در زمره  که بیش 

مشترکان پرمصرف قرار می گیرند.
 100 از  کمتر  مصرف  با  مشترکانی  برق  تعرفه 
کیلووات ساعت رایگان محاسبه می شود و در کشور 
هزینه برق مصرفی حدود 10 میلیون مشترک رایگان 
شده است، مشترکانی که زیر 300 کیلووات ساعت 
مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف ها قرار 
می گیرند که حدود ۸۶ درصد از مشترکان در این 
بخش قرار دارند و هزینه برق ماهانه آنها حدود 15 
هزار تومان است. تعرفه برق مشترکانی که تا سطح 
تنها ۷ درصد  300 کیلووات ساعت مصرف کنند، 
در سال اضافه می شود، اما کسانی که بیش از این 
میزان مصرف داشته باشند، 1۶ درصد دیگر نیز به 

تعرفه برق آنها اضافه خواهد شد.
قبض پر مصرف ها چگونه محاسبه می شود؟

سخنگوی  مشهدی-  رجبی  مصطفی  گفته  طبق 
مصرفی  برق  هزینه  قانون،  اساس  بر  برق  صنعت 
مذکور  عادی  تعرفه  با  الگو  برابر  دو  تا  مشترکان 
قیمت  میانگین  با  آن  بر  مازاد  اما  شده،  محاسبه 

تمام شده انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود. 
ساعت  کیلووات   ۷00 مشترکی  اگر  مثال  طور  به 
مصرف داشته باشد، تا سقف ۶00 کیلووات ساعت 
آن با تعرفه عادی محاسبه و 100 کیلووات ساعت 
آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر 

محاسبه می شود.
وی اظهار کرد: مشترکان پرمصرف می توانند برای 
تامین برق مورد نیاز خود اقدام به احداث مولدهای 
برق  هزینه  آنکه  یا  نمایند  کوچک  خورشیدی 
مصرفی خود را بر اساس میانگین قیمت تمام شده 

انرژی های تجدیدپذیر بپردازند.
همه  مصرفی  برق  قیمت  به  درصد   ۷ تنها  ساالنه 

مشترکان اضافه می شود
عبداالمیر یاقوتی - مدیرکل مدیریت مصرف و امور 
گفت:  ایسنا  به  رابطه  همین  در  توانیر  مشترکان 
تصویب  با  تنها  برق  قیمت  محاسبه  یا  نرخ  تغییر 
می  صورت  دولت  هیات  و  اسالمی  شورای  مجس 
گیرد که از سال 9۶ به بعد  مجلس شورای اسالمی  
دولت  هیات  به  را  این خصوص  در  گیری  تصمیم 

واگذار کرد.
از سال  براساس مصوبه دولت، که  اظهار کرد:  وی 
9۶ به بعد اجرایی شده است، ساالنه تنها ۷ درصد 
می  اضافه  مشترکان  همه  مصرفی  برق  قیمت  به 

شود.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با 
که  مشترکانی  مصوبه،  همین  براساس  اینکه  بیان 
مصرف برق آنها تا دو برابر بیش از الگو های تعیین 
شده باشد، )که این الگوها متناسب با  ویژگی های 
است(  تعیین شده  منطقه  هر  دمایی  و  جغرافیایی 
از سایر مشترکان مشمول  بیش  نسبت  1۶ درصد 
افزایش قیمت برق می شوند، افزود: اما در صورتی 
را  برق خود  نیز مصرف  از مشترکان  این گروه  که 

چرا.قبوض.برق.نجومی.شدند؟
قبوض. با. مشترکان. از. برخی. که. است. مدتی.
نجومی.مواجه.می.شوند.که.شائبه.افزایش.تعرفه.
مسووالن. که. آنطور. اما. آورده. وجود. به. را. برق.
اعالم.می.کنند.گرمای.هوا.و.افزایش.مصرف.تنها.

دلیل.این.مساله.است.

کاهش دهند، تنها مشمول پرداخت همان ۷ درصد 
مندرج در بند 2 خواهند شد.

دولت،  هیات  تصمیم  با  همچنین  یاقوتی  گفته  به 
مقرر شده است مشترکانی که بیش از دوبرابر الگوی 
برق مصرف  میزان  کنند،  برق مصرف  تعیین شده 
برق  تولید  نرخ  میانگین  با  برابر  دو  بر  مازاد  شده 
حاصل از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود.

امید پیش  این رو  در طرح برق  از  ادامه داد:  وی 
بینی شد که این مشترکان به منظور تامین بخشی 
مولدهای  نصب  به  اقدام  خود  نیاز  مورد  برق  از 
کنند  خود  های  بام  پشت  در  کوچک  خورشیدی 
که در این صورت شبکه برق به عنوان پشتیبان، در 
نیاز داشته باشند،  زمان هایی که به برق بیشتری 
با تعرفه های معمول، به تامین برق آنها نیز اقدام 

خواهد کرد.
توانیر  مشترکان  امور  و  مصرف  مدیریت  مدیرکل 
تشویق  منظور  به  دولت  حال  عین  در  کرد:  اظهار 
هموطنان به کاهش مصرف برق، مقرر کرد هزینه 
 100 سقف  تا  آنها   مصرف  که  مشترکانی  برق 
کیلووات ساعت در ماه باشد، رایگان محاسبه شود.

یاقوتی با بیان اینکه مشترکان با رعایت نکات ساده، 
میزان  به  را  خود  مصرفی  برق  هزینه  توانند  می 
دور  از  استفاده  گفت:  دهند،  کاهش  زیادی  بسیار 
کند کولرهای آبی )ویژه در ماه های گرم(، تنظیم 
فصول،  همه  )ویژه  درجه   25 روی  محیط  دمای 
خاموش کردن المپ های اضافی )در همه فصول، 
ساعت  در  برقی  پرمصرف  وسایل  از  استفاده  عدم 
همه  شب)در  اولیه  های  ساعات  و  روز  گرم  های 
فصول( و خارج کردن وسایل برقی از حالت آماده 
به کار)استندبای( و خاموش کردن کامل چندراهی 
کاهش  در  تواند  می  فصول(  همه  برقی)در  های 

هزینه بسیار موثر باشد.
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اقتصاد ایران و جهان

برای.رونق.تولید.چاره.ای.جز.حمایت.از.تولیدکنندگان.نیست
عضو.هیات.مدیره.سندیکاری.برق.ایران.–.شعبه.اصفهان.گفت:..دولت.سیزدهم.برای.رفع.بیکاری،.
از.تولیدکنندگان.و.فعاالن. تورم،.مشکل.نقدینگی.و.رونق.تولید.چاره.ای.جز.حمایت.همه.جانبه.

اقتصادی.ندارد،.زیرا.این.بخش.گرداننده.چرخ.اقتصاد.کشور.حتی.در.زمان.تحریم.هاست.

گفت  در  شنبه  سه  روز  روغنی  علیرضا  مهندس 
اقتصاد  پایگاه خبری شاخص  با  اختصاصی  گوی  و 
اقتصاد هر کشوری محسوب می  افزود: تولید رکن 
بیشتر چاره ای جز حمایت روز  برای رونق  و  شود 
افزون از این حوزه نیست و توجه به آن، ضروری است
وی ادامه داد: متاسفانه تحریم های ظالمانه دشمنان 
سالیان  طول  در  کشورمان  اقتصادی  بنیان  علیه 
متمادی همچنان ادامه داشته است و رونق و حمایت 
می تواند  تولید  از  واقعی  پشتیبانی  و  زدایی  مانع  و 
بودجه  کسری  نقدینگی،  تورم،  بیکاری،  مشکل 

سالیانه دولت را برطرف کند.
فوالد  سیاالت  و  برق  تجهیزات  شرکت  عامل  مدیر 
)ساتها ( و عضو هیات مدیره انجمن خدمات مهندسی 
استان اصفهان با ابراز تاسف از  اتخاذ سیاست های 
سالهای  حتی  و  ماه ها  در  دولت  متالطم  اقتصادی 
اخیر گفت:  دولت به قدر کافی از نظرات مشورتی 

اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در تصمیم سازی 
اثرگذاری  دایره  افزایش  است.  نکرده  استفاده  ها 
سازمان های مردم نهاد به افزایش مشارکت مدنی در 
جامعه و ایجاد جریان نظارتی و مشورتی از پائین به 

باال منجر شده است.
مهندس روغنی ادامه داد: وقتی نظرات منتقدان در 
قبال یک تصمیم یا سیاست جدید دولت زیاد باشد 
و دولت خود را زیر ذره بین نهادهای فعال، مستقل 
و دلسوز مدنی احساس کند، بدیهی است تصمیمات 
گرفته شده نظرات آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت. 
استفاده از نظرات تخصصی انجمن های علمی، کانون 
های صنفی و اتحادیه های سراسری، توسعه کشور را 
بر مدار هدف گذاری های صحیح، برنامه ریزی دقیق، و 
تامین درست منابع استوار خواهد ساخت، در نتیجه 

توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان خواهد آورد

حضور  از  پس  حسنوند  فریدون  ایسنا،  گزارش  به 
کمیسیون  ظهر  از  بعد  امروز  جلسه  در  نیرو  وزیر 
انرژی با حضور در جمع خبرنگاران؛ بیان کرد: یکی 
درباره  شد  مطرح  جلسه  این  در  که  موضوعاتی  از 
برق  و  آب  حوزه  در  نیرو  وزارت  ساختار  اصالح 
بخش  از  استفاده  در خصوص  نیز  دیگر  بحث  بود. 
خصوصی در سرمایه گذاری در حوزه آب و برق بود.
وی در ادامه اظهار کرد: طبق قانون صنایع مکلف 

هستند  خود  برق  تامین  برای  نیروگاه  احداث  به 
نیز بحث و تبادل نظر شد.  این موضوع  که درباره 
گذاری  قیمت  و  صادرات  بحث  درباره  همچنین 
نیز  زمینه  این  در  گذاران  سرمایه  نگرانی  و  برق 
بحث هایی انجام شد. استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر و استفاده از بخش خصوصی در این حوزه و 
مطرح  دیگر  موضوعات  از  برق  تلفات  از  جلوگیری 

شده در جلسه امروز بود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مقرر شد کمیته مشترکی مابین وزارت 
در  ظرفیت ها  از  استفاده  برای  کمیسیون  و  نیرو 
برنامه هفتم توسعه شکل بگیرد و بتوانیم در بودجه 
سال آینده وزارت نیرو را پشتیبانی بیشتری کنیم. 
باید  و  است  برق جدی  و  آب  درباره  مردم  نگرانی 
در برنامه های بلند مدت و کوتاه این نگرانی ها را بر 

طرف کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: طبق توافقات انجام شده، 
برنامه کوتاه مدت یک ساله  نیرو  وزارت  مقرر شد 
برای عبور از زمستان و تابستان آینده و برنامه میان 
مدت که چند ساله خواهد بود به مجلس ارائه کند.
در  نیز  نیرو  وزیر  اکبرمحرابیان  علی  همچنین 
در  مطروحه  مباحث  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
و  برنامه ها  خصوص  در  کرد:   بیان  نشست  این 
اولویت های وزارت خانه در حوزه های برق، فاضالب 
و آب توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد. همچنین 
مشکالتی که در اثر قطع برق در چند ماه گذشته 
رخ داده بود و مسائلی که درباره آب و خشسکالی و 
دغدغه های که در این زمینه وجود دارد و برنامه های 
که در این زمینه تدوین شده بود را در این جلسه 
با  انرژی کردیم. سعی می کنیم  تقدیم کمیسیون 
اصالح برخی پروژه ها نقطه نظرات مجلس به شکل 

مطلوب عملیاتی شود.

رئیس.کمیسیون.انرژی.مجلس.خبر.داد

وزارت.نیرو.برنامه.یکساله.برای.
عبور.از.زمستان.و.تابستان.

آینده.ارائه.خواهد.کرد
رئیس.کمیسیون.انرژی.مجلس.شورای.اسالمی.
تاکید.کرد:.نگرانی.مردم.درباره.آب.و.برق.جدی.
است.و.باید.در.برنامه.های.بلند.مدت.و.کوتاه.این.

نگرانی.ها.را.بر.طرف.کنیم.
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)سه  امروز  برق  ایران، مصرف  برق  مدیریت شبکه  راهبری شرکت  مرکز  از  ایرنا  روزسه شنبه  گزارش  به 
شنبه1۶ شهریورماه( ۶1هزار و۷00 مگاوات پیش بینی می شود، در حالی که پیک بار مصرف برق در مدت 

مشابه سال گذشته 53 هزار و 1۷9 مگاوات بوده است.
این آمارها حاکی از آن است که میزان مصرف نسبت به سال قبل حدود ۸هزار و 500 مگاوات افزایش 

داشته است.
همچنین در همین روز میزان مصرف برق صنایع حدود  3هزار و 300 مگاوات گزارش شده است.

لذا با توجه به قابلیت تولید نیروگاه ها به میزان 52 هزار مگاوات و همچنین میزان ذخیره نیروگاه ها که صفر 
است، مصرف برق همچنان باالست.

بنابراین شرکت مدیریت شبکه برق ایران از هم وطنان درخواست کرده تا همچنان در ساعت اوج مصرف )از 
ساعت 12 تا 1۸ و 20 تا 23( تنها با اندکی کاهش مصرف برق، به پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.

به گزارش ایرنا، مصرف برق کشور روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود آنکه دمای هوا اندکی 
کاهش یافته بیش از 9 هزار مگاوات رشد داشته است.

این درحالی است که میزان مصرف در روز مشابه پارسال 52 هزار و ۷ مگاوات بوده که نشان می دهد امسال 
روند مصرف بیش از پارسال است و اختالف آن به 9 هزار 253 مگاوات رسیده است.

مصرف.برق.همچنان.نیازمند.صرفه.جویی.است
تهران-.ایرنا-.شرکت.مدیریت.شبکه.برق.ایران.با.اشاره.به.قابلیت.تولید.5۲.هزار.مگاوتی.برق.نیروگاه.ها.
و.همچنین.میزان.ذخیره.صفر.آنها،.اعالم.کرد.که.مصرف.برق.همچنان.باالست.و.خواستار.صرفه.جویی.

هم.وطنان.شد.

انرژی مجلس شورای  اکبر محرابیان در حاشیه نشست کمیسیون  ایرنا علی  به گزارش خبرنگار سیاسی 
اسالمی با اشاره به حضور خود در این نشست اظهار کرد: در نشست امروز  اولویت های برنامه وزارت نیرو 

در حوزه آب، برق و فاضالب به نمایندگان اعالم شد.
 وی افزود: در این جلسه مشکالتی که در اثر قطعی برق در طول ماه های اخیر داشتیم و همچنین موضوع 

آب، خشکسالی و دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر نیرو همچنین از ارائه برنامه های وزارت نیرو برای رسیدگی به مشکالت حوزه های مختلف به کمیسیون 
انرژی خبر داد و گفت: نقطه نظرات نمایندگان را شنیدیم و سعی می کنیم که با اصالح برخی از این برنامه ها 

و پروژه ها، نقطه نظرات مجلس در این برنامه ها به نحو مطلوب عملیاتی شود.

وزیر.نیرو:.خشکسالی.اخیر.و.تبعات.آن.را.در.کمیسیون.انرژی.
بررسی.کردیم

تهران-ایرنا-.وزیر.نیرو.از.بررسی.خشکسالی.اخیر.و.تاثیرات.آن.در.حوزه.آب.و.برق.در.نشست.با.

کمیسیون.انرژی.مجلس.شورای.اسالمی.خبر.داد.و.گفت:.اصالحات.الزم.در.برنامه.ها.بر.اساس.نقطه.
نظر.نمایندگان.اعمال.خواهد.شد.
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه 
تجارت ایران، محسن رضایی پور با بیان اینکه صادرات 
کشورمان به اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن در 5 ماهه 
نخست سال 1400 با افزایش همراه بوده است، اظهار 
داشت: بر اساس گزارش گمرک ایران میزان صادرات 
کشورمان در 5 ماهه اول سال جاری به 10 کشور عضو 
اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن با 4۸ درصد افزایش به رقم 

10۷۶ میلیون دالر رسید.
بین کشورهای  در  گزارش  این  اساس  بر  افزود:  وی 
صادرات  بیشترین  آن  سه.  آ.  اقتصادی  اتحادیه 
کشورمان به کشور تایلند صورت گرفته که با 2۶۶ 
میلیون دالر و 395 هزار تن در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل رشد ۸۸ درصدی در ارزش داشته است.
دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ایران ادامه 
شامل  تایلند  به  ایران  صادراتی  اقالم  مهم ترین  داد: 
شمش آهن، مقاطع فوالدی، روی غیرممزوج، احشای 

مرغ، قیر نفت و وازلین است.

در.ماهه.نخست.امسال؛

صادرات.ایران.به.کشورهای.آ..
سه..آن.5۰.درصد.افزایش.یافت

دبیر.میز.آ.سه.آن.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.

اقتصادی. اتحادیه. به. کشورمان. صادرات. گفت:.

آ.سه.آن.در.5.ماهه.نخست.سال.14۰۰.با.افزایش.
همراه.بوده.است.

رضایی پور گفت: در این مدت اندونزی دومین کشور 
هدف صادراتی کشورمان در این اتحادیه بوده و میزان 
صادرات ایران به این کشور حدود 22۷ میلیون دالر 
و به وزن 352 هزار تن بوده است. این میزان از لحاظ 
ارزشی 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته  وزنی 30 درصد کاهش  لحاظ  از  ولی  داشته 

است.
وی بیان داشت: حجم تجارت کشورمان با این اتحادیه 
از سال 139۷ و همزمان با دور جدید تحریم ها روندی 
نزولی داشته است. دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه 
تجارت ایران اضافه کرد: حجم تجارت کشورمان در 
سال گذشته به رقم 3 میلیارد دالر رسید، این در حالی 
است که سابقه و تجربه صادرات رشد یابنده ای از سوی 
کشورمان به این اتحادیه اقتصادی مهم در سال های 
قبل از اعمال تحریم ها وجود داشته است و با افزایش 
4۸ درصدی صادرات کشورمان در 5 ماهه اول 1400 
انتظار می رود روند افزایشی تجارت با این اتحادیه ی 
مهم آغاز و تداوم یابد. خاطرنشان می سازد، بیشترین 
اقالم وارداتی کشورمان از این اتحادیه شامل نیشکر، 
روغن پالم، سویا، محصوالت غذایی، برنج، لوازم خانگی، 

فیبر متوسط فشرده و تلفن همراه بوده است.
و  ایران  بود که  گفتنی است، در سوم مرداد 139۷ 
از جمله  اتحادیه جنوب شرق آسیا  10 کشور عضو 
برونئی،  ویتنام،  تایلند،  سنگاپور،  فیلیپین،  اندونزی، 
الئوس، مالزی، میانمار و کامبوج در چهل و نهمین 
اجالس خود که به میزبانی الئوس برگزار شده بود، 
اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب 
و  کردند  امضا  را  »تاک«  عنوان  تحت  آسیا  شرق 
با  ایران رسماً  این اسناد سبب شد  در واقع، امضای 
پیوستن به این اتحادیه بتواند از ظرفیت های پنجمین 
قدرت اقتصادی دنیا در جهت تقویت توانمندی های 

اقتصادی خود بهره جوید.

به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه جلسه مشترک وزرای امور 
اتاق  و  دولتی  ذیربط  سایر دستگاه های  و  تاجیکستان(  و  ایران  )رییس کمسیون مشترک  نیرو  و  خارجه 

بازرگانی ایران امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این نشست آخرین تحوالت روابط جمهوری اسالمی ایران و همسایگان شمالی و راه های توسعه همکاری ها 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بررسی پیشنهادات دستگاه ها در خصوص مشارکت رییس جمهوری اسالمی ایران در اجالس شانگهای و 

سفر دوجانبه به تاجیکستان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در.نشست.مشترک.وزیران.امور.خارجه.و.نیرو؛

راه.های.توسعه.روابط.با.همسایگان.شمالی.بررسی.شد
تهران.-.ایرنا.-.وزیران.امور.خارجه.و.نیرو.در.نشست.مشترک،.راه.های.توسعه.روابط.و.همکاری.ها.با.
همسایگان.شمالی.و.پیشنهادات.دستگاه.ها.درباره.مشارکت.رییس.جمهوری.در.اجالس.شانگهای.را.

بررسی.کردند.
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صادرات.۸.میلیارد.دالری.به.
امارات.با.رفع.موانع.بانکی

پتانسیل.های. گفت:. امارات. و. ایران. اتاق. رئیس.

خصوص. به. موانع. رفع. از. پس. کشور. صادراتی.

رفع.موانع.حساب.های.بانکی.ایرانیان.قطعاً.به.۸.
میلیارد.دالر.خواهد.رسید.

ــاق  ــل از ات ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
فرشــید  امــارات،  و  ایــران  بازرگانــی مشــترک 
ــر وزارت  ــا وزی ــی ب ــت هم اندیش ــگان در نشس فرزان
امــور خارجــه کــه بــا حضــور مســئوالن اتــاق هــای 
ــی  ــای مشــترک بازرگان ــاق ه ــران و ات ــی ای بازرگان
ــل وزارت  ــه در مح ــور خارج ــئوالن وزارت ام و مس
خارجــه برگــزار شــد، بــه ارائــه گزارشــی در رابطــه با 
ــارات پرداخــت. ــران و ام ــط اقتصــادی ای ســطح رواب

رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و امــارات در ابتــدا بــه 
آمــار صــادرات و واردات در طــی ســه ســال گذشــته 
ــار  ــت: آم ــرد و گف ــاره ک ــارات اش ــران و ام ــن ای بی
صــادرات و واردات در ســال 9۸ بــه ترتیــب 4.5 
ــارد دالر واردات  ــادرات و ۸.9 میلی ــارد دالر ص میلی
بــوده اســت کــه در مجمــوع حجــم تجــارت ایــران 

ــوده اســت. ــارد دالر ب ــا امــارات 13.4 میلی ب
ــارات  ــران و ام ــان ای ــارت می ــار تج ــزود: آم وی اف
ــوده کــه  ــارد دالر ب در ســال 99 حــدود 14.2 میلی
از ایــن مقــدار 4.۶ میلیــارد دالر صــادرات و 9.۶ 

ــت. ــوده اس ــارد دالر واردات ب میلی
فرزانــگان بیــان داشــت: تجــارت ایــران و امــارات در 
پنــج ماهــه اول امســال نیــز تــا کنــون ۷.2 میلیــارد 
دالر بــوده از ایــن مقــدار 1.9 میلیــارد دالر صــادرات 
و 5.3 میلیــارد دالر واردات بــوده اســت و ســهم 
ــه طــور  ــه امــارات از کل صــادرات ب صــادرات مــا ب
متوســط در حــدود 10 تــا 15 درصــد کل صــادرات 
کشــور و ســهم واردات مــا از امــارات در طــی ایــن 
ــا 35  ــدود 30 ت ــط در ح ــور متوس ــه ط ــالها ب س

درصــد اســت.
ــران  ــی ای ــترک بازرگان ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــا وجــود رابطــه سیاســی  و امــارات بیــان داشــت: ب
ــان  ــیب می ــراز و نش ــر ف ــوب و پ ــدان مطل ــه چن ن
دو کشــور در ســال های اخیــر، امــارات همــواره 

ــون  ــم اکن ــوده و ه ــران ب ــم ای شــریک تجــاری مه
نیــز کاالهــای اساســی و کاالهــای مــورد نیــاز 
خطــوط تولیــد از کشــورهای مختلــف نیــز از مســیر 
هاب ترانزیتــی امــارات شــده و از بنــادر آزاد امــارات 

وارد ایــران می شــوند.
ــن  ــه ای ــادرات ب ــه ص ــن ک ــان ای ــا بی ــگان ب فرزان
ــارد دالر  ــا ۷ میلی ــدود ۶ ت ــال 9۶ ح ــور در س کش
بــوده، گفــت: پتانســیل های صادراتــی کشــور پس از 
رفــع موانــع بــه خصــوص رفــع موانــع حســاب های 
ــه ۸ میلیــارد دالر خواهــد  بانکــی ایرانیــان قطعــاً ب

رســید.
ــی  ــده عرب ــارات متح ــت: ام ــان داش ــگان بی فرزان
جــز شــرکای اصلــی در حــوزه صــادرات مجــدد در 
منطقــه اســت و لــذا در صــورت فراهــم آمــدن زیــر 
ــکاری  ــای هم ــادر، زمینه ه ــعه بن ــاخت ها و توس س
بســیاری فراهــم خواهــد شــد بــه خصــوص آن کــه 
ــه  ــش ماه ــز در ش ــپو نی ــی اکس ــداد بین الملل روی

ــان اســت. آینــده در جری
ــال  ــی فع ــق دیپلماس ــزوم تحق ــر ل ــه ب وی در ادام
اقتصــادی و اســتفاده از ظرفیت هــای اتــاق مشــترک 
ــرای پیشــرفت، توســعه و ایجــاد  ــارات ب ــران و ام ای
اشــتغال تاکیــد کــرد و گفــت: هــر چــه هماهنگــی 
ــفارت  ــی، س ــولی دب ــز کنس ــه، مرک ــن وزارتخان ای
وزارت  اقتصــادی  معاونــت  ابوظبــی،  در  ایــران 
ــاق  ــران، ات ــی ای ــاق بازرگان ــز ات ــه و نی ــور خارج ام
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــارات ب ــران و ام ــترک ای مش
بخــش خصوصــی بیشــتر باشــد رضایت منــدی 
تولیدکننــدگان و تجــار بیشــتر می شــود زیــرا 
بهره بــرداری از فرصت هــا و ظرفیت هــا بیشــتر و 

ــود. ــه می ش ــری ارای ــات بهت خدم
ــردار  ــر ایــن نکتــه کــه بهره ب ــا تاکیــد ب فرزانــگان ب
ــط سیاســی، بخــش خصوصــی یعنــی  توســعه رواب

اتــاق بازرگانــی ایــران و اعضــا اتــاق مشــترک ایــران 
ــعه  ــه توس ــان ک ــر زم ــت: ه ــت گف ــارات اس و ام
ــور  ــا حض ــارت ب ــعه تج ــه توس ــر ب ــی منج سیاس
بخــش خصوصــی در کشــور شــده روابــط دو کشــور 
ــا ثبــات و بــدون خدشــه و تأثیرگــذاری سیاســی  ب

ــده اســت. گردی
ــاره  ــا اش ــارات ب ــران و ام ــاق مشــترک ای ــس ات رئی
ــت:  ــور خارجــه گف ــاق از وزارت ام ــه انتظــارات ات ب
ــر  ــه ب ــور خارج ــا وزارت ام ــی ب ــرات قبل در مذاک
ســه نکتــه کلیــدی تاکیــد کردیــم کــه اولیــن مــورد 
ــارات  ــران و ام ــاق ای ــی ات ــر نمایندگ آن ایجــاد دفت
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مقاصــد صادراتــی و 
ــاط  ــه تمــام نق ــی ب ــران و هــاب صادرات ــی ای واردات

ــود. ــا ب دنی
رئیــس کمیتــه اکســپو دبــی 2020 اتــاق بازرگانــی 
ــت از  ــار حمای ــورد انتظ ــن م ــزود: دومی ــران اف ای
راه انــدازی ســوله و انبــار جهــت صــادرات و صــادرات 
مجــدد کســب و کارهــای کوچــک) SME ( و 
ــترک  ــی مش ــاق بازرگان ــی ات ــورد معرف ــومین م س
ایــران وامــارات بــه عنــوان نماینــده اقتصــادی ایــران 
وتوســعه بیشــتر روابــط بــا بخــش اقتصادی ســفارت 

ــارات اســت. ــران در ام ای
ــران و  ــاق ای ــه مســئولیت ات ــن ب ــگان همچنی فرزان
امــارات در راســتای اعــزام تیم هــا هیئت هــای 
ــوی  ــاری از س ــت تج ــور هیئ ــری ام ــاری و مج تج
ســازمان توســعه و تجــارت و ســرمایه گذاری در 
نمایشــگاه اکســپو 2020 دبــی اشــاره کــرد و گفــت: 
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای شــورای بازرگانــان ایرانی 
دبــی )IBC( و همــکاری نزدیــک بــا اتــاق بازرگانــی 
ــاق  ــی انتظــار مــی رود بیشــتر از ظرفیت هــای ات دب

ایــران و امــارات بهرگیــری شــود.
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رئیس.اتاق.ایران.و.عمان.در.گفتگو.با.مهر:

رفع.تعهد.ارزی.باید.تعیین.
تکلیف.شود

فعال. اینکه. بیان. با. عمان. و. ایران. اتاق. رئیس.

نگران. نباید. و. بوده. مواجه. تحریم. با. اقتصادی.

باید. باشد،.گفت:.دولت. و.تحریم.داخلی. موانع.

بانک. متعدد. های. بخشنامه. و. ارزی. تعهد. رفع.
مرکزی.را.تعیین.تکلیف.کند.

متن کامل

محســن ضرابــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر 
در مــورد وضعیــت تجــارت بــا کشــور عمــان، اظهار 
ــا  ــادالت تجــاری ب داشــت: در ســال 92 حجــم مب
عمــان 221 میلیــون دالر، ســال 9۷ یــک میلیارد و 
1۶۷ میلیــون دالر، ســال 9۸ معــادل ۶94 میلیــون 
ــوده  ــون دالر ب ــادل ۸۷2 میلی ــال 99 مع دالر و س

اســت.
ــان  ــران و عم ــترک ای ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی
افــزود: در 4 مــاه نخســت ســال 1400 حجــم 
ــهم  ــه س ــون دالر ک ــان 353 میلی ــا عم ــارت ب تج
ــه در  ــت ک ــوده اس ــون دالر ب ــادرات 1۷۷ میلی ص
ــم  ــه حج ــال 99 ک ــت س ــاه نخس ــا 4 م ــاس ب قی
تجــارت 2۶5 میلیــون دالر و ســهم صــادرات 119 
دالر بــود، افزایــش 33 درصــدی را شــاهد هســتیم. 
اگــر ایــن رونــد تــداوم داشــته باشــد احتمــال زیــاد 
امســال حجــم تجــارت بــا عمــان نزدیــک بــه یــک 

میلیــارد و 100 میلیــون دالر می شــود.
وی ادامــه داد: کل واردات عمــان 24 میلیــارد دالر 
ــه  ــی ب ــای واردات ــیاری از کااله ــه در بس ــت ک اس
ــا  ــی عمانی ه ــم ول ــی داری ــت رقابت ــا مزی ــان م عم
شــناخت زیــادی از کاالهــای مــا ندارنــد. بــه عنــوان 
ــال  ــی س ــان ط ــازار عم ــران در ب ــهم ای ــال س مث
ــود. گذشــته 43۸ میلیــون دالر یعنــی 1.۸ درصــد ب

رفع تعهد ارزی باید تعیین تکلیف شود
ــان  ــران و عم ــترک ای ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــاق مشــترک  ــد ســال ات ــن چن ــه در ای ــزود: البت اف
زیرســاخت های بیــن دو کشــور را بــا کمــک وزارت 
صمــت، وزارت امــور خارجــه و ســفارت دو کشــور 
ــال ایجــاد خــط  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــری ک ــی گی پ
ــران و عمــان، ایجــاد  کشــتیرانی مســتقیم بیــن ای
ــهیل  ــور، تس ــن دو کش ــی بی ــتقیم هوای ــط مس خ
صــدور ویــزا و ســهولت در ثبــت شــرکت در عمــان 
از جملــه اقداماتــی بــوده کــه طــی ســال های قبــل 
ــال  ــان س ــن عم ــد. همچنی ــرا ش ــری و اج پیگی
گذشــته تصویــب کــرد کــه اگــر از ایــران مســافری 
ــته  ــت داش ــور اقام ــن کش ــر از 14 روز در ای کمت

ــدارد. ــه اخــد ویــزا ن باشــد نیــازی ب
ــی حــوزه  ــا کشــور عرب ــان تنه ــت: عم ــی گف ضراب
ــی و  ــرزمین اصل ــه در س ــت ک ــارس اس ــج ف خلی
ــی  ــهامداری ایران ــد س ــد در ص ــا ص ــق آزاد ب مناط
ــک  ــوارد کم ــن م ــد. همی ــت کنی ــرکت را ثب ش
ــن دو کشــور از 221  ــه حجــم تجــارت بی ــرد ک ک
میلیــون دالر بــه بــاالی یــک میلیــارد دالر در ســال 
ــی  ــای صادرات ــده کااله ــن عم ــد. همچنی 9۷ برس
ــاورزی،  ــوالت کش ــی، محص ــواد غذای ــان م ــه عم ب
محصــوالت فلــزی مثــل مصالــح ســاختمانی، قیــر، 

ــت. ــیمیایی و … اس ــوالت ش محص
ــان  ــران و عم ــترک ای ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی

افــزود: یکــی از راه هــای افزایــش مبــادالت تجــاری 
ــا  ــای م ــی کااله ــرف خارج ــه ط ــت ک ــن اس ای
را بشناســد. بایــد در نمایشــگاه های تخصصــی 
ــه خاطــر  ــا ب شــرکت و کاالهــا را عرضــه کنیــم ام
ــاًل  ــال 9۸ عم ــن س ــا از بهم ــروس کرون ــیوع وی ش
امــکان تــردد بســیار محــدود شــده اســت. مــا بــرای 
بهبــود ایــن فراینــد از ظرفیت هــای فضــای مجــازی 
اســتفاده کــرده و عمــان را بــه فعــاالن اقتصــادی و 
ــن  ــن اولی ــم. همچنی ــی کردی ــی معرف ــار ایران تج
ــان در 29  ــران و عم ــن ای ــوری بی ــگاه کش نمایش
ــازی  ــورت مج ــه ص ــاه ب ــر م ــا 4 مه ــهریور ت ش
و یــک روز هــم بــه صــورت حضــوری برگــزار 
خواهیــم کــرد. یکــی از گالیه هــای عمانی هــا 
ــی  ــان کاالی ــا از عم ــرا ایرانی ه ــه چ ــت ک ــن اس ای
ــر دو  ــگاه ه ــن نمایش ــد در ای ــداری نمی کنن خری
طــرف کاالهــای خــود را عرضــه می کننــد تــا ایــن 

ــن تجــار بیشــتر شــود. آشــنایی بی
صادرات مجدد از طریق عمان

ضرابــی اظهــار داشــت: عمــان پایــگاه خوبــی بــرای 
ــم  ــا می توانی ــت. م ــز اس ــدد کاال نی ــادرات مج ص
ــی  ــه دسترس ــورهایی ک ــه کش ــان ب ــق عم از طری
ایــن  عمانی هــا  کنیــم.  صــادر  کاال  نداریــم 

زیرســاخت را بــرای مــا فراهــم کرده انــد.
وی افــزود: نکتــه مهم تــر اینکــه عمــان قراردادهایی 
را بــا 1۶ کشــور عربی-آفریقایــی، آمریــکا، اروپایــی 
ــا تعرفــه  و ســنگاپور امضــا کــرده کــه می توانیــم ب
ــورها  ــن کش ــه ای ــان را ب ــر کاالهایم ــی صف گمرک
صــادر کنیــم اگــر 35 درصــد از تولیــد را در مناطــق 
آزاد عمــان انجــام دهیــم می توانیــم از طریــق 

عمــان صــادرات مجــدد انجــام دهیــم.
ــان  ــران و عم ــترک ای ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــی از  ــا برخ ــل تحریم ه ــه دلی ــفانه ب ــت: متأس گف

ــد؛  ــداری نمی کنن ــا را خری ــای م ــورها کااله کش
ــی  ــه سیاس ــه رابط ــتند ک ــم هس ــورهایی ه کش
خوبــی بــا مــا ندارنــد؛ همچنیــن کشــورهایی 
هســتند کــه رابطــه سیاســی و اقتصــادی خوبــی بــا 
ــد امــا امــکان نقــل و انتقــال پــول وجــود  مــا دارن
نــدارد. می تــوان بــا صــادرات مجــدد در عمــان بــه 

ــرد. ــال ک ــورها کاال ارس ــن کش ای
تحریم هــا،  بــا  همپــای  داخلــی  چالش هــای 

تجــارت را مختــل کــرد
ــاره  ــادرات اش ــکالت ص ــه مش ــه ب ــی در ادام ضراب
کــرد و گفــت: در ســال 9۷ مــا بیشــترین تحریــم 
را داشــتیم امــا در ایــن ســال توانســتیم مبــادالت 
ــارد دالر برســانیم  ــک میلی ــاالی ی ــه ب تجــاری را ب
ــش  ــارت کاه ــم تج ــدی حج ــال های بع ــا در س ام
ــم  ــا تحری ــت تنه ــوان گف ــن نمی ت ــت. بنابرای یاف
موجــب ایــن کاهــش شــده اســت بلکــه اجــرای پــر 
ایــراد پیمــان ســپاری ارزی، صــدور بخشــنامه های 
متعــدد و متناقــض، ممنوعیــت یک شــبه صــادرات 
برخــی از کاالهــا، صــدور بخشــنامه هایی کــه 
ــوارض  ــت و بســتن ع ــر را گرف ــوی تهات ــی جل حت
یــک شــبه روی کاالهــا از جملــه مــواردی بــود کــه 
ــرد. ــه ک ــددی مواج ــای متع ــا چالش ه ــارت را ب تج

وی افــزود: دولــت ســیزدهم بایــد پیمــان ســپاری 
بخــش  و بخشــنامه های صــادر شــده در  ارزی 

ــد. ــف کن ــن تکلی ــارت را تعیی تج
ــان  ــران و عم ــترک ای ــی مش ــاق بازرگان ــس ات رئی
برنامــه مشــترک تهاتــر  ادامــه داد: مــا یــک 
کشــوری بیــن ایــران و عمــان را تدویــن کرده ایــم 
ــای  ــه هزینه ه ــن برنام ــرای ای ــورت اج ــه در ص ک
انتقــال پــول کــه در حــال حاضــر بیــن 12 تــا 23 
ــا 3 درصــد برســد. ــه 2 ت ــد ب درصــد اســت، می توان
ــه  ــن برنام ــرای ای ــدم اج ــت ع ــت: عل ــی گف ضراب

https://www.mehrnews.com/news/5299373/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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یادداشت

واژه ای است که به ویژه پس از شیوع کرونا به یک 
از  بسیاری  کرونا،  از  پیش  است.  تبدیل شده  ترند 
کارشناسان به مزایای دورکاری اشاره می کردند. اما 
پس از کرونا، دورکاری برای بسیاری از مردم جهان، 
از یک گزینه به یک ضرورت تبدیل شد. حاال یک 
سال و نیم پس از وقوع این بحران، بعضی ها معتقدند 
بود؛  محیط کار آینده، یک محیط ترکیبی خواهد 
بعضی  و  دورکارند  کارکنان،  از  بعضی  که  محیطی 
حضوری، یا همه کارکنان، گاهی دورکاری خواهند 

کرد و گاهی در شرکت حضور خواهند داشت.
بفهمیم  کجا  از  سازمان،  کارمند یک  عنوان  به  اما 
برای ما مناسب تر است؟ کدام روزها  کدام ترکیب 

را دورکاری کنیم و کدام روزها به محل کار برویم؟ 
این چقدر به نوع وظایفمان بستگی دارد؟ آیا یک 
ترکیب برای همه جواب می دهد؟ یا مهم تر از آن، 
جواب  نفر  یک  برای  »همیشه«   ترکیب،  یک  آیا 

می دهد؟
به  ناچار  ما  از  بسیاری  گذشته،  سال  یک  طی 
از خانه  کار  از جنبه های  بعضی  دورکاری شده ایم. 
را دوست داریم، مثل انعطاف پذیری و امکان تمرکز 
آمد  و  نیستیم رفت  به عالوه، دیگر مجبور  بیشتر. 
کنیم. اما حاال پس از یک سال و چند ماه از شیوع 
کرونا، بسیاری از شرکت ها از کارکنان دورکار خود 
می خواهند دوباره به سر کار برگردند. شاید شما هم 
جنبه های  از  بعضی  احتماال  باشید.  افراد  این  جزو 
تعامالت  مثل  دارید،  دوست  هم  را  حضوری  کار 
اجتماعی، لذت همکاری و البته، در محل کار، چای 

همیشه حاضر است!
از ابتدای شیوع کرونا، بعضی از ما دنیای دورکاری 
را تجربه کرده ایم و بعضی دیگر، دنیای کار حضوری 
»بهترین  دارند  دوست  شرکت ها  از  بعضی  اما  را. 
ارائه  خود  کارکنان  به  را  دنیا«   دو  هر  جنبه های 
دهند، یعنی به کارمندها اجازه دهند گاهی حضوری 
کار کنند و گاهی دورکاری کنند. اما تجربه بهترین 
جنبه های دو دنیا، تنها در حالتی ممکن است که 
بدانید چطور زمانی خانه و شرکت را ترکیب کنید 

کدام.ترکیب.برای.شما.مناسب.تر.است؛.کار.در.خانه.یا.شرکت؟

بهترین.مدل.»دورکاری«
طراحی.یک.برنامه.محکمه.پسند.برای.دورکاری

خواسته.حداقلی.کارکنان.در.عصر.کرونای.جهش.یافته.برای.»دورکاری.ترکیبی«،.در.برخی.شرکت.ها.با.

مقاومت.مدیرانی.روبه.رو.می.شود.که.»راندمان.کاری«.را.به.»ساعت.کار«.تنزل.می.دهند..در.برخی.نیز.

»دورکاری.برای.همه«.یا.»دورکاری.برای.یک.گروه«.اعمال.می.شود..همه.این.سه.روش،.نادرست.است..
بهترین.الگو،.»تقسیم.هفته.به.روزهای.کار.حضوری.و.کار.در.خانه«.معرفی.شد.

متن کامل

برسد.  حداکثر  به  فردی تان  سالمت  و  بازدهی  که 
این یعنی ببینید چه روزهایی را در خانه بگذرانید، 
از  و مهم تر  بگذرانید  کار  را در محل  روزهایی  چه 
طرحتان  با  که  کنید  متقاعد  را  رئیس  چطور  آن، 

موافقت کند.
 گام اول: تفکیک شغل به وظایف مختلف

ابتدا باید شغلتان را به وظایف مختلف تفکیک کنید 
و سپس ببینید هر کدام از وظایف را کجا بهتر انجام 
می دهید. این به اندازه کافی، ساده به نظر می رسد: 
وظایفی که نیازمند تعامل و همکاری هستند، باید 
نیازمند  که  وظایفی  و  شوند  انجام  کار  محل  در 
تمرکز مضاعفند، بهتر است در خانه انجام شوند. و 
البته این راه، نه تنها ساده، که ثابت شده هم هست. 
در تحقیقات »سارا موریسون اسمیت«  و »جیمی 
روز«  که با هدف بررسی چالش ها و موانع تیم های 
اشاره می شود  به چند مطالعه  انجام شده،  مجازی 
)کارهایی  وابسته«   »کارهای  می دهند  نشان  که 
که انجامشان، متکی به همکاری، کمک، مهارت ها 
جدا  همکارانتان  از  وقتی  است(،  دیگران  دانش  و 
تحقیقات  اما  می شوند.  انجام  سختی  به  هستید، 
افرادی  میان  نزدیک  نشان می دهد همکاری  دیگر 
همکاران  بین  مشارکت  و  روابط  دورند،  هم  از  که 
را تقویت می کند چون این نوع رابطه، آنها را ملزم 
می دارد که مهارت های ارتباطی و حمایت متقابل از 

یکدیگر را تقویت کنند.
البته فاکتورهای دیگری هم نقش دارند. مثال ممکن 
است شما کار پیش نویس گزارش را در خانه بهتر 
نیازمند  اولیه،  طرح  نوشتن  برای  اما  دهید  انجام 
تعامل با همکاران باشید. یا شاید شما از آن دسته 
افرادی هستید که تبادل نظر از طریق تلفن برایتان 
می روید  راه  اتاقتان  در  وقتی  است، چون  راحت تر 
و حرف می زنید، خالقیتتان شکوفا می شود. شاید 

روش  شما  برای  دور  راه  از  همکاری  و  تعامل  هم 
موثرتری باشد چون مهارت های »دوستدار فاصله«  

را بلدید که بعضی از آنها از این قرارند:
با   .2 دارید.  مهارت  مجازی  تعامل  در   .1
تکنولوژی های ارتباط از راه دور کامال آشنا هستید. 
را  اطالعات  از  وسیعی  حجم  چطور  می دانید   .3
اولویت بندی کنید. 4. توانایی ایجاد توازن میان کار 
در خانه و زندگی را دارید. 5. بلدید رئیستان را به 
تمرکز  به جای   .۶ متقاعد کنید.  پذیرش طرحتان 
تمرکز  اهداف  روی  عصر،   5 تا  صبح   9 ساعت  بر 
انجام  ساعت  و  اساس، چگونگی  آن  بر  و  می کنید 

کارهایتان را تعیین می کنید.
صرف نظر از اینکه کدام یک از فاکتورها بیشترین 
زمان  باشید که  مراقب  باید  دارد،  را در شما  تاثیر 
حساستان، هدر نرود. مثال یک روز که بهتر بود در 
خانه بمانید، به سر کار بروید و وقتتان را هدر دهید، 
یا برعکس. برای تنظیم یک طرح کار ترکیبی که 
نحو  بهترین  به  کاری تان  روز  از  می کند  کمک 
و  بگیرید  نظر  زیر  را  کارتان  ابتدا  کنید،  استفاده 
آنالیز کنید تا ببینید چه فاکتورهایی روی بازدهی 
شما تاثیر دارند. سپس، یافته های خود را با وظایف 
و مسوولیت های آینده تان تطبیق دهید و در پایان، 
شرح مختصری از طرحتان را برای رئیستان بازگو 

کنید تا موافقتش را جلب کنید.
 ردیابی معیارهایی که مهمند

باید  ابتدا  مکان،  هر  در  بازدهی تان  بررسی  برای 
اندازه  می خواهید  را  چیزی  چه  که  کنید  تعیین 
یعنی  »بازدهی  می کنیم  تصور  معموال  ما  بگیرید. 
دارد:  وجود  موثرتر  معیار  یک  اما  کار«.   ساعات 
به  کّمی،  معیارهای  برای  کارها«.   واقعی  »نتایج 
اندازه گیری  قابل  که  باشید  خروجی هایی  دنبال 
تعداد  شده،  تایپ   کلمات  تعداد  )مثل  هستند 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3796405-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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https://www.irna.ir/photo/84462404/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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