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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا

فهرست

فقدان پوشش »ریسک های 
قراردادی« چالش  اصلی شرکت ها

پیام باقری
رئیس هیات  مدیره سندیکا 

رئیس هیات  مدیره سندیکا گفت: ما در هشتمین دوره هیات مدیره سندیکا توسعه کسب و کار اعضا را با اتکا به ظرفیت های قابل توجه 
فعاالن این صنعت در حوزه های متعدد ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی، در دستور کار داریم.

صنعت برق در ساختار نهادی خود پیچیدگی های گسترده ای دارد که 
بیش از هر چیز ناشی از نقش استراتژیک این صنعت در توسعه، تامین 
رفاه و امنیت و همچنین چرخیدن چرخ اقتصاد و صنعت کشور است. 

گستره وسیع این صنعت که شاید در قالب کاالی برق بیشتر به چشم بیاید، 
زنجیره ای وسیع در تولید، انتقال و توزیع برق را در بر می گیرد. آنچه در 
حال حاضر در صنعت برق به چشم می خورد، ابعاد بحرانی است که به زعم 
کارشناسان امر، ریشه ای ترین عامل آن اقتصاد یارانه ای و بیمار برق است و 
پیامدهای آن، همه بخش ها حتی شرکت های کوچک فعال در صنعت برق را 

به نوعی گرفتار کرده است.
در این میان نقش تشکل های اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی 
صنعت برق در روشن کردن شرایط فعاالن صنعتی، ارائه راهکار و همفکری با 
تصمیم سازان این صنعت برای خروج از بحران بسیار کلیدی است. سندیکای 
صنعت برق ایران که برای سه سال متوالی در ارزیابی های اتاق بازرگانی ایران 
به عنوان تشکل برتر شناخته شده و تنها تشکل کشور با رتبه +A و مرجعیت 
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متن کامل

ادامه از صفحه قبل 
دانشی محسوب می شود، یکی از مجموعه هایی است 
که تالش کرده نقش خود را برای ایجاد ارتباط موثر و 
سازمان یافته بین دولت و بخش خصوصی به درستی 

ایفا کند.
 رویکرد سندیکا؛ مطالبه گری به موازات ارائه راهکار

در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره  رئیس 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، بر مطالبه گری به عنوان 
تاکید  تشکل  این  رویکردهای  مهم ترین  از  یکی 
می کند و می گوید: در سندیکا تالش کرده ایم عالوه 
بر مطالبه گری که یکی از مهم ترین تکالیف و وظایف 
ما در یک تشکل اقتصادی محسوب می شود، با ارائه 
راهکارهای عملیاتی، مسیر رسیدن به شرایط مطلوب 
اصلی ترین  حقیقت  در  کنیم.  هموار  اندازه ای  تا  را 
رویکرد ما در سندیکا، بهبود شرایط فعلی با اتکا به 
مشارکت، همفکری و مفاهمه با همه ذی نفعان کلیدی 

و بازیگران اصلی این صنعت است.
پیام باقری در ادامه به نقش کلیدی صنعت برق در 
می افزاید:  و  می کند  اشاره  کشور  زیرساختی  توسعه 
صنعت برق در طول چهار دهه گذشته، با عبور از فراز 
و نشیب ها و شرایط بسیار دشوار و پرچالش، توانسته 
به صنعتی پویا و توانمند تبدیل شود و عالوه بر تامین 
نیازهای داخلی، توان رقابت در بازارهای بین المللی را 
نیز به دست آورد. البته نمی توان از این مساله چشم 
توانمندی  و  میزان ظرفیت  این  وجود  با  که  پوشید 
در صنعت برق، همچنان با شرایط مطلوب فاصله ای 
معنادار داریم که عمدتا ناشی از تحمیل عوامل خارج 
از محیط این صنعت است. به همین دلیل هم ما در 
ارائه راهکارهای  هشتمین دوره هیات مدیره سندیکا 
عملیاتی برای رسیدن به شرایط مطلوب صنعت برق 
را در کنار مطالبه گری، به شکل جدی در دستور کار 

خواهیم داشت.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران استفاده 
حداکثری از ظرفیت شرکت های عضو را اصلی ترین 
پیش نیاز برای دستیابی به این هدف برمی شمرد و بیان 
می کند: واقعیت این است که ظرفیت های قابل توجهی 
در سطح بنگاه های فعال صنعت برق وجود دارد که 
شامل ایده ها و راهکارهای بسیار خوبی است. وظیفه 
ما همگن کردن این ایده ها و تجمیع آنها در یک بستر 
قابل تعمیم و قابل اجرا در حوزه کالن صنعت برق 
است. بر این اساس در راس سندیکا مکلف هستیم 
مسیر درستی را برای عرضه این ایده ها و راهکارها به 
سیاستگذاران و تصمیم سازان این صنعت ایجاد کرده 
عنوان یک مطالبه جدی  به  را  آنها  اجرایی شدن  و 
دنبال کنیم. باقری، فعال سازی کمیته های تخصصی 
در  اقدام  کلیدی ترین  و  اولین  را  عمومی  سندیکا  و 
راستای شناسایی و همگن کردن ایده ها و راهبردهای 
فعاالن صنعت برق می داند و تصریح می کند: تالش 
می کنیم از مسیر کمیته ها نسبت به تجمیع ایده ها و 
نظرات اعضا اقدام کرده و پیگیری آنها را در دستور 
کار هیات مدیره قرار دهیم. در کنار آن پیگیری های 
ادوار گذشته در خصوص موضوعات کلیدی را نیز ادامه 
می دهیم تا بتوانیم با همراهی شرکت های عضو آنها را 

به نتیجه برسانیم.
در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره  رئیس 
ادامه به لزوم اصالح قوانین باالدستی به عنوان یک 
الزام کلیدی برای رفع چالش های پیش روی صنعت 
برق اشاره می کند و می گوید: پیش از هر چیز باید 
این مساله را بپذیریم که کشور ما به دلیل تعدد قوانین 
مختلف، دچار اشباع و تورم قانون است که متاسفانه 
بسیاری از آنها در مرحله عملیاتی به بن بست رسیده یا 
به درستی اجرایی نمی شوند. این مساله در صنعت برق 
هم مصادیق روشنی مانند عدم اجرای صحیح قوانین 

بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، حمایت از صنعت برق و حتی هدفمندی 

یارانه ها دارد.
باقری خاطرنشان می کند: باید دید که هر یک از این 
قوانین چقدر عملیاتی شده و در اجرا با چه موانعی 
مواجه شده اند؟ پاسخ به این سوال به درستی به ما 
و  عملکرد  و  رویکرد  بین  شکاف  که  می دهد  نشان 
همچنین تفاوت بین قوانین و اسناد حاکمه با آنچه 
امروز شاهد اجرای آن هستیم، تا چه اندازه زیاد است. 
را  برق  فاصله، همان مساله ای است که صنعت  این 

دچار بحران و چالش های جدی کرده است.
چالش های کلیدی و راهبردهای عملیاتی صنعت برق

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در 
لزوم  بر  تاکید  با  از صحبت های خود  بخش دیگری 
اصالح نظام مالی صنعت برق، تاسیس نهاد رگوالتوری 
برق تصریح  برای نحوه قیمت گذاری  و چاره اندیشی 
می کند: یکی از جدی ترین مشکالت فعاالن صنعت 
شرکت های  و  نیرو  وزارت  از  مطالبات  انباشت  برق، 
تابعه است. از این رو در سندیکای صنعت برق ایران 
وصول مطالبات اعضا را که تعداد آنها از ۶۴۰ شرکت 
فراتر رفته، به عنوان یکی از محوری ترین اقدامات و 
برنامه های خود مد نظر قرار داده و امیدواریم بتوانیم 
این موضوع را در قالب یک سازوکار مشخص و منسجم 

به شکل موثری پیش ببریم.
به  نیز  را  برق  صنعت  سرمایه های  مولدسازی  وی 
هشتمین  محوری  برنامه های  از  دیگر  یکی  عنوان 
دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران معرفی 
برق،  صنعت  حاضر  حال  در  می افزاید:  و  می کند 
سرمایه های محفوظ و مدفون بسیاری دارد که می توان 
آنها را به ارزش افزوده و منابعی برای سرمایه گذاری در 
پروژه های زیرساختی این صنعت تبدیل کرد. البته در 

کنار این موضوع، پیگیری مجدانه برای اصالح اقتصاد 
صنعت برق و تبدیل آن به یک گفتمان ملی هم از 

جمله دیگر اهداف ما در سندیکا خواهد بود.
صنعت  حکمرانی  و  حقوقی  نظام  اصالح  باقری 
سندیکا  اصلی  کارهای  دستور  از  دیگر  یکی  را  برق 
برمی شمرد و بیان می کند: مشکالت بسیاری در این 
حوزه وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها نبود یک 
است.  برق  صنعت  در  الزم االجرا  واحد  تیپ  قرارداد 
سال های  طی  سندیکا  گسترده  پیگیری های  به رغم 
تیپ  قرارداد  یک  به  صنعت  این  در  هنوز  گذشته، 
نرسیده ایم.  سازنده  پیمانکار/  و  کارفرما  تایید  مورد 
البته ویرایش های متعددی از قرارداد تیپ تهیه و به 
توافق ضمنی طرفین رسیده، اما متاسفانه در اجرا به 
ویژه در حوزه شرکت های توزیع با موانع جدی مواجه 
شده است. رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران اعمال سلیقه کارفرمایان در برگزاری مناقصات 
به ویژه در بخش توزیع را یک مساله جدی می داند و 
می گوید: نبود وحدت رویه در نحوه برگزاری مناقصات 
و متن قراردادها، مشکالت بسیاری را برای شرکت ها 
ایجاد می کند که عدم پوشش ریسک های قراردادی 
تنها یکی از آنهاست. به عالوه نبود یک قرارداد تیپ 
منصفانه عامل اصلی ایجاد معضلی به نام قراردادهای 
از  بسیاری  فعالیت  توقف  به  عمال  که  است  متوقف 
زمین گیر  همچنین  و  خصوصی  بخش  شرکت های 
شدن پروژه های زیرساختی صنعت برق کشور منجر 

شده است.
تمرکز بر توسعه تجدید پذیر و تولید پراکنده

ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره  رئیس 
شناسایی و حذف مقررات و مجوزهای زائد و مخل 
سندیکا  ماموریت های  از  دیگر  یکی  را  کار  و  کسب 
ما در هشتمین دوره  و تصریح می کند:  برمی شمرد 

http://www.ieis.ir/fa/article/1160/?l
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس ۶۶9۴۴9۶7-۰21 اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 885۴۶۶19-۰21 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن ۶۶57۰93۰-۰21  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 19/1۰/1۴۰۰  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 
جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد. طبق اعالم برگزار کننده نمایشگاه 
)شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی( و با توجه به اهمیت بازار عراق برنامه بازدید مقامات ارشد برق دو 

کشور از نمایشگاه  و برگزاری جلسات مرتبط در حاشیه نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
از شرکت های عضو سندیکا که عالقمند به حضور در این رویداد هستند، درخواست می شود ضمن مطالعه 
با  توسعه صادرات،  دبیرخانه کمیته  به  مراتب حضور خود  اعالم  و  پیوست(  به شرح  نمایشگاه)  اطالعات 
شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی سرکار خانم مهندس روشن با شماره ۰915۰۰25۴25 تماس حاصل 

فرمایند. 

فراخوان هفتمین نمایشگاه و کنفرانس برق عراق
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 

جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد.

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
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تقاضای بی نظیر برای توسعه نیروگاه های تجدید پذیر/تفاهم برای 
ساخت 1۰ نیروگاه خورشیدی

برنامه توسعه 1۰ هزار مگاواتی نیروگاه های تجدید پذیر با استقبال بخش خصوصی مواجه شده است 
به طوری که دراین مدت به میزان 9۰ هزار مگاوات درخواست سرمایه گذاری روی میز وزارت نیرو قرار 

گرفته است.

بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، 
سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی 
بـرق در راسـتای برنامـه احـداث 1۰ هـزار مـگاوات 
نیـروگاه تجدیدپذیـر در طـول دوران ۴ سـاله دولـت 
سـیزدهم، فراخوانـی بـا هدف شناسـایی متقاضیان و 
سـرمایه  گذاران داخلـی و خارجی، منتشـر و از عالقه 
 مندان درخواسـت کرد تا پیشـنهادات خـود را جهت 
مشـارکت در ایـن برنامـه، حداکثر تـا پایان آبـان ماه 

1۴۰۰ ارسـال کنند.
بـر همیـن اسـاس در مجمـوع، تعـداد 153 متقاضی 
جهـت احـداث بیـش از 9۰ هـزار مـگاوات نیـروگاه 

تجدیدپذیـر اعـالم آمادگـی کردنـد.
*تفاهم نامـه 29.8 هـزار مگاواتی انـرژی تجدیدپذیر 

در کشـور منعقد شـد
بـر اسـاس آخرین آمار ارائه شـده تا تاریـخ 11 بهمن 
سـال 1۴۰۰ از تقاضای موجود تعـداد 12 تفاهم  نامه 
به ظرفیت 29 هزار 8۰۰ مگاوات منعقد شـده اسـت. 
بـر اسـاس آمـار تـا کنـون تفاهـم نامـه سـاخت 1۰ 
نیـروگاه خورشـیدی، ۴ نیـروگاه بادی و یـک نیروگاه 

برق آبـی در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
پـس از انجـام مقدمـات اولیـه، تـوان مالی و سـرمایه 
گذاری مشـارکت  کنندگان، ارزیابی شده و متقاضیان 
واجد شـرایط بـه مناقصه دعوت خواهند شـد و ادامه 

کار بـا برنـدگان مناقصه دنبال خواهد شـد.
از مزایـای حاصـل از احداث و بهره  بـرداری از 1۰ هزار 
مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر، می  تـوان بـه کاهـش 
انتشـار 13 میلیـون تـن گازهـای گلخانـه  ای، ایجـاد 
اشـتغال پایـدار بـرای ۶5۰ هـزار نفـر، صرفه  جویـی 
سـاالنه سـوخت معادل 5۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعـی و صرفه جویی سـاالنه ۴۶۰۰ میلیون لیتر در 

مصـرف آب اشـاره کرد.

مرکزی  شورای  نامه  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  جمهور  رئیس  به  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  جبهه 
بیان اشکاالتی در بودجه 1۴۰1 از جمله نبود پیوست 
عدالت، تنظیم نرخ تسعیر ارز، نحوه حذف ارز ۴2۰۰، 
عدم مدیریت هزینه ها و سازوکارهای دولتی و تخصیص 
بودجه به بانک های زیان ده اشاره شده است. همچنین 
قیمت  از  اجتناب  و  ریالی  از  ارزی  بودجه  جداکردن 
گذاری ارز، تهاتر منابع و مصارف ارزی، یارانه هدفمند 
غیر نقدی برای خدمات، ایجاد نهادی با عنوان »مرکز 
بین  مالی  ترازنامه های  تهاتر  و  ملی«  حسابداری 
دستگاه های دولتی، ممنوعیت رسانه ای کردن قیمت ارز، 
اصالح نظام مالیاتی، تشکیل صندوق منابع ملی و انفال، 
فروش تضمینی کاالهای اساسی به مردم و ایجاد نهضت 
تولید محصوالت کشاورزی اقلیمی به عنوان راهکارهای 

به منظور اصالح ساختار بودجه پیشنهاد شده است.
متن کامل نامه را از اینجا مطالعه کنید.

در نامه  شورای مرکزی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی 
مطرح شد؛

راهکارهای پیشنهادی اصالح 
الیحه بودجه 14۰1

اقتصاد  مردمی  جبهه  مرکزی  شورای  نامه   در 
مقاومتی به رئیس جمهور به بیان اشکاالتی در 
الیحه بودجه و بیان راهکارهایی پرداخته شده 

است.

https://media.mehrnews.com/d/2022/01/02/0/4010140.pdf
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بـه گـزارش گـروه اقتصـاد بیـن الملـل فـارس بـه 
نقـل از رویتـرز، تـورم در اسـتانبول، بـزرگ تریـن 
شـهر ترکیه بـه باالتریـن رقم در حداقـل یک دهه 
گذشـته رسـیده و دولـت ترکیه  قیمت بـرق و گاز 
طبیعـی را در سـال جدیـد به شـدت افزایـش داده 

ست. ا
قیمـت بنزیـن، بیمـه خـودرو و عـوارض برخـی از 
پـل هـا نیـز افزایـش یافته اسـت و بـر اقتصـاد این 
کشـور کـه بـا تـورم فزاینـده و بحران ارزی  ناشـی 
از کاهـش هـای نامتعـارف نـرخ بهره مواجه اسـت، 

فشـار بیشـتری وارد مـی کند.
سـازمان تنظیـم مقـررات بـازار انـرژی ترکیـه بـا 
اشـاره بـه افزایـش قیمـت انـرژی در جهـان، اعالم 
کـرد قیمـت بـرق بـرای مصـرف کننـدگان تجاری 
پرمصـرف 125 درصـد و حـدود 5۰ درصـد بـرای 
 2۰22 سـال  در  کمتـر  مصـرف  بـا  خانوارهـای 

افزایـش یافتـه اسـت.
شـرکت بوتـاس، توزیـع کننـده ملـی گاز در ترکیه 
نیـز اعـالم کـرد قیمـت گاز طبیعـی بـرای مصارف 
خانگـی 25 درصـد و بـرای مصـارف صنعتـی 5۰ 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت. قیمـت گاز نیـز برای 
ژنراتورهـای تولیـد بـرق 15 درصـد افزایـش یافته 

ست. ا
اتـاق بازرگانـی اسـتانبول )ITO( اعالم کـرد قیمت 
هـای خـرده فروشـی در ماه دسـامبر در این شـهر  
9.۶5 درصد نسـبت گذشـته بـه ماه افزایـش یافته 
و افزایـش سـاالنه هـم 3۴.18 درصـد بـوده اسـت. 
قیمـت لـوازم خانگـی بیـش از 2۰ درصـد و قیمت 
مـواد غذایـی نزدیک بـه 15 درصـد افزایـش یافته 

است.
یـک پنجـم جمعیـت ترکیـه 8۴ میلیـون نفری در 

اسـتانبول زندگـی مـی کنند.
ITO اعـالم کـرد قیمـت عمـده فروشـی در شـهر 
اسـتانبول نسـبت بـه مـاه نوامبـر 11.9۶ درصـد 
افزایـش ماهانـه و ۴7.1۰ درصـد افزایـش سـاالنه 

داشـته اسـت.
لیـر در سـال 2۰21 میـالدی ۴۴ درصـد از ارزش 
خـود در برابـر دالر را از دسـت داده اسـت کـه این 
امـر در نتیجـه کاهـش نـرخ بهـره بانکـی از مـاه 
مـاه  در  ترکیـه  مرکـزی  بانـک  داد.  رخ  سـپتامبر 
اقدامـات را  ایـن  سـپتامبر تحـت فشـار اردوغـان 

انجـام داد.
قیمـت بنزیـن در ایـن قیمـت به بیـش از نیـم لیر 
در هـر لیتـر رسـیده و قیمـت سـوخت دیـزل بـه 

1.29 لیـر افزایـش یافتـه اسـت.

ترکیه قیمت برق را در سال جدید 125 درصد افزایش داد
قیمت برق در ترکیه در سال جدید میالدی برای مصرف کنندگان تجاری 125 درصد، برای خانوارها 
5۰ درصد و قیمت گاز طبیعی برای مصارف خانگی 25 درصد و برای مصارف صنعتی 5۰ درصد افزایش 

یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال 1۴۰1 پیش بینی کرده است که در سال 
آینده 88۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسالمی منتشر کند که این موضوع می تواند منجر به بهبود 

شرایط بازار مالی در سال آینده شود.
دولت دوازدهم در بودجه 1۴۰۰ حدود 1.325 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسالمی در نظر گرفته 
بود که با احتساب پیش بینی فروش اوراق سال آینده می توان گفت در سال 1۴۰1 فروش اوراق ۴۴5 هزار 

میلیارد ریال کمتر از فروش اوراق در سال 1۴۰۰ است.
همچنین در بخش تملک دارایی های مالی، بازپرداخت 128 هزار 29۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 

است که متعلق به سالهای گذشته است.
پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت تا پایان سال 1۴۰1 باید 

بیش از 5۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در رابطه با فروش اوراق را بپردازد.
پیش از این به سواالت زیر پاسخ داده شده است.

بودجه طرح های عمرانی در سال 1۴۰1 چقدر است؟
در بودجه 1۴۰1 چقدر درآمد مالیات پیش بینی شده است؟

بودجه دفاعی ایران در سال آینده چقدر است؟
سال آینده به هر فرد چه میزان یارانه پرداخت خواهد شد؟

صندوق های استانی پیشرفت چیست و هدف از تشکیلشان چه خواهد بود؟
حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در الیحه بودجه 1۴۰1 چقدر است؟

چه میزان اوراق در سال 14۰1 به فروش خواهد رفت؟
دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال 14۰1 پیش بینی کرده است که در سال آینده 88۰ هزار میلیارد 

ریال انواع اوراق مالی و اسالمی منتشر کند.
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مجلس

متن کامل

سرانه مصرف برق خانگی ایران ۶ برابر میانگین جهانی/ یارانه 5.2 هزار میلیارد ی در جیب  پرمصرفان 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص شدت مصرف انرژی تنها شاخصی است که می تواند 
شرایط نابه سامان اسراف انرژی در کشور را به وضوح مشخص کند. این شاخص بیان می کند، برای تولید 
یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد. در همین رابطه توجه به آمار جهانی شدت 

انرژی مشخص می کند که ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در حوزه شاخص شدت انرژی دارد.
برای مثال به استناد به روزترین اطالعات آژانس بین المللی انرژی، شاخص شدت انرژی در ایران معادل 
8 مگاژول بر دالر برآورد می شود، این شاخص در کشور توسعه یافته ای نظیر آلمان کمتر از نصف شاخص 
شدت انرژی در ایران است. به عبارت دیگر تولید هر دالر کاال و خدمات در ایران با 2 برابر انرژی تولید 

همان ارزش در آلمان انرژی مصرف می کند.
*سرانه مصرف برق خانگی ایران ۶ برابر میانگین جهانی

البته مقایسه سرانه مصرف برق کل میان کشورهای متفاوت با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی نمی تواند 
تصویر دقیقی از این مسئله ایجاد نماید. به عنوان مثال قرارگیری 1۰۰ درصد جمعیت کشور قطر در موقعیت 
آب و هوایی حاشیه خلیج فارس، زمینه افزایش مصرف برق در حوزه تامین سرمایش را ایجاد می کند. بر 

سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی/ یارانه 5.2 
هزار میلیارد ی در جیب  پرمصرفان 

با توجه به اینکه سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی است، مصوبه جدید هیات 
دولت در ارتباط با تعرفه گذاری برق می تواند زمینه بهینه سازی انرژی را مهیا کرده و وضعیت کشور را 

در بخش شاخص های شدت انرژی و سرانه مصرف برق خانگی بهبود دهد.

این  در  برق کل  میزان مصرف  مقایسه  اساس  این 
کشور با مصرف برق کل ایران با موقعیت های آب 
و هوایی گوناگون اساسا نمی  تواند مقایسه صحیحی 

تلقی شود.
برق  تامین  انرژی  حامل  تنها  برق  دیگر  سوی  از 
تلقی شده  از کشورهای جهان  بسیاری  خانگی در 
و حامل های دیگر انرژی نظیر گاز در خانه ها مورد 
طبیعی  اساس،  همین  بر  نمی گیرد.  قرار  استفاده 
است که میزان سرانه مصرف برق در این کشورها از 
سرانه مصرف برق در ایران فراتر باشد، زیرا در ایران 
عالوه بر مصرف برق، گاز نیز در جهت تامین انرژی 

گرمایش و پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد.
احتساب  با  برق خانگی  از همین رو سرانه مصرف 
تامین سرمایش، روشنایی و تامین برق لوازم خانگی 
برق  مصرف  میزان  از  دقیق تری  تصویر  می تواند، 
توسط هر ایرانی و مقایسه با سایر کشورهای جهان 
ارائه دهد تا بدین وسیله میزان اسراف برق توسط 
بیشتری  وضوح  به  ثروتمند  عمدتا  پرمصرف های 

مشخص شد.
بر همین اساس، مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت 
عنوان ترازنامه انرژی، سرانه مصرف برق خانگی در 
نفر  هر  برای  ساعت  کیلووات   1۰58 معادل  ایران 
برآورد می شود. این در حالی ست که متوسط جهانی 

این آمار معادل 182 کیلووات ساعت است.
به عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی در 
ایران ۶ برابر متوسط جهانی و 7 برابر سرانه مصرف 

برق هر نفر در کشوری نظیر ترکیه است.
*یارانه 5.2 هزار میلیارد تومانی در جیب ثروتمندان 

پرمصرف
مصرف  سرانه  و  انرژی  شدت  شاخص   2 به  توجه 
برق خانگی بیانگر آن است که انرژی در کشور ما 
توسط پرمصرف ها بدون هیچ دقتی مصرف شده و 

را  گسترده ای  ایجاد خسارات  زمینه  مسئله  همین 
دلیل  مهمترین  راستا  همین  در  بیاورد.  وجود  به 
پردرآمد  عمدتا  قشر  توسط  انرژی  بی رویه  مصرف 
نظام تعرفه گذاری غلطی است که زمینه بی اهمیتی 

انرژی را به وجود می آورد.
با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق کشور با قیمت 
رقمی  و  دارد  توجهی  قابل  تفاوت  کاال  این  فروش 
بسیار کمتری است، بنابراین مصرف بیشتر این کاال 
در  است،  انرژی  یارانه  از  بیشتر  استفاده  منزله  به 
همین راستا اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند کشور 
با استفاده بدون توجه از برق از یارانه انرژی بسیاری 
بیشتری نسبت به سایر مشترکان کم مصرف بهره 
برق  صنعت  توسعه  از  جلوگیری  بر  عالوه  و  برده 
همه  به  متعلق  ثروت  توزیع  در  عدالتی  بی  زمینه 

مردم را به وجود می آوردند.
در این راستا، به استناد اظهارات سخنگوی صنعت 
با  برق  صنعت  خانگی  مشترک  هزار   8۰۰ برق، 
الگوی منطقه، ساالنه بیش  برابر  مصرف حداقل 2 
از 13 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می کنند. 
بر این اساس با توجه به اینکه هزینه تبدیل انرژی 
و توزیع برق معادل ۴۰۰ تومان برای هر کیلووات 
ساعت در نظر گرفته می شود، بنابراین ساالنه معادل 
هزار   8۰۰ تنها  جیب  به  تومان  میلیارد  هزار   5.2

مشترک بسیار پرمصرف و عمدتا ثروتمند می رود.
*گام بلند دولت در جلوگیری از اسراف برق

شاخص های  بهبود  سمت  به  حرکت  شک  بدون 
و  تعرفه گذاری  نظام  اصالح  بدون  کشور  در  انرژی 
ارزش دهی با کاالی برق میسر نیست و تداوم روند 
کنونی می تواند دستاوردهای به دست آمده تا این 

مقطع را با سرعت زیادی تخریب کند.
در همین رابطه، سیما غفاری کارشناس انرژی در 
الگوی  اصالح  منظور  به  موجود  راهکارهای  بیان 

https://www.farsnews.ir/news/14001012000006/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-52-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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ـــق  ـــران مواف ـــه صنعتگ ـــه هم ـــت ک ـــوان گف نمی ت
حـــذف ارز ۴2۰۰ تومانـــی هســـتند و از ســـویی 
ـــتند.  ـــق آن هس ـــه مواف ـــه هم ـــت ک ـــوان گف نمی ت
ـــتند  ـــد هس ـــده ای عالقه من ـــه ع ـــت ک ـــی اس طبیع
کـــه بـــا ریـــال کمتـــر ارز بیشـــتری تحصیـــل 
ــد  ــود را بچرخاننـ ــت خـ ــرخ صنعـ ــد و چـ کننـ
امـــا مســـأله اساســـی ایـــن اســـت کـــه جامعـــه 
صنعتـــی کشـــور در کالن خـــود موافـــق حـــذف 
ــل اول آن  ــه دلیـ ــت کـ ــی اسـ ارز ۴2۰۰ تومانـ
افزایـــش شـــفافیت اســـت. تخصیـــص ارز ۴2۰۰ 
تومانـــی در ذات خـــود کـــدورت و غیرشـــفافیت 
ایجـــاد می کنـــد. حـــذف ایـــن ارز می توانـــد 
موجـــب ایجـــاد رقابـــت شـــود همچنیـــن رونـــد 
ــا  ــا بـ ــه و فرآیندهـ ــود یافتـ ــص ارز بهبـ تخصیـ
ســـرعت بیشـــتری صـــورت خواهـــد گرفـــت. اکنـــون 
ـــر پیـــچ و خـــم تخصیـــص ارز  فراینـــد پیچیـــده و پ
بـــه حـــدی ســـاده تر می شـــود. از ســـوی دیگـــر 
نظـــام قیمت گـــذاری  مداخـــالت دولـــت در 
ـــل  ـــج دلی ـــن پن ـــه ای ـــت و ب ـــد یاف ـــش خواه کاه
ـــی  ـــت صنعت ـــت بخـــش خصوصـــی و جامعی جامعی
ـــت  ـــی اس ـــذف ارز ۴2۰۰ تومان ـــق ح ـــران مواف ای
و تجـــار ارز خـــود را بـــا نـــرخ نیمایـــی تامیـــن 
کننـــد. بخـــش کوچکـــی از صنایـــع ایـــران کـــه 
ـــد از  ـــد می کنن ـــاده و دارو تولی ـــی، نه ـــواد غذای م
ارز ۴2۰۰ تومانـــی اســـتفاده می کننـــد و بخـــش 
ـــره  ـــن ارز بی به ـــور از ای ـــت کش ـــده ای از صنع عم
ـــی  ـــد. وقت ـــتفاده می کن ـــی اس ـــوده و از ارز نیمای ب
قـــرار اســـت ارز ۴2۰۰ تومانـــی تبدیـــل بـــه ارز 
ـــش  ـــا افزای ـــرخ کااله ـــود ن ـــی ش ـــزار تومان 25 ه

ـــا  ـــب ب ـــش متناس ـــن افزای ـــا ای ـــت ام ـــد یاف خواه
تغییـــر در نـــرخ ارز نیســـت. بـــه طـــور مثـــال 
ـــی  ـــزار تومان ـــی از دالر ۴ ه ـــت واردات ـــی گوش وقت
ـــت  ـــد، قیم ـــی ش ـــزار تومان ـــه دالر 25 ه ـــل ب تبدی
ــد  ــدود ۴۰ درصـ ــد و حـ ــر نشـ ــت ۶ برابـ گوشـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــت. واقعیـ ــش یافـ افزایـ
ـــا  ـــن کااله ـــون ای ـــه اکن ـــه ای ک ـــید و یاران سوبس
دریافـــت می کننـــد در ســـبد معیشـــت مـــردم 
نمی نشـــیند و طبقـــات مختلـــف اجتماعـــی بـــه 
ـــتقیمی  ـــع مس ـــه نف ـــی جامع ـــات پایین ـــژه طبق وی
از پرداخـــت ایـــن ارز نمی برنـــد و تنهـــا بخشـــی 
ــی  ــش مهمـ ــد و بخـ ــت می کننـ از آن را دریافـ
از آن در البیرنت هـــای مختلـــف حیـــف و میـــل 
ــی  ــذف ارز ۴2۰۰ تومانـ ــن حـ ــود بنابرایـ می شـ
ــه افزایـــش  ــر بـ ــروه کاالیـــی منجـ ــج گـ در پنـ
ــش  ــن افزایـ ــا ایـ ــد امـ ــد شـ ــا خواهـ قیمت هـ
ــه  ــی بـ ــر ارز ۴2۰۰ تومانـ ــا تغییـ ــب بـ متناسـ
25 هـــزار تومـــان نخواهـــد بـــود و قیمت هـــا ۶ 
ـــه  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــد. س ـــد ش ـــر نخواه براب
متوســـط افزایـــش تـــورم ناشـــی از حـــذف 
ــرده  ــالم کـ ــد اعـ ــی را 7 درصـ ارز ۴2۰۰ تومانـ
اســـت. دو دســـته مشـــخص از مصرف کننـــدگان 
ــات  ــع طبقـ ــته در واقـ ــک دسـ ــود دارد یـ وجـ
آسیب پذیرهســـتند و در زیـــر خـــط فقـــر قـــرار 
دارنـــد و تغییـــرات قیمتـــی بـــر ســـبد مصـــرف 
ـــور  ـــه ط ـــود. ب ـــد ب ـــذار خواه ـــا تاثیرگ ـــوار آنه خان
ــت های  ــت سیاسـ ــه دولـ ــت کـ ــم الزم اسـ حتـ
ـــات  ـــد طبق ـــدرت خری ـــظ ق ـــرای حف ـــی را ب جبران
پایین دســـت جامعـــه اتخـــاذ کنـــد. طبقـــه 

دیگـــر الیـــه فرادســـتان اقتصـــادی اســـت کـــه 
ـــرار  ـــران ق ـــاد ای ـــت اقتص ـــر معیش ـــط فق ـــر خ زی
ندارنـــد و بـــه نظـــر می رســـد کـــه حـــذف ارز 
ـــش از  ـــن بخ ـــای ای ـــر تقاض ـــری ب ـــی تاثی ترجیح
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــت و اج ـــد داش ـــه نخواه جامع
می توانـــد بـــه ظرفیت هـــای دولـــت بـــرای 
ـــش  ـــه را افزای ـــی جامع ـــات پایین ـــه طبق ـــک ب کم
ــت از  ــت در حمایـ ــدرت دولـ ــب قـ ــد. ضریـ دهـ
ــد،  ــد شـ ــدان خواهـ ــیب پذیر دوچنـ ــار آسـ اقشـ
ـــه ارز ارزان  ـــراد جامع ـــه اف ـــه هم ـــت ب ـــروز دول ام
و یارانـــه پرداخـــت می کنـــد و اگـــر بتـــوان آن 
را بـــا نظـــام حمایـــت نقـــدی بـــرای گروه هـــای 
خـــاص جابه جـــا کـــرد در واقـــع می توانـــد 
میـــزان زیـــادی از منابـــع را صرفه جویـــی کنـــد 
و آن را اختیـــار اقشـــار ضعیف تـــر جامعـــه قـــرار 
ـــی  ـــورد کاالهای ـــا در م ـــه تنه ـــرایط ن ـــن ش داد. ای
ــد  ــت می کرده انـ ــی دریافـ ــه ارز ۴2۰۰ تومانـ کـ
ـــی  ـــد تضمین ـــه خری ـــی ک ـــورد کاالهای ـــه در م ک
ـــال آرد  ـــور مث ـــه ط ـــت. ب ـــم اس ـــز حاک ـــد نی دارن
ـــام  ـــت تم ـــرای دول ـــی ب ـــزار تومان ـــی7 ه ـــا کیلوی ت
ــه  ــا کیلویـــی 3۰۰ تومانـــی بـ ــا بـ ــود امـ می شـ
ـــات  ـــه طبق ـــه هم ـــه ب ـــود ک ـــه می ش ـــا ارائ خبازه
ـــه  ـــیب پذیر ارائ ـــد و آس ـــم از ثروتمن ـــی اع اجتماع
ـــه ای  ـــه گون ـــتم ب ـــن سیس ـــر ای ـــا اگ ـــود ام می ش
تغییـــر کنـــد کـــه طبقـــات پایین دســـت از 
ـــرای  ـــت ب ـــوان دول ـــد ت ـــتفاده کنن ـــان ارزان اس ن
حمایـــت از ایـــن افـــراد افزایـــش می یابـــد کـــه 

عیـــن عدالـــت اجتماعـــی اســـت. 

تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر 
تولید

بهمن عشقی؛ *دبیرکل اتاق بازرگانی تهران
نمی توان گفت که همه صنعتگران موافق حذف 
نمی توان  سویی  از  و  هستند  تومانی   42۰۰ ارز 
گفت که همه موافق آن هستند. طبیعی است 
کمتر  ریال  با  که  که عده ای عالقه مند هستند 
ارز بیشتری تحصیل کنند و چرخ صنعت خود 
که  است  این  اساسی  مسأله  اما  بچرخانند  را 
جامعه صنعتی کشور در کالن خود موافق حذف 
ارز 42۰۰ تومانی است که دلیل اول آن افزایش 

شفافیت است.
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یادداشت

تحقیقات نشان می دهند که احتمال پاسخ های مثبت در درخواست های حضوری بیشتر است

چالش  ارتباطات بین فردی در دورکاری
 وقتی در مورد چیزی به کمک نیاز دارید، آیا ایمیل ارسال می   کنید؟ تماس تلفنی برقرار می   کنید؟ در 
برنامه زوم جلسه   ای را برنامه   ریزی می   کنید یا حضوری می   پرسید؟ مطالعه   اخیر نشان داد که اگرچه 
بسیاری از ما تصور می   کنیم که نحوه ارتباط تفاوت چندانی در برقراری ارتباط ایجاد نمی   کند، اما به 
احتمال زیاد مردم به درخواست   های حضوری بیشتر پاسخ مثبت می دهند تا درخواستی که از طریق 
کانال ارتباطی دیجیتالی انجام می شود. همچنین محققان دریافتند که هر چند اکثر اشکال ارتباط 
دیجیتال در جلب رضایت شخصی به طور مشابهی برای مساعدت به شما موثر هستند، اما به طور قابل 
توجهی ایمیل کمتر از چت صوتی یا تصویری رضایت بخش است. براساس این یافته   ها، نویسندگان 
استدالل می کنند اگر هدف شما به حداکثر رساندن شانس گرفتن پاسخ مثبت است،احتماال بهترین 

راه   حل برای شما پرسیدن رو در رو خواهد بود.

متن کامل

از آنجا که برنامه ریزی شغلی دورکاری وکار ترکیبی 
تبدیل  جدید  اصلی  به  کارمندان  از  بسیاری  برای 
شخصی  ارتباط  ارزش  مورد  در  بحث  است،  شده 
قویا ادامه دارد. و در حالی که جنبه   های متعددی 
برای این استدالل وجود دارد، یکی از جنبه   هایی که 
هنوز به طور کامل بررسی نشده این است که چگونه 

به  کمک  برای  افراد  تمایل  بر  دیجیتال  ارتباطات 
دور  نه چندان  روزگار  در  می   گذارد.  تاثیر  یکدیگر 
کمک  به  اگر  کار،  محل  در  تیمی  همکاری  برای 
شخصی نیاز داشتید، اغلب پیش   فرض این بود که 
به سادگی در سالن قدم بزنید و از وی سوال خود را 
بپرسید. اما امروزه، بسیاری از همین درخواست   ها 

از  مثال  به طور  می   شوند،  انجام  مجازی  صورت  به 
حتی  یا  ویدئویی،  چت  متنی،  پیام  ایمیل،  طریق 
افتاده است.  از مد  این روزها  تلفنی که  یک تماس 
این شیوه   های ارتباطی جدید اغلب کارآمدتر به نظر 
نشان  ما  تهیه  دست  در  تحقیقات  اما   - می   رسند 
می دهد که گاهی اوقات این شیوه   ها می توانند گران 

تمام شوند.
در دو مطالعه رفتاری، ما بیش از ۴۰۰ شرکت کننده 
هر  که  داشتیم  کانادا  و  متحده  ایاالت  سراسر  از 
مقاله  یک  خواستند  خود  دوست  پنج  از  کدام 
به طور  ما  کنند.  برایشان تصحیح  را  یک صفحه   ای 
تعیین  وظایفی  شرکت کنندگان  برای  تصادفی 
کردیم تا درخواست   های خود را به   صورت حضوری 
یا دیجیتالی از طریق یک کانال ویدئویی همزمان 
غیرهمزمان،  ویدئویی  پیام  یک  زوم،  برنامه  مانند: 
یک کانال صوتی همزمان مانند تماس تلفنی، یک 
مانند  متنی  کانال  یک  یا  ناهمزمان،  صوتی  پیام 
در  که  کردیم  ارزیابی  سپس  کنند.   ارائه  ایمیل 
هر گروه چند نفر موافقت کردند تا کار تصحیح را 
انجام دهند. ما عمدا طیف گسترده   ای از کانال   های 
ارتباطی را به منظور بررسی تاثیرات عناصر مختلف 
ارتباط در این مطالعه گنجانده   ایم: آیا عامل کلیدی، 
درخواست  آیا  اینکه  )یعنی  بود؟  خواهد  همزمانی 
در زمان واقعی انجام شده است(؟ آیا ارتباط بصری 
بود؟  خواهد  صوتی  منحصرا  ارتباط  از  تاثیرگذارتر 
آیا ارتباط حضوری همیشه از ارتباط مجازی پیشی 

می گیرد؟
تمام این نتایج محتمل به نظر می   رسیدند، اما نتایج 
محبوبیت  به رغم  داد  نشان  مطالعه  بود:  قطعی  ما 
اگر  دیجیتال،  ارتباطات  مختلف  اشکال  فزاینده 
هدف شما گرفتن پاسخ »بله« است، هیچ چیز بهتر 
متوسط،  به طور  نیست.  اتاق  در  فیزیکی  حضور  از 

که  افرادی  از  8۰درصد(  )یا  نفر  پنج  از  نفر  چهار 
چهره به چهره از آنها درخواست صورت گرفته بود، 

با انجام کار موافقت کردند.
در مقابل، تنها ۴8 درصد از افرادی که از طریق هر 
نوع کانال ویدئویی یا صوتی از آنها درخواست شده 
بود با انجام کار موافقت کردند - به این معنی که در 
این زمینه، ارتباط حضوری ۶7 درصد برای دستیابی 
به پاسخ »بله« از هر شکل ارتباط تصویری یا صوتی 
طیف  ما  اگرچه  که  اینجاست  جالب  بود.   موثرتر 
گسترده   ای از ابزارهای ارتباط دیجیتال را آزمایش 
ارسال  درخواست   های  بین  که  تفاوت   هایی  کردیم، 
پیام  تلفنی،  از طریق تماس ویدئویی، تماس  شده 
قدری  به  کردیم  مشاهده  صوتی  پیام  و  ویدئویی 
کوچک بود که از نظرآماری ناچیز به نظر می   رسید.

که  شدیم  متوجه  دوم  مطالعه  در  اوصاف،  این  با 
طور  به  تصویری  و  صوتی  ارتباطی  کانال   های 
قابل توجهی موثرتر از ایمیل هستند. تنها 3۰  درصد 
از افرادی که از آنها خواسته شد یک کار تصحیح 
مشابه را از طریق ایمیل تکمیل کنند، با انجام آن 
از  با توافق 55 درصدی  موافقت کردند، در مقایسه 
افرادی که از طریق ویدئو یا صدا از آنها درخواست 
درخواست   های  مطالعه  این  در  بود.  گرفته  صورت 
ویدئویی و صوتی 8۶ درصد موثرتر از ایمیل بودند.
این یافته   ها تحقیقات قبلی ما را تایید می کند که 
در آن شرکت کنندگان از غریبه   ها برای درخواست 
اقدام  شخصا  یا  ایمیل  طریق  از  کوچکی  کمک 
می کردند، و دریافتیم که درخواست   های رو در رو 
گرفته  صورت  درخواست   های  از  موثرتر  برابر   3۴
یک  از  اگر  وجود  این  با  هستند.  ایمیل  به واسطه 
دوست سوالی می   پرسید، تحقیقات ما سلسله مراتب 
تا  نشان می دهد:  را  ارتباطی  کانال   های  از  واضحی 
رویکرد  موثرترین  رو  در  رو  نشستن  زیادی  حد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3830341-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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https://www.isna.ir/photo/1400101107574/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/photo/1400101107574/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86#8
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