
 

2531
دوشـنبه 4 آذر 1398

1

 

فهرستقواعد حکومت مندی در عصر اطالعات

دکتر روح اله اسالمی/ دنیای اقتصاد
سنت  دارای  و  تداومی  کشور  دولت-  ایران، 
تاریخی باشکوه، بهره مند از خردمندان سیاسی 
و اجتماعات انسانی همبسته ای است که مانع 
توتالیتر  دولت  خلق  برای  حکومت  ورود  از 
اطالعات  عصر  شده اند.  شکننده  دولت  یا 
شهروندان را توانمند ساخته است و بسیاری از 
اطالعات محرمانه، اسناد و تصمیماتی که زمانی 
در پستوی تاریک و سری نهادهای حکومتی 
شیشه ای  نهادهای  در  اکنون  می شد  گرفته 

مقابل چشم شهروندان است.
دسترسـی بـه اطالعـات و امـکان تولیـد محتـوا 
ایجاد کننـده  و  فزاینـده  توقعـات  خلـق  عامـل 
کنش هـای اعتراضـی شـده اسـت. همـه دولـت- 
منتقـد،  شـهروندان  دیـد  معـرض  در  کشـورها 
مداخله جویـی  و  مشـارکت  خواهـان  و  معتـرض 
عصـر  بـا  متناسـب  سیاسـتی  اگـر  کـه  شـده اند 
اطالعـات در پیـش نگیرنـد، بـه سـمت دولت های 
حرکـت  شـکننده  دولت هـای  یـا  توتالیتـر 
خواهنـد کـرد. چیـن و کـره شـمالی دولت هـای 

مشاهده متن کامل

مجوز مرکز ملی رتبه بندی برای 
گسترش حیطه ارزیابی های سندیکا 

رتبه بندی شرکت ها در گرایش الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطالعات  به سندیکا سپرده شد. 
را حائز  برق  ایران سندیکای صنعت  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  بندی  رتبه  مرکز ملی 
الکترونیک،  حوزه  در  که  بازرگانی  های  اتاق  عضو  های  بندی شرکت  رتبه  برای  الزم  های  صالحیت 

ارتباطات و فناوری اطالعات فعالیت می کنند، دانست. 
به این ترتیب سندیکا که پیشتر مجوز ارزیابی شرکت های حوزه صنایع فلزی را دریافت کرده بود، از 

این پس می تواند حیطه ارزیابی های خود را گسترش دهد. 
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران با توجه به مستندات ارائه شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران و 

همچنین با اتکا به رای کارگروه احزار صالحیت، این مجوز را به سندیکا اعطا کرده است. 
الزم به ذکر است که اخذ کارت بازرگانی و عضویت در اتاق های بازرگانی کل کشور از این پس منوط به 
ارزیابی و اخذ تاییدیه های الزم از مراجع رتبه بندی است که تحت نظر مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران 
فعالیت می کنند. در بین موسسات تایید شده از سوی این مرکز، تنها نام سه تشکل از جمله سندیکای 

صنعت برق ایران به چشم می خورد. 
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شبکه برق با محصول دانش بنیان 
ایرانی حفاظت می شود

یک شرکت دانش بنیان توانسته است به دانش و 
فناوری ساخت رله حفاظتی کاربردی در شبکه 

های برق دست پیدا کند.
به گزارش ثریا سیستم های حفاظتی نقش اساسی 
در ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق 
رسانی را عهده دار هستند و از شروع یا گسترش 
دامنه خسارت ناشی از خطاهای مختلف جلوگیری 
سیستم  انتخاب  و  مناسب  کنند.عملکرد  می 
خاموشی  سطح  کاهش  باعث  مناسب  حفاظتی 
حداقل  چراکه  می شود  خسارت های  احتمالی   و 
ناحیه ای را که برای رفع عیب کافی است از شبکه 
جدا کرده و برق رسانی به قسمت های دیگر شبکه، 

تدوام می یابد.
در ترانسفورماتورها ممکن است خطرات زیادی اتفاق 
بیفتد مثاًل اتصال کوتاه یا اتصال شبکه یا اضافه بار و 
... که برای حفاظت از این تجهیزات از وسیله ای به 
نام »رله حفاظتی « استفاده می شود. از این رو یک 
شرکت دانش بنیان توانسته است به دانش و فناوری 
کند.مصطفی  پیدا  حفاظتی دست  رله  این  ساخت 
اوجی مدیرعامل این شرکت گفت: محصول تولیدی 
ایران  انرژی  صنایع  آزمایشگاه  توسط  شرکت  این 
گرفته  قرار  تایید  و سپس  آزمایش  ارزیابی،   مورد 
است؛ همچنین این محصول تاییدیه شرکت توانیر 

ایران برای فروش را نیز دریافت کرده است.
به گفته اوجی، وظیفه این رله حفاظتی این است که 
هر جزء از شبکه برق که دچار خطا یا اتصالی شده 
به  کند  خارج  مدار  از  ممکن  زمان  کمترین  در  را 
طوری که احتمال خطر از بین رفته و کوچک ترین 

بخشی از شبکه الکتریکی مجزا شود.
بنابراین به وسیله رله محل وقوع عیب از شبکه جدا 
سازی شده و باعث می شود که سایر قسمت های 

و  دهند  ادامه  خود  کار  به  همچنان  شبکه  سالم 
پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ 
و  عیوب  مقابل  در  ها  دستگاه  و  تجهیزات  بماند، 
اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به 

آنها محدود شود.
در  محصول  این  حیاتی  و  مهم  نقش  از  اوجی 
برق رسانی گفت و ادامه داد: از آن جایی که تجهیزات 
قدرت  برق  کلیدهای  ترانسفورماتور،  قبیل  از  برق 
قیمت  از  این صنعت  تجهیزات  از  دیگر  بسیاری  و 
و  تجهیزات  این  از  حفاظت  است  برخوردار  باالیی 

شبکه انتقال، نیز بسیار حیاتی است.
آلمان،  مانند  کشورهایی  فناور،  فعال  این  گفته  به 
سوئد، فرانسه و آمریکا از بزرگترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان این تجهیزات هستند ولی اکنون با 
تالش محققان و متخصصان صنعت برق، کشورمان 

به تولیدکننده این محصول تبدیل شده است.
شرکت  این  فروش  میزان  و  اشتغال زایی  به  وی 
برای  محصول  این  تولید  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
گذشته  سال  در  و  شده  ایجاد  اشتغالزایی  نفر   ۲۵
است  رفته  فروش  به  ها  رله  این  از  دستگاه   ۵۰۰
بر  بالغ  آینده  و پیش بینی می شود که در دو سال 

۵۰۰۰ دستگاه رله به  فروش رسد.
مدیرعامل این شرکت گفت: هم اکنون تمرکز فروش 
محصوالت این شرکت بر روی بازار داخل است. از 
آنجا که نیاز داخلی و منطقه ای  به این رله ها هر روز 
در حال افزایش و گسترش است توسعه کارخانه و 
خط تولید از پیش نیازهای تامین رله های حفاظتی 
پشتیبانی  رابطه،   این  در  که  است  داخل  ساخت 
و حمایت مسؤالن زمینه توانمندی و رفع نیازهای 
داخلی و به دنبال آن ورود به بازارهای صادراتی را  

فراهم می سازد.
از  را  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  برق،  صنایع  وی 
استفاده  و  مشتری  که  برد،  نام  صنایعی  مهم ترین 

کننده این تجهیزات هستند.

دوره آموزشی راهبرد حقوقی مناسب در دعاوی تعلیق، فسخ و 
خاتمه پیمان

مدرس دوره: آقای حسین زاده
دوره آموزشی راهبرد حقوقی مناسب در دعاوی تعلیق، فسخ و خاتمه پیمان

سرفصل دوره:
تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان با ابالغ کارفرما

تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان بدون ابالغ کارفرما
تبیین آثار فسخ باطل و تعامل آن با خاتمه پیمان

نحوه طرح دعاوی تعلیق
نحوه طرح دعاوی بطالن فسخ )بالوجه و یا من غیر حق(

نحوه طرح دعاوی خاتمه پیمان
مدرس دوره:

حمید حسین زاده؛ معاون تحقیق و توسعه موسسه بین المللی حقوق احداث و دانش آموخته مهندسی 
عمران، حقوق،MBA و مدیریت بازرگانی بین الملل و عضو کارگروه تدوین آئین نامه ها در شورای هماهنگی 

تشکل های احداث کشور
زمان برگزاری: 6 و 7 آذرماه 1398  

هزینه دوره با احتساب تخفیف: ۵۵۰هزار تومان
مهلت ثبت نام: 1398/۰9/۰3

محل برگزاری: سندیکای صنعت برق ایران
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حمایت دولت از فناوری های کاهنده مصرف آب
دستورالعمل اجرایی»کمیته مدیریت مصرف آب شرب« به منظور توسعه اقدامات بهینه سازی مصرف 

آب در بخش آب شرب و در راستای حمایت از فناوری های کاهنده مصرف آب ابالغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،  این دستورالعمل با در نظر گرفتن ساز و کارهای حمایتی 
ایجاد  و  مسئولیت ها  و  وظایف  داخلی، شفاف سازی  تولیدات  از  مصرف، حمایت  الگوی  اصالح  با هدف  و 

هماهنگی بین واحدهای مرتبط توسط معاون آب و آبفای وزیر نیرو ابالغ شده است.
»سیاست گذاری در راستای تولید و ترویج استفاده از تجهیزات استاندارد و بهینه ساز مصرف آب در بخش 
آب شرب«، »سیاست گذاری برای رفع خالها در استانداردهای مصرف آب و دستورالعمل های برچسب آب 
برای کاالهای مصرف کننده آب«، »سیاست گذاری در راستای فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف آب در 
چارچوب قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور و آیین نامه اجرایی آن«، »ارائه 
پیشنهادات برای رفع خالهای قانونی« و »سیاست گذاری برای ارتقای سطح آگاهی تصمیم گیران کالن« از 

اهداف اصلی ابالغ این دستورالعمل بوده است.
با کم آبی با حضور ذینفعان  گفتنی است کمیته مدیریت مصرف آب شرب ذیل کارگروه ملی سازگاری 
بخش آب، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی و انجمن های علمی و صنفی تشکیل شده 
است تا به صورت جامع تر به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فنی مدیریت مصرف آب شرب پرداخته شود.
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برخورد با حدود 50 مشترک 
غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال 

در خراسان
خراسان رضوی معاون برنامه ریزی و تحقیقات 
شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: تاکنون در 
استان 7 مگاوات استخراج بیت کوین شناسایی 
زمینه  این  در  متخلف  مشترک   50 حدود  با  و 
از  اعم  مشترکان  این  که  است  شده  برخورد 
مشترکان کشاورزی و سایر طرح ها با نرخ های 

تعرفه مخفف و یارانه ای برق بوده اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خراسان، دکتر مهدی علومی با تشریح 
سال  در  برق  مصرف  مدیریت  اقدامات  مهمترین 
جاری، عنوان کرد: با پیش بینی به موقع، برنامه ریزی 
برنامه های  قالب  در  گرفته  صورت  فعالیت های  و 
مدیریت مصرف ایام پیک تابستان سال 98، با توجه 
تومان  میلیارد   7۵۰ حدود  شده،  انجام  برآورد  به 
در سرمایه گذاری های مورد نیاز توسط صنعت برق 

خراسان صرفه جویی صورت پذیرفت.
این مقام مسئول شرکت برق منطقه ای خراسان با 
به شاخص های مدیریت مصرف در سال 98  اشاره 
و تفاوت های آن با سال گذشته تصریح کرد: با توجه 

در  برق  مصرف  مدیریت  پیش  از  بیش  اهمیت  به 
مقطع زمانی فعلی، جهت اثربخشی بیشتر برنامه های 
برنامه های مذکور در  مدیریت مصرف، نحوه اجرای 

سال جاری با تفاوت هایی همراه شده است.
جاری  سال  برنامه های  اعالم  پیرو  داد:  ادامه  وی 
وزارت نیرو تحت عنوان »برنامه های ۰98«، کمیته 
گذر از پیک 98 با همراهی 3 حوزه تولید، انتقال و 
توزیع با عضویت مدیران عامل شرکت برق منطقه ای 
مشهد،  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  خراسان، 
تولید  شرکت  و  رضوی  و  جنوبی  شمالی،  خراسان  
نیروی برق خراسان در راستای اجرای کامل و با تمام 
نیز  و جلساتی  تشکیل شد  مذکور  برنامه های  توان 
با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و مدیرعامل 
توانیر هر 3 هفته برگزار  شد که نتیجه این هماهنگی 
و کار تیمی منسجم، گذر موفق از پیک بار 98 شبکه  
برق بدون خاموشی و حصول تجارب جدید در اجرای 

برنامه های مدیریت مصرف برق بود.
بار شبکه  فزاینده  افزود: کنترل و کاهش رشد  وی 
خراسان در سال جاری از 11 درصد به ۲.6 درصد، 
موفقیتی بزرگ بود که سرعت زیاد افزایش مصرف 
برق در بخش های غیرمولد را مهار و تالش در جهت 

تصحیح الگوی مصرف بود. 
این مقام مسئول شرکت برق منطقه ای خراسان در 
ادامه با برشمردن اهم اقدامات این شرکت، قبل از 
برگزاری  کرد:  عنوان  جاری،  تابستان سال  به  ورود 
نمایندگان  با  توجیهی  و  کارشناسی  ویژه  جلسات 
صنایع بزرگ خراسان، رایزنی های متعدد جهت جلب 
و  تابستانی  ویژه  در طرح های  و همکاری  مشارکت 
نهایتا همایش مدیریت مصرف ویژه مدیران صنایع 
همکاری  برای  میثاق نامه  امضای  و  سنگین  فوق 
فعالیت های  جمله  از  پیک  ساعات  بار  مدیریت  در 
شاخص این شرکت است. همچنین ایجاد مرکز پایش 

آنالین مصرف مشترکین بزرگ با همکاری معاونت 
بهره برداری این امکان را فراهم نمود که ضمن رصد 
شرکت های  و  بزرگ  مشترکین  مصرف  لحظه ای 
برق تحت پوشش، در صورت تخطی  نیروی  توزیع 
از سقف پیک بار تعیین شده از سوی شرکت توانیر، 
بالفاصله درخواست کنترل بار و پیاده سازی اقدامات 

اصالحی انجام گردد.
اقدامات  اهم  از  برخی  بیان  به  همچنین  وی 
شرکت های توزیع نیروی برق خراسان پرداخت و به 
نیروی  توزیع  نمونه خاطرنشان کرد: شرکت  عنوان 
برق شهرستان مشهد امسال برنامه های متعددی را 
در عرصه مدیریت مصرف برق شهرستان مشهد در 
رابطه با مدیریت مصرف مشترکین در سطح مختلف 
از  یکی  که  کرد  اجرایی  و...  اداری  تجاری،  خانگی، 
بارزترین این اقدامات با توجه به سهم 3۰ درصدی 
مصارف خانگی از بار شبکه، تبادل تفاهم نامه با شرکت 
مخابرات استان برای ارسال پیام صوتی به مشترکین 
ارائه  خانگی جهت بیان ضرورت مدیریت مصرف و 
برق  مصرف  مدیریت  کاربردی  و  ساده  راهکارهای 
منازل از جمله تاثیر افزایش ۲ درجه ای دمای تنظیم 
شده کولرهای گازی، انتقال مصارف از ساعات پیک 

ظهر به ساعات کم باری و... بود.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
اهداف  با  این شرکت  همچنین  کرد:  بیان  خراسان 
از  استفاده  با  و  چندمنظوره جهت مدیریت مصرف 
در  طرحی  ارائه  به  استارت آپ  شرکت های  ظرفیت 
قالب »پویش روز گرم« در 3 روز از مرداد ماه مبادرت 
کرد و بالغ بر ۲۰4 مگاوات ساعت از مصرف شبکه در 
زمان اجرای طرح کاسته شد که براساس آن هزینه 
صرفه جویی شده از محل کاهش مصرف مشترکین 
به  ریال  میلیون  معادل6۰۰  مذکور،  طرح  داوطلب 

کودکان کار اختصاص یافت.

علومی در رابطه با همکاری سایر نهادها و سازمان ها 
با شرکت برق منطقه ای نیز بیان کرد: تغییر ساعات 
دستور  و  هماهنگی  با  سازمان ها  و  ادارات  کاری 
جنوبی  و  شمالی  رضوی،  خراسان  استانداری های 
نیز منجر به کاهش 4۵ مگاواتی پیک روزانه مصرف 
برق شد، همچنین تبادل تفاهم نامه با امور مساجد 
با توجه به اثرگذاری باالی این قشر در بین مردم، 
در  پرورش  و  آموزش  اداره  ظرفیت های  از  استفاده 
جهت آشنایی جامعه هدف دانش آموزان و معلمان 
محترم با راهکارهای مدیریت مصرف برق و استفاده 
به  دانش آموزان  ترغیب  جهت  تشویقی  ابزارهای  از 
از  دیگری  بخش  نیز  و...  منزل  در  مصرف  مدیریت 
اقدامات در جهت فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق 

بوده است.
وی در خصوص میزان استفاده از ارزهای دیجیتال در 
استان و مدیریت آن اظهار کرد: پایین بودن نرخ برق 
در ایران و نیاز به مصرف انرژی الکتریکی زیاد برای 
استخراج ارز دیجیتال، انگیزه تولید این ارز در ایران 
مگاوات   7 استان  در  تاکنون  است.  داده  افزایش  را 
استخراج بیت کوین شناسایی و با حدود ۵۰ مشترک 
این  که  است  شده  برخورد  زمینه  این  در  متخلف 
مشترکان اعم از مشترکان کشاورزی و سایر طرح ها 

با نرخ های تعرفه مخفف و یارانه ای برق بوده اند.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خراسان تصریح کرد: تولید ارز دیجیتال یک تهدید 
بود که به خوبی به یک فرصت تبدیل شد. در 13 
مرداد امسال هیات وزیران مصوبه ای در مورد قانونی 
ارز دیجیتال تصویب کرد که طبق  شدن استخراج 
آن، تعرفه برق متقاضیان استخراج بیت کوین با قیمت 
متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما 
اعمال و محاسبه می شود که دستورالعمل اجرایی آن 

ابالغ خواهد شد. 
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تبدیل آب به پول در بزرگترین 
معدن بیت کوین روسیه

با  سیبری  جوی  شرایط  و  آبی  برق  تولید 
زمستانهای طوالنی و سرد، براتسک را تبدیل به 
مکان مناسبی برای استخراج ارز مجازی کرده 

است.
بلومبرگ،  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
اتحاد  در  اطالعاتی  مرکز  بزرگترین  ریور،  بیت 
کشورهای  حاضر  حال  )در  سابق  شوروی  جماهیر 
مستقل مشترک المنافع( سال گذشته افتتاح شد؛ 
داشته  جهان  سراسر  از  مشتریانی  حال  به  تا  ولی 
است که شامل آمریکا، ژاپن و چین می شوند. بیشتر 

این مشتری ها بیت کوین استخراج می کنند.
کارخانه  نزدیکی  در  را  ساختمانی  شرکت،  این 
تنها کارخانه  اجاره کرده است.  براتسک  آلومینیوم 
بزرگ ذوب آلومینیوم جهان به همراه کارخانه برق 
آبی نزدیک آن در دهه 196۰ توسط اتحاد جماهیر 
شوروی سابق ساخته شدند. انرژی بیشترین هزینه 

را در آلومینیوم دارد.
را  براتسک  تولید برق، عامل دیگری که  بر   عالوه 
می کند  مجازی  ارز  استخراج  برای  مناسبی  مکان 
شرایط جوی سیبری با زمستانهای طوالنی و سرد 
مرکز  این  تجهیزات  برای  پایین  دمای  است.  آن 

اطالعات بسیار خوبی است.
تیم اولگ دریپاسکای میلیاردر، پنج سال پیش به 
افتاد.  براتسک  در  اطالعات  مرکز  این  ساخت  فکر 
یکی  روسال،   روسی  شرکت  و   پالس  ان  گروه 
تاجر  این  کنترل  تحت  قباًل  که  آن،  واحدهای  از 
کارخانه های  این  مالک  بود  شده  تحریم  میلیاردر 

آلومینیوم سازی و تولید برق هستند.
را  ارز مجازی  استخراج  قانون روسیه  در حالی که 
درگیر  خودش  ریور  بیت  نمی شناسد،  رسمیت  به 
در  نیاز  مورد  تجهیزات  تنها  و  نمی شود  استخراج 
می کند  تأمین  را  فنی  خدمات  و  اطالعاتی  مرکز 

یعنی کسب و کار آن قانونی است.
 شرکتهای دریپاسکا حدود 1۰ ماه را قبل از به توافق 
او،  برای قطع کنترل  با خزانه داری آمریکا  رسیدن 
تحت تحریم بودند. این تحریم ها در ژانویه برداشته 
این شرکت ها می توانست  بر  ادامه تحریم ها  شدند. 
به  مجازی  ارز  استخراج کنندگان  برای  مشکالتی 

وجود آورد.
بیت  برای  برق در سال  مگاوات  تا 1۰۰  ان پالس 
ارزان و پایدار یک عامل  ریور  تولید می کند. برق 

اصلی برای استخراج ارز مجازی است. 

20 هزار نیروگاه خانگی 
خورشیدی ظرف یک سال آینده 

ایجاد می شود
براساس  بسیج سازندگی کشور گفت:   مسئول 
تفاهم نامه ای که بین دستگاه های مختلف امضا 
نیروگاه  هزار   20 آینده  سال  یک  ظرف  شد، 
ایجاد  روستایی  مناطق  در  خورشیدی  کوچک 

می شود.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زهرایی  محمد 
خبرگزاری فارس در مورد ایجاد نیروگاه های کوچک 
براساس  گفت:   روشنایی  جهاد  طرح  و  خورشیدی 
مصوبه ای که در مجلس گذرانده شد، قرار بر این شد 
خانگی  کوچک  نیروگاه  هزار   1۰۰ سال  پنج  ظرف 

خورشیدی به وسیله پنل های خورشیدی ایجاد شود.
وی افزود: این نیروگاه های پنل خورشیدی با تسهیالت 
کم بهره در قالب طرح بسیج روشنایی اقدام می شود، در 
جلسه ای که امروز بین مدیران عامل بانک ها و مسئوالن 
سازمان  بودجه،  و  برنامه  سازمان  شامل  مربوطه 
انرژی برق، ساتبا،  بهره وری  انرژی های تجدیدپذیر و 
کمیته امداد امام خمینی و بسیج سازندگی منعقد شد، 
قرار شد با همکاری وزارت نیرو جهت استفاده از انرژی 
رایگان و تجدیدپذیر خورشیدی نیروگاه های کوچک 
خانگی خورشیدی در مناطق روستایی و مناطق حاشیه 

شهرها ایجاد شود.
به گفته زهرایی، بسیاری از استان های کشور روزهای 
از  استفاده  با  که  دارند  سال  طول  در  زیادی  آفتابی 
تسهیالت ارزان قیمت و کم بهره خانوارهای روستایی 
را به این نیروگاه های خورشیدی و کوچک مجهز کرد 
پنل  هر  نصب  برای  مجلس  پیش بینی  براساس  که 
با  تومان هزینه می برد، ولی  خورشیدی ۵۰ میلیون 
صرفه جویی انجام شده می توان با 4۰ میلیون تومان 

هم آن را اجرا کرد.
مسئول بسیج سازندگی کشور گفت: هر خانوار روستایی 
با نصب پنل خورشیدی تبدیل به یک نیروگاه کوچک 
۵ کیلوواتی می شود که در پشت بام خانه نصب می شود 
روستایی  فرد  که  می شود  داده  فرد  به  تسهیالتی  و 
او  برای  برق  اینکه  بر  بلکه عالوه  نمی پردازد،  اقساط 
رایگان می شود از محل تولید این نیروگاه خورشیدی 
قسمتی برق به شبکه سراسری می فروشد که وزارت 
نیرو با خرید تضمینی این برق تولیدی از طریق شرکت 

ساتبا اقساط وام را به بانک می پردازد.
وی گفت: در این طرح حتی خانوار روستایی دارنده پنل 
خورشیدی در سال اول عدد ناچیزی و در سال های بعد 
رقم بیشتری درآمد کسب می کند و بعد از پنج سال 
یک خانوار روستایی هم صاحب پنل خورشیدی رایگان 
می شود و هم یک درآمد دائمی خواهد داشت که البته 
با این طرح اشتغال روستایی ایجاد نمی شود، اما یک 

درآمدی برای خانوار روستایی به دست می آید.
به گفته زهرایی، امتیاز این طرح این است که عالوه 
بر اینکه برق خانوار روستایی به صورت رایگان تأمین 
می شود یک درآمدی نیز برایش می ماند و دولت هر 
از  به نرخ تضمینی 1۰۵۰ تومان  را  کیلووات ساعت 
خانوار می خرد و یک کمک درآمدی برای خانوار به 
شمار می رود که می تواند به ماندگاری مردم در روستاها 

و حتی مهاجرت معکوس به روستا کمک کند.
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اقتصاد ایران

در نشست هیات رئیسه کمیسیون ها با هیات رئیسه 
اتاق ایران مطرح شد

پیشنهادهای راهبردی 
کمیسیون ها برای ارتقای 

جایگاه بخش خصوصی
هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران 
به  ایران  اتاق  رئیسه  با هیات  اخیر  در نشست 

پیشنهادی  نظرات  و  انتقادات  دیدگاه ها،  بیان 
خود برای بهبود عملکرد پارلمان بخش خصوصی 
کشور پرداختند. به اعتقاد آنها برای اثرگذاری 
جایگاه  است  الزم  خصوصی  بخش  بیشتر 
از گذشته مورد  بیش  کمیسیون های تخصصی 

توجه قرار گیرد.
ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون های  رئیسه  هیات 
در نشست اخیر با هیات رئیسه اتاق ایران به بیان 
دیدگاه ها، انتقادات و نظرات پیشنهادی خود برای 
کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  عملکرد  بهبود 
بیشتر  اثرگذاری  برای  آنها  اعتقاد  به  پرداختند. 
کمیسیون های  جایگاه  است  الزم  خصوصی  بخش 

تخصصی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
پایگاه خبری اتاق ایران

با  تخصصی  کمیسیون های  رئیسه  هیات  نشست 
جلسه  دستور  شد.  برگزار  ایران  اتاق  رئیسه  هیات 
درخواست  و  انتظارات  به  نگاهی  نشست  این 
به  راستا  این  در  بود.  رئیسه  از هیات  کمیسیون ها 
مورد  ایران  اتاق  ساختار  در  اصالحات  برخی  لزوم 

تأکید قرار گرفت.
مسئوالن  و  دولتی  مقامات  از  دعوت  روند  اصالح 
جمله  از  اتاق  جلسات  در  حضور  برای  کشور 
بهبود  نمایندگان،  هیات  و  کاری  صبحانه های 
و  شوراها  مجامع،  به  اتاق  نمایندگان  اعزام  نظام 
رسانه های دیداری و شنیداری و انسجام بخشیدن 
حوزه های  در  خصوصی  بخش  پارلمان  گفتمان  به 
در  که  بودند  موضوعاتی  مهم ترین  اقتصادی  کالن 
این نشست از سوی روسای کمیسیون ها مطرح شد.

به  اشاره  ضمن  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  و  رئیس 
روسای  نظرات  راستای  در  تاکنون  که  اقداماتی 
را  انجام شده، موضوعات مطرح شده  کمیسیون ها 

پیگیری خواهند کرد.

فراخوان معاونت بین الملل اتاق ایران

شرکت های همکار با کره جنوبی، مشکالت خود را به اتاق ایران 
اعالم کنند

معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار فراخوانی از شرکت های ایرانی در حال همکاری با کره جنوبی 
دعوت کرد مشکالت خود در تجارت با شرکت های کره ای را به اتاق ایران اعالم کنند.

 معاونــت بین الملــل اتــاق ایــران بــا انتشــار فراخوانــی از شــرکت های ایرانــی در حــال همــکاری بــا کــره 
ــران اعــالم  ــاق ای ــه ات ــا شــرکت هــای کــره ای را ب ــی دعــوت کــرد مشــکالت خــود در تجــارت ب جنوب

کننــد.
متن اطالعیه به این شرح است:

بــا عنایــت بــه گالیــه هــای بخــش اعظمــی از فعــاالن اقتصــادی از رونــد کوتاهــی هــای صــورت گرفتــه 
ــوص در  ــا بخص ــکاری ه ــه هم ــده و ادام ــای منعق ــرای قرارداده ــره ای در اج ــرکت های ک ــوی ش از س
ــره  ــای ک ــک ه ــزد بان ــران ن ــی ای ــع مال ــتفاده از مناب ــا اس ــتانه ب ــای بشردوس ــوب واردات کااله چارچ
جنوبــی، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران در نظــر دارد نســبت بــه تعییــن اســتراتژی 
جدیــد در خصــوص نحــوه ادامــه همــکاری هــای فعــاالن اقتصــادی کشــور بــا فعــاالن کــره جنوبــی و ارائه 

راه کارهــای جدیــد طــی دو هفتــه آینــده اقــدام کنــد.
لــذا از شــرکت هــای عضــو اتــاق ایــران دعــوت مــی شــود نســبت بــه انعــکاس مشــکالت خــود در تجــارت 
بــا شــرکت هــای کــره ای شــامل موضــوع، نــام و مشــخصات شــرکت کــره ای را تــا روز دوشــنبه 4 آذرمــاه 

1398 بــه شــماره فکــس: 888۲۵111، معاونــت بیــن الملــل اتــاق ایــران، ارســال کنند.
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اقتصاد ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
می کند

سه سمینار آموزشی با موضوع 
اصول  قراردادهای تجاری بین 

المللی
موسسه آموزش  و توسعه منابع انسانی اتاق تهران 
)ITECC( با همکاری معاونت امور بین الملل اتاق 
تهران، سه سمینار آموزشی حقوقی با عناوین 
»اصول قراردادهاي تجاري بین المللی«، »اصول 
و   »1 پیشرفته  بین المللی  تجاري  قراردادهاي 
»اصول قراردادهاي تجاري بین المللی پیشرفته 
بهمن سال جاری  و  آذر، دی  ماه های  را در   »2

برگزار می کند.

موسسه آموزش  و توسعه منابع انسانی اتاق تهران 
اتاق  بین الملل  امور  معاونت  همکاری  با   )ITECC(
عناوین  با  حقوقی  آموزشی  سمینار  سه  تهران، 
»اصول  بین المللی«،  تجاري  قراردادهاي  »اصول 
و   »1 پیشرفته  بین المللی  تجاري  قراردادهاي 
»اصول قراردادهاي تجاري بین المللی پیشرفته ۲« 
را در ماه های آذر، دی و بهمن سال جاری برگزار 

می کند.

تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
دوم  نیمه  در  خود  آموزشی  برنامه های  ادامه  در 
سال، سه سمینار مهم در حوزه بستن قراردادهای 
فعاالن  برای  می تواند  که  می کند  برگزار  تجاری 
بسیار  اقتصادی  بنگاه های  و  خارجی  تجارت  حوزه 
کاربردی و حایز اهمیت باشد. در این سه سمینار به 
نوعی در ادامه هم قرار می گیرند، مدرسان مجرب 
همکار با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق 
تهران به تشریح اصول قراردادهای تجاری در حوزه 

داخلی و بین المللی می پردازند.
تجاری  قراردادهای  اصول  آموزشی  سمینار 

بین المللی )معرفی و کلیات(
آموزشی  سمینارهای  سلسله  از  سمینار  نخستین   
روزهای   بین المللی،  تجاری  قراردادهای  اصول 
دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 آذر ماه از  ساعت 16 
تا 19  آذرماه برگزار می شود. هدایت این سمینار  که 
بر  بپردازد  به  معرفی  و کلیات  قرارداد ها  قرار است 
عهده نوید رهبر، نیما نصرالهی و حسین طباطبایی 

خواهد بود.
اقدامات پیش از انعقاد قرارداد )فرآیندهای شناخت 
قرارداد  نگارش  مذاکره،  راستی آزمایی(،  و  متعامل 
)بندهای مقدماتی، طرفین قرارداد، تعاریف، موضوع 
تضامین،  تصدیقات،  و  اعالمات  شروط  قرارداد، 

روش های  خسارات،  جبران  شروط  خسارات، 
مالیات،  طرفین،  تعهدات  تحویل،  و  پرداخت 
واگذاری، خاتمه قرارداد،  هاردشیپ، شروط انتخاب 
قانون حاکم، شرط حل و فصل اختالفات( از مفاهیم 

مورد بحث در این سمینار  است.
تجاری  قراردادهای  اصول  آموزشی  سمینار 

بین المللی پیشرفته 1
بین  تجاری  قراردادهای  اصول  آموزشی  سمینار 
مقوله  به  ویژه  طور  به  که  نیز   1 پیشرفته  المللی 
گونه شناسی قراردادهای بین المللی معطوف خواهد 
برگزار  ماه  بهمن  در  آموزشی  ساعت   4 طی  بود،  
می شود. در اطالعیه موسسه آموزش و توسعه منابع 
انسانی اتاق تهران، زمان برگزاری این سمینار، روز 
از  این سمینار  و  اعالم شده  ماه  سه شنبه 17  دی 

ساعت 16 تا ۲۰ برپا خواهد بود.
 سرفصل های آموزشی در این سمینار، قراردادهای 
خرید و فروش بین المللی، موضوع قرارداد و تعیین 
نرخ ارز، انتقال مالکیت و ریسک، حمل و تحویل کاال، 
حاکم،  قانون  پرداخت،  شرایط  گمرکی،  موضوعات 
قراردادهای  برای  متحد  ملل  کنوانسیون  معرفی 
فروش بین المللی کاال، بررسی نمونه قرارداد فروش 
و  توزیع  قراردادهای  و  بین المللی   بازرگانی  اتاق 
نمایندگی تجاری، انواع قراردادهای توزیع مبتنی بر 
فروش و ترتیبات امانی، تعیین محدوده جغرافیایی 
توزیع، تعهدات طرفین مبنی بر تامین و توزیع کاال، 
رقابت و بازاریابی، قیمتگذاری و نحوه پرداخت است 
که توسط سه مدرس این سیمنار، نوید رهبر، نیما 

نصراللهی و احسان پیراینده ارائه خواهد شد.
بین  تجاری  قراردادهای  اصول  آموزشی  سمینار 

المللی پیشرفته ۲
با همکاری موسسه  سمینار دیگری که قرار است، 
آموزش  و توسعه منابع انسانی )ITECC( و معاونت 

اصول  شود،  برگزار  تهران  اتاق  بین الملل  امور 
است.   ۲ پیشرفته  المللی  بین  تجاری  قراردادهای 
ماه  بهمن    1۵ سه شنبه  روز  آموزشی  سمینار  این 
از ساعت 16 تا ۲۰ برگزار شده و مدرسان آن نوید 
و محمدرضا  آرش شاهرخی  نصراللهی،  نیما  رهبر، 

نریمانی خواهند بود.
ادامه سمینارهای پیشین  این سمینار آموزشی در 
یعنی  فرانشیز  قراردادهای  انواع  مفاهیمی چون  به 
صنعتی، توزیعی، خدماتی، تعیین قلمرو )انحصاری 
ارائه خدمت،  و  تولید  فرایندهای  غیرانحصاری(،  یا 
معنوی،  مالکیت  حقوق  از  استفاده  حق  اعطای 
انواع  و  آموزش  بر  مبتنی  تعهدات  پرداخت ها، 
پیمان،  عمومی  شرایط  پیمانکاری،  قراردادهای 
و  حل  پیمانکاری،  قراردادهای  در  متداول  شروط 

فصل اختالفات می پردازد.
شرکت های  که  شود  داده  توضیح  است  الزم 
از  معرفی نامه  اخذ  با  استارتآپ ها  و  دانش بنیان 
معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و همچنین 
اعضای اتاق از 8۰ درصد تخفیف در شهریه هر یک 

از این سمینار ها برخوردار خواهند بود.
عالقمندان به شرکت در این سمینارهای آموزشی 
ثبت نام هر کدام  فرم  ارسال  و  با تکمیل  می توانند 
Edu@tccim. ایمیل  آدرس  به  رویدادها  این  از 

ir آمادگی خود را برای حضور در آنها اعالم کنند. 
ضمن این که امکان ثبت نام به صورت آنالین نیز از 

طریق سایت اتاق تهران نیز فراهم است.
کسـب  جهـت  می تواننـد  مخاطبـان  هم چنیـن 
 881۰773۲ شـماره های  بـا  بیشـتر  اطالعـات 
بـه  توجـه  بـا  بگیرنـد.  تمـاس   881۰77۲3 و 
محدودیـت ظرفیـت، اولویـت حضـور در ایـن دوره 
بـا متقاضیانـی اسـت کـه زودتـر ثبت نـام خـود را 

کننـد. نهایـی  و  تکمیـل 
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یادداشت

مدیریت ریسک در زنجیره تامین

هدایت کسب وکار در مواجهه با 
ابهامات

زنجیره  در  است  ممکن  مختلفی  ریسک های 
امروز  و  باشد  داشته  وجود  شما  تامین1 
چنین  اجتماعی،  رسانه های  گسترش  به دلیل 
ریسک هایی به سرعت افشا شده و می تواند به 
کسب و کار شما آسیب بزند. در این مقاله، به این 
موضوع پرداخته ایم که چگونه با یک مدیریت 
ارشد توانمند می توان به سادگی از این ریسک ها 

اجتناب کرد.
یا  فرآیند  یک  در  ابهام  هرگونه  از  ناشی  ریسک 
برای  ما  توانایی  به  بستگی  ریسک  است.  محیط 
مهم تر  دارد.  آن  زودهنگام  پیش بینی  و  شناسایی 
و  پیشگیری  توانایی  به  بستگی  ریسک  آن،  از 
مدیریت  تیم  توسط  آن  پیامدهای  حداقل سازی 
دارد؛ چراکه گاهی حتی با انجام اقدامات پیشگیرانه 
اتفاق می افتد. مطالعات بسیاری به ارزیابی ریسک 
و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت آن پرداخته اند. 
آمارگری  و  بیمه  مانند  مشاغل  و  صنایع  از  برخی 
محاسبه  ریسک،  ارزیابی  مبنای  بر  کامل  به طور 
در  شده اند.  بنا  آن  مدیریت  و  احتمالی  پیامدهای 
ریسک  خدمت،  یا  محصول  یک  تامین  زنجیره 

می تواند به شکل های مختلف )مانند افزایش هزینه 
و  کند  پیدا  بروز  آن(  تحویل  در  تاخیر  یا  تولید 
روزگار  در  اما  بگذارد؛  منفی  اثر  شرکت  وجهه  بر 
دشوار  آنها  مدیریت  و  ریسک  منابع  یافتن  کنونی 
و پیچیده تر می شود و از این رو ارزیابی و مدیریت 
ریسک آنها کار ساده ای نیست. برخی از تکنیک ها و 
مدل های مدیریت ریسک را می توان برای مدیریت 
اعتبار  اما  کرد،  استفاده  تامین  زنجیره های  ریسک 
به نظر  بیمه  صنعت  در  استفاده شان  اندازه  به  آنها 
ریسک  مدیریت  و  ارزیابی  دانش  چراکه  نمی رسد؛ 
بیمه  حوزه  در  آن  دانش  اندازه  به  تامین  زنجیره 
کمی سازی  حوزه  در  به ویژه  مشکالتی  و  نیست 
پیامدهای ریسک وجود دارد )ریسک ماهیتی کیفی 
دارد اما برای محاسبات آماری نیاز به آن است که 

احتمال و پیامدهایش تبدیل به عدد شوند(.
از  گسترده ای  طیف  بر  تامین  زنجیره  ریسک های 
یک  در  اصلی  بازیگران  می گذارند.  اثر  ذی نفعان 
شرکت های  تولیدکنندگان،  شامل  تامین  زنجیره 
می شوند.  مشتریان  و  خرده فروشان  حمل و نقل، 
عالوه بر این موارد، سرمایه گذاران، گروه های حمایت 
از حقوق مشتریان و سیاستمداران هم در فعالیت های 
اقتصادی زنجیره تامین اثرگذار هستند. ریسک های 
خارجی، شامل مجموعه عواملی می شوند که وقوع 
آنها خارج از کنترل مستقیم کسب و کار است. این 
اجتماعی  و  نه تنها شامل محیط سیاسی  ریسک ها 
کشورها می شوند، بلکه نوسانات محیط جهانی را هم 
شامل می شوند. تالش برای پیش بینی تصمیمات و 
اقدامات سیاستمداران شاید اولویت هر کسی نباشد 
و نیاز به یک گوی مدرن جادوگری داشته باشد، اما 
چنین تصمیمات و اقداماتی بر فعالیت کسب و کارها 
اثرات فراوانی می گذارند. به همین دلیل نیاز است 
تا احتمال تصمیمات سیاسی مختلف در نظر گرفته 

شود و برای مواردی که بیشترین اثر را بر فعالیت 
آماده  برنامه ای  قبل  از  می گذارند،  کسب و کارها 

ساخت.
و  اجتماعی  )سیاسی،  محیط  در  تغییری  هر 
و  بانک ها  بهره  نرخ  و  مالی  بازارهای  بر  اقتصادی( 
موضوع  همین  و  می گذارد  اثر  مالی  شرکت های 
اثرگذار  کسب و کارها  سایر  فعالیت  بر  می تواند  هم 
اخیر  دوره های  در  را  وضعیتی  چنین  اثرات  باشد. 
از  کسب و کارها  که  زمانی  کرده ایم؛  مشاهده  رکود 
تعدیل  به  دست  حتی  )و  کاسته  خود  هزینه های 
متوقف  را  جدید  سرمایه گذاری های  زده اند(،  نیرو 
خود  موجود  منابع  از  بهینه  استفاده  روی  و  کرده 
متمرکز شده اند. هزینه خرید مواد اولیه و ملزومات 
را معموال بانک ها و موسسات مالی قبول می کنند. 
شفافیت درباره منبع تولید محصوالت، شرایط تولید 
برای  مهم  مولفه های  از  آنها  نهایی  مقصد  و  آنها 
مالی  تامین  درباره  موسساتی  چنین  تصمیم گیری 
محصول   تولید  در  ابهامی  گونه  هر  است.  هزینه ها 
می گذارد  اثر  کسب و کار  و  بانک  مالی  آینده  بر 
می شود.  لحاظ  آنها  تصمیمات  در  موضوع  این  و 
معنای سخن آن است که هر کسی که به نحوی در 
فعالیت های شرکت نقش دارد و مواد یا فرآیندهای 
تولیدی آن را تامین می کند، باید اطمینان دهد که 
ابهام فعالیت کرده و مشکلی برای  بدون ریسک و 

کسب و کار مدنظر ایجاد نمی کند.
موسسات مالی همچنین زیر نگاه موشکافانه جامعه 
قرار دارند و به همین دلیل باید ریسک های خود را 
به بهترین شکل مدیریت کنند. در عصر رسانه های 
نگاه  مخفی  زمان  یک  که  اطالعاتی  اجتماعی، 
رسانه ها  و  روزنامه ها  به  راهی  یا  می شدند  داشته 
عموم  دسترس  در  سادگی  به  نمی کردند،  پیدا 
می چرخند.  دهان  به  دهان  و  می گیرند  قرار  مردم 

این وضعیت به معنای آن است که اثر یک ریسک 
بر اعتبار شرکت ها بسیار بیشتر است و به سادگی 
نمی توان آنها را از پیش در قالب اعداد و ارقام بیان 
کرد. هرکدام از تامین کنندگان مواد و نقش آفرینان 
می توانند  خدمت،  یا  محصول  یک  تامین  زنجیره 
یک  اعتبار  به  آسیب زدن  و  اخبار  انتشار  باعث 
شرکت شوند؛ اگر کنترل کافی بر آنها وجود نداشته 
گوشت  فروش  درباره  اروپا  بزرگ  رسوایی  باشد. 
کنترل  از  که  است  ریسکی  از  خوبی  نمونه  اسب، 
خارج می شود. یکی از تامین کنندگان این اطالعات 
را افشا کرد و منبع تامین گوشت را به گوش عموم 
بود  باعث شده  باالی گوشت  جامعه رساند. قیمت 
که برخی از تامین کنندگان فعالیت های خود را به 
پیمانکاران کوچک تر محول  کنند یا چشم خود را 
به فقدان شفافیت های الزم ببندند یا آنکه صرفا به 

آنها اعتماد کنند.
از  دیگر  یکی  مصرف کنندگان  حامی  گروه های 
بررسی  به  مثال  این  در  که  هستند  ذی نفعانی 
کیفیت گوشت می پردازند و در صورت شفاف نبودن 
مساله، آن را افشا می کنند. یکی از ریسک هایی که 
در اینجا وجود دارد، استفاده از فروشندگانی است 
مقابل،  طرف  در  باشند.  بی اعتبار  و  ناشناخته  که 
قصاب های شناخته شده محلی، نه تنها در بین مردم 
گوشت  تامین  منبع  می توانند  بلکه  دارند،  اعتبار 
بزنند.  آسیب  شرکت  اعتبار  به  و  کرده  ردیابی  را 
نشان  مصرف کنندگان  دیگری،  بسیار  موارد  در 
کنند  پرداخت  بیشتری  مبالغ  حاضرند  که  داده اند 
مصرفی  خدمت  یا  محصول  که  یابند  اطمینان  اما 
به طور  است.  شده  تولید  اخالقی  شیوه ای  به  آنها 
آسیب  احتمال  ارزیابی  به  ریسک  ارزیابی  خالصه، 
حمایت  کاهش  و  درآمد  رفتن  دست  از  وجهه،  به 

مصرف کنندگان بازمی گردد.
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نگاه آخر

برداشت زرشک در خراسان جنوبی 

زرشک را میوه طول عمر می نامند، چرا که از خواص درمانی 
معجزه آسایی برخوردار است و در درمان بسیاری از بیماری ها 
مؤثر است. میوه زرشک محصول درختچه ای تیغدار به طول 
1 تا ۵ متر است که چوب این درختچه ها به رنگ های قرمز، 
قهوه ای یا زرد مشاهده می شود. اواخز بهار فصل شکوفه دادن و 
از اواسط پاییز فصل به ثمر رسیدن و برداشت زرشک می باشد. 
کشور ایران با صادرات زرشک به بیش از 3۰ کشور، تامین 9۵ 
درصد سهم زرشک دنیا را در اختیار دارد. استان خراسان جنوبی 
با تولید سالیانه ۲۰ هزارتن، تامین کننده 97 درصد تولید زرشک 
کشور می باشد. متاسفانه خام فروشی این محصول استراتژیک 
بزرگترین مشکل کشاورزان منطقه می باشد که به دلیل نبود 

زیرساخت های مناسب فرآوری از آن رنج می برند.

https://www.yjc.ir/fa/news/7140185/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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