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فهرستآفتسهمیهبندی
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و»بازارهایمداخلهای«جایگاهورابطهخریدار-
فروشندهیامصرفکننده-تولیدکنندهاست.
باالی دست رقابتی«، »بازار بارز مشخصه
مصرفکننده و فروشنده به نسبت خریدار
رقابتی بازار در است. تولیدکننده به نسبت
مشتریفرمانرواوفروشندهفرمانبرداراست،
تولیدکنندهبرایتامینمنافعوماندگاریخود،
درپیحداکثرسازیمطلوبیت،جلبرضایتو

اعتمادمشتریاست.
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پیشگاه  کرنش کنندگان  خریداران  هستند، 
کارگزاران دولت و تولید کننده اند و مصرف کننده، 

مشاهده متن کامل

 با سالم و احترام؛
به اطالع می رساند مراسم ترحیم استاد محمدتقی 

عبهری، پدر گرامی مهندس عبهری مشاور ارشد 
سندیکای صنعت برق ایران فردا )پنجشنبه، 3 
بهمن ماه( ساعت 10:30 الی 12 در مسجد نور 
واقع در میدان فاطمی تهران برگزار می شود. 

بههمتهمتکمیتهمالیوبانکیسندیکابرگزارشد

نشست روش های تأمین مالی مشارکت 
عمومی - خصوصی در صنعت برق

2............نمایشگاهانرژیکیشآغازبهکارکرد
3.......پیچیدگیهایمالیصنعتبرقدرایران
3...................دلیلمخالفتهایسندیکایبرق
توسعهای پروژه میلیاردتومان 2۰۰۰ افتتاح
4..........................شرکتهایتوزیعنیرویبرق
4.............................اعزامهیاتتجاریبهعمان
فعالسازیدورهجدیدفعالیتکمیتهمشترک
4..................................بازرگانیایرانودانمارک
فراخواندورجدیدفروش13کارگاهصنفیو
4.....................صنعتیازطریقمزایدهعمومی
فراخوانبرگزارینشستفرصتهایصادراتیبا
4..........................................................کشورچین
فراخواندورجدیدفروش13کارگاهصنفیو
4.....................صنعتیازطریقمزایدهعمومی
اقتصاد در سازی ساختمان جای به ها بانک 
5...........................................دیجیتالورودکنند
ثباتنرخارزرافداینرخمشخصارزنمیکنیم
6..............................................................................

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3618023-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3605775-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1


2

صنعت برق شماره  2569 2 بهمن 1398

نشستتخصصی»بررسیروشهایمشارکت
مالی تأمین برای عمومی-خصوصی بخش
همت به امروز صبح برق« صنعت پروژههای
کمیتهمالیوبانکیسندیکایصنعتبرقایران
وباارائهدکتراسدیمعاونپژوهشیسندیکا،
دکتر و مذکور کمیته دبیر علیآبادی خانم
خدادادی،رئیسدفترجذبسرمایهگذاریهای
خارجیتوانیردرمحلساختمانشماره3اتاق

بازرگانیتهرانبرگزارشد.
تامین  کمیته  ماموریت های  نشست  از   بخشی  در 
وظایف  و  اهداف  مشترک،  همکاری های  و  مالی 
کمیته، اقدامات انجام شده در چهار ماه گذشته و 
تبیین  اولویت  براساس  اقدام  دست  در  موضوعات 
شد که پروژه مشارکت عمومی خصوصی در صنعت 

برق جزء اولویت اول کمیته تعریف شده است. 
کارگروه  عنوان های  با  کارگروه  سه  از  همچنین 
و  مقررات  ضوابط،  بانکی،  شبکه  خدمات 
مرتبط،  ارکان  سایر  و  مرکزی  بانک  آیین نامه های 
کارگروه تامین سرمایه و ابزارهای مالی و کارگروه 
تعیین بانک عامل نام برده و از اعضا درخواست شد 
در صورت تمایل به همکاری در کارگروه های مذکور 

عضو شوند. 
در بخش بعدی نشست مدل های تامین مالی توسعه 
زیرساخت  های برق شامل تامین مالی دولت میزبان، 
تامین مالی توسعه دهنده، تامین مالی زیرساخت ها 
و  مطرح  محور  پروژه  مالی  تامین  و  منابع  پایه  بر 
به  نیز  جلسه  از  بخشی  شد.  تشریح  حضار  برای 
آینده  برق،  صنعت  سرمایه گذاری  منابع  بررسی 
گفتمان های  و  ایران  برق  صنعت  سرمایه گذاری 

اصالح نظام مالی صنعت برق اختصاص داشت. 

باحضور14۰شرکتداخلیوخارجی

نمایشگاهانرژیکیشآغازبه
کارکرد

شانزدهمیننمایشگاهبینالمللیانرژیکیشبا
رویکردمعرفیظرفیتهایداخلیوراهکارهای
مقابلهباآثارتحریمدرصنایعنفت،گاز،پاالیش،
پتروشیمیوانرژیایرانعصرامروز)دوشنبه

3۰دی(آغازبکارکرد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق این 
گردهمایی فعاالن، سازندگان و متخصصان صنعت 
نفت ایران با مشارکت بیش از ۱۴۰ شرکت داخلی و 
بین المللی از کشورهای چین، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، 

کره جنوبی،  و  روسیه  عربی،  متحده  امارات  هلند، 
گاز،  نفت،  صنایع  صنفی  تشکل های  و  انجمن ها 

پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی برگزار شد.
و  نفت  وزارت  حمایت  با  بین المللی  نمایشگاه  این 
نیروی جمهوری اسالمی ایران، سازمان منطقه آزاد 
کیش، شرکت های ملی نفت، گاز، پاالیش و پخش 
انجمن  پتروشیمی،  صنایع  نفتی،  های  فرآورده 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت، ، انجمن سازندگان 
و  برق  صنعت  سندیکای  ایران،  صنعتی  تجهیزات 
اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و  کشاورزی تهران 

برگزار شد.
تحریم های  اعمال  با  همزمان  دیگر،  سوی  از 
غیرقانونی به صنایع نفت و نیروی ایران، شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش، با هدف حمایت 
از ساخت داخل و راهکارهای مقابله با آثار تحریم ها 
با مشارکت شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، 
برگزار  کشور  نفت  صنعت  تجهیزات  و  سازندگان 
افزایش ۲۰ درصدی  به  این رویکرد منجر  شد که 
گردهمایی  این  در  داخلی  کنندگان  مشارکت 

بین المللی شده است.
عالوه بر این، همزمان با برنامه های وزارت نفت به 
منظور بومی سازی ۱۰ قلم کاالی پرمصرف صنعت 
رشته  و  سرچاهی  تجهیزات  شامل  کشور  نفت 
انواع  درون چاهی،  پمپ های  درون چاهی،  تکمیلی 
و  ایمنی  کنترلی،  شیرهای  انواع  حفاری،  مته های 
تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورهای ضد 
فوالدهای  دوار،  ماشین های  متغیر،  دور  و  انفجار 
آلیاژی CRYOGENICS، ابزارهای اندازه گیری 
برنامه ریزی  هوشمند،  پیگ های  ساخت  و  حفاری 
با  انرژی کیش،  نمایشگاه  شده که در شانزدهمین 
حضور مسئوالن شرکت ملی نفت، فرصت مشارکت 
بیشتر سازندگان ایرانی در این پروژه ها فراهم شود.
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سندیکایصنعتبرقمخالفتهاتربدهینیروگاهداران
ووزارتنیروازمحلمنابعصادراتیبرقاست

پیچیدگیهایمالیصنعتبرق
درایران

اینروزهاموضوعمطالبهپیمانکارانصنعتبرق
است پیچیدگیهاییشده وارد نیرو وزارت از
کهبازکردنگرههایآنبهشیوهایکهجانب

عدالترعایتشودمشکلاست.
برق  صنعت  پیمانکاران  مطالبه  موضوع  روزها  این 
که  است  شده  پیچیدگی هایی  وارد  نیرو  وزارت  از 
باز کردن گره های آن به شیوه ای که جانب عدالت 
نیروگاه داران  طرفی  از  است.  مشکل  شود  رعایت 
کاهش  که  هستند  روبه رو  دراماتیک  وضعیتی  با 
نیروگاه سازی طی یکی دو سال اخیر،  فعالیت های 
به  خصوصی  نیروگاه داران  اکثر  است.  آن  شاهد 
ارزی  به صورت  بدهکارند که  ملی  توسعه  صندوق 
باید بدهی خود را پرداخت کنند، در حالی که نرخ 
همچنین  است.  شده  برابر   3 گذشته  سال  در  ارز 
وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاه ها را به صورت 
در  توزیعی  برق  قیمت  و  می کند  خریداری  ریالی 
داخل کشور از سال گذشته تنها 7 درصد افزایش 
پرداخت  در  نیرو  وزارت  ناتوانی  البته  است.  یافته 

است.  دیگری  موضوع  هم  ریالی  بدهی های  همین 
این  تولیدی  برق  از  بخشی  دولت  دیگر،  طرف  از 
برابر قیمت داخلی برق،  به 7  را نزدیک  نیروگاه ها 
به کشورهای همسایه صادر می کند و نیروگاه داران 
خواهان تهاتر بدهی های خود به صندوق توسعه ملی 
با مطالباتشان از وزارت نیرو از محل برق صادراتی 
هستند. بدین معنی که مطالبات آنان از محل فروش 
برق نیز مانند بدهی شان متأثر از افزایش 3 برابری 
نرخ ارز باشد. حاال، به نظر می رسد که این مطالبه 
در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده است، اما سندیکای صنعت برق به عنوان طرف 
وزارت  از  مالی  مطالبات  ماجرای  در  درگیر  چهارم 
نیرو، دیروز با ارسال نامه ای سرگشاده به کمیسیون 
از  نیروگاه داران  مطالبات  اگر  که  کرد  اعالم  تلفیق 
پرداخت  برق  از صادرات  ارزی حاصل  منابع  محل 
شود، فعاالن بخش انتقال و توزیع )که خود به اندازه 
تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو مطالبه دارند( از 
مفهوم  با  امر  این  و  می مانند  محروم  منابع  این 

»عدالت« منافات دارد.
تلفیق  کمیسیون  از  برق  صنعت  سندیکای  دیروز 
بودجه مجلس شورای اسالمی خواست تا با پیشنهاد 
واگذار  نیروگاه های  سهم بری  بر  مبنی  نیرو  وزارت 
شده به بخش خصوصی از درآمدهای صادرات برق 
برق  تولیدکنندگان  ارزی  بدهی  تسویه  منظور  به 

مخالفت کند.
به  نامه ای  ارسال  با  دیروز  برق  صنعت  سندیکای 
اعالم  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
نیروگاه های  ارزی  بدهی  نمی تواند  »دولت  کرد: 
در  عمدتاً  که  را  خصوصی  بخش  به  شده  واگذار 
محل  از  هستند،  مالی  موسسات  و  بانک ها  تملک 
صادرات  محل  از  نیرو  وزارت  صادراتی  درآمدهای 
متعدد  دالیل  به  اقدام  این  نماید.  تهاتر  برق 

غیرقانونی و غیرقابل اجراست.«
به گزارش تسنیم، سندیکای برق در این نامه نوشته 
است: »با عنایت به اینکه پیشنهادی مبنی بر فراهم 
کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق 
به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت 
از صادرات  به منظور تخصیص درآمد حاصل  نیرو 
برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به 
بودجه  قانون  در  درج  جهت  ملی،  توسعه  صندوق 
شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  به   ۱399 سال 
می رساند  استحضار  به  است،  شده  ارایه  اسالمی 
دولت نمی تواند بدهی ارزی نیروگاه های واگذار شده 
به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک ها و 
موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی 

وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر نماید.«
که  است  شده  استدالل  برق  سندیکای  نامه  در 
متعلق  برق  صادرات  از  حاصل  ارزی  »درآمدهای 
بنابراین تعیین  نیروگاه های واگذار شده نیست،  به 
این  تهاتر  منظور  به  نیرو  وزارت  برای  تکلیف 
نیروگاه ها،  ارزی  بدهی های  با  ارزی  درآمدهای 
غیرقانونی بوده و عمالً  همه بخش های این صنعت 

را تحت الشعاع قرار می دهد.«
این سندیکا ادعا کرده است که »این تهاتر موجب 
جای  به  برق  صنعت  ارزی  درآمدهای  می شود 
پرداخت هزینه تمام شده برق که عمأل مربوط به 
شامل  صنعت  این  تامین  زنجیره  بخش های  همه 
بدهی های  صرف  می باشد،  توزیع  و  انتقال  تولید، 
مالک  مالی  و  بانکی  نهادهای  از  تعدادی  معوقه 
این  شود.  خصوصی  بخش  حرارتی  نیروگاه های 
نفع  به  را  برق  صنعت  مالی  جریان  تراز  مساله 
خواهد  منفی  این صنعت  از  خارج  مالی  موسسات 
از  برق  صنعت  ارزی  »درآمدهای  همچنین  کرد.« 
چرخه مالی آن خارج شده و صنعتی که به دلیل 

قیمت تکلیفی برق، ساالنه حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه دارد، با کمبود نقدینگی بالغ 
بر ۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده و ورشکسته 

شود.«
کمیسیون  نمایندگان  به  برق  سندیکای  نامه  در 
تلفیق مجلس شورای اسالمی آمده است »با توجه 
به اینکه تصویب این پیشنهاد می تواند بیش از 6۰۰ 
شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری 
و مشاور فعال در حوزه توزیع و انتقال صنعت برق 
توجهی  قابل  بخش  و  کرده  ورشکستگی  دچار  را 
صادراتی  درآمدهای  از  را  برق  تامین  زنجیره  از 
و  مساعدت  دارد  تقاضا  کند،  محروم  صنعت  این 
همکاری مقتضی را برای جلوگیری از تصویب این 
امکان زمان  فرموده و در صورت  پیشنهاد، مبذول 
مناسبی را برای مالقات حضوری و ارایه مستندات و 
گزارش های کارشناسی از سوی این سندیکا تعیین 

فرمایید.«
دلیلمخالفتهایسندیکای

برق
برق  صنعت  سندیکای  رییس  نایب  باقری،  پیام 
نامه  خصوص  در  »تعادل«  با  گفت وگو  در  ایران 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  به  برق  سندیکای  دیروز 
نیروگاه های  صاحبان  خصوصی  »بخش  کرد:  بیان 
وام های  ملی  توسعه  از صندوق  مقاطعی  در  کشور 
پرهزینه ساخت  پروژه های  تا  کردند  دریافت  ارزی 
نیروگاه ها در  این  از طرفی  انجام دهند.  را  نیروگاه 
حال تولید برق هستند و انتظار دارند که پولشان را 
به موقع دریافت کنند، اما در حال حاضر از وزارت 
نیرو طلب های کالنی دارند و دولت تعهد مالی خود 

به آنها را به تعویق می اندازد.
متن کامل

http://tnews.ir/site/6235150744770.html


شماره  2569 2 بهمن 1398

4

اقتصاد ایران

توسطوزیرنیرووازطریقویدئوکنفرانسانجامشد؛

افتتاح2۰۰۰میلیاردتومانپروژه
توسعهایشرکتهایتوزیع

نیرویبرق
توسعهای پروژههای نیرو وزیر - همدان
شرکتهایتوزیعنیرویبرقسراسرکشوربه
ارزشبیشاز2هزارمیلیاردتومانرابهصورت
همزمانوازطریقویدئوکنفرانسافتتاحکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر سه 
شنبه در سفر به همدان پروژه های توسعه ای شرکت های 
توزیع نیروی برق سراسر کشور به ارزش بیش از ۲ هزار 

میلیارد تومان را به صورت هم زمان افتتاح کرد.
اعتبار ۱۰۱  با  خورشیدی  نیروگاه  یک  سفر  این  در 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و همزمان یک نیروگاه 
CHP )تولید همزمان برق و حرارت( نیز با اعتبار ۱7 

میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان بهره برداری شد.
با  نیز  عمرانی  کلنگ زنی ۸ طرح  و  اجرایی  عملیات 
اعتبار ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از طریق ویدئو 

کنفرانس آغاز شد.
در این سفر ۱۱3 طرح عمرانی صنعتی شرکت توزیع 
نیرو  وزیر  حضور  با  نیز  همدان  استان  برق  نیروی 

بهره برداری می شود.
پویش »هر هفته الف-ب-ایران« در 3۱ استان کشور 
و  برق  و  آب  صنعت  بزرگ  خانواده  تالش  مدد  به 
هزاران شرکت طراح، سازنده، پیمانکار، مشاور و سازنده 
نیمه دوم  از  تجهیزات، مهندسین و پرسنل ستادی 
بزرگ  طرح  سال ۲۲7  پایان  تا  و  شده  آغاز  امسال 
صنعت آب و برق کشور با سرمایه گذاری 33۰ هزار 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

فراخواندورجدیدفروش13
کارگاهصنفیوصنعتیازطریق

مزایدهعمومی
شهرکخاورانکهبارسالتساماندهیصنایع
شهرتهران،خدمترسانیبهصاحبانصنایعو
صنعتگران،تولیدکنندگانوبهرهمندیایشاناز
مزایایحضوردرشهرکهایصنعتیاحداثشده
است،آمادهواگذاری13سولهکارگاهیحدود
1۰۰متریباامکاناتانشعابآبوبرق5۰آمپر
سهفاز،شبکهآبوبرقتوزیعبرقبهمتقاضیان
محترموصاحبانصنایعوصنوفرستهفلزی
وصنایعوابسته،رستهشیمیایی،پالستیکو
است. عمومی مزایده طریق از وابسته صنایع
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن های 
شماره  یا  و   ۰۲۱33۸۵۲۱97-۰۲۱33۸۵۲۱6۱
همراه ۰9۱۲9۲7۵۵۴۰ مدیر شهرک صنعتی خاوران 

تماس حاصل فرمایند. 

فراخوانبرگزارینشست
فرصتهایصادراتیباکشورچین

دارد  نظر  در  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق 
نشست فرصت های صادراتی و تبیین سیاست های 
جدید تجاری با کشور چین را روز دوشنبه 7 بهمن 
سال جاری، ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش های 
کل  رئیس  حضور  با  و  ایران  اتاق  هشتم  طبقه 
سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت برگزار کند. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
با شماره تلفن ۸۸3۴67۰۰ تماس حاصل  ثبت نام 

فرمایند.

فعالسازیدورهجدیدفعالیت
کمیتهمشترکبازرگانیایرانو

دانمارک
معاونتبینالمللاتاقبازرگانی،صنایع،معادن
وکشاورزیایراندرنظرداردکمیتهمشترک

بازرگانیایرانودانمارکرافعالسازیکند.
با  تجارت  سابقه  که  افرادی  کلیه  از  راستا  این  در 
کشور دانمارک را دارند، دعوت می شود برای ثبت نام 
بهمن   7 دوشنبه،  روز  که  جلسه ای  در  حضور  و 
شماره  با  می شود،  برگزار   ۱۴ ساعت  جاری  سال 

۸۵73۲3۸۸ تماس بگیرند.

فراخواندورجدیدفروش13
کارگاهصنفیوصنعتیازطریق

مزایدهعمومی
شهرکخاورانکهبارسالتساماندهیصنایع
شهرتهران،خدمترسانیبهصاحبانصنایعو
صنعتگران،تولیدکنندگانوبهرهمندیایشان
ازمزایایحضوردرشهرکهایصنعتیاحداث
کارگاهی سوله 13 واگذاری آماده است، شده
برق انشعابآبو امکانات با حدود1۰۰متری
برق توزیع برق و آب فاز،شبکه آمپرسه 5۰
بهمتقاضیانمحترموصاحبانصنایعوصنوف
رستهفلزیوصنایعوابسته،رستهشیمیایی،
مزایده طریق از وابسته صنایع و پالستیک

عمومیاست.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن های 
شماره  یا  و   ۰۲۱33۸۵۲۱97-۰۲۱33۸۵۲۱6۱
صنعتی  شهرک  مدیر   ۰9۱۲9۲7۵۵۴۰ همراه 

خاوران تماس حاصل فرمایند. 

اعزامهیاتتجاریبهعمان
8 به نزدیک با پیشگام آریا بینالمللی گروه
باهمکاری بازارعمان سالتجربهوحضوردر
ونظارتسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
تهران،هیاتتجاریمتشکلازشرکتهایفعال
تولیدیوصادراتیراازتاریخ21الی25بهمن

ماه98بهعماناعزامخواهدکرد.
با توجه به اهمیت بخش صادرات مخصوصا صادرات 
 3۰۰ به  نزدیک  افزایش  و  همسایه  کشورهای  به 
سال های  طی  عمان  به  کشور  صادرات  درصدی 
گذشته و ذکر این نکته که عمان در سال 97 با 3۲ 
درصد رشد صادرات از کشور، بعد از عراق و پاکستان، 
بیشترین رشد صادرات و با ۱۰۰ درصد رشد واردات 
به  توجه  با  است.  داشته  را  رشد  باالترین  کشور  به 
راه اندازی خطوط کشتیرانی از ایران به عمان، بهترین 
و  سرمایه گذاری  و  صادرات  افزایش  جهت  فرصت 
صادرات مجدد از ایران به عمان مهیاست. از عمان 
نیز  آفریقا  به  ورود  دروازه صادرات مجدد  عنوان  به 
نام برده می شود و بدون تعرفه گمرکی به بسیاری از 

کشورها می توان صادرات داشت. 
با دارا بودن دفتر در   گروه بین المللی آریا پیشگام 
جمهوری  پایون های  مجری  بعنوان  و  مسقط  شهر 
کلیه  به  عمان  نمایشگاه های  در  ایران  اسالمی 
مشاروه  سال  یک  فوق  هیات  در  مشارکت کنندگان 
بازار  در  حضور  و  ورود  نحوه  خصوص  در  رایگان 
عمان، بازارسنجی محصوالت و خدمات، ثبت شرکت 
در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، اطالع از قوانین و 
مقررات ثبتی و تجاری و اطالع از مناقصات را ارائه 

خواهد کرد.
عالقمندان جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره های 
واتساپ  با شماره  یا  و  و 77۴7۰۲۰۴   77۴۲6۰6۲

۰9۰۱۱77۲۸۰7 تماس حاصل فرمایند. 
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بزرگترینبدهکارانبانکی،مدیرانعاملبانکها
راانتخابمیکنند

بانکهابهجایساختمانسازی
دراقتصاددیجیتالورودکنند

بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریتسنیم،
میزگردنجاتاقتصادایرانازطریقاصالحنظام
بانکیباحضورجمعیازاقتصاددانانواساتید
عزیزنژاد، نادران،صمد الیاس شامل دانشگاه
محمدجلیلیومجتبیرضاخواهدرخبرگزاری

تسنیمدرحالبرگزاریاست.
الیاس نادران در ابتدا با بیان اینکه، پول و نظام بانکی 
کشور بیش از نیمی از نظام اقتصاد کشور را به خود 
اختصاص می دهد، افزود: بازار پول، کاال، اشتغال و 
سرمایه را اگر باهم در نظر بگیریم بازار پول معادل 
را  کشور  اقتصاد  کل  چراکه  هاست.  بازار  این  تمام 

پوشش میدهد.
وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی نظام بانکی به معنای 
کرد:   تصریح  است،  اقتصادی  نظام  تمام  ناکارآمدی 
بانک مرکزی وظایف حاکمیتی و خلق پول پرقدرت 
و نظارت بر بانک ها را برعهده دارد و در عین حال 
شبکه بانکی ای داریم که بیش از 7 برابر قدرت بانک 
مرکزی، قدرت خلق پول دارند که تاثیرشان در اقتصاد 

فوق العاده است.
در  را  بانکی  نظام  اصالح  اقتصادی  کارشناس  این 

بانکی  شبکه  اصالح  و  مرکزی  بانک  اصالح  گروی 
های  سیستم  باید  حال  عین  در  افزود:  و  دانست 
مورد  نیز  ها  بانک  مشتریان  اعتبارسنجی  یکپارچه 
رقیب  االن  ها  بانک  اینکه  ضمن  گیرد  قرار  توجه 
اند  داری شده  بنگاه  اقتصاد در حوزه  واقعی  بخش 
که مجموعه این اقدامات باعث آسیب جدی تولید 

کنندگان و واحدهای اقتصادی می شود.
دیگر  از  را  ها  بانک  در  مالی  شفافیت  عدم  نادران 

مشکالت نظام بانکی برشمرد.
بیان توضیحاتی  به  این نشست  نژاد در  صمد عزیز 
پرداخت  بانکی  نظام  در  موجود  مشکالت  درباره 
تسویه  نحوه  دولت،  و  مرکزی  بانک  رابطه  گفت:  و 
درآمدهای ارزی، اتخاذ سیاست های پولی و بانکی، 
رابطه بانک مرکزی و بانک ها،  رابطه بانک ها و دولت 
ها، رابطه بانک ها با بنگاه های اقتصادی و مردم و 
ساختار بانک مرکزی از موضوعات مهمی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد جلیلی در این نشست با بیان اینکه نظام بانکی 
تصریح  کند،  حل  را  اقتصادی  مشکالت  تواند  می 
کرد: اگر نظام تامین مالی درستی در اقتصاد داشته 
باشیم می توانیم با شوک های بزرگ اقتصادی و مالی 

مبارزه کنیم.
* 6۰ درصد مردم تاکنون وام نگرفته اند

جلیلی با بیان اینکه وزیر تعاون آماری داده اند که 6۰ 
درصد مردم ایران تا االن هیچ وامی نگرفته اند،  افزود: 
این آمار را در کنار اتفاقات اقتصادی اگر بگذاریم به 
این نتیجه می رسیم که در بازارهای مختلف، بازده 
بیش از ۱۰۰ درصد بوده ولی چه کسانی از این فرصت 
ها استفاده کرده اند؟ کسانی که درآمد داشته باشند 
می توانند این فرصت ها را داشته باشند. کسانی که 
وام بانکی نگرفته اند قطعا خانه هم نتوانسته اند با وام 

مسکن و ... خریداری کنند.

درصد   9۰ از  بیش  گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
مردم دنیا به خدمات مالی دست رسی دارند اما در 
مردم  درصد  از 6۰  بیش  اند  کرده  اعالم  کشورمان 
نتوانسته اند از این منابع استفاده کنند،  باید خروجی 
سیاست های بانکی به صورتی باشد که تامین مالی 

به صورت فراگیر انجام شود.
از تولید، پول ها را به  بانک ها به جای حمایت   *

سمت فعالیت های داللی هدایت می کنند
این  در  که  دیگری  کارشناس  رضاخواه  مجبتی 
نشست حاضر است، به دغدغه های تولیدکنندگان در 
خصوص نحوه اختصاص تسهیالت بانکی اشاره کرد 
و افزود: حمایت از واحدهای تولیدی طبق اظهارات 
واحدهای تولیدی، ناکارآمد است؛ بانک ها خودشان 
پول ها را به سمت فعالیت های داللی هدایت می 
کنند و وقتی سود تولید کمتر از فعالیت داللی باشد، 

بخش تولید با مشکل مواجه می شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه بانک 
برای اینکه سودده شود عماًل به نظام اقتصادی کشور 
ضربه می زند، گفت: فعالیت های داللی با این روال 
تولیدی ضربه  های  فعالیت  مقابل  در  و  کرده  رشد 

شدید خوردند.
حضور در فعالیت های داللی فقط منجر به عدم نفع 
واحدهای تولیدی نمی شود چراکه مردم نیز ضرر می 
کنند؛ بعنوان مثال بانک وارد بازار مسکن می شود و 
با اهمیت به فعالیت داللی باعث نوسان در این بازار 
می شود و عماًل مردم را ترغیب به فعالیت های داللی 

و بدون ارزش افزوده برای اقتصاد کشور می کند.
* تیغ نظارتی بانک مرکزی نباید با مالحظات منافع 

مدیران بانکی کند شود
افزود:  نشست  از  دیگری  بخش  در  نادران  الیاس 
نارسایی های رفتاری بانک مرکزی با دولت و سایر 
اینکه  ضمن  است  اهمیتی  با  موضوعات  از  بانکها 

بانک  که  اقتصادی  های  بنگاه  و  ها  بانک  رابطه  در 
مرکزی بعنوان قانونگذار و ناظر ایفای نقش می کند، 

به درستی عمل نشده است.
وی به حفره های اطالعاتی در نظام بانکی و ایجاد 
شبکه های فساد اشاره کرد و گفت: در حوزه تضاد 
بانک  و  بانکی  مدیران  بودن  منافع  ذینفع  و  منافع 
مرکزی نیز باید مالحظات برداشته شود؛ نباید تیغ 

نظارتی بانک مرکزی با این موارد کند شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از محرومیت مردم 
از دریافت تسهیالت، تصریح کرد: اساساً شیوه های 
این  بانک محور است، که  تامین مالی در کشور ما 
عارضه عدم تقارن و نارسایی ایجاد می کند, یک عده 
ای با نرخ پایین امکان دریافت تسهیالت کالن دارند 
ولی عده ای برای وام های کارگشایی دچار ضوابطی 

می شوند که کارشان سخت می شود.
با نظام بانکی مواجه هستند  نادران گفت: بنگاه ها 
که اگر تمام دارایی شان را به بانک هم بدهند بازهم 
نمی توانند پاسخگوی بانک باشند؛ االن بنگاه هایی 
نظام  به  اند  گرفته  که  وامی  برابر  چند  که  هستند 

بانکی بدهکارند.
بیکاری،  در  مشکل،  این  عوارض  اینکه  بیان  با  وی 
کاالهای  و  واردات  افزایش  ملی،  تولید  تضعیف 
... محسوس است، عنوان کرد: ناکارآمدی  خارجی و 
بازی،  بانک ها به دالل  بانکی و ورود  در تسهیالت 
عوارض زیادی برای اقتصاد و مردم دارد درحالی که 
االن  داللی شوند.  های  فعالیت  وارد  نباید  ها  بانک 
بانک هایی داریم که براساس شاخص های خودشان 
باید اعالم ورشکستگی کنند ولی در همین بانک ها 
به  تسهیالت  پرداخت  جای  به  که  هستند  افرادی 
خودشان  های  فعالیت  صرف  را  بانک  منابع  تولید، 
کرده اند و با حاشیه سود چند صد درصدی همراه 

هستند متن کامل

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/01/2186363/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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فعالًتمرکزمانبرایتغییرنرخسودبانکینیست

ثباتنرخارزرافداینرخ
مشخصارزنمیکنیم

این رئیسکلبانکمرکزیبابیاناینکهفعالً
بانکتمرکزیبرایتغییرنرخسودبانکیندارد،
اعتبار و پول راشورای نرخسودهدف گفت:

تعیینمیکند.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالناصر همتی در گفت وگوی ویژه خبری به بیان 
اهداف و برنامه های بانک مرکزی در طرح عملیات 
بازار باز پرداخت و درباره تغییر نرخ سود بانکی در 
راستای اجرای این سیاست، گفت: فعاًل تمرکز بانک 

مرکزی روی تغییر نرخ سود بانکی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه نرخ سود 
سپرده االن یک مقدار تعادل پیدا کرده است، افزود: 
نرخ سود بین بانکی حدود ۱۸,۵ درصد است و سال 

درصد  واحد  دو  االن  و  بود  درصد   ۲۰,۵ گذشته 
کاهش یافته و  باالی ۲۰ درصد وجود ندارد. این 
یکساله  محصول  یک  و  نیست  شبه  یک  سیاست 
است و ما می خواهیم اول این ابزار را همه همکاران 

ما کار کنند.
وی با تاکید براینکه نرخ سود هدف را شورای پول 
اولین  چهارشنبه  افزود:  کند،  می  تعیین  اعتبار  و 
مرحله حراج اوراق عرضه در عملیات بازار باز انجام 
می شود.بانک ها پیشنهادات خود را به بانک مرکزی 
دادند و به تدریج بازار آگاهی پیدا می کند و اوراق 
پیش بینی شده دولت در بودجه سال آینده در بازار 
عرضه می شود و نرخ این اوراق نباید بی جهت در 
بازار باال برود. االن نرخ حدود ۲۱,۵ درصد است و 

بین بانکی نیز ۱۸,۵ درصد است.
همتی گفت: اجازه نمی دهیم از این بابت نقدینگی 
و تورم لطمه بخورد و شرایط کشور دشوار است و 
با اقدامات صورت گرفته خیلی از مشکالت حل می 
درآمد  کسب  برای  نیز  دیگری  منابع  دولت  شود. 

دنبال می کند.
* چرا بانک ها وام نمی دهند؟ همتی: تمام وام ها 

را دانه درشت ها نگرفته اند
بانکها  چرا  اینکه  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کرد:  تصریح  کنند؟  می  پرداخت  تسهیالت  سخت 
تومان  میلیارد  هزار   6۲6 االن  تا  سال  ابتدای  از 
اینطور  است؛  پرداخت شده  ها  بانک  در  تسهیالت 
نیست که تمام این وام ها را دانه درشت ها گرفته 
قرض  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۲۴ باشند. 

الحسنه پرداخت شده است.
وی تاکید کرد:  7۱ درصد از وام هایی که به بخش 
پرداخت  گردش  در  سرمایه  به  شده،  داده  صنعت 
شده است، یعنی سر سال باید این منابع پس داده 
هزار   ۱۰ اکنون  ما  شود.  گرفته  وام  دوباره  و  شده 

داده  اختصاص  پایدار  اشتغال  برای  تومان  میلیارد 
شده  ایجاد  شغل  نیز  نفر  هزار   3۲۸ برای  و  شده 

است.
همتی در پاسخ به اینکه چرا مردم تسهیالت بانک 
هم  مردم  مخلص  گفت:  اند؟  نکرده  دریافت  را  ها 
هستیم و ما هم میدانیم مردم تحت فشار هستند؛ 
بانک ها هم مشکل و تخلف دارند ولی 9۰ درصد 
تامین مالی اقتصاد که االن جلوی امریکا و تحریم 
بنابراین  اند.  داده  انجام  ها  بانک  را  است،  ایستاده 
آنها  با  تخلف  مواقع  در  و  کنند  می  کار  ها  بانک 

برخورد می کنیم.
* بازار ارز قابل پیش بینی است؟/ دالر به چه نرخی 

می رسد؟
وی درباره بازار ارز و قابل پیش بینی بودن بازار با 
نرخ های فعلی گفت: یک سال و نیم قبل، در اوج 
التهابات ارزی، همین جا اعالم کردم از فردا تحریم 
های  ماهم سیاست  و  امریکا شروع می شود  های 
را  امریکا  کردیم؛ شوک  را شروع  مان  ارزی  جدید 

مهار و این توطئه را متوقف کردیم.
همتی اعالم کرد: برای ما ثبات نرخ ارز از نرخ ارز 
مهمتر است؛ هیچ وقت ثبات نرخ ارز را فدای نرخ 
ارز نمی کنیم؛ تمام برنامه من در بانک مرکزی این 

است که اقتصاد پیش بینی پذیر است.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین 3۲ میلیارد دالر 
برای واردات خبر دادو گفت: صادرکنندگان نیز ۲۰ 
به  تا  یعنی  اند.   برگردانده  کشور  به  دالر  میلیارد 
واردات  برای  مالی  تامین  دالر  میلیارد   3۲ امروز، 
میلیارد   ۲۰ غیرنفتی  صادرکنندگان  و  ایم  داشته 
دالر ارز آورده اند و خوب عمل می کنند و اگر سود 

هم می برند نوش جان آنها باشد.
و  است  تولید  از  ناشی  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدکنندگان به آرامش بازار کمک کرده اند، افزود: 

این در حالی است که امسال تقویت تولید اولویت 
اول ما است و این مسیر را در تولید و صادرات به 

خوبی حمایت خواهیم کرد.
واردکنندگان خودرو؛  برای  همتی  نشان  و  * خط 

دیگر ارزی به خودروی وارداتی نخواهیم داد
به  اصاًل  مرکزی  بانک  که  کرد  تاکید  همتی 
افزود: برخی  خودروهای وارداتی ارز نخواهد داد و 
یاد گرفته اند که خودرو وارد می کنند و در گمرک 
نگه می دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را 
بگیرند؛ ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای ورود 

ماشین اختصاص نخواهد داد.
خودرو  وارات  مقررات  به  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در مرداد سال 97 اشاره و تصریح کرد: اگر خارج 
از ضوابط واردات خودرو صورت گیرد من به عنوان 
بانک مرکزی با این واردات مخالفت خواهم کرد و 

ارز آن را تامین نمی کنم.
مواد  که  شرایطی  در  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
اولیه ما با مشکل تامین ارز مواجه هستند، چرا باید 
خودرو وارد شود؟ گفت: حتی با واردات خودروهای 
واجب  کارهای  نیستم چراکه  موافق  هیبریدی هم 
تری داریم و باید برای سالهای آینده ذخیره ارزی 
داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی دانیم شرایط 

تحریم در سالهای آینده چه خواهد شد.
همتی ضمن تاکید براینکه  ذخایر اسکناسی ارز ما 
اذعان  نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است، 
داشت: ولی من به خودم اجازه نمی دهم که آن را 
بی رویه در بازار بریزم. دالالن نمی توانند بر بازار 
اکنون اثرگذار باشند چراکه به خوبی می دانند اگر 
بانک مرکزی بخواهد یک شبه بازار را کنترل کند 
را دچار مشکل  بریزد، حتما دالالن  بازار  در  ارز  و 

خواهد کرد.
متن کامل

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/02/2186977/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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مهرگزارشمیدهد

جزییاتمفادانرژیتوافقنامه
چینوآمریکا/بازیدوسربرد

»شیل«
بررسی مفاد مربوط به حوزه انرژی توافقنامه تجاری بین 
آمریکا و چین نشان می دهد، این توافقنامه بیش از آنکه 
به نفع چشم بادامی ها باشد منافع آمریکا را در کوتاه 

مدت و بلند مدت تامین می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس فراوان بین 
آمریکا و چین که با وضع تعرفه دولت ترامپ برای برخی 
از کاالهای وارداتی چین از سال ۲۰۱۸ میالدی شروع 
شد، باالخره هفته گذشته فاز نخست یک توافقنامه بین 
این دو کشور امضا شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان 
سنگینی کفه ترازوی این توافقنامه بیشتر به نفع ایاالت 
متحده آمریکا و دولت ترامپ است تا چین. مفاد این 
توافقنامه از جنبه های متفاوت قابل بررسی است اما از 
نقطه نظر انرژی با رجوع به ضمیمه 6.۱، تعهد چین 
برای واردات ۵۲.۴ میلیارد دالر محصوالت انرژی طی دو 

سال آینده میالدی مشهود است. در جدول زیر الزامات 
دولت چین در توافق بین این کشور و آمریکا در بخش 

انرژی مشخص شده است.
حال سوالی که مطرح می شوداین است که آیا اساساً 
چین به این مقدار واردات نفت و گاز از آمریکا احتیاجی 
دارد و در مرتبه بعد، آیا توان صادراتی آمریکا به میزان 
مشخص شده در این قرارداد است؟ از سویی دیگر باید 
بررسی کرد که چه منافعی در تأمین انرژی چین برای 

آمریکا وجود دارد؟
چینی ها چه میزان گاز مصرف می کنند؟ گذار از زغال 

سنگ به گاز
به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی به آمار گمرک چین 
مشخص می شود که از کل مصرف ۲۸۰ میلیارد دالری 
گاز در چین، در سال ۲۰۱۸ میالدی، سهم واردات گاز 
به چین 9۰ میلیون تن بوده که از این رقم ۵3 میلیون 
تن به صورت ال ان جی )گاز مایع( و بقیه از طریق خط 
لوله بوده است )حدود ۱۲۲ میلیارد مترمکعب(. پیش 
بینی می شود این رقم مصرف گاز در چین برای سال 
جاری میالدی به بیش از ۱3۵ میلیارد مترمکعب برسد 
که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰.6 درصدی را نشان 
می دهد. از سوی دیگر به دلیل افت تولید گاز در داخل 
چین، سال ۲۰۱۸ میالدی بالغ بر ۴۴ درصد گاز مصرفی 
در چین از طریق واردات تأمین شد که بررسی ها نشان 
می دهد این رقم در سال ۲۰۲۰ میالدی به بیش از ۵۰ 

درصد افزایش می یابد.
منبع: گمرک چین

تولید، مصرف و واردات گاز در  برآیند بررسی میزان 
چین تنها موازنه بین تولید و واردات بود، اما چین با 
توجه به مقررات آلودگی هوایی در حال گذار از زغال 
سنگ به گاز است که قیمت های پایین گاز در سال 
گذشته این روند را تسریع نیز کرده است؛ البته کاهش 
رشد اقتصادی از جهتی سعی در کاهش این سرعت 

برای جایگزینی گاز با زغال سنگ دارد. به هر ترتیب 
پیش بینی »گزارش توسعه گاز طبیعی چین برای سال 
۲۰۱9 میالدی« برای سال های ۲۰۲۰، ۲۰3۰ و ۲۰۵۰ 
میالدی به ترتیب ۱۰، ۱۴ و ۱۵ درصد کل انرژی است و 
یک برنامه هم برای افزایش تولید و کاهش رشد مصرف 
در این گزارش مد نظر گرفته شده است. به هر حال 
بیشتر کارشناسان رقمی در حدود ۵۰۰ تا ۵۴۰ میلیارد 
مترمکعب را در سال ۲۰۵۰ میالدی برای مصرف گاز 

چین پیش بینی می کنند.
به این ترتیب می توان گفت که چین به گاز احتیاج دارد 
و ظرفیت پذیرش گاز از آمریکا را دارد؛ هرچند که همه 
نیاز خود را از این روش نمی تواند تأمین کند چون بخش 
زیادی از واردات گاز چین طی قراردادهای بلند مدت 
با کشورهای مختلف بسته شده اند. این واردات برای 

آمریکا بسیار مهمتر از چین است.
وابستگی آمریکا به صادرات گاز به چین / بین کاهش 

سرمایه گذاری آمریکایی ها در بخش انرژی
محمد دیالمی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با تاکید بر اینکه واردات گاز چین از آمریکا، بیش 
از آنکه برای چینی ها مهم باشد، برای آمریکایی ها از 
اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: علت این اهمیت 
بیشتر برای آمریکایی های این است که بخش زیادی از 
گاز آمریکا به صورت گازهای همراه است که با نفت و 
نفت شیل تولید می شود. از آنجایی که آمریکا ظرفیت 
مایع سازی محدودی برای گاز دارد، در حال حاضر اغلب 
این گاز را می سوزاند وهمان طوری که مشاهده می شود 
قیمت گاز در هنری هاب حتی در سرمای زمستان به 

بیش از ۲ دالر و شصت سنت نرسید.
وی افزود: هرچند که زمستان برای مردم آمریکا گرم 
بود، اما شرکت هایی که بصورت اختصاصی در تولید گاز 
هستند، در سال ۲۰۱9 میالدی بسیار ضررده بوده اند و 
در صورت ادامه این روند، منجر به کاهش سرمایه گذاری 

در صنعت نفت و گاز و تأثیرات مربوطه می شود. این در 
حالی است که با احتمال اشباع بازار از فروشنده گاز، 
کشورهای تولید کننده بدنبال قراردادهای بلندمدت تر 
هستند تا عالوه بر امنیت مشتری، ریسک کاهش قیمت 

را هم کم کنند.
افزایش سرمایه گذاری آمریکایی ها در مایع سازی گاز / 

دست برتر آمریکا در معادالت سیاسی با چین
این کارشناس انرژی اظهار داشت: در صورتی که قوانین 
آمریکا سخت تر شود، شاهد کاهش  زیست محیطی 
تولید نفت شیل نیز هستیم چون نباید گاز همراه نفت 

سوزانده شود.
به گفته دیالمی آمریکا در سال ۲۰۱9 میالدی سرمایه 
گذاری زیادی در صنعت مایع سازی گاز کرده است و 
از آنجایی که چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین 
وارد کننده ال ان جی است، آمریکا در صادرات گاز مایع 
به چین می تواند گوی را از ژاپن برباید. به همین دلیل 
آمریکا نیاز به تضمین بازار هدف خود دارد. الزم به ذکر 
است که در حالت کالسیک سرمایه گذاری صنعت گاز، 
ابتدا باید مشتری پیدا شود و قرارداد برای بیست تا سی 
سال بسته شود و سپس اقدام به ساخت تأسیسات کرد.

آمریکایی در پی بازارسازی برای طالی سیاه خود
می تواند  چین  انرژی  کنترل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دستی برتر در معامالت سیاسی به آمریکا بدهد، ادامه 
داد: واردات ال ان جی تنها نمی تواند تعهدات چین را 
در توافقنامه بین این کشور و آمریکا به اجرا دربیاورد 
پس چین باید نفت را نیز از آمریکا بخرد. آمریکا که به 
لطف انقالب شیل توانسته از فشار واردات نفت خام به 
خصوص از مناطق پر تنش مثل خاورمیانه بکاهد، هم 
اکنون بدنبال یافتن سهم خود در بازار است. از آنجایی 
که چین بزرگترین وارد کننده نفت خام در سال گذشته 
میالدی بود، پتانسیل بازاری بسیار پر امید برای آمریکا 

می تواند باشد.
متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/4831482/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%84
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بانکعراقی:درصورتعدم
تمدیدمعافیتتحریمی

پرداختپولگازبهایران
متوقفمیشود

بانکعراقیماموربهپرداختپولگازصادراتی
ایراناعالمکرددرصورتیکهآمریکامعافیتاز
تحریمهاراتمدیدنکندپرداختپولبهایران

متوقفخواهدشد.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
فارس به نقل از فرانس۲۴، بانک تجارت عراق، اعالم 
کرد: در صورتی که آمریکا معافیت تحریمی  برای 
این بانک را تمدید نکند پرداخت پول گاز وارداتی 

به ایران متوقف خواهد شد.
عراق،  تجارت  بانک  کل  رئیس  الهیموس،  فیصل 

گفت: ما پرداخت پول را متوقف می کنیم.
این مسئله می تواند برای بخش تولید نیروی عراق 
بسیار مخرب باشد چرا که برای تولید یک سوم برق 

عراق نیاز به گاز ایران است. 
واشنگتن از سال ۲۰۱۸ تحریم های ایران در حوزه 
انرژی را بازگردانده اما طی ۱۵ ماه گذشته بارها و 
کرده  معاف  تحریم ها  این  اجرای  از  را  عراق  بارها 

است.
بغداد پول گاز وارداتی از ایران را در بانک تجارت 
عراق واریز کرده و ایران هم از این پول برای واردات 

کاالهای غیرتحریمی استفاده می کند.
هیموس می گوید در صورتی که معافیت تحریم ها 
تمدید نشود بانک تجارت عراق روند پرداخت پول 

ایران را متوقف می کند.

خبرنامهبرقکشورهای
همجوار؛ترکیه

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت 
برق کشورهای هم جوار، وضعیت  در خبرنامه  نیرو 

برق کشور ترکیه را درج کرده است.   
به گزارش بلومبرگ و به نقل از  ریاست نهاد مقررات 
گذاری بر بازارهای انرژی ترکیه، در سه ماهه اول 
سال ۲۰۲۰ قیمت برق در این کشور افزایش نخواهد 
یافت. آخرین افزایش قیمت برق در ترکیه مربوط به 
اول اکتبر سال ۲۰۱9 و به میزان 9/۱۴ درصد بود. 
ترکیه  برق  قیمت  افزایش  مجموع  افزایش،  این  با 
در سال ۲۰۱9 به 3۰ درصد رسید که اعتراضات و 

مخالفتهای زیادی را در پی داشت.
لیماک  انرژی  گروه  مدیر  ژانویه  سوم  جمعه  روز 
اظهار نمود که ترکیه رکوردهای جدیدی را در تولید 
انرژی های تجدیدپذیر و برق آبی در سال ۲۰۱9 به 
ثبت رسانده است. بنابر اظهارات وی، تولید ساالنه 
برق ترکیه از منابع تجدیدپذیر در سال ۲۰۱9 به 
اضافه  وی  رسید.  ساعت  کیلووات  میلیارد   ۱3۲
نمود که برق آبی نیز با تولید ساالنه 6/۸۸ میلیارد 
کیلووات ساعت رکورد جدیدی را در تولید برق این 
کشور ثبت نموده است. طبق اعالم انجمن سرمایه 
 ،)GÜYAD( ترکیه  خورشیدی  انرژی  گذاران 
ترکیه سال گذشته حدود ۴۴ درصد از برق خود را 
از منابع تجدیدپذیر تولید نموده که از این مجموع،  
۴7/۲9 درصد آن مربوط به نیروگاه های برق آبی،  
انرژی بادی، ۱۸/3 درصد  ۱3/7 درصد  مربوط به 
زمین  انرژی  درصداز   7۴/۲  ، خورشیدی  انرژی  از 
گرمایی و 3۴/۱ درصد آن مربوط به زیست توده و 

سایر انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

خبرنامهبرقکشورهای
همجوار؛پاکستان

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت 
برق کشورهای هم جوار، وضعیت  در خبرنامه  نیرو 

برق کشور پاکستان را درج کرده است.   
گفت  پاکستان  فدرال  دولت  نفت  و  برق  وزیر 
موجب  پیشین  دولت های  اشتباه  سیاست های 
افزایش هزینه تولید برق و به تبع آن افزایش تعرفه 
 ۸۰۰۰ حدود  که  گفت  وی  شد.  کشور  در  برق 
مگاوات برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر، ارزان 
و سازگار با محیط زیست به سیستم سراسری افزوده 

می شود. 
انرژی  جایگزینی  "سیاست  قانون  اساس  بر 
تجدیدپذیر  انرژی های  "، سهم  تجدیدپذیر ۲۰۱9 
تا سال ۲۰3۰، به ۲۰۰۰۰ مگاوات )6۰ تا 6۵ درصد 
از کل ترکیب انرژی( افزایش می یابد. وی گفت این 
سیاست دولت اساساً با هدف کاهش قیمت برق در 
صنعتی  فعالیت های  افزایش  موجب  و  است  آینده 
ایجاد فرصت های شغلی در  و صادرات و همچنین 

کشور می شود. 

مرزسوماربازگشاییشد
در بغداد، در ایران بازرگانی رایزن اعالم طبق
برای عراق و ایران فیمابین توافقات راستای
مرز  کاال، انتقال مطلوب شرایط اجرییشدن
و افتتاحشده ماه دی ازسوم  سومار-مندلی
آمده وجود به عراق کشور به صادرات امکان

است.

اولینرویدادمشاورهکسب
وکار C2Bفردابرگزارمیشود

 Consultant toBusiness به موسوم رویداد
eventباهمکاریاتاقایران،شورایگفتگوی
شبکه همچنین و خصوصی بخش و دولت
برگزار ایران مهندسی و مدیریت مشاوران

میشود.
مدیران  ویژه  به  کشور  سراسر  اتاق های  کلیه  اعضا 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در  کارها  و  کسب 
http:// می توانند با ثبت نام از طریق وب سایت

داشته  حضور  رویداد  این  در   /c2bevent.ir
باشند.

ساعت  از  بهمن(  اول  )سه شنبه،  فردا  رویداد  این 
واقع  ایران  اتاق  ساختمان  در   ۱9:۰۰ الی   ۱۴:۰۰
موسوی  خیابان  نبش  طالقانی،  خیابان  تهران،  در 

برگزار خواهد شد. 
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یادداشت

بهشدت تجاری بازار از دنیا که نمانده چیزی
هماهنگوگاهیمصنوعیامروزی،بهموقعیتی
صورت به مشتریان نیازهای که کند تغییر
اتوماتیکبرطرفشوندودیگرچیزیبهاسم
اتوماتیکشدن نمیماند. باقی »خریدکردن«
بیشتر را قدرتمند برندهای به اعتماد خرید،
میکندواگرنظارتکافیوجودنداشتهباشد،
ایناعتمادزیادمیتواندنتایجمنفیبهدنبال
داشتهباشد.اماجنبهمثبتماجراایناستکه
با را همیناالنهمبرخیشرکتهااخالقیات
فرهنگوفرآیندهایخودمیآمیزندواگراین
کاررابهدرستیمدیریتکنند،امکاناتزیادی
دیگر میتوانند مردم میآید. پدید بشر برای
خالص خود اولیه نیازهای مدیریت بار زیر از

امیدها بر تمرکز برای بیشتری وفضای شوند
هم کسبوکارها باشند. داشته رویاهایشان و
میتوانندباتمرکزبرچندحوزهکلیدیمحدود،

آمادهپایانعصرخریدکردنشوند.
جلب اعتماد مشتری در عصر اشتراکی شدن همه چیز

جلب اعتماد مشتری: ساختار کسب وکارهای مدل 
مصرف کنندگان  که  است  این  نیازمند  اشتراکی 
برای  خرید  فرآیند  تا  کنند  اعتماد  برند  یک  به 
چیزهای  از  می تواند  روش  این  شود.  تکمیل  آنها 
بزرگی  چیزهای  تا  شامپو  یا  قهوه  مثل  کوچکی 
سفر  برای  برنامه ریزی  یا  بیمه  قراردادهای  مثل 
که  است  این  نیازمند  اینها  همه  دربربگیرد.  را 
که  بداند  و  کند  اعتماد  برند  یک  به  مصرف کننده 
می تواند روی آن حساب کند. کسب وکارها برای به 

باید همه چیز را درست  دست آوردن این اعتماد، 
استفاده  الگوریتم هایی  از  باید  آنها  ببرند.  پیش 
کنند که نیازها و رفتار خرید مشتری را به درستی 
باشد  آنها طوری  برنامه ریزی  اگر  قضاوت می کنند. 
که مثال هر ماه برای یک نفر ۵ تا شامپو بفرستند 
یا برای یک خانواده طبقه متوسط سوئیتی لوکس 
تنها مورد  نه  رزرو کنند،  در یک هتل گران قیمت 
اعتماد قرار نمی گیرند، بلکه وفاداری مشتری را هم 

از دست می دهند.
باید به صورت  اطالعات در مورد مصرف کننده نیز 
انبوه  به  کسب وکارها  شود.  مدیریت  اخالقی 
در  باید  که  کرد  خواهند  پیدا  دسترسی  داده هایی 
پس  بگیرند.  قرار  استفاده  مورد  گسترده ای  سطح 
فقط کارآیی الگوریتم ها مهم نیست، بلکه برنامه ای 
که به آنها می دهیم و می گوییم چه کار کنند مهم تر 
بابت سوء مدیریت  به کسب وکارها  مردم  اگر  است. 
راحت  خیلی  باشند،  داشته  شک  داده هایشان 
جایگزین دیگری پیدا می کنند که آنچه نیاز دارند 

را به آنها بدهد.
اکوسیستم خودتان را شکل دهید: در حال حاضر، 
چندپاره  قدری  به  خدمات  و  محصوالت  بیشتر 
اتوماتیک سازی  را  آنها  خرید  نمی توان  که  هستند 
هر  است.  اکوسیستم الزم  یک  کار  این  برای  کرد. 
اصطکاک  باشد،  تکه  تکه  خرید  یک  تجربه  چقدر 
فرآیندها کندتر می شوند.   و  پیش می آید  بیشتری 
چینی ها به این موضوع پی برده اند و تجربیات سریع 
اپلیکیشن  آن  نمونه  ارائه می کنند.  یکپارچه تری  و 
به عنوان سیستم  اساسا  همه کاره وی چت است که 
عملیاتی جامعه چین عمل می کند. این اپلیکیشن 
پرداخت های  بازی،  ارتباط،  برقراری  و  چت  برای 
تاکسی و بسیاری  الکترونیکی، سفارش غذا، کرایه 
امور دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. تعجبی ندارد 

که فیس بوک هم به دنبال بازآفرینی خودش است 
کند.  ارائه  همه کاره«  »تجربه  یک  وی چت  مثل  تا 
این شرکت اخیرا عالم کرده که اپلیکیشن واتس اپ 
)تحت مالکیت فیس بوک( به زودی سیستم پرداخت 

موبایل خود را در چند کشور راه اندازی می کند.
امکان  فراهم کردن  آماده  اینکه  برای  کسب وکارها 
دیگر  برندهای  به  باید  شوند،  اتوماتیک  خرید 
را  خودشان  اکوسیستم  تا  باشند  داشته  دسترسی 
ایجاد کنند و نباید فقط به غول های خرده فروشی 
بزرگ )مثل آمازون یا علی بابا( بچسبند. آنها باید با 
بازیگران هم سطح خودشان تیم شوند تا اکوسیستم 
کنند.  ایجاد  مشتری  برای  را  »همه چیز«  تجربه 
با  چرا  هستید،  بیمه  شرکت  یک  شما  اگر  مثال 
اندام، کارشناسان  اپلیکیشن های سالمت و تناسب 
متخصصان  یا  زیبایی  و  پزشکی  موسسات  تغذیه، 
نمی کنید؟  همگرایی  و  همکاری  تامین اجتماعی 
سعی  سپس  کنید،  شناسایی  را  بازار  شکاف های 
کنید آنها را با مشارکت های خوب پر کنید. در عصر 
اتوماتیک سازی خرید، تجربه های چندپاره اصال به 

نفع شما نخواهد بود.
کسب وکارها  که  جدید  عصر  در  برند:  بر  تمرکز 
بیشتر به روش اشتراک دادن روی می آورند، تولید 
و  شوند  مشهور  بازار  در  که  و خدماتی  محصوالت 
واسطه گری  دوران  از  حتی  برسند،  باال  فروش  به 
و سفارش گیری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
برند  وعده های  باید  عرصه،  این  در  موفقیت  برای 
خیلی  مشتری  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  شود.  محقق 
راحت سراغ برند دیگری می رود و دیگر برنمی گردد.  
قوی  برندهای  فردی  عملکرد  به  فقط  موضوع  این 
برنمی گردد و برندهایی که با هم ائتالف می کنند تا 
مقابل یک برند بایستند هم باید به آن توجه کنند. 

متن کامل

جلباعتمادمشتریدرعصراشتراکیشدنهمهچیز

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3617863-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2
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نگاه آخر

بازدیدازآزادراهتهران_شمال

محمدباقر  و  مستضعفان  بنیاد  رئیس  فتاح  پرویز 
صبح  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   نوبخت 

سه شنبه از آزادراه تهران " شمال بازدید کردند.
نوبخت از افتتاح قطعه یک آزادراه تهران" شمال در 

دهه فجر امسال خبر داد.
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