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برای  بخش خصوصی  اقتصادی  فعاالن  پویش   
عبور از بحران کرونا با عنوان »پویش نفس« آغاز 

به کار کرد.
های  اتاق  همراهی  و  حمایت  با  که  پویش  این 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و 
تشکل های بخش خصوصی آغاز به کار کرده، تالش 
خصوصی  بخش  فعالیت های  هماهنگی  برای  دارد 
با همه گیری گیری ویروس  کووید-19  مقابله  در 

اقدام کند.
نفس،  پویش  سوی  از  شده  منتشر  بیانیه  طبق 
کارگروه های هفت گانه این پویش به صورت مجازی 
آینده  آغاز کرده اند و طی روزهای  را  فعالیت خود 

گزارش تصمیم های آن ها منتشر خواهد شد.

پویش نفس از همه فعاالن اقتصادی کشور اعم از 
بنگاه های کوچک و بزرگ بخش خصوصی و تشکل 

ها دعوت کرده به این پویش بپیوندند.
فعاالن بخش خصوصی در مورد  بیانیه  متن کامل 

آغاز به کار پویش نفس به شرح زیر است:
هم قدم و هم نفس، برای ایران، برای زندگی

برای  ایرانیان؛  ما  برای همه  است،  روزهای سختی 
برای  اقتصادی،  فعاالن  برای  ایران،  مردم  تک  تک 
کشور.  اقتصاد  کل  برای  و  خرد  کارهای  و  کسب 
جای  جای  در  مان  هموطنان  نفس  که  روزهایی 
کشور به شماره افتاده است. روزهایی که بنگاه های 
اقتصادی مان در بهت و سردرگمی غیرمنتظره ای 
به سر می برند و نه تنها نگران بقای شان هستند 
دارایی  ارزشترین  با  از  چگونه  که  دانند  نمی  بلکه 
های خود یعنی نیروی انسانی خود مراقبت کنند. 
ما خانه  نگرانی در گوشه و کنار شهرهای  و  ترس 
در  مرزهایش  شدن  بسته  با  کشور  و  است  گزیده 

قرنطینه قرار گرفته است. 
ما فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کشور با آگاهی 
از مسئولیت های اجتماعی و میهنی مان و باور به 
گیری  همه  این  زمان  طول  و  عمق  افزایش  آنکه 
و  کسب  به  و  کشور  اقتصاد  به  جدی  های  آسیب 
کار همه فعاالن اقتصادی خواهد زد؛ تالشی را آغاز 
بحران  با  مقابله  در  را  خودمان  نقش  تا  ایم  کرده 
ویروس کووید-19 بازی کنیم؛ تالشی برای کاستن 

از دردها و رنج ها.
بخش  مند  دغدغه  اقتصادی  فعاالن  پویش  نفس، 
با حمایت  است که  بحران  از  برای عبور  خصوصی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  های  اتاق  همراهی  و 
بخش  تشکل  صدها  و  کشور  سراسر  کشاورزی 
خصوصی آغاز به کار کرده است. این پویش اهداف 
زیر را به صورت هدفمند و منسجم دنبال می کند.

بخش  که  هایی  فعالیت  انواع  در  اندیشی  هم 
خصوصی می تواند در مقابله با همه گیری ویروس 

کووید-19 انجام دهد
انتشار دستورالعمل های الزم برای بنگاه  تدوین و 

های اقتصادی در مبارزه با بیماری
ساماندهی تشکل های بخش خصوصی در مقابله با 

بیماری و بسیج اعضای خود در این زمینه
گردآوری کمک های مالی برای تأمین کمبودهای 
لوازم و تجهیزات کلیدی در مقابله با بیماری و تهیه 

اقالم مربوطه
احصاء مشکالت بخش خصوصی، ناشی از این شرایط 
جدید در کشور و تالش برای حل آنها با کمک اتاق 

های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
تالش و همکاری برای باز نگه داشته شدن مرزها بر 
تجارت خارجی کشور و کمک به استقرار تمهیدات 
بهداشتی و پروتکل های قرنطینه در مبادی صادراتی
طراحی و اجرای ابتکارات عملیاتی و نوآوری های 

راهبردی در مواجهه با بحران
کارگروه های هفت گانه این پویش فعالیت خود را 
در دو روز گذشته آغاز کرده و ضمن برگزاری همه 
جلسات کاری خود در فضای مجازی و بدون حتی 
یک دقیقه جلسه حضوری برای اهداف فوق برنامه 
و  ها  گیری  تصمیم  گزارش  که  است  نموده  ریزی 
دستاوردهای پویش متناسبا به اطالع خواهد رسید.
با امید به اینکه با بهره گیری از توان کارآفرینان و 
مدیران کارآمد بخش خصوصی بتوانیم نقش موثری 
در این بحران جدی ایفا کنیم از همه شما فعاالن 
اقتصادی کشور اعم از بنگاه های کوچک و بزرگ 
به  کنیم  می  دعوت  ها  تشکل  یا  خصوصی  بخش 
این پویش بپیوندید و همراه ما شوید تا هوای تازه 
را به سینه هایی که نفس در آنها حبس شده است 

بازگردانیم.

کتاب  ترازنامه انرژی سال 1396 
کشور منتشر شد

کتاب  ترازنامه انرژی سال 1396 کشور از طریق 
تارنمای وزارت نیرو در دسترس قرار گرفت.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
کتاب ترازنامه انرژی حاوی مجموعه ای از اطالعات 
مصرف  و  تلفات  انتقال،  تبدیل،  تولید،  ذخایر، 
و  جهانی  بخش  دو  در  که  است  انرژی  حامل های 

داخلی ارائه می شود.
ارائه این کتاب در ۳۰ سال گذشته حاصل همفکری 
متخصصان،  مدیران،  از  کثیری  جمع  همکاری  و 
کارشناسان و پژوهشگران حوزه انرژی در قالب ۵۶ 

سازمان و ارگان است.
این گزارش حاکی است، در حال حاضر، مجموعه 
استفاده  به منظور  کشور  انرژی  ترازنامه  کتاب  
و  برنامه ریزی  دفتر  تارنمای  روی  عالقه مندان، 
نشانی  به  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  کالن  اقتصاد 

Http://pep.moe.gov.ir  قرار گرفته است.
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معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو عنوان کرد:
آزادسازی ظرفیت های بالاستفاده نیروگاهی با آغاز 

به کار فعالیت بازار گواهی ظرفیت

تسهیل ورود بخش خصوصی به 
صنعت برق

نیرو،  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه ها را نتیجه 
استفاده از ظرفیت ایجاد شده در زمینه فعالیت 
بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی دانست و گفت: 
ظرفیت هاي  آزادسازي  به  منجر  ظرفیت  این 
بالاستفاده نیروگاهی و تخصیص آن به متقاضیان 

جدید می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
گواهی  بازار  فعالیت  با  رابطه  در  بختیار"  "محسن 
و  توسعه  راستای  در  ضروری  اقدامات  و  ظرفیت 
بر  عالوه  "گواهی ظرفیت"  افزود:  بازار  این  تعمیق 
با  متناسب  غیر  برِق  انشعاِب  واگذاري  از  اجتناب 
عاملی  به عنوان  جدید  نیروگاهی  ظرفیت  تدارك 
به  کشور،  برق  شبکه  پایداري  و  تعادل  در  مخرب 
مالی صنعت  بیشتر بخش  پایداري  و  تعادل  ثبات، 
برق و تأمین امکانات مالی بیشتر این صنعت به ویژه 
خواهد  منجر  نیروگاهی  پروژه هاي  مالی  تأمین  در 

ظرفیت  تدارك  صحیح  کشف  داد:  ادامه  وی  شد. 
نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، 
ارائه چشم اندازي مناسب به تصمیم گیران دولتی و 
سیاست گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال 
سیگنال اقتصادي به سرمایه گذاران بخش خصوصی 

خواهد داشت.
اشاره  با  نیرو  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
برق  صنعت  به  خصوصی  بخش  ورود  تسهیل  به 
این  دغدغه  کمتر شدن  و  آن  در  سرمایه گذاري  و 
تولید  ظرفیت هاي  توسعه  راستاي  در  وزارتخانه 
کاهش  و  منابع  بهینه  تخصیص  افزود:  جدید، 
هزینه ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه 
متقاضیان  توسط  ظرفیت  گواهی  اوراق  عرضه 
آزادسازي  به  منجر  که  قراردادي  قدرت  کاهش 
ظرفیت هاي بالاستفاده و تخصیص آن به متقاضیان 
راستاي  در  مناسب  عالمت دهی  می شود،  جدید 
منبع  با  متناسب  نیروگاه ها  ساختگاه  انتخاب 
اداري  روال  طی  و  بروکراسی  کاهش  و  جدید  بار 
مشترکان  توسط  برق  انشعاب  دریافت  به منظور 
موجود  کاهش ظرفیت  و  آوري  نیز جمع  و  جدید 
که  است  مزایایی  دیگر  از  فعلی،  مشترکان  توسط 
در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد 

انتفاع از آن خواهیم بود.
بختیـار ادامه داد: اجراي تعهـدات متقاضیان اتصال 
بـه شـبکه و متقاضیـان افزایـش قـدرت قـراردادي 
و  نیروگاهـی  ظرفیـت  گواهـی  اوراق  خریـد  بـه 
جلوگیـري از اتصـال متقاضیـان برقـراري انشـعاب 
بـه شـبکه بـرق در صـورت عـدم تـدارك گواهـی 
ظرفیـت، شـروط الزم پایـداري، توسـعه و تعمیـق 

بـازار گواهـی ظرفیـت به شـمار می رونـد.
وی اضافـه کـرد: عـدم اهتمـام، جدیـت و قاطعیت 
شـرکت هاي مالـک شـبکه در ایـن امـر منجـر بـه 

عـدم اجـراي تعهـدات متقاضیـان اتصال به شـبکه 
افزایـش قـدرت قـراردادي و توقـف  و متقاضیـان 
کارکـرد ایـن بـازار در آغـاز راه انـدازي آن خواهـد 

. د بو
تشکیل  نیرو،  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
کردن  پذیر  بازار  عنوان  به  را  ظرفیت  گواهی  بازار 
معرفی  انشعاب  برقراري  عمومی  هزینه هاي  بخش 
توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر  و گفت:  کرد 
مشترك شرکت برق منطقه اي یا توزیع نیروي برق 
اقدام  خود  قراردادي  قدرت  تقلیل  به  نسبت  که 
می کند، می تواند به جاي دریافت معادل هزینه هاي 
تقلیل  میزان  با  متناسب  انشعاب،  برقراري  عمومی 
یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید.
متقاضیان  از  دسته  آن  براي  کرد:  اظهار  بختیار 
اتصال به شبکه که اقدام به تدارك گواهی ظرفیت 
مطمئن نیروگاهی کرده اند، وزارت نیرو متعهد است 
سهم تولید از هزینه هاي برقراري انشعاب را کسر و 
در صورتی که قبال پرداخت شده باشد، به مشترك 

یا متقاضی عودت دهد.
بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایاي اوراق 
گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی 
برق  صنعت  منابع  توسعه  به  نیرو،  وزارت  اعتماد 

منجر می شود.
بـازار گواهـی ظرفیـت پـس از گذشـت قریـب بـه 
وزارت  ارکان  همـکاري  و  تـالش  بـا  سـال  هفـت 
نیـرو، شـرکت هاي مـادر تخصصـی تولیـد نیـروي 
بـرق حرارتـی، توانیـر، مدیریـت شـبکه و همچنین 
بـورس انـرژی ایران در تاریـخ 28 بهمن ماه 1۳98 
به صـورت رسـمی فعالیت خـود را در بـورس انرژي 
آغـاز و در اولیـن روز فعالیـت خـود مبادلـه معادل 
11۰ هـزار کیلـوات ظرفیـت نیروگاهـی بـه ارزش 

تقریبـی 78۰ میلیـارد ریـال را رقـم زد.
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نخستین کنفرانس تاب آوري 
در صنعت برق به صورت مجازي 

برگزار مي شود
معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي توانیر با بیان 
اینکه نخستین کنفرانس ملي تاب آوري در صنعت 
اظهار  مي شود،  برگزار  ماه  اسفند  کشور،  برق 
برگزار  مجازي  به صورت  کنفرانس  این  داشت: 
ارائه  مطالب  از  بهره گیري  امکان  تا  خواهد شد 

شده در آن براي مخاطبان بیشتري فراهم شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
"مصطفي رجبي مشهدي" با اشاره به لزوم برگزاري این 
کنفرانس گفت: با توجه به اینکه شبکه هاي برق در ایران 
در معرض انواع حوادث و بالیاي طبیعي از جمله سیل و 
طوفان، ریزگردها و همچنین تهدیدهای بیروني و داخلي 
نظیر حمالت سایبري و عملیات خرابکارانه قرار دارد، 
ضروري است که تجربیات در این خصوص از سایر نقاط 
جهان و داخل ایران گردآوري و براي همکاران صنعت 

برق تشریح شود.
رجبي با اظهار امیدواري براي اینکه نخستین کنفرانس 
تاب آوري بتواند رسالتش را در خصوص بهبود تاب آوري 
شبکه برق کشور انجام دهد، اظهار کرد: این رویداد در 
چهار محور به اخذ مقاله اقدام کرده است که مهم ترین 
زیرساخت هاي  متقابل  وابستگي  کنفرانس،  محور 
برق  ادامه داد: صنعت  برق است. وي  ملي و صنعت 
آب،  بخش  سوخت،  تامین  بخش  زیرساخت هاي  از 

ارتباطات و مخابراتي و... استفاده مي کند و این موضوع 
وابستگي متقابل صنعت برق با سایر صنایع و بخش ها را 
به روشني نشان مي دهد و به همین دلیل این محور یکي 
از موضوعات پیچیده در خصوص تاب آوري شبکه هاي 

برق محسوب مي شود.
رجبي از نقش تمهیدات در افزایش تاب آوري  صنعت 
برق به عنوان محور دوم این کنفرانس یاد کرد و گفت: در 
این محور به تغییرات اقلیمي بر تاب آوري صنعت برق، 
امنیت سایبري صنعت برق، حمالت تروریستي و نقش 

نیروي انساني پرداخته مي شود.
وي همچنین به پارادایم تاب آوري در صنعت برق که 
موضوعات مرتبط با شاخص هاي ارزیابي را مورد بررسي 
قرار مي دهد اشاره کرد و افزود: نقش مردم، مدیریت 
به منظور  گذشته  حوادث  از  ناشي  تجربیات  مصرف، 
ارتقاي دانش تاب آوري از جمله موضوعاتي است که در 

این مبحث مورد بررسي قرار مي گیرد.
رجبی در عین حال بهره برداري و برنامه ریزي مبتني بر 
تاب آوري در صنعت برق را آخرین محور مورد بررسي 
در نخستین کنفرانس تاب آوري مجازي برق دانست و 
یادآور شد: تاب آوري به معناي اقدامات مناسب در حوزه 
برنامه ریزي و بهره برداري در برابر حوادث طبیعي است 
به نحوي که در این شرایط امکان تامین برق فراهم باشد 
و کمترین آسیب به شبکه هاي برق وارد و سرعت بازیابي 

آن براي بهبود خدمت رساني افزایش یابد.
همه  به  توانیر  اقتصادي  امور  و  برنامه ریزي  معاون 
ارتباط  که  زیرساختي  صنایع  سایر  در  عالقه مندان 
با توجه به  متقابلي با صنعت برق دارند توصیه کرد 
برگزاري مجازي این کنفرانس، در این رویداد ثبت نام 

کنند .
برپایه این گزارش، به شرکت کنندگان در این کنفرانس 
گواهینامه حضور ارائه و مقاالت در پایگاه هاي اینترنتي 

سیویلیکا و ics بارگذاري خواهد شد.

طراحی و ساخت چرخ دنده 
مغناطیسی یک کیلوواتی در 

پژوهشگاه نیرو
موتورهای  فناوری  توسعه  مرکز  پژوهشگر 
الکتریکی پیشرفته پژوهشگاه نیرو، از طراحی 
و ساخت یک نمونه چرخ دنده مغناطیسی یک 

کیلوواتی در پژوهشگاه نیرو خبر داد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
چرخ دنده ها  اینکه  بیان  با  ایناللو"  بیرامی  "امین 
و  گشتاور  انتقال  به منظور  گسترده ای  کاربردهای 
با  گفت:  دارند،  مختلف  صنایع  در  سرعت  تنظیم 
پیدایش آهن رباهای قوی، مفهوم انتقال گشتاور به 
واسطه اتصال دنده ها از طریق برهم کنش میدان های 
به  دائم  آهن رباهای  توسط  ایجادشده  مغناطیسی 
این  به  که  شد  مطرح  مکانیکی  برهم کنش  جای 
گفته  مغناطیسی  چرخ دنده های  چرخ دنده ها،  نوع 
افزود: چرخ دنده های مغناطیسی نسل  می شود. وی 
مکانیکی  چرخ دنده های  به  بسیاری  شباهت  اول، 
روی  که  بودند  دائمی  آهن ربای  حاوی  و  داشتند 
دو شفت به صورت جداگانه نصب می شدند. چگالی 
از چرخ دنده ها کم  این نسل  انتقالی توسط  گشتاور 
بود که به دلیل چگالی گشتاور کم و بازده پایین، این 
نوع چرخ دنده ها مورد توجه قرار نگرفتند. وی افزود: 
نسل دوم چرخ دنده های مغناطیسی، چرخ دنده های 
گشتاور،  انتقال  برای  نسل  این  در  بودند.  هم محور 
مورد  همزمان  طور  به  چرخ دنده  آهن رباهای  تمام 
استفاده قرار می گرفتند و به همین دلیل در مقایسه با 
چرخ دنده های مکانیکی دارای مزایای خاصی هستند.
این پژوهشگر، به سایش و شکست به دلیل تماس 
پدیده  دنده ها،  از  کمی  تعداد  بودن  درگیر  دنده ها، 
خستگی، سروصدای زیاد، نیاز به روان کاری، تعمیر 
چرخ دنده های  معایب  عنوان  به  مداوم  نگهداری  و 

مکانیکی اشاره کرد و گفت: حداقل بودن میزان نویز، 
حفظ و نگهداری ساده، قابلیت اطمینان باال، حفاظت 
اضافه بار به صورت طبیعی و جدا بودن شفت ورودی 
از شفت خروجی از مزایای چرخ دنده های مغناطیسی 
نسل دوم است. مدیر پروژه ادامه داد: چرخ دنده های 
مغناطیسی را می توان به پنج دسته هم محور، خطی، 
در  کرد.  تقسیم  سیاره ای  و  هارمونیکی  محوری، 
چرخ دنده های  انواع  میان  از  تحقیقاتی  پروژه  این 
با توجه به ساختار ساده،  مغناطیسی نوع هم محور 
مطالعات  ادامه  در  و  شد  انتخاب  پرکاربرد  و  مقاوم 
انجام گرفت و طراحی  دقیق تری بر روی این مدل 
و ساخت نمونه یک کیلوواتی آن در پژوهشگاه نیرو 
انجام شد.  وی به کاربرد این چرخ دنده ها در صنایع 
اشاره کرد و گفت: از جمله کاربردهای چرخ دنده های 
مغناطیسی در صنایع، می توان به صنایع توربین های 
بادی، انرژی امواج، بازوی ربات، خودروهای برقی و 
هیبریدی و سیستم های پیشرانه کشتی اشاره کرد. 
این نوع از چرخ دنده ها در توربین های بادی، معایب 
چرخ دنده های مکانیکی مانند اضافه بار و سروصدا و 
شکسته شدن دندانه ها به علت تماس مکانیکی و غیره 
را ندارند و لذا هزینه تعمیر و نگهداری پایین است. در 
سیستم پیشرانه کشتی و خودروهای الکتریکی نیز 
کوچک تر و کارآمدتر بودن، قابلیت اطمینان، بازده و 
چگالی گشتاور زیاد این سیستم، منجر به گسترش 
میزان  بودن  است. حداقل  این صنعت شده  در  آن 
باال،  قابلیت اطمینان  نگهداری ساده،  نویز، حفظ و 
حفاظت اضافه بار به صورت طبیعی و جدا بودن شفت 
چرخ دنده های  مزایای  از  خروجی  شفت  از  ورودی 
مغناطیسی نسل دوم است. بیرامی ادامه داد: با توجه 
به اینکه چرخ دنده مغناطیسی از نظر چگالی گشتاور 
و حجم و وزن تمام شده، بهتر از نمونه مکانیکی آن 
است، بنابراین میزان مواد مصرفی و هزینه کل آن 

کمتر خواهد بود.
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 رای گیری استمزاجی از 
نمایندگان برای تصویب الیحه 

بودجه در کمیسیون
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به رای گیری 
الیحه  بررسی  برای  نمایندگان  از  استمزاجی 
بودجه مطابق اصل 85 گفت: به صورت تلفنی از 
نمایندگان نظر خواهی شده است که آیا موافق 
بررسی الیحه بودجه بر اساس اصل 85 قانون 

اساسی هستند یا خیر.
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  رنجبرزاده  اکبر 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 

فارس، با اشاره به تصمیم هیأت رئیسه برای بررسی 
بودجه مطابق اصل 8۵ در کمیسیون تلفیق اظهار 
از  استمزاجی  رای گیری  موضوع  این  برای  داشت: 
مورد  در  را  آنها  نظر  تا  گرفته  صورت  نمایندگان 
اینکه بودجه پس از بررسی و تصویب در کمیسیون 
تلفیق مستقیما به شورای نگهبان برود، جویا شویم.

نیست جلسات  آنجا که مشخص  از  داد:  ادامه  وی 
صحن علنی چه زمانی برگزار شود لذا الزم بود نظر 
استمزاجی آنها گرفته شود تا اگر شرایط به گونه ای 
علنی  جلسه  برگزاری  امکان  ما  که  رفت  پیش 
تصویب  به  صورت  این  به  بودجه  الیحه  نداشتیم، 

برسد.
کرد:  تصریح  ادامه  در  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
البته بر اساس آئین نامه داخلی مجلس اینکه الیحه 
بررسی شود،  اصل 8۵  به صورت  بودجه سال 99 
نیاز به رای گیری در صحن علنی مجلس دارد و ما 
نمی توانیم به این نظرخواهی بسنده کنیم. اما این 
اینکه  برای  تنها  و  نمایندگان  به  احترام  کار جهت 
نظر استمزاجی آنها را داشته باشیم صورت گرفت. 

جلسه  هفته  این  مجلس  اینکه  بیان  با  رنجبرزاده 
علنی نخواهد داشت، گفت: در روزهای آینده ستاد 
مقابله با بحران نظر قطعی خود را در مورد برگزاری 
یا یکشنبه  اعالم می کند. روز شنبه  جلسات علنی 
برگزاری  امکان  شد  خواهد  مشخص  آینده  هفته 
جلسات علنی مجلس وجود دارد یا خیر. اگر مجوز 
تشکیل جلسه علنی تا پایان سال را نداشته باشیم 
همین  به  است  ممکن  رئیسه  هیأت  تصمیم  با 
رای گیری استمزاجی نمایندگان برای اصل هشتاد 

و پنجی شدن الیحه بودجه اکتفا کنیم.
مشخص  آینده  هفته  اوایل  تا  گفت:  پایان  در  وی 
تصویب  و  علنی  جلسات  مورد  در  که  شد  خواهد 

الیحه بودجه چه تصمیمی خواهیم گرفت.

لغو یکی از مهمترین کنفرانس 
انرژی جهان از ترس کرونا

انرژی ساالنه سراویک در هیوستون  کنفرانس 
آمریکا به دلیل نگرانیها پیرامون شیوع ویروس 

کرونا لغو شد.
سراویک  ساالنه  انرژی  کنفرانس  ایسنا،  گزارش  به 
که هر سال با حضور وزیران نفت و مدیران بلندپایه 
روز  شود  می  برگزار  جهان  مالی  و  نفت  صنایع 
کنفرانس  جدیدترین  سراویک  شد.  لغو  یکشنبه 
شیوع  پیرامون  نگرانیها  دلیل  به  که  است  بزرگی 

ویروس کرونا برگزار نمی شود.
 1981 سال  از  که  مارکیت"  اس  اچ  "آی  شرکت 
به  است  کرده  برگزار  را  کنفرانس  این  سال  هر 
محدودیتهای سفر خارجی و سفر شرکتها و افزایش 
سطح هشدار ویروس کرونا از سوی سازمان جهانی 
این  برگزاری  شد  باعث  که  کرد  اشاره  بهداشت 
قرار  کنفرانس  این  شود.  لغو  هیوستون  در  رویداد 
نمایندگان  و  برگزار شود  مارس  تا 1۳  نهم  از  بود 

بیش از 8۰ کشور در آن شرکت کنند.
ویروس  به  نسبت  نگرانیها  گذشته  روز  چند  طی 
کرونا تشدید شده است. دولت آمریکا برگزاری یک 
زیادی  شمار  کرد.  لغو  را  وگاس  الس  در  نشست 
از شرکتها محدودیتها و ممنوعیت سفر را به اجرا 
گیری  سخت  با  مرزی  بازرسیهای  و  اند  گذاشته 
بیشتری انجام می شوند و نگرانی زیادی نسبت به 
کنفرانسهای بزرگ که در آنجا افراد از نقاط مختلف 
اس  اچ  "آی  دارد.  وجود  آیند،  می  گردهم  جهان 
سراویک  برگزاری  برای  که  کرده  اعالم  مارکیت" 

2۰21 برنامه ریزی خواهد کرد.
گذشته  سالهای  در  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
برگزاری کنفرانس سراویک کمک اقتصادی شایانی 
به شهر هیوستون می کرد و هتلهای این شهر پر 
از مهمان شده و خرید در رستورانها و فروشگاهها 

افزایش پیدا می کرد.
نخستین مرگ بر اثر ابتال به بیماری کووید 19 روز 
شنبه در ایالت واشنگتن آمریکا تایید شد و تاکنون 
این  عامل  کرونای  ویروس  به  ابتال  دیگر  مورد   72
از  بیش  جهانی  سطح  در  اند.  شده  تایید  بیماری 
8۵ هزار مورد تایید شده ابتال به این ویروس وجود 
به  ابتال  اثر  بر  نفر  و همچنین حداقل ۳۰۰۰  دارد 
این ویروس جان خود را از دست داده اند که اکثر 

قربانیان چینی بوده اند.
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 تعویق 2 ماهه پرداخت اقساط 
بانکی فعاالن اقتصادی

شد  مصوب  دولت  در  گفت:  دولت  سخنگوی 
فعاالن  با  مرتبط  بانکی  اقساط  پرداخت  ماه   2
اقتصادی تا 2 ماه به تعویق بیفتد که در شورای 

پول و اعتبار هم باید مصوب شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، 
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
برگزار  به صورت ویدئو کنفرانس  با خبرنگاران که 
ماه  دو  پرداخت  شد  مصوب  دولت  در  گفت:  شد، 
اقساط بانکی مرتبط با فعالین اقتصادی تا دو ماه به 
تعویق بیفتند که در شورای پول و اعتبار هم باید 
مصوب شود.این مسئله فردا در شورای عالی پول و 
اعتبار مطرح و تصمیم گیری می شود و همتی رئیس 

بانک مرکزی اطالع رسانی های الزم را می کند.  
استمهال  درباره  شد  مقرر  افزود:  دولت  سخنگوی 
بدهی های مالیاتی تسهیالتی ارائه شود و اگر الزم 
فکر  هرچند  شود.  مطرح  قوا  سران  جلسه  در  بود 
تا  و  اختیارات الزم در دست دولت است  می کنیم 

آخر هفته در این باره تصمیم گیری می شود.
*بیمه سالمت متوقف نمی شود

تشکیل  درباره  شد  مقرر  گفت:  همچنین  ربیعی 
مجامع شرکت های بورسی و حل مشکالت بیمه ای 
تا آخر هفته تصمیمات حمایتی از سوی دولت اتخاذ 
شود. از جمله مسائل دیگر مطرح شده هزینه درمان 
بیماری برای مردم بود که مقرر شد بیمه سالمت 
متوقف نشود و در این خصوص هم به مردم خصوصاً 
رفع  شد.  نخواهد  وارد  فشاری  آسیب پذیر  طبقات 
ممنوعیت واردات و لغو سود بازرگانی برای کاالهای 
مرتبط با کرونا و اعمال محدودیت صادرات در این 

رابطه به وزارت صمت واگذار شد.
*قیمت ارزاق عمومی از جمله گوشت کنترل شد

گوشت  جمله  از  عمومی  ارزاق  قیمت  افزود:  وی 
کنترل شد و به تعادل خود برگشت و مثال در بحث 
گوشت گوساله تولید زیادی داریم و تقاضایی نیست 

و بازار از گوشت و مرغ اشباع است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین وزارتخانه های صمت 
و بهداشت گزارش دادند که برای رفع کمبود اقالم 
تغییر  و  اندازی  راه  جدید  کارگاه   1۰7 بهداشتی 
کاربری برای تولید مواد ضدعفونی ساده داده شده 
است. همچنین طبق گزارشی که معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ارائه دادتولید ماسک های 
نانو n9۵ مخصوص پرسنل بیمارستانی نیز تا پایان 
هفته به روزی ۳۰۰ هزار عدد خواهد رسید و کلیه 
کشور  داخل  در  ماسک ها  این  تولید  های  دستگاه 

است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: تمام این موارد به غیر 
از جمله  وزارت دفاع است که  تولیدات  از ظرفیت 
مهمترین تولیدات آنها تولید کیت تشخیص بیماری 
وزارتخانه  این  متخصصین  توسط  که  است  بوده 

انجام شده است.
* مدارس تا آخر هفته تعطیل خواهند بود

تعطیل  آخر هفته  تا  اینکه مدارس  اعالم  با  ربیعی 
با  تلفنی  تماس های  اساس  بر  گفت:  بود،  خواهند 
وزیر آموزش و پرورش و مسئوالن مربوطه، مدرس 
صورت  در  و  بود  خواهد  تعطیل  هفته  این  آخر  تا 
لزوم برای هفته آینده نیز روز پنج شنبه غروب یا 
جمعه صبح جلسه ستاد خواهیم داشت و تصمیم 

گیری خواهیم کرد.
*آموزش های از راه دور ادامه خواهد داشت

ربیعی با قدرانی از تدابیر و شیوه آموزشی سازمان 
صدا وسیما گفت: آموزش های از راه دور که تدابیر 

آن از پیش طراحی شده بود، ادامه خواهد داشت.
وی درباره نگرانی ها درباره گران فروشی ها و احتکار 
خوشبختانه  گفت:  کرونا  ویروس  با  مقابله  اقالم 
کشور  در  وفور  به  امروز  نیاز  مورد  اساسی  کاالی 
وجود دارد، بر اساس وارداتی که قبال انجام دادیم 
ذخایر کشور به اندازه کافی در کشور وجود دارد و 

هیچ نگرانی برای کمبود این اقالم وجود ندارد.
*حرکت به سوی تولید یک و نیم میلیون در روز

ربیعی افزود: در مورد ماسک حرکت به سوی تولید 
یک و نیم میلیون در روز را آغاز شده است و برای 
رسیدن به این ظرفیت نیاز به زمان وجود دارد. در 
این زمینه اقدامات اولیه انجام شده است اما شوك 
اولیه که خرید ماسک در کشور ایجاد کرد مشکالتی 
این  بلکه  نبود  ما  کشور  در  فقط  که  آمده  بوجود 
موضوع در کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا نیز 
از  واکنش طبیعی  که یک  آمد  بوجود  این مشکل 

این  بیماری  این  یکباره  اعالم  و  است  مردم  سوی 
شوك را در بازار ایجاد کرد.

*دولت در موضوع کرونا شفاف است
وی ادامه داد: ویروس کرونا بدون شک، مسئله  اول 
با  این ویروس  تمام دنیا شده است.  البته  و  کشور 
قدرِت شیوع گسترده در اقصی نقاط دنیا قربانیانی 
نتیجه  قطعی شدن  ابتدای  از  دولت  است.   گرفته 
برخی  از  دور  به  را  آن  کشور،  در  کرونا  تست 
اطالع رسانی  شفاف  صورت  به  حاشیه سازی ها 
سالمت  مسئله  در  معتقدیم  هم  ما  که  چرا  کرد 
و  بدیهیات  از  یکی  صداقت  مردم،  جان  و  عمومی 

پیش درآمدهای اصلی است.
تحریم ها  فشار  که  پیداست  ناگفته  گفت:  ربیعی 
و  درمانی  سیستم  بر  آمریکا  اقتصادی  تروریسم  و 
اثرات  مردم  سالمت  بر  همچنین  و  کشور  دارویی 
منفی گذاشته است، اما پس از مشاهده این ویروس 
و  بهداشتی  دستگاه های  تمام  و  دولت  کشور،  در 
برای  نظامی  حتی  و  صنعتی  و  تولیدی  درمانی، 
مقابله، کنترل و رفع این اپیدمی وارد عمل شدند 

که دستاوردهای بزرگی نیز به همراه داشت.
مردم  جان  کاسب  همیشگی  سودجویاِن  *برخی 

شدند
نخست  روزهای  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
همیشگی  سودجویاِن  برخی  ویروس،  این  بروز 
کاسب جان مردم شدند و با ایجاد شایعات گسترده 
از یک سوی، و احتکار اقالم مورد نیاز مردم از سوی 
دیگر، مطامع و سودجویی های خود را دنبال کردند،  
مردم  اولیه،  التهاب  آن  از گذشت  بعد  این حال  با 
و  درمانی  امکانات  نظر  از  هم  ما  که  بودند  شاهد 
بیمارستانی و هم از نظر تولید اقالم بهداشتی مورد 
نیاز، در وضعیت با ثباتی قرار داریم و نتیجه آن هم 

در کنترل این بیماری مشهود است.
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سخنگوی دولت گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان 
بهداشت جهانی، ایران توانسته پس از چین دومین 
کشور موفق در کنترل و درمان بیماری کرونا باشد 

و بیشترین تعداد بیمار مبتال را درمان کند.
وی عنوان داشت: در واقع بر اساس این آمار، ایران 
در درمان بیماری کرونا در جهان باالتر از کشورهای 
اما  دارد،  قرار  و کره جنوبی  ژاپن  ایتالیا،  سنگاپور، 
ما  اینکه  اول  کنیم؛  فراموش  نباید  را  نکته  چند 
روبرو  اپیدمی  این  با  آینده  روزهای  در  همچنان 

هستیم.
هفته  دو  این  در  داشت:  بیان  دولت  سخنگوی 
و  شد  نخواهد  بیشتر  بیماران  تعداد  الزاما  سخت، 
قابل  بسیار  شیب  با  ابتال  روند  است  ممکن  حتی 
قبولی کاهشی باشد، اما به دلیل افزایش حساسیت 
بیشتر مردم عزیز در مورد کرونا و افزایش مراجعات 
از یک سو و افزایش چشمگیر امکانات تشخیصی از 
سوی دیگر، بسیاری از عزیزانی که در چند روز قبل 
مبتال شده و بی خبر بوده اند شناسایی و آمارشان 

اعالم می شود.
پزشکی  رسمی،  مراجع  به  آنکه  دوم  گفت:  ربیعی 
و علمی کشور اعتماد کنیم و از خبرهای بی اساس 
و  علمی  توان  با  ما  کنیم.  دوری  التهاب آفرین  و 
پزشکی و با همراهی مردم، کرونا را کنترل می  کنیم 
اما آنچه را نمی توان کنترل کرد، شایعه است، مگر 
آنکه مردم خودشان این شایعات را نادیده بگیرند و 

به آن دامن نزنند.
وی خاطرنشان کرد: البته که ما نقدها را می پذیریم 
و قبول داریم کاستی های وجود داشته که با شنیدن 
نقدهای مردم و رسانه  ها در جهت رفع آن ها برآمدیم 

اما مردم خودشان مانع انتشار اخبار کذب شوند.
حال  در  بدانیم  آنکه  سوم  گفت:  دولت  سخنگوی 
حاضر باید به توصیه های درمانی و بهداشتی عمل 

با مراقبت های بهداشتی به  کنیم و مطمئن باشیم 
راحتی می توانیم از ابتال به کرونا جلوگیری کنیم.

* شیوع کرونا آزمونی برای همدلی و در کنار هم 
بودن است

وی اضافه کرد: نکته دیگر آنکه، شیوع کرونا، با همه 
به  مردم  و  کشور  برای  که  دشواری هایی  و  رنج ها 
آزمونی  بود  خواهد  ما  برای  آزمونی  داشته،  همراه 

برای همدلی و در کنار هم بودن. 
بدهیم،  انجام  بخواهیم  کاری  هر  ما  گفت:  ربیعی 
نیز،  هفته  دو  این  در  نیستیم.  موفق  مردم  بدون 
هم  روز  چند  این  از  گذاریم.  نمی  تنها  را  یکدیگر 
مثل همه روزهای سختی که پشت سر گذاشته ایم، 

عبور خواهیم کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: باید از تمامی کادرهای 
پزشکان،  از  اعم  بهداشتی  و  درمانی  پزشکی، 
پرستاران، بهَورزان و همه نیروهای خدماتی مشغول 
ویژه  سپاس  و  قدردانی  مراکز،  این  در  فعالیت  به 
داشته باشیم که انجام وظایفشان این روزها با نوعی 

فداکاری بی نظیر همراه بوده است.
شدن  بسته  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ربیعی 
آن  تاثیر  و  همسایه  کشورهای  با  ایران  مرزهای 
باره  این  در  دولت  تمهیدات  و  کشور  اقتصاد  بر 
تحریم های  ما در شرایط  از صادرات  گفت: بخشی 
ظالمانه با همسایگان بوده است. در عین حال وجود 
فرهنگ مشترك و فاصله کم زمینه ای شد که ما 
مورد  ارز  تامین  برای  را  خود  مراودات  از  بخشی 
نیاز با همسایگان انجام دهیم. بسته شدن مرزهای 

همسایگان برای اقتصاد کشور زیانبار است.
با  مبارزه  ستاد  تصمیمات  اولین  داشت:  بیان  وی 
و  خارجه  امور  وزارت  همزمان  شدن  فعال  کرونا، 
ترکیه  عراق،  با  هیات هایی  و  بود  بهداشت  وزارت 
هم  دادند.  صورت  مذاکراتی  افغانستان  و  امارات 

اساس  بر  و  است  شده  باز  عراق  گمرکات  اکنون 
کاالها  ایزوالسیون  تا  رسیده ایم  تفاهم  به  پروتکل 
و رعایت تمام مسائل بهداشتی برای آسوده خاطر 

بودن مصرف کنندگان انجام شود.
*2۵۰ ماشین به سمت افغانستان ارسال شده است

ربیعی ادامه داد:همین امروز آماری که گرفتم نشان 
ارسال  افغانستان  سمت  به  ماشین   2۵۰ می دهد 
کنترل های  بخشی،  اطمینان  برای  و  است  شده 
همسایگان  با  مرز  هم  پایانه ها  در  بهداشت  وزارت 
شروع شده و پروتکل های بهداشتی رعایت می شود. 
است.  شده  وارد  کامیون  یکسری  هم  ترکیه  از 
و  ورودی  و  فعال  آذربایجان  مرزهای  این  بر  عالوه 
مذاکراتی  پاکستان  با  و  کنترل می شو  خروجی ها 

صورت گرفته تا این کشور هم بپیوندد.
با  ما  نمایندگان  ارتباط  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
استانداردهای  و  شده  فعال  میزبان   کشورهای 
مرزی زیاد شده است تا این اطمینان بخشی برای 

همسایگان ما صورت بگیرد. 
* قطعا دولت در خط مقدم اول است

با  ما  نمایندگی های  افزود:  دولت  سخنگوی 
سایر  همچنین  و  داشتیم  مراوداتی  که  کشورهایی 
کشورهای جهان، برای امضای تفاهم نامه دوجانبه 
مقابل  طرف  اینکه  و  بهداشتی  مسائل  درباره 
اطمینان کافی داشته باشد که کامیون ها و کاالهای 
آمادگی وجود دارد. در  ندارند هم   ایرانی مشکلی 
فرودگاه امام خمینی )ره( هم تمهیدات بسیار جدی 
در خصوص ورود و خروج کاالها آغاز کردیم و وزیر 
کرده  فعال  را  ویژه ای  گروه های  زمینه  این  در  راه 

است.
ربیعی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نامه وزیر 
با  برخورد  برای  قضاییه  قوه  رییس  به  بهداشت 
محتکران و اینکه چرا پس از این که نامه رسانه ای 

می شود به آن پاسخ داده شد، گفت: نوع سوالتان 
نباید تردید ایجاد کند قطعا دولت در خط مقدم اول 
است و از هیچ تالشی فروگذار نکرده است، شاید در 
بخش هایی سوداگری وجود داشته باشد ولی دولت 

همواره تالش خود را می کند که مانع آنان شود.
وی تصریح کرد: ما در روز چهارشنبه اولین مرگ 
ناشی از کرونا را اعالم کردیم. روز پنجشنبه به دلیل 
از بستگان به داروخانه رفتم و قیمت  مشکل یکی 
ماسک 2۵ هزار تومان بود که این سوداگری است، 
تالش  دارد  نامه  انتشار  برای  دولت  که  این  ولی 
تعزیرات  اول  روز  نیست.از  طور  این  قطعا  می کند 
راستا  این  در  ای  گسترده  اقدامات  و  شد  متمرکز 

انجام شده است.
*انبارها به صورت آنالین مالحظه می شوند

ربیعی گفت:  عالوه بر این انبارها به صورت آنالین 
تولیدی که هر جا صورت  و هر  مالحظه می شوند 
که  می شود  داده  نشان  آنالین  صورت  به  می گیرد 
انجام می شود. نامتعادل  بازار  اقدام در شرایط  این 
از  بزرگتر  از قوه  آقای نمکی  اقدامات  این  با وجود 
خود در نامه ای درخواست مساعدت کرد که به این 

مساله کمک می کند زیرا قوای بیشتری نیاز بود.
سخنگوی دولت افزود:  در این راستا وزارت اطالعات 
با  و  بدهد  آنالین  گزارش  که  کرده  پیدا  ماموریت 
انسجامی که امروز داریم قطعا موفقیت های زیادی 

برای مقابله با سوداگری ها خواهیم داشت.
وی گفت: سازمان های مردم نهاد نیز در این راستا 
زیر  تهران  در  سازمان ها  این  که  آمدند  میدان  به 
نظر آقای زالی و در شهرستان ها زیر نظر مسووالن 
این زیبایی ها،  استانی کار می کنند. در کنار همه 
مقابله  آن  با  باید  که  دارد  وجود  هایی  سوداگری 

کنیم.
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واکنش همتی به کانال مالی 
سوئیس و معافیت بخشی از 

منابع بانک مرکزی: باید کار را 
در عمل دید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق اعالم سفیر 
الزم  معافیت  آمریکا  دولت  ظاهراً  سوئیس، 
بانک  ارزی  منابع  از  بخشی  استفاده  درمورد 
کاالهای  واردات  تأمین  برای  را  ایران  مرکزی 
اساسی و دارو صادر کرده است، باید روند کار 

را در عمل دید.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز  که  جدیدی  یادداشت  در  همتی  عبدالناصر 
بیان  به  کرد،  منتشر  خود  اینستاگرامی  صفحه  در 
که  مشتریانی  با  بانک ها  مساعدت  درباره  نکاتی 
مالی  کانال  و  شدند  مشکل  دچار  کرونا  شیوع  با 
سوئیس پرداخت. وی تأکید کرده است: روز گذشته 
به مدیران محترم بانکی توصیه ای را برای مساعدت 
و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار 
مشکل در کسب وکار خود شده اند، کردم. بنده هم 
قصدم طرح  بلکه  نیست،  کافی  توصیه  که  می دانم 
این  در  الزم  تصمیمات  قطعاً  بود،  موضوع  اهمیت 
مورد طی دستورالعملی ابالغ خواهد شد. رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین اعالم کرد: در خصوص کانال 
مالی معروف به سوئیس، طبق اعالم سفیر سوئیس، 
استفاده  درمورد  الزم  معافیت  آمریکا  دولت  ظاهراً 
برای  را  ایران  مرکزی  بانک  ارزی  منابع  از  بخشی 
کرده  صادر  دارو  و  اساسی  کاالهای  واردات  تأمین 
است. باید روند کار را در عمل دید. تاکنون نیز دولت 
آمریکا غیرقانونی و با اعمال فشار به کشورها، منابع 

بانک مرکزی را مسدود کرده است. 

تصویب شیوه نامه مدیریت شهری 
برای مهار شیوع »کرونا«

شیوه نامه  گفت:  استان ها  عالی  شورای  عضو 
مدیریت شهری برای مهار ویروس کرونا و نوع 
مشارکت و اقدام شهرداری ها در این زمینه در 
به  استان ها  عالی  شورای  سالمت  کمیسیون 

تصویب رسید.
کیانوش جهانبخش صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  بندرعباس  در  فارس 
ظرفیت ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور، 
شهرداری ها و حوزه مدیریت شهری است که بتواند با 
نحوه صحیحی با بهره گیری برخی از پروتکل ها اقدام به 

مشارکت در مهار این بیماری واگیردار کند.
کمیسیون  در  شیوه نامه  یک  و  طرح  دو  افزود:  وی 
سالمت شورای عالی استان ها مورد بررسی قرار گرفته 
و نهایی شده است تا بتوانیم به نحو مناسبی مدیریت 
شهری را نیز در زمینه اقدام برای مهار ویروس کرونا 

فعال کنیم.
رئیس کمیسیون سالمت و خدمات شهری شورای عالی 
استان ها عنوان داشت: با توجه به این که در ماه های 
شهر  شوراهای  از  بسیاری  و  داریم  قرار  سال  پایانی 
در سراسر کشور در حال تصویب بودجه شهرداری ها 
هستند لذا ضروری است تا شوراها سرفصل اعتباری 

مشخصی را به انجام مجموعه اقداماتی به منظور مهار 
ویروس کرونا اختصاص داده و از شهرداری ها بخواهند تا 
متناسب با مسائل و موضوعات منطقه ای و دغدغه های 

مطرح در شهر، در این زمینه مشارکت کنند.
جهانبخبش افزود: در برخی از شهرها نیز بودجه سال 
آینده شهرداری ها تصویب شده است و لذا می توانند 
از متمم بودجه در این زمینه استفاده کنند و تکلیف 
شهرداری ها برای هزینه کرد در زمینه مقابله با ویروس 

کرونا را مشخص کنند.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: برخی اماکن شهری 
فروشگاه ها،  تاکسی ها،  اتوبوس،  ایستگاه های  نظیر 
زباله، مراکز  بازارها و مراکز خرید، خودروهای حمل 
تفکیک پسماند، محوطه های پیرامونی بیمارستان ها و 
درمانگاه  ها نیاز به ضدعفونی مستمر و استاندارد دارند 
که با توجه به تردد روزانه مردم در این حوزه و نیاز به 
این بخش ها ضروری است تا شهرداری ها طی فرآیندی 
دائمی تا رفع این تهدید این ویروس در کشورمان این 

وظیفه را به انجام برسانند.
اقدام  این  بر  دقیق  نظارت  اهمیت  بر  همچنین  وی 
بیان داشت: شیوه نامه  و  تأکید کرد  نیز  شهرداری ها 
این اقدام نیز در کمیسیون سالمت و خدمات شهری 
با  بزودی  و  رسید  تصویب  به  استان ها  عالی  شورای 
تصویب نهایی به شهرداری ها و شوراها ابالغ خواهد شد.
نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها تصریح کرد: 
برخی از استان های کشور با شدت کمتری با این پدیده 
مواجه هستند و صیانت از سالمت مردم در این زمینه 
بسیار مهم است که شهرداری ها می توانند با اقدامات 
پیشگیرانه به مهار این ویروس و جلوگیری از شیوع 
و  شیوه نامه  که  شرطی  به  کنند  فراوانی  کمک  آن 
دستورالعمل های مناسبی در این زمینه در اختیار آنان 
قرار گیرد و اقدامات در این راستا با آزمون و خطا نباشد.

آب ژاول در اولویت تولید 
پتروشیمی کارون

پتروشیمی کارون در راستای مقابله با ویروس 
کرونا تولید آب ژاول را در اولویت تولید قرار داد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
مسئولیت  به  عمل  راستای  در  کارون  پتروشیمی 
ادارات،  شرکت ها،  به  نامه ای  طی  اجتماعی، 
برای  را  خود  آمادگی  شهرداری ها،  و  سازمان ها 
ادارات و نهادها و مردم  نیاز  تامین آب ژاول مورد 

برای گندزدایی اعالم کرد.
در همین راستا، 2۰ هزار لیتر آب ژاول از سوی این 
پتروشیمی به شهرداری تهران تحویل شد و از فردا 
برای استانداری گیالن و چند استان دیگر محموله 

آب ژاول بارگیری خواهد شد.
سوی  از  نیز  ماهشهر  مردم  نیاز  مورد  ژاول  آب 
ادامه  روند  این  و  شده  توزیع  کارون  پتروشیمی 

خواهد داشت.
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یادداشت

متن کامل

تغییر رویکرد شرکت ها نسبت به مشتریان

مشتریان دیروز، طرفداران 
امروز

 ،)LEGO( لگو  شرکت   ،2۰۰۰ دهه  اوایل  در 
و  ویدئویی  بازی های  گسترش  با  همزمان 
گرفت.  قرار  ورشکستگی  آستانه  در  اینترنت 
آنها مدت ها با این مشکالت دست و پنجه نرم 
کردند تا اینکه یک تحول بزرگ در این شرکت 
تا  از شرکت »ماتل« که  ایجاد شد و توانستند 
اسباب بازی سازی  شرکت  بزرگ ترین  زمان  آن 
دنیا بود، جلو بزنند. مهم ترین علت این تحول، 
ایجاد یک تغییر اساسی بود: »آنها نگاه و برخورد 
خود نسبت به مشتری را تغییر دادند.« به مدت 
»مشتریانش«  برای  فقط  و  فقط  لگو  ۷5 سال، 
اسباب بازی می ساخت، آن هم با نوآوری محدود. 
اما طی دهه اخیر، آنها یاد گرفتند که چطور با 
همکاری »طرفدارانشان« و با کمک آنها محصول 

تولید کنند.
یکی از ویژگی های اصلی دهه اخیر، کاهش قدرت 
در  است.  مشتریان  تعامالت  کنترل  در  شرکت ها 
گذشته، بازاریاب ها آغازکننده تقریبا تمام تعامالت 
و ارتباطاتی بودند که یک کسب وکار می توانست با 
مشتریانش داشته باشد. اما حاال یک گیمر می تواند 
بقیه  با   )Twitch( »توییچ«  پلت فرم  طریق  از 

 Instant« برند  طرفداران  کند.  گفت وگو  گیمرها 
Pot« که تولیدکننده قابلمه های چند منظوره است 
فیس بوك  در  این شرکت  که  به گروهی  می توانند 
یکدیگر  متداول  سواالت  به  بروند،  کرده  راه اندازی 
خود  ناموفق  و  موفق  تجربیات  و  دهند  جواب 
بگذارند.  یکدیگر  اختیار  در  آشپزی  زمینه  در  را 
مشتری هایی که تیپ اسپرت و کتانی دوست دارند 
در  را   »Nike« شرکت  تولیدات  آخرین  می توانند 
)این  کنند.  نقد  و  ببینند  اینستاگرام  استوری های 
با  آنکه مشتری ها  بدون  تعامالت صورت می گیرد( 

شرکت ها ارتباط مستقیمی داشته باشند.
خود  انحصار  به  را  اسباب بازی  بازار  توانسته  لگو 
همین  درك  مدیون  را  موفقیت  این  و  درآورد 
شرکت  این   ،2۰۰8 سال  در  است.  موضوع 
 .»Lego Ideas« وب سایتی راه اندازی کرد به نام
ایده هایی را  در این وب سایت، طرفداران می توانند 
که درباره محصوالت لگو دارند مطرح کنند. سپس 
پیشنهادها به رای گذاشته می شود. چه کسانی رای 
بیشتر  که  ایده هایی  و  طرفداران.  بقیه  می دهند؟ 
مورد  کارکنان شرکت  توسط  بیاورند،  رای  بقیه  از 
بررسی قرار می گیرند. ایده های منتخب به محصول 
که  فردی  فروش.  برای  و می روند  تبدیل می شوند 
ایده را پیشنهاد کرده، یک درصد حق امتیاز دریافت 
می کند. این اجتماع بزرگ طرفداران لگو، حاال بالغ 
بر یک میلیون نفر جمعیت دارد. بیش از 2۶ هزار 
ایده تاکنون پیشنهاد شده و 28 مجموعه محصول 
بر اساس این ایده ها تولید شده، از جمله مجموعه 
»زنان ناسا« و پیانو لگو که قابل نواختن است. این 
شرکت که 87 سال از تاسیس اش می گذرد از طریق 
برای  »تولید  مرحله  از  توانسته  وب سایت  همین 
مشتری« وارد یک مرحله دیگر شود: »تولید همراه 
محصول  ساخت  در  که  طرفداران«  از  اجتماعی  با 

سهیم هستند.
»اجتماع  شرکت های  درباره  تحقیقاتمان  طی  ما 
تشکیل  در  شرکت ها  به  کمک  به دنبال  و  محور« 
اجتماع  یک  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اجتماعات 
یک  است.  مشتریان  از  گروهی  از  فراتر  واقعی، 
هم  دور  مرتبا  که  افراد  از  گروهی  یعنی  اجتماع 
مهم  برایشان  که  چیزی  خاطر  به  می شوند،  جمع 
است. این در مورد شرکت پورشه هم صدق می کند. 
ما به این شرکت کمک کردیم که به جای صحبت 
با مخاطبان از طریق آگهی و بازاریابی، فضایی برای 
طرفداران پر و پا قرص خود ایجاد کند که بتوانند از 
طریق اپلیکیشن ها و کلوپ ها با هم مستقیما ارتباط 
از  با استفاده  بگیرند. رانندگان عالقه مند می توانند 
دارد،  نام   »ROADS« که  شرکت  این  اپلیکیشن 
یکدیگر  اختیار  در  را  خود  پیشنهادی  مسیرهای 
می شود  آنها  ارتباط  باعث  که  چیزی  بگذارند. 

چیست؟ عشق به رانندگی.
فنی  ابزارهای  از  بسیاری  گذشت،  که  دهه  ای  در 
که برای تشکیل اجتماعات الزمند، در دسترس ما 
مشتری  با  مشارکت  جدید،  دهه  در  گرفتند.  قرار 
هم آسان تر خواهد شد، هم فراگیرتر. در برابر این 
تحول، واکنش نشان دادن کافی نیست. باید آن را 
با تمام وجود بپذیریم. به این منظور، این سه نکته 

مهم را در نظر داشته باشید:
درس اول: به مشتریان اعتماد کنید

است  تدریجی  اقدامات  یکسری  »اجتماع سازی« 
می شوند؛  انجام  مشارکت  ایجاد  راستای  در  که 
که  کوچک  و  بزرگ  مقیاس  در  مشارکت هایی 
ارشد  به سازمان و مدیران  اعتماد مردم  الزمه اش، 
زبانزد  همایش هایش  که   »TED« مجموعه  است. 
شرکت  این  بگیرید.  نظر  در  را  است  عام  و  خاص 
کارشان  ابتدا  آنها  شد.  تاسیس   198۴ سال  در 

این  در  کسانی  فقط  و  بود  همایش  برگزاری  فقط 
شده  دعوت  قبل  از  که  داشتند  حضور  همایش ها 
بودند. در سال 2۰۰9 آنها تصمیم گرفتند طرحی 
به نام »TEDx« را اجرا کنند که گام بزرگ و مهمی 
بود. این طرح به افراد داوطلب این امکان را می داد 
که به طور مستقل در شهرهای خود همایش هایی به 
سبک همایش های TED برگزار کنند. با اجرای این 
طرح، خیل عظیمی از شرکت کنندگان می توانستند 
در این همایش ها شرکت کنند، از جمله کسانی که 
 TED توانایی مالی شرکت در همایش های مرکزی
را نداشتند )هزینه این همایش ها در سال 2۰18، 

1۰ هزار دالر بود(.
را  فرآیند  تمام   ،TEDx طرح  اجرای  از  پیش  آنها 
برنامه ریزی و سازماندهی کردند. اما می دانستند که 
و سوژه ها  اجرای جلسات خصوصی  فقط روی  اگر 
را  برنامه ریزی ها  و  کنند  تمرکز  مخاطبان خاص  و 
دیگر  بعد  به  جایی  یک  از  دهند،  انجام  خودشان 
به  حاال  اما  داشت.  نخواهند  چندانی  تاثیرگذاری 
دادن  و  سازمان  از  خارج  افراد  به  اعتماد  واسطه 
به  شرکت  این  آنها،  به  عمل  آزادی  و  اختیارات 
مقیاس  در  را  ایده هایشان  که  کرده  کمک  مردم 
سال   1۰ طی  دهند.  نشر  و  گسترش  قابل توجهی 
گذشته، بیش از ۳۰ هزار رویداد TEDx با حمایت 
کارکنان دفتر مرکزی این شرکت که تعدادشان به 

2۰ نفر نمی رسد برگزار شده است.
ما در گفت وگو با »جی هراتی«، مدیر اجرایی این 
دارد  وجود   TEDx چرا  که  پرسیدیم  او  از  شرکت 
و چرا تا این حد موفق است در حالی که بسیاری 
مخاطبان  با  نتوانسته اند  رسانه ای  شرکت های  از 
ما  به  جواب  در  او  دهند؟  تشکیل  اجتماع  خود، 
به  شرکت(  عامل  )مدیر  اندرسون  »کریس  گفت: 
هدف  یک  او  نظر  از  طرح  این  دارد.  اعتماد  مردم 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3631577-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
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نگاه آخر

سقف سبز زندگی

از  بسیاری  کرونا  ویروس  تاب  و  تب  روزها  این  اگرچه 
فعالیت های زندگی را مختل کرده است، اما هنوز زیر این 
الیه های وهم و اخبار نگران کننده، زندگی و امید جریان 

دارد.
کریمیان و خانواده اش در کنار هم روزهای خود را زیر 
سبز سقف گلخانه و دور از هیاهوی شهر سپری می کنند. 
برداشت محصوالت و هرس  امور گلخانه،  به  رسیدگی 
گیاهان در این گلخانه به صورت خانوادگی انجام می شود.
یداله کریمیان از کارآفرینان استان چهارمحال و بختیاری 
است که حدود 1۰ سال است به فعالیت گلخانه داری 
مشغول است وبرای 8 نفر به صورت دائم و 1۶ نفر به 
عمده  است.  نموده  زایی  اشتغال  ایجاد  فصلی  صورت 
محصوالتی که در این گلخانه کشت می شود صیفی جات، 

توف فرنگی و گل و گیاهان تزئینی است.

https://www.mehrnews.com/photo/4865554/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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