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لـزوم اعـالم تنفـس 
برای قراردادهای صنایع زیرساختی

ویرانگری برخی از رخدادها ابعاد متعدد و متفاوتی دارد که 
باشد. آنچه  امکان پذیر  از بحران  درک کامل آنها شاید پس 
امروز پیش روی کشور قرار دارد، بحرانی است که جان مردم 
به  اپیدمی ویروس کووید-1۹ موسوم  را نشانه گرفته است. 
ویروس کرونا، به دلیل شیوع سریع، آسان و همه گیرش، در 

زمان کوتاهی ابعادی گسترده پیدا کرد.
اگرچـه لـزوم مراقبت، آگاهی بخشـی و حفظ جان شـهروندان ایرانی 
اولیـن و مهم تریـن اقـدام در برابـر ایـن بیماری اسـت، امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع ابعـادی گسـترده دارد، به شـکلی که 
گاه بخش هایـی از آن نظیـر حوزه هـای اقتصـادی نادیـده انگاشـته 
می شـوند.ویروس کرونـا اقتصـاد را هـم بـه نوعـی درگیـر و مبتـا 
می کنـد و در ایـن میـان مهم تریـن بخـش درگیـر، نیـروی انسـانی 
اسـت. کارخانه هـا، شـرکت ها و در شـکلی کان تـر و خطرپذیرتـر، 
پروژه هـا نیـز در معـرض بیمـاری قـرار می گیرنـد، چراکـه کارکنان 
آنهـا ناگزیرنـد در محل کار خود حضور یابند و البته در این شـرایط 
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بحرانی هیچ سـازمان یا نهادی ضرر ناشـی از شیوع 
بیمـاری و تعطیلـی فعالیـت آنها را جبـران نخواهد 
کارخانه هـای  از  برخـی  و  شـرکت ها  البتـه  کـرد. 
از  ناشـی  اقتصـادی  زیـان  پذیـرش  بـا  تولیـدی 
شـیوع بیمـاری کرونـا و تعطیلـی فعالیت هایشـان 
می تواننـد بـا بحـران مواجهـه کننـد، امـا در تولید 
برخـی از کاالهـا و خدمـات کـه براسـاس تعهـدات 
قـراردادی شـکل می گیـرد، ایـن امـکان عمـا تنها 
بـا پذیـرش کارفرما ایجـاد می شـود.این مسـاله در 
کسـب وکارهایی کـه کارفرمـای اصلـی آنهـا دولـت 
اسـت )B to G(، ابعـادی کان تـر پیـدا می کنـد. 
صنعـت بـرق هـم یکـی از ایـن صنایـع اسـت کـه 
حـاال پروژه هایـش پس از فراز و نشـیب های بسـیار 
از جمله نوسـانات نـرخ ارز و عـدم دریافت به موقع 
مطالبـات و تحریم هـا، بـا یـک بحـران تـازه بـه نام 

ویـروس کرونـا مواجه شـده اند.
مســاله اینجــا اســت کــه محیــط پروژه هــا عمدتــا 
ــرد.  ــی ک ــوان آن را ضدعفون ــوده و نمی ت ــیع ب وس
بــه عــاوه اکثــر کارفرمایــان طــرف قــرارداد 
بــا شــرکت های ســازنده، پیمانــکار و مشــاور، 
و  پروژه هــا  در  را  الزم  بهداشــتی  تمهیــدات 
کارگاه هــای مربــوط بــه آنهــا نیندیشــیده اند. 
کارکنــان  و  مهندســان  کارگــران،  بنابرایــن 
پیمانــکار و مهندســی  و  شــرکت های ســازنده 
ماننــد  عمــا  پروژه هــا  محیــط  در  مشــاور 
ســربازانی بی ســاح در برابــر هجــوم ایــن بیمــاری 
به عنــوان  نه تنهــا  هســتند.دولت  همه گیــر 
ــی،  ــن اپیدم ــازماندهی ای ــیدگی و س مســوول رس
ــر  ــا ناگزی ــن پروژه ه ــای ای ــوان کارفرم ــه به عن بلک
ــا  ــان پروژه ه ــامتی کارکن ــت س ــه وضعی ــت ب اس
در صنعــت بــرق و ســایر صنایــع رســیدگی کنــد و 
ــا  ــا اعــام شــرایط فورس مــاژور ی ایــن امــر جــز ب

فوق العــاده و توقــف مقطعــی آنهــا تــا گــذر از ایــن 
بحــران، امکان پذیــر نخواهــد بــود.

نکتــه دیگــری کــه نبایــد از نظــر دور داشــت 
ایــن اســت کــه شــیوع بیماری هــای واگیــردار در 
ــی از  ــوان یک ــم به عن ــان ه ــی پیم ــرایط عموم ش
ــن  ــر همی ــده و ب ــر ش ــاژور ذک ــق فورس م مصادی
اســاس کارفرمایــان موظفنــد بــه شــکلی کــه 
حقــوق مــادی و معنــوی طرفیــن قــرارداد حفــظ 
شــود، اقــدام مناســبی را براســاس شــرایط قــرارداد 
ــان  ــامتی کارکن ــان و س ــظ ج ــور حف ــه منظ و ب
ــد. ــام دهن ــکار انج ــازنده و پیمان ــرکت های س ش

به عنــوان  دولــت  می رســد  به نظــر  بنابرایــن 
ــن  ــور و همچنی ــاد کش ــی اقتص ــن متول اصلی تری
کارفرمــای بســیاری از پروژه هــای زیرســاختی، 
عــاوه بــر تعییــن تنفــس بــرای اجــرای پروژه هــا 
و دریافت هــای بیمــه، مالیــات و اقســاط تســهیات 
بانکــی، زمینــه را بــرای پرداخــت مطالبــات معــوق 
ــا  ــم آورد ت ــکار فراه ــازنده و پیمان ــرکت های س ش
حداقــل تــا انــدازه ای از ابعــاد خســارات وارد شــده 

ــد. ــرکت ها بکاه ــه ش ب
ــروژه و  ــرای پ ــا و اج ــس در پرداخت ه ــن تنف ای
ــت  ــا اس ــه مدت ه ــی ک ــت مطالبات ــه پرداخ البت
ــی  ــه و عقای ــت عادالن ــک حمای ــده، ی ــوق مان مع
تجهیــزات  تولیــد  ظرفیت هــای  حفــظ  بــرای 
ــن بخــش  ــی و مهندســی اســت. ای ــات فن و خدم
تصمیم ســازی های  هزینــه  اســت  ســال ها 
نادرســت و بی ثباتی هــای اقتصــادی و شــرایط 
سیاســی بین المللــی کشــور را بــا بیشــترین زیــان 
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ــاال ش ــد. ح ــت می کن پرداخ
شــاید آخریــن فرصــت دولــت بــرای اعمــال یــک 
ــظ  ــرای حف ــت ب ــاری از ران ــح و ع ــت صحی حمای

ــد. ــش باش ــن بخ ای

واکنش شرکت توزیع برق 
تهران به قطع برق واحدهای 

تجاری
شرکت توزیع برق تهران در واکنش به گزارش 
برق  قطع  برای  مناطق  برق  شرکت های  تماس  
مکفی  تعامل  که  کرد  اعالم  تجاری  واحدهای 
دریافت  خصوص  در  پایتخت  مشترکان  با 

هزینه های برق خواهیم داشت.
خبرگزاری   اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

خبر  به  پاسخ  در  تهران  برق  توزیع  فارس،شرکت 
درج شده با موضوع تماس  شرکت های برق مناطق 
ارائه  توضیحاتی  تجاری  واحدهای  برق  قطع  برای 

کرد.
خصوص  در  پایتخت  مشترکان  با  مکفی  تعامل 

دریافت هزینه های برق
ایجاد  لزوم  و  وجود آمده  به  شرایط  به  توجه  با 
تسهیات برای آن دسته از متقاضیان و مشترکان 
به  مربوط  جانبی  مسائل  درگیر  که  برق  محترم 
شرایط کنونی هستند و پیرو نامه اباغی به مناطق 
دلیل  به  برق  قطع  عنوان  هیچ  به  تهران،  در  برق 
عدم پرداخت بدهی برق مصرفی در بازه زمانی فعلی 

انجام نخواهد شد.
که  نیز  شده  انجام  تلفنی  تماس های  خصوص  در 
توسط برخی از مناطق برقرار شده است، به اطاع 
می رساند این تماس ها صرفاً به منظور اطاع رسانی 
اباغیه ای  این شرکت در طی  به مشترکان بوده و 
به مناطق برق 22 گانه برق در پایتخت، آنها را ملزم 
کرده است،  مساعدت و مهلت الزم به منظور پرداخت 
بدهی برق مصرفی به آن دسته از مشترکین بدهکار 

انجام شود.
همچنین گفتنی است؛ ارائه خدمات غیر حضوری از 
طریق سامانه تلفنی 1521 و لزوم ایجاد تسهیات 
آمده،  وجود  به  شرایط  دلیل  به  مشترکین  جهت 
درخواست  شده اند  مکلف  پایتخت  22 گانه  مناطق 
آن دسته از مشترکان که خواهان استمهال هزینه 
قطع  از  مأمورین  و  صادر  را  هستند  مصرفی  برق 

جریان برق مشترکان، خودداری کنند.
در حال حاضر تمامی خدمات این شرکت در تمام 
بخش ها همچون گذشته به صورت غیرحضوری از 
طریق دو سامانه 1521 و 121 به صورت دائم برای 
مشترکان و شهروندان پایتخت در حال انجام است.
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بودجه وزارت نیرو به پول آب و 
برق متکی است/ تا اردیبهشت 

با مشترکان مدارا می کنیم
وزیر نیرو با بیان اینکه اگر دریافت قبوض آب 
و برق با مشکل مواجه شود، اختالل حاصل از 
مشترکان  به  رسانی  خدمات  کندی  سبب  آن 
می شود، گفت: بخش عمده ای از بودجه وزارت 
نیرو متکی به منابع داخلی یعنی قبوض آب و 

برق است.
در  اردکانیان  رضا   ، فارس  خبرگزاری  گزارش  به  
جمع  در  #هرهفته_الف_ب_ایران  پویش  پایان 
خبرنگاران با اشاره به اینکه به دلیل رکود موجود در 
کسب و کار با شیوع بیماری کرونا اعام کردیم تا 
برای مشترکانی که امکان پرداخت قبوض آب و برق 
را ندارند تا پایان اردیبهشت مدارا شود، گفت: بخش 
عمده ای از بودجه وزارت نیرو متکی به منابع داخلی 
یعنی قبوض آب و برق است، پس اگر دریافت این 
قبوض با مشکل مواجه شود، اختال حاصل از آن 
سبب کندی خدمات رسانی به مشترکان می شود، 
هر چند که البته در عین حال آترا به همه شرکت ها 

اباغ کردیم.

وزیر نیرو ادامه داد: برنامه  جدید و همه جانبه تری 
در چارچوب تداوم پویش در سال آینده تدوین شده 
تا  است  نهایی شدن  در حال  آن  پیشنهاد  و  است 
بتوانیم با عنوان »اصاح مصرف در فرصت تحریم« 
در  فقط  نه  و  فعالیت ها  همه  بر  چتری  عنوان  به 
مصرف آب و برق بلکه در مصرف هر منبع دیگری 
غیرمنقول   اموال  و  تجهیزات  مالی،  منابع  از  اعم 

پویش را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: انتخاب عنوان اصاح مصرف از این 
رو انتخاب شده که کلمه مدیریت مصرف به نوعی 
ذهن  به  را  کار  این  اجرای  برای  مدیران  حضور 
متبادر می کند، اما در اصاح مصرف تمام مردم در 
هر طبقه و هر موقعیتی در این طرح ملی و در این 
شرایط تحریم که به ملت ما تحمیل شده در بهینه 

کردن مصرف مشارکت کنند.
با  پروژه   227 بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
در  تومان  میلیارد   560 و  هزار   33 سرمایه گذاری 
که  اخیر  هفته  دو  جز  به  افزود:  پویش  این  قالب 
بهره برداری پروژه ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، در طول 20 هفته 31 سفر در چارچوب این 
پویش انجام شد که چهار مورد از این ها با حضور 
رییس جمهوری، چهار مورد با حضور رئیس مجلس 
شورای اسامی و دو مورد دیگر با حضور معاون اول 

رئیس جمهوری بوده است.
وی همچنین از بهره برداری سه نیروگاه و 40 پروژه 
صنعت آب و برق کشور در 15 استان در فصل بهار 
99 با سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد تومان خبر داد.

وزیر نیرو با اشاره به سیاب های ابتدای سال اظهار 
به  مردم  خوب  تاب آوری  با  سیاب ها  این  داشت: 
نحو مناسبی مدیریت شد، تابستان امسال را هم با 
مشارکت مردم و فعاالن بخش تولید بویژه اوج بار 

آن به مدد همکاری ها سپری کردیم. 

در مپنا؛ تولید توربین های تولید 
برق با سوخت هیدروژن

 مدیرعامل مپنا از ساخت توربین هایی با مصرف 
سوخت هیدروژن بجای سوخت فصیلی و تولید 

آب بجای دود خبرداد.
سوخت  با  برق  تولید  توربین های  ولید  ت
هیدروژنعباس علی آبادی در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه با 
ساخت این توربین ها در لبه دانش دنیا قرار گرفتیم 
افزود: ما هیدروژن را که یک سوخت پاک است از 
توربین  این  در  و  گرفته  پذیر  تجدید  یروگاه های  ن
مصرف می کنیم و خروجی آن بجای دود، آب است.
به  آینده  سال  توربین ها  این  اینکه  بیان  با  ی  و
این  گفت:  می شود  عرضه  کشور  یروگاه های  ن
طراحی  کشور  برق  شبکه  با  متناسب  وربین ها  ت
توربین های  جایگزین  می تواند  و  شده  ساخته  و 
قدیمی شده و قدرت اسمی آن ها را تا 70 مگاوات 

افزایش می دهد.
را  فعلی  نیروگاه های ساده  راندمان  مدیرعامل مپنا 
در کشور 33 درصد و سیکل ترکیبی را 49 درصد 
دانست و ادامه داد: این توربین ها می توانند راندمان 

نیروگاه های ساده را تا 40 درصد و سیکل ترکیبی 
را تا 60 درصد افزایش دهد.

علی آبادی با اشاره به اینکه مدرن ترین توربین های 
در  هیدروژن  کامل  مصرف  به  قادر  هنوز  هان  ج
نیروگاه ها نیستند افزود: ما درحال حاضر می توانیم 

تا 60 درصد هیدروژن را جایگزین متان کنیم.
در  هیدروژن  سوخت  با  نیروگاه  اولین  گفت:  ی  و
جویی  برصرفه  عاوه  تا  شد  خواهد  نصب  هران  ت
آالینده  گاز های  دیگر  و   co۲ گاز  بجای  وخت  س
آب تولید کنیم. مدیرعامل مپنا برقی سازی کشور 
را با توجه به ظرفیت ۸3 مگاواتی نیروگاهی نصب 
شده در کشور به عنوان یک فرصت افزود: مپنا در 
است،  کرده  آغاز  را  فعالیت گسترده ای  بخش  ین  ا
سریع  شارژ  برای  الزم  زیرساخت های  اسیس  ت
با کمک  استان های مختلف کشور  برق در  وسایل 
وزارت نیرو و ساخت خودرو های برقی که تاکنون 
در فهرست تولید شرکت های خودرو ساز کشور قرار 
نداشتند از جمله فعالیت های انجام شده مپنا است.

علی آبادی برقی سازی اتوبوس، مینی بوس، تاکسی 
و موتور را از توانمندی های قابل اجرای مپنا دانست 
هوشمند  مپنا  در  شده  تولید  خودرو های  گفت:  و

هستند و به زودی رونمایی می شوند. 
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حمایت دولت از احداث 
نیروگاه های برق خورشیدی در 

منطقه ویژه المرد
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان فارس 
گفت: استقرار نیروگاه های خورشیدی در منطقه 
و  اقتصادی  توجیه  دارای  اقتصادی المرد  ویژه 

مشمول حمایت های دولت می شوند.
کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در المرد گفت: 
و  منابع  به  دسترسی  به  باتوجه  المرد  هرستان  ش
برپایه  همچنین  و  منطقه  این  در  متنوع  زیت های  م
سیاست های ملی آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل، 
به عنوان یکی از نقاط توجیه پذیر برای ایجاد و استقرار 

صنایع و نیروگاه های برق محسوب می شود. 
کریمی در ادامه گفت: منطقه ویژه اقتصادی المرد به 
لحاظ تابش خورشید در تمامی روزهای سال و شرایط 
مناسب جغرافیایی و اقلیمی برای جانمایی و احداث 
برخوردار  ای  ویژه  شرایط  از  یروگاه های خورشیدی  ن

است. 

از محیط  با هدف حفاظت  اینکه دولت  بیان  با  وی 
زیست از توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر حمایت 
می کند، افزود: بخش خصوصی در زمینه تولید برق، 
برق  تمامی  نیرو  وزارت  و  ندارد  دولتی  رقیب  یچ  ه
تولیدی را به صورت تضمینی و با عقد قرارداد طوالنی 

مدت از سرمایه گذاران خریداری می کند. 
کریمی گفت: بیش از 90 درصد نیروگاه های برق در 
استان فارس مربوط به بخش خصوصی است و در حال 
حاضر در این استان، بیش از 100 مگاوات برق تولیدی 
توسط نیروگاهای کوچک به صورت تضمینی خریداری 

می شود. 
این مسئول ادامه داد: آنطور که پیش بینی می شود با 
توجه به استقرار صنایع بزرگ و انرژی بر در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد و از آنجاییکه تولید برق هرچه نزدیک 
رو  این  از  است،  تر  اقتصادی  باشد  مصرف  محل  ه  ب
سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه های برق بویژه 
نیروگاه های خورشیدی در این نقطه از استان فارس 

دارای توجیه اقتصادی است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس اضافه کرد: 
باتوجه به مشوق ها و معافیت های مالیاتی و گمرکی در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز راه اندازی نیروگاههای 
برق در سایت انرژی بر این شهرستان اقتصادی تر می 
باشد. منطقه ویژه اقتصادی المرد از زیرمجموعه های 
ایمیدرو در جنوب استان فارس واقع شده است که 
میزبان صنایع آلومینیوم جنوب، نیروگاه خورشیدی 
10 مگاواتی، نیروگاه سیکل ترکیبی 930 مگاواتی، 

کارخانه های تولید سنگ مصنوعی و آسفالت است.
در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز تولید 
با  آلومینیوم و صنایع مرتبط  شمش منیزیم، فوالد، 
پایین دست، نیروگاه های برق و صنایع پتروشیمی، نفت 
و گاز، سیمان و استقرار صنایع مادر پیش بینی شده 

است. 

حرارتی  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
مراسم  در  شنبه  سه  روز  طلب«  طرز  محسن  «
افتتاح  افزود:  فتتاحیه 25 طرح بزرگ بخش برق  ا
نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی دولتی کاس"F"در 
بندرعباس و واحدهای نخست و سوم نیروگاه های 
عسلویه و پرند در استان تهران امروز انجام شد که 

ظرفیت نیروگاهی کشور را اضافه کردند.
وی ادامه داد: ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کاس 
واحد  از  F هنگام 307 مگاوات و ظرفیت هر یک 
های بخار نیروگاه های عسلویه و پرند 160 مگاوات 
است. مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: راندمان 
سیکل ترکیبی کاس F هنگام 5۸ درصد و راندمان 
درصد   45 حدود  در  پرند  و  عسلویه  های  یروگاه  ن

است.

نیروگاه  اصلی هر سه  داد: سوخت  ادامه  طرزطلب 
آنها  پشتیبان  و  جایگزین  سوخت  و  طبیعی  از  گ

گازوییل است.
کاس  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ساخت  هزینه  ی  و
و گفت:  اعام کرد  یورو  میلیون  را 4۸9  F هنگام 
هزینه واحدهای بخار پرند و عسلویه هر کدام 136 

میلیون یورو بوده است.
اجرای  از  هدف  حرارتی  برق  شرکت  عامل  دیر  م
نیاز  به  پاسخگویی  تولید،  افزایش  را  طرح ها  ین  ا
پایایی  و  پایداری  در کشور،  بار  افزون مصرف  روز 
راندمان  بردن  باال  طرزطلب  کرد.  عنوان  بکه  ش
نیروگاه ها، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش 
این  از دیگر اهداف  آالینده های زیست محیطی را 

طرح ها برشمرد. 

مدیرعامل شرکت برق حرارتی؛۶2۷ مگاوات به ظرفیت برق کشور 
افزوده شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی گفت: همزمان با بهره برداری از سه طرح نیروگاهی 
۶2۷ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد.
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تعویض کولر های گازی و صرفه جویی چشمگیر انرژی
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو: کاهش ده هزار مگاوات مصرف برق با تعویض کولر های گازی 

فرسوده معادل سه سال افزایش ظرفیت تولید برق در کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایون حائری در آخرین هفته از افتتاح طرح های آب و برق 
در قالب پویش آب برق ایران افزود: امسال طرح تعویض کولر های گازی فرسوده در کشور اجرا می شود که 
این کولر ها در تابستان 25 هزار مگاوات برق مصرف کرده اند که این مصرف نیازمند افزایش ظرفیت تولید 

برق ساالنه در کشور است. 
وی گفت: ما امروز سه هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کردیم که اگر با تعویض کولر های گازی 

فرسوده ده هزار مگاوات صرفه جویی شود این معادل سه سال افزایش ظرفیت جدید در کشور است.
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: تعویض این کولر ها با کمک توان داخلی انجام خواهد شد.

وی در خصوص برقی کردن موتورسیکلت ها گفت: این طرح امسال شروع شده، نشست هایی با سازندگان 
داخلی انجام شده است که طی آن 5 هزار دستگاه موتورسیکلت های مصرفی در صنعت برق به صورت 

برقی خواهند شد.
حائری با اشاره به اینکه دستگاه شارژ آن ها نیز در کشور ساخته شده است گفت: برخی از این دستگاه ها را 

نیز شرکت مپنا در دست ساخت دارد.
وی افزود: خدمات رسانی موتور های برقی در مقایسه با موتور های بنزینی بسیار بهتر است به همین دلیل 
ما سال آینده همه موتور های مصرفی در صنعت برق را در سراسر کشور با موتور های برقی تعویض خواهیم 

کرد. 

4۰ درصد مصرف برق تهران 
با کنتورهای هوشمند رصد 

می شود
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
نزدیک  حاضر  حال  در  گفت:  تهران  شهر  رق  ب
انرژی برق در پایتخت،  ه 4۰ درصد از مصرف  ب

توسط کنتورهای هوشمند، پایش شده و تحت 
نظارت لحظه ای است.

شرکت  عمومی  روابط  شنبه  سه  روز  گزارش  ه  ب
توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ حسین صبوری در 
این باره اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه های 
از ۸5 هزار دستگاه  قتصاد مقاومتی تاکنون بیش  ا
کنتور هوشمند برای مشترکان نصب شده است که 
پایش  لحظه ای  برق  مصرف  وضعیت  آن  اساس  ر  ب

می شود.
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  افزود: شرکت  وی 
رتبه نخست کشور در نصب کنتورهای هوشمند را 

کسب کرده است.
تهران  شهر  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
کنتور  دور  راه  از  قرائت  امکان  ایجاد  داد:  دامه  ا
قدرت،  و ضریب  جریان  ولتاژ،  مقادیر  و  مشترکان 
کاهش مصارف غیرمجاز، فراهم شدن بستر اصاح 
الگوی مصرف و امکان مشارکت مشترکان در برنامه 
وکاهش  بار  پاسخگویی  و  مصرف  مدیریت  ای  ه
شبکه  فنی  تلفات  مانیتورینگ  و  غیرفنی  لفات  ت
نصب  اجرای  دستاوردهای  ترین  مهم  از  وزیع  ت

کنتورهای هوشمند است.
های  کنتور  تکنولوژی  ویژگی  به  اشاره  با  وی   
دیجیتالی گفت: در حال حاضر امکان کنترل ولتاژ 
حدود یک میلیون مشترک فراهم شده است که به 
صورت خود کار در زمان قرائت لوازم اندازه گیری، 
ولتاژ مشترکان، ثبت و در صورت هرگونه مغایرت با 
استاندارد های تعیین شده، داده های ثبت شده، به 
منظور رفع مغایرت به مناطق برق ارجاع می شود.

برق  از وضعیت مصرف  اطاع  کرد:  تاکید  صبوری 
مشترکان در شرایط بحران همچون افزایش ناگهانی 
مصرف  مناسب  کنترل  باعث  تابستان  پیک  در  ار  ب
برق و حفظ پایداری شبکه توزیع برق پایتخت شود.
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استمهال هزینه های برق 
مصرفی تا اردیبهشت

شرکت توانیر با ابالغیه جدیدی اعالم کرد که آن 
دسته از مشترکان خانگی و یا سایر مصارف آمپری که 
در خواست استمهال هزینه های برق مصرفی را دارند 
تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ مهلت پرداخت داده 

شود.
به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
پـس از اینکـه هفتـه گذشـته رضـا اردکانیـان وزیر 
نیـرو در حاشـیه افتتـاح طرح هـای آب و بـرق در 
چنـد اسـتان به صـورت ویدئو کنفرانـس اعام کرد 
کـه بـه شـرکتهای توزیـع بـرق و شـرکتهای آب و 
فاضـاب توصیـه کـرده ام کـه اگـر چنانچـه مـردم 
بـا تاخیـر در پرداخـت بهـای آب و بـرق مواجـه 
می شـوند، حداکثر همراهی را با مشـترکان داشـته 
باشـند، برخـی از مشـترکان بـرق کـه اتفاقـا بدهی 
زیـادی هـم دارند از ایـن فرصت نهایت اسـتفاده را 
بـرده و از پرداخـت پـول بـرق خود خـودداری می 

 . د ن ن ک
البتـه بـرق مناطـق نیـز بـا ایـن اسـتناد کـه بایـد 
مهلـت هزینه هـای بـرق مصرفـی را تـا اردیبهشـت 
مـاه بدهنـد در تمـاس با برخـی مشـترکان تجاری 
کـه بدهی هـای زیادی هـم دارند از آنها خواسـتند 

کـه بـرق مصرفـی خـود را پرداخـت کنند.

ایـن تمـاس هـا در اذهـان برخـی مشـترکان ایـن 
طـور بـرآورد شـده کـه چـون وزیـر نیـرو گفتـه و 
توصیـه کـرده اسـت، پـس بایـد پـول برق خـود را 
فعـا پرداخـت نکننـد، در حالـی که ایـن اظهارات 
وزیـر نیـرو بـرای بدهی هـای گذشـته نبـوده اسـت. 
نیـر نیـز دقایقـی پیـش بـا ارسـال  شـرکت توا
اباغیـه ای خطـاب بـه مدیـران عامل شـرکت های 
بـرق منطقـه ای و توزیـع نیـروی بـرق سراسـر 
کشـور، مـواردی را برای همـکاری با مشـترکان در 
خصـوص دریافـت هزینـه بـرق مصرفی آنـان اعام 

. د ر ک
در ایـن اباغیـه که بـا امضای محمد حسـن متولی 
زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شـرکت توانیر 
ارسـال شـده، خاطرنشـان شـده اسـت: بـا توجه به 
شـرایط بـه وجـود آمـده و لـزوم ایجـاد تسـهیات 
بـرای آن دسـته از متقاضیـان و مشـترکان برق که 
درگیـر مسـائل جانبـی مربـوط بـه کرونا هسـتند، 
ترتیبـی اتخـاذ شـود تـا ضمـن آمادگـی و پایداری 

شـبکه بـرق، اقدامـات زیـر به عمـل آورند.
در ایـن اباغیه آمده اسـت که شـرکت هـا مکلفند 
نسـبت بـه ارائـه خدمـات غیرحضـوری و فـروش 
و خدمـات پـس از فـروش اقـدام و ضمـن اطـاع 
رسـانی عمومـی، تسـهیات الزم در ایـن زمینـه را 

در اختیـار متقاضیـان قـرار دهنـد.
همچنیـن بـه آن  دسـته از مشـترکان خانگـی و یا 
سـایر مصـارف آمپـری کـه در خواسـت اسـتمهال 
هزینـه هـای بـرق مصرفـی را دارنـد، تـا پایـان 
اردیبهشـت مـاه سـال 99 مهلـت پرداخـت داده 

. د و ش
اسـت کـه هزینـه  اعـام شـده  اباغیـه  یـن  ا در 
انشـعاب درخواسـتی متقاضیان برق در اقسـاط سه 

ماهـه دریافـت شـود.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز خواستار پرداخت فوری قبوض شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خواستار پرداخت فوری قبوض توسط مشترکان شد.

عادل کاظمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه  شبکه  برق رسانی در گروی سرمایه گذاری و 
پرداخت قبوض برق است، افزود: تاش برای خدمات  رسانی در بخش های مختلف توسعه  شبکه، سازماندهی 
و سیستم  های برق  رسانی، بدون پرداخت به  موقع قبوض برق توسط مشترکین و سرمایه گذاری ممکن 

نیست.
وی از عموم مشترکان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق تبریز  درخواست کرد در خصوص پرداخت 
صورتحساب های قبوض برق مصرفی جدیت به  خرج داده و این شرکت را برای اجرای هر چه بهتر برنامه های 

در نظر گرفته شده در خصوص توسعه و خدمات رسانی یاری کنند.
کاظمی ابراز امیدواری کرد در سایه ی همکاری  کلیه  مشترکین هیچ روز و فصلی از سال شاهد خاموشی و 

قطغی برق نباشیم.
وی یادآوری کرد: با توجه به رشد فزاینده  مصرف برق در کشور، عموم مردم و مشترکین در صرفه جویی 
و مصرف بهینه ی برق مصرفی و پیشگیری از اسراف و اتاف بیهوده در مصرف انرژی تاش کنند تا سالی 

بدون خاموشی را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز  همکاری مردم در زمینه  مصرف و پرداخت به موقع هزینه های 

برق مصرفی را عاملی مهم در امر توسعه و پایدار نگه  داشتن شبکه  برق عنوان کرد. 
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گرانی انرژی در ترکیه و قطع 
آبونمان میلیون ها شهروند

افزایش نرخ گاز و برق در سالیان اخیر،  بسیاری 
از خانواده های ترکیه را با مشکل روبرو کرده و 
شمار قطع آبونمان برق و گاز از عدد 2۰ میلیون 

فراتر رفته است.
گرانی انرژی در ترکیه و قطع آبونمان میلیون هابه به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم"قطعاً در 
کشور ما" شمار خانواده هایی که توان پرداخت قبض 
برق و گاز را نداشته باشند و شمار خانواده هایی که 
به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت قبض"جریان برق 
و اشتراک گاز آنها قطع شود، به یک هزار هم نرسد.
اما در ترکیه چنین نیست. افزایش نرخ گاز و برق 
در سالیان اخیر، بسیاری از خانواده های ترکیه را با 
مشکل روبرو کرده و شمار قطع آبونمان برق و گاز 
از عدد 20 میلیون فراتر رفته است. درست شنیدید! 
خطای تایپی روی نداده است. رقمی وحشتناک و 

فراتر از بیست میلیون خانوار.
اتاق مهندسان برق ترکیه در گزارشی به این اشاره 
در  برق  آبونمان  نرخ  درصد  افزایش 15  که  کرده 

ترکیه، موجب آن شده که به طور میانگین 46 لیره 
به میزان قبض پرداختی خانواده ها افزوده شود.

به طور کلی و میانگین، هر خانوار ترکیه ای به شکل 
ماهانه 110 دالر از درآمد خود را به قبض برق،گاز و 
آب اختصاص می دهند که برای خانواده های دارای 
هزینه  اجتماعی،  تامین  معادل کف حقوق  آمد  در

سنگینی است.
افزایش قیمت پی درپی

قیمت بنزین در ترکیه در ماه های اخیر به 17 لیره 
برای هر لیتر رسید که پولی نزدیک به 3 دالر آمریکا 
است و این یعنی ترکیه ای ها گران ترین بنزین جهان 
را می سوزانند و کشاورزان این کشور نیز گران ترین 
گازوئیل جهان را در باک تراکتورهایشان می ریزند 
و این موضوع به شکل جدی موجب افزایش قیمت 

محصوالت غذایی می شود.
مردم  که  نیست  گازوئیل  و  بنزین  فقط  این  اما 
ترکیه را به ستوه آورده است. برق و گاز هم در این 
به  و  هستند  گران قیمتی  بسیار  نعمت های  کشور" 
برای  برق  آبونمان  پرداخت  میانگین  مثال:   عنوان 
و  دارای یک خانه کوچک   و  نفره  یک خانواده 4 

معمولی، فراتر از 200 لیره است.
یک  درآمد  از  درصدی   ۸ رقمی  یعنی  لیره   200
مساله  اما  ماهیانه.  حقوق  کف  دارای  خانواده 
هر  و  نیتس  ثابت  هم  قیمت   همین  که  اینجاست 
و  انرژی  حامل های  همه  قیمت  بار  یک  ماه  چند 
آبونمان های ماهانه باالتر می رود و خانواده هایی که 
درآمد ثابت دارند ناچارند سهمی را که به بهداشت 
و سامت و تفریح اختصاصل داده بودند به بخش 
انرژی و حمل و نقل بدهند. در نتیجه شمار قابل 
توجهی از خانواده ها برای پرداخت گرفتار می شوند 
و میلیون ها خانواده دست کم یک بار قطعی برق و 

گاز را تجربه کرده اند.

اساس  بر  که  است  قرار  این  از  قضیه  این  جزئیات 
آمارهای رسمی اعام شده از سوی وزارت انرژی و 
منابع طبیعی ترکیه افزایش نرخ برق و گاز طبیعی 

بر اقتصاد خانواده ها تاثیر گذاشته است.
روزنامه ینی چاغ در یک گزارش مفصل به بررسی 
چنین  و  پرداخت  برق  قطع  به  مربوط  ارهای  م آ
نوشته است:»تنها ظرف 3 سال یعنی از آغاز سال 
در  میادی   201۸ سال  پایان  تا  میادی   2 0 16
در  خانوار  هزار   ۸00 و  میلیون   17 ترکیه  اسر  سر
ترکیه دست کم یک بار قطع جریان برق را تجربه 
کردند و ناچار شدند عاوه بر پرداخت بدهی پیشین 

برای اتصال مجدد هزینه گزافی پرداخت کنند.«
همچنین در یکی از گزارش های دیگر ینی چاغ به 
این اشاره شده که در سال 2019 میادی جریان 
برق 3.5 میلیون خانوار به خاطر عدم پرداخت قبض 
قطع شده است و اشتراک گاز 710 هزار خانوار نیز 

به دلیل عدم پرداخت قبض بسته شده است.
در این گزارش به این اشاره شده که خانوارها برای 
رفع این مشکل چاره ای ندارند مگر دریافت وام از 
بانک ها. اما خانواده های زیادی هم هستند که برای 
و  از خیر گاز طبیعی گذشته  امین گرمای منزل  ت

زغال سنگ مصرف می کنند.
بر اساس اطاعات رسمی منتشر شده از سوی بازار 
ترکیه  کل  ترکیه  در   )EPDK( انرژی  نرخ  ظیم  ن ت
تنها  و  دارد  برق  مشترک  میلیون   44 به  دیک  ز ن
هزار  و 400  میلیون  میادی 14  در سال 201۸ 
مشترک الاقل یک بار سر و کارشان با اکیپ قطع 
برق افتاد که آماری معادل یک سوم کل مشترکین 

برق است!
اعضای  از  و  آنکارا  نماینده  وردی  حق  حیدر  ی  ل ع
حزب جمهوری خلق به منظور بررسی این موضوع 
وزیر انرژی ترکیه را به مجلس کشاند و از او در این 

مورد سوال کرد.
وزیر انرژی در پاسخ به این نماینده به این واقعیت 
اذعان کرد که در 4 سال اخیر میزان قطع اشتراک 
گاز و برق خانوارها معادل یک سوم بوده و دلیل آن 
به دشواری های تامین هزینه های کان تولید انرژی 
بازمی گردد و دولت نمی تواند بودجه و یارانه خاصی 

به این بخش اختصاص دهد.
چه باید کرد؟

ترکی  سیاسی  ساختار  و  اقتصاد  جغرافیا  رسی  ر ب
همواره  انرژی  و  سوخت  تامین  که  می دهد  ان  ش ن
یکی از پاشنه آشیل های بزرگ برای رشد و توسعه 
بوده و بخش قابل توجهی از درآمدهای ساالنه دولت 
انرژی می شود و در نتیجه  صرف تامین سوخت و 
انرژی برای ترکیه یک  نام دیپلماسی  موضوعی به 
ترکیه تاش  موضوع حیاتی و سرنوشت ساز است. 
کرده در سالیان گذشته با تقویت روابط خود با ایران 
آذربایجان روسیه عراق و اقلیم کردستان عراق برای 
حاال  و  بردارد  گام هایی  قیمت  ارزان  انرژی  مین  ا ت
و در دو حوزه حساس سواحل  در شرق مدیترانه 
جمهوری ترک قبرس شمالی و همچنین در لیبی 
در حال فعالیت برای عبور از این مشکل است، اما 
برای  این بحران  از  شواهد نشان می دهد که عبور 
دولت ترکیه آسان نیست و اگر راهکارهای اثرگذار و 
معقولی برای کمک به خانواده های کم درآمد درنظر 
گرفته نشود اصل عدالت و همسانی در برخورداری 
ز مواهب کشور زیر سوال می رود و فقرای ترکی  ا
ناچار خواهند شد که درآمد خود را فقط به تامین 
نان و انرژی اختصاص دهند و در بخش های حساس 
حیاتی و مهمی همچون بهداشت و سامت آموزش 
و فرهنگ و تفریح با مشکات بزرگی روبرو شوند و 
این مشکات رفته رفته دامن حزب عدالت و توسعه 

را بگیرد. 
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اقتصاد ایران

برداشت۶3۰ میلیون یورو از 
ذخائر ارزی لغو شد

میلیارد   3.4 برداشت  برای  دولت  شنهاد  ی پ
جهت  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  رویی  و ی
ارائه تسهیالت در چند بخش مختلف، با کاهش 

حدود ۶3۰ میلیون یورویی همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، چند سالی است که در الیحه بودجه 
ساالنه دولت جدولی شامل چند بخش برای تامین 
منابع از محل صندوق توسعه ملی قرار می دهد که 
در نهایت با مصوبه مجلس و البته مجوز مقام معظم 
رهبری در اختیار موارد پیش بینی شده قرار می گیرد.

برای سال آینده جدولی شامل 15 بخش با مجموع 
مبلغ سه میلیارد و 425 میلیون یورو پیش بینی شده 
بود که دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی به 
صورت تسهیات ارزی و با تضمین خود در اختیار 

آنها قرار دهد.
اما بعد از بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
که به صحن علنی آمد و مجددا برای رفع ایرادات 
به کمیسیون تلفیق رفت، گزارش نهایی نشان داد 
که مبلغ پیش بینی شده جهت برداشت از صندوق 
توسعه ملی کاهش داشته و به حدود دو میلیارد و 

795 میلیون دالر رسیده است.
این در حالی است که در جدول نهایی که احتماال 
با تایید شورای نگهبان در قانون بودجه قرار خواهد 
گرفت تعداد موارد پیش بینی شده به 13 مورد کاهش 
پیدا کرده که سه مورد حذف و یک مورد اضافه شده 
است؛ به طوری که تامین مالی برای پایداری و ارتقاء 
کیفی آب شرب شهرهای پرتنش، رفع مشکات حاد 
پسماندها و همچنین تامین منابع برای حمل و نقل 
دیگر  از سوی  است.  برون شهری حذف شده  لی  ی ر

منابع 50  با سقف  اهواز  فاضاب شهر  و  طرح آب 
میلیون یورویی به طرح های قبلی اضافه شد.

 795 و  میلیارد  دو  آینده  سال  در  اساس  این  ر ب
در  و  شده  برداشت  صندوق  منابع  از  دالر  لیون  ی م
قالب تسهیات به 13 طرح اختصاص پیدا می کند 
تحت  آبیاری  از: طرح  عبارتند  موارد  برخی  در  که 
فشار و نوین تا سقف 100 میلیون یورو، آبخیزداری 
و آبخوانداری تا 100 میلیون یورو، تخلیه بنیه دفاعی 
تا سقف دو میلیارد یورو، سازمان صداوسیما تا 150 
میلیون یورو، شرکت های دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهور تا 35 میلیون یورو و افزایش 
سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 

میلیون یورو.
در بودجه تاکید شده که تخصیص مرحله ای منابع 
به صورت ریالی و ارزی پس از تایید کمیته نظارت 
و  برنامه  سازمان  خزانه داری کل کشور،  از  متشکل 
بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات 
که  حال  عین  در  شود.  می  انجام  متولی  تگاه  س د
بازپرداخت این تسهیات در بودجه سنواتی 1400 
تا 1405 پیش بینی و باید به حساب صندوق توسعه 

ملی وارد شود.
باید گزارش عملکرد شش ماهه پرداخت  همچنین 
این تسهیات توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات 
نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و 

ارسال شود.
منظور  به   90 دهه  اوایل  از  ملی  توسعه  دوق  ن ص
نفت  صادرات  ساالنه  درآمدهای  از  بخشی  یره  خ ذ
و  آینده  نسل  از  پشتیبانی  برای  آن  فرآورده های  و 
همچنین توسعه کشور ایجاد شد که چارچوب خاصی 
برداشتی  گونه  هر  و  تعیین شده  آن  مصارف  رای  ب
خارج از اساسنامه باید با مجوز مقام معظم رهبری 

باشد. 

وضعیت حمایت های مالیاتی از 
کسب و کارهاکاهش تقاضا در بازاهای 
مختلف، کسب و کارهای زیادی را با مشکل 
مواجه کرده است که سازمان امور مالیاتی با 

ارسال بسته ای با 3 محور حمایتی به شورای 
هماهنگی سران قوا در پی حمایت از آنها 

برآمده است.
از  پس  ایران،   برق  صنعت  سندیکای  گزارش  ه  ب
شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن کاهش 
حضور مردم در اماکن عمومی، اقتصاد و بازار کشور 
شده  مواجه  تقاضا  کمبود  همچون  چالش هایی  ا  ب
است. همین امر موجب شده بیشتر مودیان مالیاتی 
همچون اصناف در پرداخت مالیات با مشکل مواجه 
مالیاتی  درآمدهای  معاون  مسیحی  محمد  شند.  ا ب
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مالیاتی  امور  زمان  ا س
و  از کسب  سازمان  این  مورد حمایت های  در  مهر 
کارهایی که در فضای کنونی دچار مشکل شده اند، 
اظهار داشت: برای حمایت از حوزه های مختلف که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند، 
مواردی  شامل  زمینه  این  در  حمایتی  بسته  ک  ی
صاحبان  برای  گواهی  دریافت  »امکان  چون  م ه
مدت  به  مالیاتی  مفاصا حساب  اخذ  برای  مشمول 
سه ماه«، »امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که 
مهلت قانونی آنها طی شده« و »لغو انجام عملیات 

اجرایی« پیشنهاد داده ایم. وی افزود: البته با توجه 
به اینکه اجرای این سیاست ها نیاز به مجوز دارد، 
هماهنگی  شورای  به  پیش  هفته  پیشنهادی  سته  ب
اقتصادی سران قوا ارسال شد، تا در صورت تصویب 

در دستور کار قرار گیرد.
از  پیش  ما  البته  کرد:  تصریح  همچنین  یحی  س م
هیأت های حل  جلسات  لغو  به  نسبت  بسته،  یه  ه ت
مهلت  نیز  دیگر  از سویی  و  اقدام  مالیاتی  ختاف  ا
برخورداری از بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه 

سال 1399 تمدید کردیم.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مجوز دارد
به گزارش مهر، مساله دیگری که در حوزه مالیات 
مالیات  موضوع  دارد،  اهمیت  کارها  و  کسب  ای  ر ب
با توجه به شرایط پیش  بر ارزش افزوده است که 
آمده برای اقتصاد کشور، نیاز به اعمال معافیت هایی 

موقت برای مودیان دارد.
دفتر  کل  مدیر  پور  رستم  علی  راستا،  همین  ر  د
حسابرسی مالیاتی، هفته گذشته در گفت و گویی 
اخذ  به  مربوط  موارد  بود:  گفته  مهر  خبرنگار  ه  ب
مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می شود و اگر 
قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود دولت و 
سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً 
سازمان  اینکه  یا  و  کنند  ارائه  پیشنهاد  ی توانند  م
را  مالیات  به شرایط خاص،  توجه  با  مالیاتی،  مور  ا
با  این مساله  به صورت تقسیطی دریافت کند که 

معافیت متفاوت است.
به گفته وی، اگر حوزه ای تاکنون مالیات بر ارزش 
مجوز  صورت  در  تنها  کرده،  می  پرداخت  زوده  ف ا
قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثًا 6 
ماه معاف می شود. وضع مالیات و یا معاف از مالیات 
در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن 

قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.
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یادداشت

متن کامل

محدودیت  تنها  آسمان،  دهید.  ادامه  صعود  به  «
است و باور کنید که هیچ گاه به انتهای آن نخواهید 
مصاحبه،  این  در  است.«  بی پایان  که  چرا  سید؛  ر
مدیر عامل شرکت مالی و تجارت الکترونیک االید 
 Andy( کواجا  اندی   ،)Allied Wallet( الت  و
Khawaja(، داستان موفق ترین شرکت در صنعت 
می دهد.  شرح  ما  برای  را  جهان  پرداخت  ردازش  پ
همراه باشید و قدرت چشم انداز، شجاعت و اصالت 

را مشاهده کنید.
 نام شرکت االید والت، مدت ها است که در صنعت 
مالی و پردازش پرداخت جهان به گوش می خورد. 
چه  بودن،  عامل  مدیران  موفق ترین  زمره  در 
شده،  طی  مسیر  از  داستانی  چه  و  دارد  احساسی 

می توانید برای ما شرح دهید؟
الکترونیک  تجارت  حوزه  مدیرعامل  موفق ترین 

فناوری مالی بودن، احساس فوق العاده ای است؛ اما 
کارهای بسیاری باید انجام شود. برای یک مدیرعامل 
باشد،  داشته  کارها  بر  که دستی  است  مهم  بسیار 
بداند در شرکت چه می گذرد، با کارکنانش همکاری 
کند و کنار آنها باشد؛ نه باالسرشان. البته که باید 
بر فعالیت های هر روزه نظارت کنید، اما همچنین 
نیاز است بدانید که اوضاع از چه قرار است، خودتان 
برای کمک کردن وارد عمل شوید، آستین هایتان را 
باال بزنید و اجازه دهید که کارکنان شرکت بدانند 
اینکه  نه  می کنید،  تاش  آنها  دانش  افزایش  برای 

فقط ریاست کنید و تافته ای جدابافته باشید.
پردازش  بحث  به  چگونه  که  بگویید  ما  به 
پرداخت های الکترونیک عاقه مند شدید و تصمیم 

گرفتید شرکتی در این زمینه ایجاد کنید.
زمانی که من شرکت االید والت را راه اندازی کردم، 

من  و  نبود  آناین  پرداخت های  در  چندانی  خبر 
می خواستم امنیت این پرداخت ها را افزایش دهم. 
راحتی  به  مردم  که  شوم  مطمئن  می خواستم  من 
به  آناین  شکل  به  را  خود  محصوالت  می توانند 
فروش برسانند. همواره به این موضوع فکر می کردم. 
اینترنت  ظهور  از  سال   9 یا   ۸ فقط  زمان،  آن  در 

گذشته بود.
 سال 1991 بود؟

بله، تقریبا بحث سه دهه پیش است. در آن زمان 
چند سالی از آغاز اینترنت می گذشت اما عما چیز 
خاصی آناین نبود. در آن زمان، اگر یک فروشگاه 
در خیابان داشتید )و اگر هم خیلی اهل روز بودید(، 
یک آگهی در اینترنت می گذاشتید که »این آدرس 
ما است«. اما همان طور که می گویم، نمی توانستید 
که  نبود  هیچ کس  بخرید.  آناین  را  کاالیی  یچ  ه
شرکتی  هیچ  کند،  فراهم  را  آناین  مبادله  ضای  ف
کلی  به طور  و  نمی داد  انجام  را  پرداخت  دمات  خ
فضا  آن  در  فروش  و  خرید  به  اقدام  می توانستید  ن
تصمیم  و  کردم  فکر  بسیار  موضوع  این  به  نید.  ک
می خواستم  من  دهم.  انجام  برایش  کاری  رفتم  گ
صاحب   و  کارآفرین  هر  که  کنم  ایجاد  ضایی  ف
کسب وکاری در آن جمع شده و فعالیت های مستقل 
خود را شروع کند و خودش رئیس خودش باشد. به 
همین دلیل، شرکت را تاسیس کردم. می خواستم 
الکترونیک  کسب وکار  تا  کنم  کمک  دیگران  ه  ب
خود را داشته باشند و بتوانند با نمایش محصوالت 
خود به جهان، بخشی از یک اتفاق شگرف باشند. 
باشم.  اتفاق  این  از  بخشی  می خواستم  هم  ودم  خ
می خواستم یکی از شروع کنندگان این موتور باشم 
و دیگران را قادر سازم در بستر الکترونیک به تمام 

جهان متصل شوند.
 شرکت شما دقیقا چه کار می کند؟

1۸ سال قبل، بستری ساختم که یک درگاه مجازی 
است. این بستر، کارت اعتباری را از مصرف کننده 
برای شرکت  و  می کند  رمزگذاری  را  آن  می گیرد، 
کارت  بزرگ  شرکت های  از  )یکی  مسترکارت 
مهم ترین  رد شود.  یا  تایید  تا  می فرستد  اعتباری( 
مساله در این فرآیند، امنیت است. کل هدف شرکت 
االید والت از ابتدا همین است: تامین امنیت داده ها و 
شماره کارت اعتباری، اطمینان یافتن از اینکه هیچ 
مصرف کننده  هویت  و  نمی افتد  اتفاق  کاهبرداری 

هم 110 درصد محفوظ می ماند.
 چگونه چنین سطحی از امنیت را تامین می کنید؟

 امنیت بسیار مهم است. پیش از ایجاد شرکت، 10 
و  بودم  فعال  خرده فروشی  در کسب وکارهای  سال 
افراد بسیاری را مشاهده می کردم که با کارت های 
پاستیکی و تقلبی سراغ ما می آمدند که فقط یک 
آنها حتی  بودند.  اعتباری اصلی  از کارت های  کپی 
کارت  برای  مغناطیسی  سیستمی  می توانستند 
تقلبی خود ایجاد کنند که دستگاه های کارت خوان 
آنها را بخواند، اما در هنگام ارائه اطاعات به شرکت 
صادرکننده، مشخص می شد که این کارت ها تقلبی 
بوده اند. من برخوردهای زیادی با چنین کارت هایی 
داشتم و افراد بسیاری در جهان، قربانی کاهبرداری 

می شدند.
این مساله برایم دغدغه شد. با خودم فکر می کردم 
که در 10 سال، 20 سال یا 30 سال آینده اوضاع 
به چه شکل خواهد بود. بنابراین 1۸ سال پیش یک 
موتور اینترنتی ایجاد کردم تا از این مصرف کنندگان 
محافظت کند. سپس درگاه پردازش االید والت را 
اضافه  طریق  از  که  شدیم  متوجه  و  کردیم  ایجاد 
کردن پردازش آنی پرداخت، می توانیم به سودآوری 
برسیم. کار خود را از ارائه خدمات به یک شرکت 
تعداد  و  دو  به  تدریج  به  و  کردیم  شروع  بازرگانی 

داستان شرکتی که بدون سرمایه گذار، چند میلیارد دالری شد

چشم انداز نامحدود و فرصت های بی نهایت

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3634035-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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نگاه آخر

هجوم ملخ ها به مزارع آبادان

https://www.isna.ir/photo/98122015599/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86#12
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