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ابالغ مصوبه اصالح آیین نامه 
برگزاری مناقصات

معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصالح آیین نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات را ابالغ کرد.
بنابـر گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر هیـات دولـت، اسـحاق جهانگیـری روز یکشـنبه مصوبه اصـاح آیین نامـه مربـوط به نحـوه برگزاری 

مناقصـات را ابـاغ کرد.
هدف از این مصوبه، ایجاد فضای شـفاف، عادالنه و شـرایط یکسـان برای تمامی مناقصه گران، ظرفیت سـازی و توانمندسـازی پیمانکاران بخش 

خصوصـی و ایجـاد فضای رقابتی و تقویت بخش خصوصی اسـت.
همچنیـن مطابـق این مصوبه، شـرکت های وابسـته به دسـتگاه های اجرایـی، نهادهای نظامـی و انتظامـی، تعاونی های کارکنان یـا صندوق های 
بازنشسـتگی و شـرکت های زیـر مجموعـه آنهـا به عنـوان پیمانـکار، تأمین کننده یا مشـاور مجـاز به شـرکت در مناقصه های محدود نیسـتند. 

منظـور از شـرکت های وابسـته، شـرکتی اسـت که بیـش از ۵۰ درصد سـهام آنها متعلق بـه مناقصه گران فوق باشـد.

درج آگهی
در رسانه های سندیکا 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/news/5640/?l
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تعرفه درج آگهی در رسانه های 
سندیکای صنعت برق ایران در 

سال1399
رسانه های  در  تبلیغاتی  آگهی های  و  اخبار  درج 
موثر  معرفی  برای  مناسبی  فرصت  سندیکا 
به  عضو  شرکت های  دستاوردهای  و  توانمندی ها 
و  برق  صنعت  اندرکاران  دست  و  صنایع  صاحبان 

انرژی کشور خواهد بود.
و  سندیکا  رسمی  نشریه  عنوان  به  ستبران  نشریه 
اکنون  برق  صنعت  رسانه های  مهمترین  از  یکی 

بین  در  ویژه ای  جایگاه  به  121شماره  انتشار  با 
کارفرمایان و دست اندرکاران صنعت برق و انرژی 
تیراژ 2۰۰۰  با  یافته و هر شماره آن  کشور دست 
جلد، عاوه بر شرکت های عضو سندیکا برای تمامی 
مدیران ارشد و ذینفعان کلیدی صنعت برق و انرژی 

کشور ارسال می گردد.
از  نیز  ستبران  نشریه  سراسری  انتشار  مجوز 
شده  صادر  اسامی  فرهنگ  و  ارشاد  وزارت  سوی 
می تواند  پس  این  از  سندیکا  ترتیب  این  به  است، 
در  را  برق  صنعت  فعاالن  چالش های  و  ظرفیت ها 
ابعادی گسترده تر و وسیع تر منتشر کرده و توزیع 
اثربخش تری داشته باشد. بر همین اساس سندیکا 
تاش خواهد کرد بیش از گذشته مسائل، چالش ها 
قالبی  در  را  خود  عضو  شرکت های  توانمندی  و 
اثرگذارتر و با ضریب نفوذ باالتر منتشر کرده و به 

رسالت تشکلی خود جامه عمل بپوشاند.
عاوه بر نشریه ستبران، سایت سندیکا نیز یکی از 
اصلی ترین مراجع اطاع رسانی و خبری صنعت برق 
به شمار می رود و بولتن خبری الکترونیک "رسانا" 
پر  رسانه های  دیگر  از  مشترک،   3۰۰۰ از  بیش  با 

مخاطب سندیکا است. 
در  تبلیغاتی  آگهی های  و  اخبار  درج  ایـنرو  از 
معرفی  برای  مناسبی  فرصت  سندیکا  رسانه های 
موثر توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های محترم 
اندرکاران صنعت  عضو به صاحبان صنایع و دست 

برق و انرژی کشور خواهد بود. 
درج  بررسی  با  می گردد  دعوت  محترم  اعضای  از 
و  بررسی  را  مراتب  سندیکا،  رسانه های  در  آگهی 
برای رزرو آگهی مورد نظر در هر یک از رسانه های 
سندیکا و کسب اطاعات بیشتر، با بخش آگهی های 
باقرپور-داخلی113(  )خانم  سندیکا  عمومی  روابط 

تماس حاصل فرمایند. 

نحوه تسویه حساب بدهی برقی 
عراق به ایران مشخص شد

رئیس اتاق ایران و عراق گفت: در سفر همتی 
به عراق، نحوه تسویه حساب بدهی این کشور 
به ایران که ناشی از صادرات برق و انرژی است، 

مشخص شد.

سفر  از  جزئیات  آخرین  درباره   ، آل اسحاق  یحیی 
مذاکرات  برای  عراق  به  مرکزی  بانک  رئیس  اخیر 
اظهار  عراق  و  ایران  کشور  دو  بین  بانکی  و  مالی 
برای  هیئتی  همراه  اخیراً  همتی  آقای  داشت: 
مبادالت  و  حساب ها  تسویه  نحوه  درباره  مذاکراه 
مالی و ارزی به عراق رفته است. در این سفر نحوه 
از  ناشی  که  ایران  به  عراق  بدهی  حساب  تسویه 
صادرات برق و انرژی به این کشور است، مشخص 
شد. این بدهی به علت صادرات مداوم برق ایران به 
عراق مرتباً تغییر می کند، اما اکنون در حد 3 تا ۴ 

میلیارد دالر است.
او ادامه داد: ایران برای حل و فصل تسویه حساب ها 
توافقاتی انجام داده و سیستمی را ایجاد کرده است. 
از  تا  شد  مقرر  عراق  به  همتی  سفر  توافقات  طی 
محل مطالبات ایران در حوزه برق و انرژی از عراق، 
خرید های ایران از طریق بانک مرکزی به فروشنده 
تسویه شود. ارز مورد نیاز برای کاال های خریداری 
بدون  کاال  و  می پردازد  عراق  را  ایران  توسط  شده 
دخالت عراق و از مبداء فروشنده به کشور می آید، 

مبالغ درواقع از طلب ایران پرداخت می شود.
طریق  از  پول  پرداخت  کرد:  تصریح  آل اسحاق 
واحدی است که TBI عراق آن را به عهده دارد. ما 
در اولین فرصت سفارشات کاالیی خود را خواهیم 
واردات  طریق  از  را  طلب مان  از  مقداری  و  داد 
کاال های غیرتحریمی وصول خواهیم کرد. متاسفانه 
وارد  این طریق  به  را  تحریمی  نمی توانیم کاال های 
کنیم. رئیس اتاق ایران و عراق در خصوص وضعیت 
گفت:  کرونا  شیوع  پی  در  عراق  و  ایران  مبادالت 
وضعیت مبادالت با عراق خوب است. در حال حاضر 
مرز های شمالی پا برجا است و در حال مذاکره برای 
این  احتماالً  بازگشایی مرز های جنوبی هستیم که 

هفته یا هفته دیگر باز شود.
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وزیر نیرو در پاسخ به ایسنا

صادرات برق ایران به افغانستان 
افزایش می یابد

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر میزان صادرات 
برق به افغانستان کم است اما یکی از پروژه های 
وزارت نیرو سرمایه گذاری برای احداث یک خط 
22۰ کیلوولت جدید است که طبیعتا با احداث 
این خط ظرفیت صادرات به افغانستان افزایش 

می یابد.
)دوشنبه(  امروز  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت  اتمر سرپرست  با حنیف  در حاشیه نشست 
پاسخ  در  و  خبرنگاران  در جمع  افغانستان  خارجه 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  رخصوص  د  ایسنا  به 
گفت:  افغانستان  کشور  به  برق  صادرات  افزایش 
کشورهای  سایر  و  افغانستان  به  برق  صادرات 
همکاری های  جامع  طرح  اجزای  از  یکی  همسایه 
که  است  این  داریم  بنا  آن چه  لذا  است  اقتصادی 

کشور  برق  صنعت  توسعه  در  را  خودمان  سهم 
همسایه و برادرمان افغانستان ایفا کنیم.

کشور  برای  برقی  پروژه    2۰ که  این  بیان  با  وی 
این  کرد:  تصریح  است،  شده  تعریف  افغانستان 
من  گذشته  سال  سفر  از  بعد  گانه   2۰ پروژه های 
ایجاد  شامل  که  شد  طراحی  افغانستان  کشور  به 
در  دیده  آسیب  توربین های  برای  تعمیر  ظرفیت 
هزاران  برای  تعمیر  ظرفیت  ایجاد  افغانستان، 
ترانس آسیب دیده در افغانستان و همچنین شامل 
و  افغانستان  توزیع  شبکه  در  انرژی  تلفات  کاهش 
ایجاد ظرفیت های تخصصی آموزش نیروی انسانی 

می شود.
نیاز  کشور  این  که  زمانی  تا  طبیعتا  افزود:  وی 
باشد  فراهم  ما  برای  نیز  آن  امکان  و  باشد  داشته 
دنبال  به  اکنون  و  داشت  خواهیم  برق  صادرات 
ایجاد راهکارهای برای توسعه صادرات به این کشور 

هستیم.
عنوان  به  نیرو  وزارت  که  این  بیان  با  وزیرنیرو 
اقتصادی  همکاری  مشترک  کمیسیون   مسئول 
جمهوری  و  ایران  اسامی  جمهوری  مشترک 
اسامی افغانستان میزبان سرپرست وزارت خارجه 
توفیقی  مسئله  این  گفت:  است،  بوده  افغانستان 
برای ما است که گفت و گوهای بسیار سازنده برای 
استفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی 
در فرصت باقی مانده دولت دوازدهم داشته باشیم.

کابل  به  که  سفری  در  پیش  ماه   11 افزود:  وی 
اقتصادی  همکاری  برای  مهم  محورهای  داشته ام 
مطرح شد که مسائل مختلفی مربوط به وزارت نیرو 
و وزارت خانه های دیگر را در برمی گرفت امروز نیز 
این امکان فراهم شد تا بعد از استقرار دولت جدید 
در کابل این محورها را مرور کنیم و به نتایج خوبی 

برسیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد 
اثرات خوب سفر مسوول عراقی به تهران در راستای 
توسعه روابط اقتصادی باشیم که البته  تا کنون نیز 

توافقات خوبی صورت گرفته است.
به  می توان  توافقات  این  جمله  از  افزود:  نیرو  وزیر 
برگزاری دو نمایشگاه تخصصی برای عرضه ظرفیت 
هرات  و  کابل  در  ایران  مهندسی  و  فنی  خدمات 
برگزاری اجاس ششم  در سال جاری و همچنین 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور 

در کابل اشاره کرد.
جامع  سند  زمان  آن  تا  که  این  بیان  با  وی 
امضا  و  نهایی  کشور  دو  مدت  دراز  همکاری های 
خواهد شد، تاکید کرد: در چارچوب کلی این سندو 
فعالیت های کمیسیون مشترک پروژه های متعددی 
را در زمینه انرژی های با منشا تجدید ناپذیر، تجدید 
پذیر و انرژی های فسیلی تعریف کرده ایم؛ به گونه ای 
که 2۰ پروژه برقی در نظر گرفته شده و پیش بینی 

می شود که هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
با  زیست  محیط  و  آب  عرصه  در  وی،  گفته  به 
توجه به این که  با خواهران و برادران افغانستانی 
در  زندگی  تعبیری  به  مشترک  آبریز  حوزه  دو  در 
در  خوبی  همکاری های  داریم  مشترک  سرزمین 
مذکور  دستگاه های  بین  آبی  همکاری های  قالب 
وجود دارد که در آن زمینه نیز صحبت های خوبی 
مطرح شده است. به ویژه در مورد اجرای توافقات 
مربوط به معاهده هیرمند و بحث های که در حوزه 
بوده  آبریز مشترک هریررود مورد عاقه دو کشور 

توافقاتی صورت گرفته است.  
 اردکانیان اظهار کرد: همچنین در اواخر پاییز قطعه 
سوم راه آهن خواف - هرات را افتتاح خواهیم کرد و 
این یک جلوه دیگری از سرعت دادن به پروژه های 

اقتصادی مشترک دو کشور است.

»عباسی« رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شد

فریدون عباسی دوانی با رای نمایندگان به عنوان 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

انتخاب شد.
نماینده  دوانی  عباسی  فریدون  ایسنا،  گزارش  به 
اعضای  رای  با  یازدهم  مجلس  در  کازرون  مردم 
به  یکسال  مدت  برای  مجلس  انرژی  کمیسیون 

عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  اعضای  رای  با 
و  کنگان  مردم  نماینده  احمدی  موسی  اسامی 
احمد مرادی  و  اول  نایب رئیس  به عنوان  عسلویه 
نماینده مردم بندرعباس به عنوان نایب رئیس دوم 

کمیسیون انتخاب شدند.
نظر  با  نیز  تهران  مردم  نماینده  شریعتی  مالک 
کمیسیون  سخنگوی  عنوان  به  کمیسیون  اعضای 

انتخاب شد.
همچنین، هادی بیگی نژاد نماینده مردم مایر به 
عنوان دبیر اول و عبدالعلی رحیمی نماینده مردم 
با  انرژی  کمیسیون  دوم  دبیر  عنوان  به  سروستان 

رای اعضا برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
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چقدر تا خاموشی فاصله داریم؟
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: حدود 39۰ 
ایران  برق  مصرف  رکورد  شکستن  با  مگاوات 
برق  تامین  برای  است  الزم  لذا  داریم  فاصله 
پایدار و گذر بدون خاموشی از تابستان، به مساله 

مدیریت مصرف توجه شود.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه با توجه به ظرفیت های تولید برق و نیروگاه های 
در مدار، اگر مصرف به بیش از ۶۰ هزار مگاوات افزایش 
یابد، با مشکاتی در تامین برق مواجه خواهیم شد و 
اعمال محدودیت شویم، گفت:  به  ناچار  حتی شاید 
همه پرسنل این صنعت به صورت مداوم در تاشند 
نیروگاه های  این حال  با  نشود،  اعمال  محدودیتی  تا 
کشور توان تولید ۶۰ هزار مگاوات برق را دارند و در 
صورتی که مصرف به بیش از این مقدار افزایش یابد، با 
محدودیت هایی مواجه خواهیم شد که در این شرایط 
برای تامین برق پایدار، بخصوص در استان های گرمسیر 
کشور، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق 

نیازمندیم.
وی تصریح کرد: قطعاً با رعایت صرفه جویی در مصرف 
برق در ساعات اوج مصرف برای پاسخگویی به رشد 
برنامه ریزی شده  نیازی به خاموشی  متعارف مصرف 

نخواهد بود.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه شاهد افزایش 
۵.۸ درصدی رشد مصرف برق نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هستیم و اکنون میزان مصرف  از مرز 

۵۷ هزار مگاوات گذشته است، اظهار کرد: با رسیدن 
اوج بار به رقمی فراتر از ۵۷ هزار و 2۰۰ مگاوات تنها 
حدود 3۹۰ مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق ایران 

فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از این شرایط مدیریت 
مصرف است، تصریح کرد: در فاصله ساعت 13 تا 1۷ به 
هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند لباسشویی، 
همچنین  نشود،  استفاده  ظرفشویی  و  جاروبرقی 
مشترکان در ساعات اوج مصرف از دور کند کولرهای 
آبی استفاده و دمای کولرهای گازی خود را روی عدد 

2۴ تنظیم کنند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه مشترکان 
در صورت امکان برای کولرهای آبی خود از سایبان 
استفاده کنند تا حدود 3۰ درصد میزان مصرف برق 
آنها کاهش پیدا کند، گفت: خاموش کردن سیستم های 
سرمایشی به هنگام خروج از محل کار یا منزل، نیز از 
دیگر راهکارهای مدیریت مصرف هزار و 2۰۰ مگاوات 
تنها حدود 3۹۰ مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق 

ایران فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از این شرایط مدیریت 
مصرف است، تصریح کرد: در فاصله ساعت 13 تا 1۷ به 
هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند لباسشویی، 
همچنین  نشود،  استفاده  ظرفشویی  و  جاروبرقی 
مشترکان در ساعات اوج مصرف از دور کند کولرهای 
آبی استفاده و دمای کولرهای گازی خود را روی عدد 

2۴ تنظیم کنند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه مشترکان 
در صورت امکان برای کولرهای آبی خود از سایبان 
استفاده کنند تا حدود 3۰ درصد میزان مصرف برق 
آنها کاهش پیدا کند، گفت: خاموش کردن سیستم های 
سرمایشی به هنگام خروج از محل کار یا منزل، نیز از 

دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

مدیرعامل توانیر خبر داد:

افزایش ساالنه یک میلیون 
مشترک جدید برق در کشور

مدیرعامل توانیر با مقایسه شاخص های صنعت 
برق با رشد جمعیت گفت: ساالنه بیش از یک 
اضافه  ما  شبکه  به  جدید  مشترک  میلیون 

می شود.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 

ارشد  مدیران  نشست  در  متولی زاده،  محمدحسن 
گفت:  جمهوری  رئیس  اول  معاون  با  نیرو  وزارت 
بیش از هزار مگاوات هم ساالنه به مصرف صنعتی 
بر طرح های توسعه ای  کشور اضافه می شود. عاوه 
اخیر  سیاست های  با  ما  تمرکز  سازها،  و  ساخت  و 
وزارت نیرو بر اقدام های ساز و کاری است. مهمترین 
دستاوردی که در هوشمندسازی و تحول دیجیتال 
به  حضوری  غیر  خدمات  ارائه  است  انتظار  مورد 
تحقق  جاری  سال  در  که  است  صددرصد  صورت 

پیدا خواهد کرد.
وی افزود: امسال به 1۰ هزار خانوار عشایر، مولدهای 
شامل  که  می شود  تحویل  حمل  قابل  خورشیدی 
آن  تجهیزات  همراه  به  کیلوواتی  یکصد  پنل  یک 
است که می تواند انرژی برق مورد نیازشان را تأمین 
روستاها  در  بویژه  از شبکه ها  عمده ای  بخش  کند. 
فرسوده است که امسال با سرعت بیشتری در این 

زمینه تاش خواهد شد.
این مقام مسؤول درباره طرح های تشویق محور هم 
گفت: در سال ۹۸ با مبادله موافقت نامه با بیش از 
12۰ هزار مشترک صنعتی و کشاورزی، طرح های 
تشویقی را اجرا کردیم. با این طرح ها، خوشبختانه 
3۸۷۴ مگاوات در روز پیک کاهش مصرف داشتیم، 
3۵۰ میلیارد تومان پاداش همکاری به این مشترکان 
داده شد و یک اثر آن معادل ۵ هزار مگاوات نیروگاه 
بوده  صرفه جویی  تومان  میلیارد  هزار   ۷ و  جدید 

است.
به  این مقام مسؤول در 1۰ سال گذشته  به گفته 
طور متوسط رشد ۵.2 درصدی را تجربه کردیم که 
با ادامه این روند، در ۵ سال آینده پیک ما به باالی 
۸۵ هزار مگاوات خواهد رسید. با اقدام های تشویقی 
رشد پیک مصرف تا یک درصد محدود شد که ادامه 

آن بسیار ضروری است.
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با تالش پژوهشگران"دانشگاه استنفورد"صورت 
می گیرد

توسعه مزارع بادی با کمک 
مدل سازی رایانه ای

بررسی  در  استنفورد"  "دانشگاه  پژوهشگران 
جدید خود، نوعی مدل رایانه ای ارائه داده اند که 
می تواند به توسعه بیشتر مزارع بادی کمک کند.
مزارع  تک اکسپلور،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 

اما  هستند،  فنی  بسیار  و  بزرگ  پروژه هایی  بادی، 
مالکان  شخصی  تصمیمات  به  اغلب  آنها  توسعه 
زمین یا انجمن های کوچک تکیه دارد. پژوهشگران 
"دانشگاه استنفورد" )Stanford University( با 
بادی،  مزارع  برنامه ریزی  انسان در  به قدرت  توجه 
تعامل  نحوه  تاثیر  که  کرده اند  طراحی  را  مدلی 
بر موفقیت و  را  مالکان زمین ها  و  توسعه دهندگان 

هزینه مزارع بادی مورد بررسی قرار می دهد.
 ،)Erin MacDonald( مکدونالد"  "ارین 
از  و  استنفورد  دانشگاه  استادیار مهندسی مکانیک 
پروژه گفت: من حدود 1۰ سال،  این  پژوهشگران 
به  و  پرداخته ام  بادی  مزارع  هزینه های  بررسی  به 
این موضوع پی برده ام که اساسا تعامل هزینه  میان 
افراد نادیده گرفته می شود. مدل های کنونی به ما 
می گویند که چگونه می توان با یک روش متفاوت، 
کمی به ارزش مزارع بادی اضافه کرد؛ اما به دالیل 
در  بادی  مزرعه  یک  شدن  رد  یا  شدن  پذیرفته 

جامعه نمی پردازند.
داده اند  ارائه  را  مدلی  پروژه،  این  در  پژوهشگران 
جلسات  زمین،  مالکیت  مانند  عواملی  می تواند  که 
مشارکت و پژوهش های مقدماتی زیست محیطی را 
ارزیابی  کند و نحوه تاثیر این اقدامات را بر هزینه 
تحلیل  قرار  دهد.  بررسی  مورد  بادی  مزرعه  نهایی 
هزینه ها نشان می دهد که ممکن است این اقدامات 

بتوانند به صرفه جویی در هزینه ها کمک کنند.
پژوهشگران امیدوارند که با ارائه ورودی های بیشتر 
تا  کنند  کمک  آن  اصاح  به  بتوانند  مدل  این  به 
نهایتا میزان موفقیت پروژه ها را افزایش و هزینه ها 

را کاهش دهند.
برنامه ریزی  فرآیند  طی  معموال  توسعه دهندگان 
برای یک مزرعه بادی، مدل هایی را برای پیش بینی 
هزینه ها و انرژی تولیدی به کار می برند. این مدل ها 

که مبتنی بر فرمول های ریاضی هستند، روابط میان 
قسمت های گوناگون یک پروژه را مورد بررسی قرار 
می دهند. با وجود این مدل ها می توان مواردی مانند 
و  زمین  نیاز،  مورد  کار  میزان  استفاده،  مورد  مواد 
مالکان  و  بادی  مزارع  ابداع کنندگان  میان  تعامل 

زمین ها را بررسی کرد.
"مکدونالد" و همکارانش پیش از این، مدلی را ابداع 
بهینه سازی  مدل  با  را  مالک  تصمیمات  که  کردند 
تولید  امکان  تا  می کرد  ادغام  بادی  مزرعه  تنظیم 
با  توسعه دهندگان  کند.  فراهم  را  بیشتر  انرژی 
اولویت بندی  به  می توانند  مدل  این  از  استفاده 
موفقیت  بر  را  تاثیر  بیشترین  که  بپردازند  مالکانی 
بیشتری  پژوهش جدید، جزئیات  این  دارند.  پروژه 
نیاز برای فرآیند توسعه  را در مورد تعامات مورد 

ارائه می دهد.
"سـیتا سـیال" )Sita Syal(، دانشـجوی مهندسی 
مکانیک دانشـگاه اسـتنفورد و نویسـنده ارشـد این 
پـروژه، گفـت: من بـا کار در صنعت انـرژی دریافتم 
کـه مدل هـای مـورد اسـتفاده، اغلـب فاقـد ورودی 
یـا  اقتصـادی  تحلیل هـای  مـا  هسـتند.  انسـانی 
مهندسـی را انـکار نمی کنیـم؛ اما توسـعه دهندگان 
ارزیابی هـای  مزایـای  تـا  می کنیـم  تشـویق  را 

اجتماعـی را نیـز در نظـر داشـته باشـند.
"ییکینـگ دینـگ" )Yiqing Ding(، دانشـجوی 
از  و  اسـتنفورد  دانشـگاه  مکانیـک  مهندسـی 
پژوهـش  ایـن  گفـت:  پـروژه،  ایـن  پژوهشـگران 
می توانـد چارچوبـی را در اختیـار توسـعه دهندگان 
ارزیابـی  اقدامـات متفـاوت را  بتواننـد  تـا  بگـذارد 
کننـد و بـه مقایسـه پیامدهـای احتمالـی هـر یک 

از آنهـا بپردازنـد.
 Journal of Mechanical" در پژوهـش  ایـن 

Design" بـه چـاپ رسـید.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:

احتمال افزایش پیک مصرف به 
۶۰ هزارمگاوات

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: پیش بینی 
نظر  در  با   99 سال  مصرف  پیک  که  می شود 
مگاوات  هزار   ۶۰ به  مصرف  مدیریت  گرفتن 

برسد.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
وزارت  ارشد  مدیران  نشست  در  حائری،  همایون 
سال  در  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون  با  نیرو 
۹۹ بیشترین پیک مصرف برق در روز سه شنبه هفته 
گذشته و به میزان ۵۶ هزار و ۴۴۰ مگاوات بود. در 
سال گذشته هم بیشترین میزان مصرف 2۶ خرداد 
ماه و به میزان ۵۴ هزار و 1۴۰ مگاوات بود. این نشان 
می دهد که 2 هزار و 3۰۰ مگاوات در یک شرایط 
مساوی افزایش مصرف داشتیم. در سال ۹۸، پیک 
مصرف ما در 31 تیر ماه رخ داد که ۵۷ هزار و ۶۸1 
مگاوات بود. وی همچنین با بیان اینکه ساالنه حدود 
۵ هزار مگاوات به ظرفیت تعمیرات ما اضافه می شود، 
واحدهای  درصد   3۰ از  بیش  عمر  داشت:  اظهار 

نیروگاهی بیش از 2۰ سال است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تعمیرات ساالنه 
به عنوان یکی از اقدام های وزارت نیرو در چارچوب 
برنامه خاموشی صفر نام برد و افزود: از تابستان سال 
گذشته تاکنون 1۴33 مگاوات ظرفیت نامی و ۹۰۰ 

مگاوات ظرفیت عملی وارد مدار شده است.
برنامه های  سری  یک  پیش  سال  دو  از  گفت:  وی 
جدی را برای مدیریت مصرف پیاده کردیم و تعهد 
داریم که این کار را انجام دهیم. سال گذشته در یک 
درصد رشد پیک مصرف، بخش صنعت ۶ درصد و 

مجموع انرژی ۴ درصد رشد داشت.
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یک مقام مسوول اعالم کرد:

نیروگاه های فرسوده بازنشسته 
می شوند

 2.1 گفت:  حرارتی  برق  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه  حوزه  در  سرمایه گذاری  یورو  میلیارد 
محل  از  امسال  که  شده  انجام  حرارتی  های 
صرفه جویی سوخت بخش قابل توجهی از آن را 

می توانیم بازپرداخت کنیم.

وزارت  از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نیـرو، محسـن طرزطلب، در نشسـت مدیران ارشـد 
وزارت نیـرو بـا معـاون اول رئیـس جمهـوری، یکی 
از عوامـل مؤثـر بـر افزایـش راندمـان نیروگاه هـای 
حرارتـی را تبدیـل نیروگاه هـای گازی بـه سـیکل 

ترکیبـی عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکـه راندمـان نیروگاه هـا در حالـت 
سـیکل، حـدود ۵۸ درصد اسـت، گفـت: یکی دیگر 
از راه هـای افزایـش راندمـان، احـداث نیروگاه هـای 
جدیـد بـا راندمـان باالسـت که سـعی کردیـم این 

تکنولـوژی را وارد کشـور کنیـم.
طرزطلـب از برنامـه بازنشسـته کـردن نیروگاه های 
قدیمـی و فرسـوده کـه راندمـان پایینـی دارند هم 

داد. خبر 
وی همچنیــن بــه بهســازی و رفــع محدودیت هــای 
ــی  ــوان یک ــه عن ــود ب ــی موج ــای نیروگاه واحده
ــوب  ــن چارچ ــط در ای ــای مرتب ــر از اقدام ه دیگ
اشــاره کــرد و گفــت: ظرفیــت عملــی نیروگاه هــای 
ــش  ــی افزای ــه اندک ــا هزین ــی را ب ــیکل ترکیب س
کــه  نیروگاه هایــی  گذشــته،  ســال  دادیــم. 
راندمــان باالیــی دارنــد را در پیــک و آرامــش 
شــبکه اســتفاده کردیــم کــه در افزایــش راندمــان 

ــود. ــذار ب تأثیرگ
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
بــرق حرارتــی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروگاه 
برنامه هــای  جــزو  ترکیبــی  و  ســاده  ســیکل 
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــد ب ــه بع ــال ۹2 ب ــت از س دول
ــی و  ــش دولت ــگاوات در بخ ــود ۷۵۰۰ م ــرار ب ق
خصوصــی نیروگاه هــای ســاده را بــه ســیکل 
ترکیبــی تبدیــل کنیــم کــه ۵۰ درصــد ایــن رقــم 
اتفــاق افتــاد و چنــد ســال اســت کــه ایــن مســئله 
را دنبــال می کنیــم تــا از محــل صرفه جویــی 

انجــام  ســرمایه گذاری های  بتوانیــم  ســوخت 
ــم. ــت کنی ــده را بازپرداخ ش

طرزطلــب گفــت: هــر واحــد از نیروگاه هــای بخــار 
یــک دهــم درصــد راندمــان کل کشــور را افزایــش 
ــرا  ــگاوات را اج ــن ۷۵۰۰ م ــا ای ــر م ــد. اگ می ده
کنیــم کــه 3۵۴۰ مــگاوات آن االن در مســیر اجــرا 
و تولیــد ســال آینــده بــه اتمــام می رســد و بخشــی 
از آن هــم بــه اتمــام رســیده اســت، راندمــان کل 

کشــور ۴ درصــد افزایــش پیــدا می کنــد.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
ــی ادامــه داد: ســال گذشــته، ردیفــی  ــرق حرارت ب
 1۴ تبصــره  در  ســوخت  صرفه جویــی  بابــت 
ــان  ــارد توم ــزان 3۶۰ میلی ــه می ــه ب ــون بودج قان
ــرمایه گذاری  ــوی س ــه تکاف ــود ک ــده ب ــده ش دی
انجــام شــده را نمی دهــد. 2.1 میلیــارد یــورو 
ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه اســت کــه امســال 
قابــل  بخــش  از محــل صرفه جویــی ســوخت 
توجهــی از آن را می توانیــم بازپرداخــت کنیــم.
ــه  ــری ک ــول کار دیگ ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
انجــام شــد ایــن بــود کــه نیروگاه هــای بــا 
راندمــان بــاال را وارد کشــور کردیــم که در شــرایط 
ــش  ــد؛ بخ ــدی دارن ــان ۵۸ درص ــتاندارد راندم اس
ــده  ــب ش ــته نص ــال گذش ــا س ــن نیروگاه ه گاز ای
و بخــش بخــار آنهــا هــم امســال انجــام می شــود. 
بخــش بخــار دو واحــد از ایــن نیروگاه هــا یکــی در 
ــمال  ــری در ش ــرقی و دیگ ــان ش ــس آذربایج هری
ــه ۵۸  ــان ب ــود و راندم ــل می ش ــاه تکمی ــر م تی
ــو  ــد دوم دااله ــش گاز واح ــد. بخ ــد می رس درص
ــا آخــر  ــم انجــام می شــود و بخــش بخــار آن ت ه
ســال بــه مــدار خواهــد آمــد. یــک نیــروگاه دولتی 
هــم در بندرعبــاس اجــرا شــده کــه واحــد گاز آن 

ــود. ــنکرون می ش ــبکه س ــه ش ــه ب ــن هفت ای

یک مقام مسوول خبر داد:

تهرانی ها مصرف برق خود را 
آنالین مشاهده کنند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از 
راه اندازی سامانه ای جدید خبر داد که مشترکان دارای 
کنتور هوشمند در تهران را قادر می سازد میزان مصرف 
برق خود را در هر ساعت آناین مشاهده کنند. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسین 
بزرگ  آگاه سازی مشترکان  با هدف  صبوری گفت: 
پایتخت از میزان مصرف برق خود در ساعات مختلف 
روز و چگونگی تغییر منحنی بار، قابلیت جدیدی در 
میزخدمت الکترونیک پایگاه اینترنتی این شرکت به 
نشانی www.tbtb.ir برای مشترکان دارای کنتور 
قادر می سازد  را  آنان  ایجاد شده است که  هوشمند 
میزان مصرف برق اشتراک خود را در هر ساعت از روز 
به صورت بر خط مشاهده و یا به منظور برنامه ریزی 
مؤثر در راستای کنترل و مدیریت بهینه مصرف برق، 
منحنی مصرف روزهای پیشین اشتراک خود را نیز 
دریافت کنند. مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات 
مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: 
اجرای این طرح، فرصت نوینی برای مشترکان پایتخت 
حفظ  در  شرکت  این  با  بیشتر  همراهی  منظور  به 
پایداری شبکه توزیع تهران در ماه های گرم پیش رو و 

جلوگیری از بروز خاموشی باشد.
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متن کامل

در نشست مشترک کمیسیون صادرات و 
کسب وکارهای دانش بنیان صورت گرفت

بررسی ابعاد استفاده از 
رمزارزها در صادرات غیرنفتی

مانند  جدید  ابزارهای  ظرفیت  از  بهره گیری 
به  غیرنفتی  صادرات  توسعه  در  رمزارزها 
از  ناشی  محدودیت های  با  مقابله  برای  ویژه 
تحریم موضوعی است که در نشست مشترک 
کمیسیون صادرات و کسب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران مطرح شد. به نظر فعاالن اقتصادی این 
ابزار می تواند در راستای تسهیل تجارت مورد 

استفاده قرار گیرد.

نشست مشترک کمیسیون صادرات و کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق ایران با موضوع استفاده از رمزارز 
با  شد  قرار  و  برگزار  غیرنفتی  صادرات  توسعه  در 
همه جانبه  بررسی  و  تخصصی  کمیته ای  تشکیل 
نیازهای صادراتی کشور از بحث رمزارزها و خدماتی 
بدهد،  به صادرات غیرنفتی  این حوزه می تواند  که 
نشستی با بانک مرکزی به منظور تشریح نیازها و 

بسترهای قانونی الزم در این حوزه برگزار شود.
با توجه به آنچه در این نشست گفته شد، الزم است 
و  نگاه جامع  بخش خصوصی  اقدامی،  هر  از  پیش 
پیدا کند و  به ویژگی های رمزارزها  عمیقی نسبت 
پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست های 
و  مسئوالن  با  خود  خواسته های  بیان  برای  الزم 

سیاست گذاران داشته باشد.
ایران  اتاق  رئیس کمیسیون صادرات  نفر،  جمشید 
تجارت،  تسهیل  راستای  در  را  رمزارزها  فناوری 
مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه مدتی 
به  تجارت  توسعه  در  رمزارز  انواع  از  استفاده  است 
عنوان راهکاری برای مقابله با محدودیت های ناشی 
از تحریم، پیشنهاد می شود، تصمیم گرفتیم نشستی 
با این موضوع با همکاری کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان برگزار کنیم تا شاید با شناخت دقیق تر 

از آن زمینه بهره گیری از رمزارزها مساعدتر شود.
به باور این فعال اقتصادی حال که فرصتی به وجود 
مشکات  از  بخشی  بتوانیم  آن  کمک  به  تا  آمده 
انتقال پول در حوزه تجارت بین الملل را حل کنیم، 
تخصصی  کمیته ای  هم  همکاری  با  است  خوب 
نیازها،  و  مشکات  از  شناخت  با  و  دهیم  تشکیل 

حرفه ای تر وارد این حوزه شویم.
کمیسیون  مشاور  نیکزاد،  سهیل  رابطه  این  در 
توجه  با  ایران  اتاق  بنیان  دانش  کسب وکارهای 
کمک  به  که  تراکنش هایی  حجم  امروز  اینکه  به 

پیدا  تجارت  در  معناداری  اثر  شده  ثبت  رمزارزها 
سالی  چند  خوشبختانه  کرد:  تأکید  است،  کرده 
به  رمزارزها  از  استفاده  زیرساخت  دنیا  در  است 
بدون  که  دارد  وجود  قابلیت  این  و  آمده  وجود 
کنترل مستقیم نهادی از این بستر استفاده کنیم. 
و  است  ناشناخته  حدودی  تا  همچنان  چون  البته 
انواع فعالیت های غیرقانونی نیز می تواند از این بستر 
به آن  تردید  نگاه  با  دنبال شود، همچنان دولت ها 

می نگرند.
از این  ادامه داد: در وهله اول نگرانی دولت ها  وی 
است که با ترویج این فناوری به تدریج، بانک های 
مرکزی مدیریت خود را بر سیاست های مالی و پولی 
بررسی های  به  توجه  با  اما  بدهند  دست  از  کشور 
دقیق مهندسان این حوزه، فناوری باکچین باالی 

۹۰ درصد به دنبال چنین اهدافی نیست.
اتاق  بنیان  دانش  مشاور کمیسیون کسب وکارهای 
کشورها  برخی  امروز  که  مطلب  این  بیان  با  ایران 
این  با  حوزه ها  برخی  در  را  خود  تجاری  تعامات 
ابزار انجام می دهند، گفت: امروز روسیه و ترکیه در 
تبادالت گندم با یکدیگر که حجم باالیی هم هست 
آسیای  کشورهای  می کنند.  استفاده  شیوه  این  از 
شرقی نیز وارد این وادی شده اند. امروز چین حدود 

۷۰ تا ۸۰ درصد بیت کوین دنیا را تولید می کند.
بر اساس اظهارات نیکزاد، امروز حجم بازار رمزارزها 
در دنیا قابل توجه است؛ در حال حاضر روزانه بالغ بر 
۵۰ میلیارد دالر تراکنش در این قالب ثبت می شود. 
این در حالی است که رکورد تاریخی حجم تجارت 
خارجی ایران در روز 23۰ میلیون دالر بوده است. 
عنوان  به  را  رمزارزها  از  استفاده  می توان  بنابراین 

یک نقطه قوت ببینیم.
فعالیت  نیستند  قادر  دولت ها  که  است  معتقد  او 
دنبال  به  همین  برای  کنند،  متوقف  را  باکچین 

اساس  این  بر  هستند.  آن  کردن  قانون مند 
به  مربوط  اطاعات  باید  استفاده کنندگان 
حقیقت  در  کنند.  گزارش  را  خود  تراکنش های 
سیستم باکچین متفاوت از سیستم بانکی بوده و 
بانکی  خدمات  دنبال  به  باید  فرد  که  آن  برعکس 
باشد، نظام بانکی کشور باید اطاعات مالی افراد را 

دریافت کند.
اتاق  بنیان  دانش  مشاور کمیسیون کسب وکارهای 
ایران ادامه داد: در حال حاضر چون انرژی در ایران 
ماینرها  برای  خوبی  مقصد  کشور  این  است،  ارزان 
برای  می آید.  شمار  به  خارجی  ماینرهای  حتی 

همین سهم به نسبت باالیی در این حوزه داریم.
سایت   3۰۰ حدود  فعالیت  از  همچنین  نیکزاد 
ایرانی ارائه دهنده خدمات در این حوزه خبر داد و 
افزود: خوشبختانه علم و دانش در حوزه باکچین 
بومی شده و برای استفاده از این فناوری نیازی به 

کارشناسان خارجی نداریم.
در ادامه سادینا آبایی، نایب رئیس کمیسیون احداث 
از موانع  ایران، یکی  اتاق  و خدمات فنی مهندسی 
امروز این حوزه را وجود تشکل های متعدد و موازی 
فعالیت های  انجام  در  کرد: چون  تصریح  و  دانست 
گروهی، تبحر نداریم برای همین شاهد شکل گیری 
جمله  از  مختلف  حوزه های  در  متعدد  تشکل های 

باکچین هستیم.
در  دستگاه ها  بین  ناهماهنگی  اقتصادی  فعال  این 
این حوزه را مانع دوم در توسعه فناوری باکچین 
را  از دستگاه ها خود  تعدادی  داد:  ادامه  و  برشمرد 
این حوزه می دانند در صورتی که رمزارزها  متولی 
به  نمی توان  و  هستند  تمرکزگریز  خود  ذات  در 

راحتی برای آن یک متولی در نظر گرفت.
اتاق  صادرات  کمیسیون  عضو  استقال،  محمود 
بخش  این  چالش های  از  دیگر  یکی  به  نیز  ایران 

http://otaghiranonline.ir/news/33568
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با برگزاری شورای کمیته ایرانی

اعضای جدید هیات  رئیسه 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 

بین  المللی انتخاب شدند
اتاق  ایرانی  کمیته  شورای  اعضای  حضور  با 
بازرگانی بین المللی اعضای هیات رئیسه جدید 

این کمیته برای مدت 3 سال انتخاب شدند.
مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
این  جریان  در  و  شد  برگزار  گذشته  روز   )ICC(
نشست از بین داوطلبان، عضویت در هیات رئیسه 
خوانساری،  مسعود  شافعی،  غامحسین  اتاق،  این 
سلیمی،سید  حسین  سید  ورزی،  ساح  حسین 
محمد کریمی، علی صالح آبادی و کوروش پرویزیان 
به عنوان اعضای هیات رئیسه جدید ICC برای مدت 

3 سال انتخاب شدند.
اتاق  ایرانی  کمیته  رئیس  شافعی،  غامحسین 
نشست  این  ابتدای  در   )ICC( بین المللی  بازرگانی 
بین المللی  بازرگانی  اتاق  اثرگذار  نقش  بر  تأکید  با 
در توانمندی بین المللی و تسهیل تجارت فرامرزی 
برای بخش خصوصی، همکاری  های کمیته ایرانی 
اتاق  های  و  پاریس   ICC بین المللی،  بازرگانی  اتاق 
بازرگانی سراسر کشور را بسیار حائز اهمیت دانست.
از  قدردانی  ضمن  همچنین  ایران  اتاق  رئیس 

اقدامات دبیر کل کمیته ایرانی ICC اظهار کرد: ارتباط 
فعاالن  کشور،  سراسر  بازرگانی  اتاق های  با  گسترده 
می تواند  کشورها  سایر  ملی  کمیته های  و  اقتصادی 
مسائل  درزمینه  اطاع رسانی  و  تعامات  افزایش  در 
بین المللی و همچنین تدوین سیاست گذاری ها مؤثر 
باشد. در ادامه این نشست، محمد خزاعی ضمن ارائه 
گزارشی از برنامه تدوین شده سال 13۹۹ و همچنین 
تنظیم بودجه متناسب با آن برای اعضای شورا اظهار 
کرد: برنامه وبودجه تدوینی که به تصویب هیئت رئیسه 
از:  رسیده، دارای ۴ هدف عمده است که عبارت اند 
توسعه روابط بین المللی کمیته ایرانی، توسعه روابط با 
اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل های اقتصادی، 
افزایش توانمندی های بین المللی و آموزش اتاق های 
توانمندی  افزایش  و  ایرانی  کمیته  اعضای  و  کشور 
بازدهی  و  کارشناسی  ایرانی،  کمیته  کارایی  و  فنی 

کمیسیون های آن و بهره وری های آموزشی.
او همچنین با تأکید بر توسعه روابط بین المللی با اشاره 
به تماس ها و گفت وگوهای انجام شده در چند ماه اخیر 
با دبیر کل و مقامات ICC به برنامه ریزی و پیش بینی 
انجام شده برای ارتباط بیشتر با کمیته های ملی سایر 
کشورها از سوی کمیته ایرانی و اتاق های سراسر کشور 
در  که  پرداخت  برنامه هایی  تشریح  به  و  کرد  اشاره 

دستور کار ICC برای سال جاری و آینده قرار دارد.
اتاق های  کلیه  همکاری  ارتباط  همین  در  خزاعی 
را   ICC ایرانی  کمیته  با  کشور  سراسر  بازرگانی 
ایران و  اتاق  با حمایت رئیس  موردتوجه قرارداد که 
پیگیری های صورت گرفته، کمیته ایرانی در 3۴ اتاق 

کشور دارای نمایندگان رابط مطلع است.
این  اولین جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی همچنین 
اقدام  این  کرد:  امیدواری  ابراز  رابطان  و  نمایندگان 
بتواند به همکاری بیشتر اتاق های بازرگانی با یکدیگر و 

افزایش تعامات بین المللی بیانجامد.

دستورالعمل اجرایی مربوط به 
تعیین میزان ارز قابل حمل، 
نگهداری و مبادله در داخل 

کشور
»دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز 
قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور« 
مورخ   99.۶4445 شماره  بخشنامه  موجب  به 

1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل 
)اسکناس(  ارز  نگهداری  و  حمل  مزبور،  اجرایی 
 1۰.۰۰۰ مبلغ  سقف  تا  حداکثر  اشخاص  توسط 
و  بوده  بامانع  ارزها  سایر  به  آن  معادل  یا  یورو 
حمل و نگهداری ارز )اسکناس( برای مبالغ بیشتر 

از 1۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط 
مدارک  از  یکی  داشتن  صورت  در  صرفاً  اشخاص، 
شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه 

گمرکی  مجاز خواهد بود. 
اعتباری و رسید سنا، حداکثر  ضمناً سند موسسه 
اعتبار می باشد و قبل  تاریخ صدور دارای  از  ۶ ماه 
موسسه  سند  دارندگان  مذکور،  مهلت  انقضای  از 
اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش ها 
شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از 
موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات 
معامات  سامانه  در  )مندرج  بازار  نرخ  به  اعتباری 
الکترونیکی ارز ETS( و یا فروش به صرافی با درج 

در سامانه سنا اقدام کنند.
از گذشت مهلت  ارتباط اسناد مذکور پس  این  در 
و  بوده  اعتبار  فاقد  ماه(،   ۶( شده  منظور  زمانی 

مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد. 
ارز  قبًا  که  اشخاصی  با  مساعدت  برای  همچنین 
و  بانک ها  یا  مجاز  صرافی های  طریق  از  را  خود 
موسسات اعتباری تهیه کرده اند، لیکن مهلت زمانی 
آن ها  سنا  رسید  یا  اعتباری  موسسه  و  بانک  سند 
بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ اباغ این 
دستورالعمل )11 خرداد ماه 13۹۹(، سه ماه مهلت 
در  خود  ارز  تکلیف  تعیین  به  نسبت  تا  شده  داده 

قالب یکی از روش های فوق اقدام کنند. 
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که 
منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل اباغی، حاصل 
برابر  تروریسم  باشد،   مالی  تأمین  و  پولشویی  از 
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم عمل خواهد شد. 
ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، 
اطاع رسانی الزم در این خصوص را به مشتریان 

خود انجام دهند.
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یادداشت

متن کامل

طراحی استراتژی مناسب برای شرکت، حتی در 
بهترین شرایط هم چالش برانگیز است. هم باید 
برای آینده  را در نظر بگیرید و هم  حال حاضر 
بحرانی،  شرایط  در  کنید.  برنامه ریزی  نامعلوم، 
انتخاب یک استراتژی مشخص و پایبندی به آن، 
حتی از شرایط عادی هم سخت تر است، چون 
تمام تمرکز و فکر و ذکرتان، زمان حال است و 

آینده، حتی بیش از پیش نامعلوم است.
همین بحران کرونا را در نظر بگیرید. فرقی نمی کند 
درمانی،  خدمات  هستید،  حوزه ای  چه  در  که 
آینده ای که  یا سایر صنایع.  آموزش، خرده فروشی 
است هیچ وقت  بودید، ممکن  ریخته  برنامه  برایش 

اتفاق نیفتد.
شرکت  پایه گذاران  از  یکی  جانسون«،  »مارک 
می گوید  او  است.   Innosight مدیریتی  خدمات 
این  بحرانی  شرایط  در  رهبران  از  بسیاری  اشتباه 
است که موقع تصمیم گیری های استراتژیک، زمان 
می گیرند.  نظر  در  شروع  نقطه  به عنوان  را  حال 
خوب  سازمانی  رهبران  او،  نظر  به  درحالی که 
به عنوان  را  آینده  باید  فعلی  شرایط  در  به خصوص 
نقطه آغاز در نظر بگیرند و سپس به عقب برگردند، 
رویکرد  یک  اتخاذ  یعنی  این  معکوس.  به صورت 

»آینده به حال« به جای »حال به آینده«.
او اخیرا میهمان »کرت نیکیش«، دبیر ارشد مجله 
کسب وکار  هاروارد بوده تا بیشتر درباره این موضوع 
هم  با  را  مصاحبه  این  از  کنند. چکیده ای  صحبت 

می خوانیم.

کرت: خوش آمدی مارک. مدیران کسب وکارها این 
روزها با تحوالت زیادی مواجهند و کلی سیگنال از 
بازار دریافت می کنند. در چنین شرایطی، رویکرد 
نشان  واکنش  سیگنال ها  به  می گوید  ما  به  سنتی 
دهیم که این یک جورهایی، همان روش »حال به 
جلو« است. اما تو داری یک رویکرد جدید را مطرح 
می کنی، رویکرد »آینده به عقب«. آیا منظورت این 
و سپس  کنیم،  تجسم  تا حدی  را  آینده  که  است 
و  فرق  چه  این  برگردیم؟  عقب  به  آن  براساس 

فایده ای دارد؟
جلو«  به  »حال  رویکرد  البته  بله.  جانسون:  مارک 
از نامش  هم مهم است. این رویکرد همان طور که 
فرآیندهای  و  عملیات ها  همان  با  یعنی  پیداست، 
فعلی، به نیازهای فوری بازار پاسخ دهیم. چالش های 
زنجیره  چالش های  مثل  کنیم،  رفع  را  شده  ایجاد 
تامین. این رویکرد مهم است و باید اتخاذ شود. در 
واقع، ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت های شما براساس این 

رویکرد انجام می شود. اما رویکردی که من پیشنهاد 
در  سازمان ها، حتی  رهبران  که  است  این  می کنم 
شرایط بحرانی، 1۰ تا 2۰ درصد زمان خود را خالی 
کنند و به آینده بروند. به دو سال آینده، یا پنج سال 
یا حتی 1۰ سال بعد سپس از آنجا به گذشته نگاه 
برای مدتی  این است که  این رویکرد  کنند. الزمه 
کوتاه، خودت را از حال و گذشته جدا کنی تا ذهنت 
باز شود و بتوانی به ممکن ها فکر کنی. به بهترین 
جلوی  دریچه ای  می شود  باعث  این  احتماالت. 
چشمانت باز شود. یک چشم انداز جدید. البته صرفا 
بگویی  مثا  یعنی  نیست.  کافی  دستاوردها  تعیین 
می خواهیم در فان مدت، این دستاوردها را داشته 
که  کنیم  تعیین  مشخص  به طور  باید  بلکه  باشیم. 
براساس گرایش ها و سایر فاکتورها، سازمان ما مثا 
در پنج سال آینده چه شکلی خواهد بود. یعنی آن 

را کاما در آینده مجسم کنیم.
 پس استراتژی ای که اساسش، واکنش به زمان حال 
است نمی تواند چنین تصویری به ما بدهد، درست 

است؟
بیشتر اوقات نه، چون طبق تعریف، استراتژی یعنی 
کجا بازی کنیم و چطور بازی را ببریم. درحالی که 
درباره  آمده،  تعاریف  در  که  همان طور  چشم انداز، 
بازی  کدام  وارد  باید  اصا  اینکه  است.  بازی  خود 
شویم و چطور آماده شویم که بازی را تغییر دهیم. 
در اوایل دهه 1۸2۰ و 1۸3۰، وقتی اولین لکوموتیو 
آنها  بودند.  ساخته شد، یکسری دلیجان پشت آن 
تکنولوژی  »این  بودند  پرسیده  خودشان  از  اول 
دهد«  تغییر  را  حمل ونقل  الگوی  می تواند  چگونه 
و  کردند  نگاه  حال  زمان  به  پاسخ،  یافتن  برای  و 
انجام  شکل  چه  به  حمل ونقل  اینکه  و  گذشته  به 
به  پا  مسافربری  قطارهای  مدتی  از  پس  می شده. 
همین  باید  هم  ما  هدف  گذاشتند.  حضور  عرصه 

باشد که از زمان گذشته و حال، فارغ شویم.
نمی دهد  اجازه  ما  به  غالبا  استراتژی  متاسفانه،  و   
از گذشته رها شویم. استراتژی به شدت وابسته به 
مسائل مالی است. اگر دقت نکنیم، خیلی شبیه به 
که  آن قدرها  نمی تواند  قطعا  می شود.  برنامه ریزی 

باید و شاید، دورنمای زمانی را دربربگیرد.
را  تو  استراتژی است. چشم انداز  چشم انداز، مکمل 
می برد به افق ۵ تا 1۰ ساله. اینکه تا ۵ تا 1۰ سال 
این  به  فقط  باشی.  می توانی  یا  باید  چطور  آینده، 
فکر نمی کنی که شرایط فعا چطور است، بلکه به 
استفاده از فرصت ها نیز فکر می کنی، فرصت هایی که 
فعالیت های محوری کسب وکارت  از محدوده  فراتر 
برسی.  آنجا  به  می کند  کمک  استراتژی  هستند. 
کمک می کند تصمیم بگیری که کجاها بازی کنی 
و چطور بازی کنی که برنده شوی، البته در راستای 

رسیدن به همان چشم انداز.
گیرودار  در  جابز.  استیو  و  اپل  از  بزنم  مثال  یک 
از  نفر   1۰۰ او   ،2۰۰۰ سال  در  کام  دات  بحران 
کارکنان مجرب خود را یک جا جمع کرد. آنها 1۰ 
سال بعد، یعنی سال 2۰1۰ را تجسم کردند. نه تنها 
این  به  بلکه  تجسم کردند  را  کامپیوترهای خانگی 
فکر کردند که از کامپیوترها فراتر روند. آنجا بود که 
ایده »Digital Hub« به ذهنشان رسید. او از این 
ایده رونمایی کرد. اما نگفت یک فضای سفید را در 
ذهنش تجسم کرده بوده. و امروز، صنعت موسیقی 
و سایر صنایع، توسط چشم انداز او و اپل دگرگون 
شده. نگاه به 1۰ سال آینده و عقبگرد به سمت یک 

استراتژی.
و  چشم انداز  میان  تمایز  ایجاد  بحرانی،  شرایط  در 
استراتژی به مراتب مهم تر است چون در این شرایط، 
چشم انداز به مثابه امید، هدف و الهام بخشی است 
که برای برون رفت از بحران، الزم است و استراتژی 

چالش های تصمیم گیری  استراتژیک در شرایط بحرانی

سفر به آینده؛ گام اول در 
تعیین استراتژی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3665360-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
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نگاه آخر

مسجد »شافعی«

و  تعطیلی  و  ایران  در   ۹۸ سال  اواخر  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
کشور،  سراسر  در  مساجد  همچنین  و  عمومی  اماکن  شدن  بسته 
مسجد شافعی شهر کرمانشاه از همان اوایل شیوع کرونا در ایران 
تعطیل است. در  ماه بصورت کامل  از گذشت چهار  همچنان پس 
به  معماری  پروژه های  مهم ترین  از  یکی  مساجد  اسالمی  معماری 
شمار می آیند و مسجد جامع شافعی متعلق به مسلمانان اهل تسنن، 
باگذشت  که  است  ایران  مساجد  باشکوه ترین  و  زیباترین  از  یکی 
زمان تبدیل به شاهکار تاریخی شده است. طبق آخرین اعالم وزارت 
بهداشت، استان کرمانشاه جزو یکی از ده استان های وضعیت قرمز 

در کشور است.

https://www.isna.ir/photo/99040100185/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B1%DB%B4#35
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