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ادامه در صفحه 12

جناب آقای مهندس کالهی 
مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل ابهر 

جنابعالی  انتخاب  ایران  برق  صنعت  سندیکاي  بدینوسیله 
تبریک  ایران  سیگره  مطالعاتی  کمیته  رئیس  عنوان  به  را 
موفقیت  و  توفیق  آرزوي  حضرتعالی  براي  و  نموده  عرض 

روزافزون دارد.

مهدی مسائلی؛ دبیر شعبه استان اصفهان سندیکای صنعت برق ایران

بی ثباتی بازار ارز آفتی برای کسب و کار 
ــا  ــم گیری ه ــر تصمی ــادی ب ــر زی ــرخ ارز، تاثی نوســانات ن
ــوری  ــه ط ــته و دارد، ب ــا داش ــب و کاره ــرد کس و عملک
کــه در چنیــن شــرایطی ایــن بخش هــا از یکســو 
ــود  ــت خ ــوزه فعالی ــی در ح ــی دقیق ــد ارزیاب نمی توانن
ــی  ــان و مجال ــر اطمین ــویی دیگ ــند و از س ــته باش داش
بــرای  ســرمایه گذاری یــا ادامــه فعالیــت خــود نخواهنــد 

ــت. داش
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــاخص اقتصــاد، ارز، ابــزار سیاســت 
ــان کســب و  ــراز نامــه خانوارهــا و صاحب ــر ت ــی و تاثیرگــذار ب پول
ــدی  ــش کلی ــه نق ــت ک ــتقیم اس ــتقیم و غیرمس ــورت مس کار بص
در ثبــات بازارهــای پولــی، ســرمایه، کاال و خدمــات دارد و از 
ســویی فعالیــت کســب وکارهــا، عملکــرد کلــی اقتصــاد را شــکل 

می دهنــد و بــر آن اثــر می گذارنــد.
ــای اقتصــادی  ــه فعالیت ه ــرخ ارز کلی ــانات ن ــی نوس ــور کل ــه ط ب
را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد و ایــن نوســانات ناشــی از 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــد داخل ــادی در بع ــف اقتص ــوک های مختل ش
ــد  ــای تولی ــی کااله ــای داخل ــطح قیمت ه ــمی ارز و س ــرخ اس ن

علیرضا کالهی رئیس کمیته مطالعاتی سیگره 
2 ....................................................... ایران شد
3 ...  مرکز پایش صنعت برق کشور افتتاح شد
تغییرات مطلوب شاخص بهره وری و تلفات در 
3 .....................................................صنعت برق
امضای 250 هزار تفاهم نامه همکاری مشترکان 
3 .......................................بزرگ با صنعت برق
هزینه های حذف صفر از پول ملی دربلندمدت 
4 بازمی گردد/تشکیل شورای اصالح پول ملی

افزایش 1.5 درصدی بازدهی نیروگاه های 
5 ........................... حرارتی تا پایان سال 1400

اخطار سازمان توسعه تجارت درباره تبعات ایفا 
5 .................................... نکردن تعهدات ارزی
6 ..چرا عرضه های سنگین ارز خریدار ندارد؟ 
6 ....نقشه راه توسعه صادرات کشور ابالغ شد

تهیه پیش نویس یک طرح مسکن در کمیسیون 
7 ............................................اقتصادی مجلس
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شــده توســط کســب و کارهــا اثــر می گــذارد و بــه ÷
ــی  ــار بی ثبات ــی ارز را دچ ــرخ واقع ــب ن ــن ترتی ای

می کنــد.
ســرمایه گذاری  جریــان  پایــدار،  ارز  ســویی  از 
خارجــی بــر روی کســب و کارهــا را بیشــتر می کند 
و ایــن امــر تصویــر کشــور را در ســطح بیــن المللی 

ــود می بخشــد. ــی بهب ــوان اقتصــاد مل ــه عن ب
ــزان  ــه می ــا ب ــراز پرداخت ه ــداری ت ــن پای همچنی
درجــه  کارهــا،  و  کســب  واردات  و  صــادرات 
ــده  ــد ش ــوالت تولی ــری محص ــود و رقابت پذی س
توســط کســب و کارهــا، ســطح قیمــت، خدمــات 
بین المللــی و موقعیــت بازارهــای جهانــی بســتگی 

دارد.
در همیــن حــال دبیــر شــعبه اصفهــان ســندیکای 
صنعــت برق ایــران، نوســانات نــرخ ارز را از زاویه ای 
ــن  ــد: ای ــرار داده و می گوی دیگــر مــورد بررســی ق
ــه  ــت ک ــب و کارهاس ــرای کس ــی ب ــانات آفت نوس

بخــش خصوصــی را بــه بــی تفاوتــی وا مــی دارد.
مهــدی مســائلی در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری 
ــی  ــوپاپ اطمینان ــزود: ارز س ــاد اف ــاخص اقتص ش
هزینه هــای  و  بودجــه  کســری  تامیــن  بــرای 
جــاری دولــت شــده اســت کــه ایــن شــیوه بــرای 
کســری بودجــه سیاســت غلطــی اســت کــه 
مشــکالت و فشــارهایی را بــرای مــردم و حاکمیــت 

به وجــود مــی آورد.
وی همچنیــن تحریم هــا و قطعنامــه شــورای حکام 
آژانــس بیــن المللــی اتمــی را در افزایــش نــرخ ارز 
ــی  ــانات کنون ــد: نوس ــد و می گوی ــر نمی دان بی تاثی
بــازار ارز بخــش عمــده آن بــه سیاســت های پولــی 

کشــور بازمــی گــردد.
ــد: ارز در  ــد می کن ــال تاکی ــن ح ــائلی در عی مس
شــرایط کنونــی تحریم هــا و بی ثباتــی بــازار و 

ــرای  ــه ب ــن بودج ــن تامی ــا، ضام ــود درآمده نب
ــرای  دولــت شــده اســت کــه در مقاطــع خــاص ب
واردات  رفــع مشــکلالت گمرکــی، صــادرات و 
دنبــال  سیاســت  ایــن  دولــت  هزینه هــای  و 

می شــود.
همچنیــن مشــاور بانکــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
ــز  ــا و نی ــی از تحریم ه ــازار ارز را تابع ــانات ب نوس
ــران دانســت و  ــه ای ــه شــورای حــکام علی قطعنام
ــران  گفــت: در 4 دهــه از عمــر نظــام اســالمی، ای
ــا تحریم هــای آمریــکا و هــم پیمانانــش  همــواره ب

روبــه رو بــوده اســت.
ــدن کاال،  ــه نش ــه عرض ــری در خاتم ــد باق محم
وقفــه در تخصیــص ارز، احتــکار خانگــی و گرانــی 
را از مهمتریــن عوامــل بــی ثباتــی در بــازار عنــوان 
کــرد، ضمــن آن کــه افــراد ســودجو شــرایط بــازار 

را ســخت تر می کننــد.
ــد؛  ــن باورن ــر ای ــز ب ــاد نی ــم اقتص ــان عل کارشناس
ــد در  ــتگذار بای ــوان سیاس ــه عن ــزی ب ــک مرک بان
بــازار ارز دخالــت مســتقیم داشــته باشــد تــا بــازار 
دچــار بی ثباتــی نشــود، ضمــن آنکــه شــرایط 
انباشــت تورمــی،  ارز نتیجــه  پرالتهــاب بــازار 
مشــکالت  و  قطعنامه هــا  صــدور  تحریم هــا، 

ــت. ــی اس کرونای
از  آمریــکا  خــروج  بدنبــال  ارز  نــرخ  افزایــش 
ــران  ــه ای ــه علی ــای یکجانب ــز تحریم ه برجــام و نی
ــن  ــت، همچنی ــش یاف ــال 97 افزای ــل س در اوای
بــه دنبــال صــدور قطعنامــه شــورای حــکام 
ــه ای  ــران، بهان ــه ای ــس اتمــی علی ــی آژان بین الملل
بــرای افزایــش حــدود 30 درصــدی نــرخ ارز شــد، 
ــع  ــا ایــن حــال مســووالن بانــک مرکــزی و مناب ب
ــی  ــدار و مقطع ــی را ناپای ــت کنون ــمی وضعی رس

می داننــد.

÷

علیرضا کالهی 
رئیس کمیته 

مطالعاتی 
سیگره ایران 

شد 
علیرضا کالهی، نایب رئیس 
کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران و رئیس کمیته 
سندیکای  کابل  و  سیم 
به  ایران،  برق  صنعت 
مطالعاتی  کمیته  ریاست 
سیگره ایران منصوب شد. 
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مرکز پایش صنعت برق کشور 
افتتاح شد

مرکز پایش صنعت برق به منظور پایش برخط 
برق،  فاوا صنعت  پایش شبکه  وضعیت شبکه، 
پایش و مدیریت مصرف برق، پایش سامانه های 
امنیت  و  دیسپاچینگ ها  و  داده  مرکز  فاوا 

سایبری این مراکز افتتاح شد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
پایش  هدف  با   )TMC( برق  صنعت  پایش  مرکز 
شرکت های  استراتژیک  شاخص های  برخط 
زیرمجموعه و پایش مصرف برق با حضور وزیر نیرو 

و مدیران ارشد صنعت برق کشور افتتاح کرد.
بر اساس این گزارش، با افتتاح مرکز پایش صنعت 
برق، پایش برخط وضعیت شبکه، پایش شبکه فاوا 
پایش  برق،  مصرف  مدیریت  و  پایش  برق،  صنعت 
سامانه های فاوا مرکز داده و دیسپاچینگ ها و امنیت 
روز   7 و  ساعته   24 به صورت  مراکز  این  سایبری 

هفته اجرا می شود.

امضای 250 هزار تفاهم نامه همکاری 
مشترکان بزرگ با صنعت برق

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: در 
صورتی که مشترکان همکاری کنند، خاموشی 

نخواهیم داشت.
توزیع  هماهنگی  معاون  توانیر،  از  ایلنا  گزارش  به 
تجاری  و  صنعتی  واحدهای  گفت:  توانیر  شرکت 
می  مصرف  را  کشور  برق  از  نیمی  از  بیش  بزرگ 
همکاری  نامه  تفاهم  هزار   250 امسال  که  کنند 
منعقد شده  بزرگ  و مشترکان  برق   میان صنعت 
براساس  است. غالمعلی رخشانی مهر اظهارداشت: 
این تفاهم نامه ها، این مشترکان در صورت همکاری 
در  خود  برق  مصرف  کاهش  برای  برق  صنعت  با 
ساعات های پیک، از پاداش برخوردار خواهند  شد.
ادامه داد: مشترکان خانگی هم می توانند به منظور 
بروز  از  جلوگیری  و  پایدار  برق  تامین  به  کمک 
خاموشی احتمالی، استفاده از وسایل برقی پرمصرف 

را به ساعاتی غیر از 13 تا 17 موکول کنند.
در  کرد:  تصریح  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
خاموشی  کنند،  همکاری  مشترکان  که  صورتی 
کرد:  خاطرنشان  مهر  رخشانی  داشت.  نخواهیم 
با  نیز  گذشته  سال  کشور  سراسر  در  هموطنان 
همکاری خوبی با صنعت برق داشتند، باعث عبور 

موفق از پیک تابستان شدند.

در مراسم افتتاح مرکز پایش صنعت برق مطرح شد

تغییرات مطلوب شاخص بهره 
وری و تلفات در صنعت برق

مدیریتی،  جدید  رویکرد  با  توانیر:  مدیرعامل 
شاخص بهره وری برق و تلفات آن دچار تغییرات 
مطلوب شده است و برق به بهترین شکل ممکن 

به دست مصرف کننده می رسد.
در  تلفات  و  وری  بهره  شاخص  مطلوب  تغییرات 
و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  برقبه  صنعت 
مراسم  در  زاده  متولی  حسن  محمد  آقای  سیما؛ 
بر  تاکید  با  کشور  برق  صنعت  پایش  مرکز  افتتاح 
اینکه این مرکز یکی از ارکان اصلی هوشمندسازی 
برق است، افزود: با طراحی ساز و کار های تشویق 
محور، برق تحویلی به مشترکان به شکل مناسبی 
این  با  که  است  درحالی  این  و  به مصرف می رسد 
روش، بهره وری صنعتی نیز در واحد های صنعتی 

به شکل قابل اعتنایی افزایش یافته است.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: یکی از وظایف شرکت 
توانیر، نظارت و ارزیابی بر عملکرد است که تا پیش 

انجام  به  باال  خطای  درصد  با  کاری  چنین  این  از 
عوامل  دخالت  بدون  حاضر  حال  در  اما  می رسید، 
آوری  جمع  شاخص ها  و  اطالعات  تمام  انسانی 

می شود.
می شود  افتتاح  امروز  که  مرکز  این  گفت:  وی 
بصورت حاکمیتی شکل گرفته و این مدل و روش 
نیز  شهرستان ها  در  زیرمجموعه  شرکت های  به 

تسری پیدا کرده است.
متولی زاده با اشاره به اینکه کار های اجرایی مربوط 
به تجهیز و راه اندازی مرکز پایش توانیر در کمتر از 
یک ماه انجام شده است، افزود: در حال حاضر در 
این مرکز دسترسی برخط به 39 سیستم خدمات 
مشترکان، مراکز اتفاقات برق، مراکز داده کنتور های 
هوشمند در شرکت های توزیع و سامانه کنتور های 
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  در  برق  بازار 
برقرار شده و امکان پایش و ارزیابی روزانه عملکرد 

شرکت های زیرمجموعه نیز فراهم شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون در کشور 
خط تولید کنتور های هوشمند به شکلی جدی وارد 
مبادی  در حال حاضر همه  است، گفت:  کار شده 
برق و توزیع در کشور به کنتور های هوشمند مجهز 
دارای  نیز  صنعتی  مشترکان  همچنین  و  اند  شده 
کنتور های هوشمند هستند و مصرفشان به راحتی 

رصد می شود.
متولی زاده همچنین اضافه کرد: طراحی و ساخت 
کنتور های هوشمند هم اکنون به قیمت کنتور های 
دیجیتال تولید می شود و این کار باعث صرفه جویی 
چند صد میلیارد تومانی در صنعت برق کشور شده 
است. وی در پایان به عملکرد مطلوب مدیریتی در 
زمان اوج مصرف هنگام افزایش دمای هوا اشاره کرد 
و گفت: خوشبختانه چالش بوجود آمده بین تولید 
و افزایش مصرف، با دقت مدیریتی رفع شده است.
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متن کامل

هزینه های حذف صفر از پول 
ملی دربلندمدت بازمی گردد/

تشکیل شورای اصالح پول ملی
تشریح  ضمن  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
دالیل ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: 
باوجود اینکه حذف صفر از پول ملی در کوتاه 
مدت هزینه هایی برای کشور دارد در بلندمدت با 
صرفه جویی های حاصله از اجرای آن، بازمی گردد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اجرای  ابعاد  بررسی  نشست  در  قربانی  پیمان 
از پول ملی در پژوهشکده  طرح حذف چهار صفر 
تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مرکزی  بانک  کارکردهای  از  یکی  اظهارداشت: 
در  پرداخت  نظام های  و  بازرگانی  مبادالت  تسهیل 

سه ضلع نقدی، الکترونیکی و چک است.
وی افزود: پرداخت های نقدی اولین ضلع نظام های 
الکترونیک  بانکداری   80 دهه  در  و  بوده  پرداخت 
در تسهیل مبادالت مالی نقش قابل توجهی داشته 
را  باید عملکرد خودشان  اضالع  این  است. هر سه 
داشته باشند اما به خاطر تورم  کارکرد پرداخت های 

نقد در نظام پرداخت با اختالل مواجه شده است. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از سال 
50 قطع اسکناس 1000 تومانی منتشر شد و االن 
آن  در حالی که  داریم  تومانی  هزار  ایران چک 50 
دالر   143 معادل  تومان   1000 یک  بهای  زمان 
بود و هم اکنون به زیر 3 دالر رسیده است و از آن 
زمان تاکنون سطح عمومی قیمت ها 3600 درصد 
افزایش یافته است اما درشت ترین قطع اسکناس 5 

برابر شده است.
به گفته وی فیشر های امنیتی که برای پول ملی به 
کار می رود دیگر با ارزش هر واحد اسکناس مطابقت 
ندارد و از طرف دیگر ریال در زبان محاوره کاربرد 

ندارد و فقط ممکن است در دفاتر ثبت شود.
باالی  حجم  بحث  بعدی  مساله  اینکه  بیان  با  وی 
ملی  پول  افت حیثیت ظاهری  و  و سکه  اسکناس 
ملی  پول  ثبات  دارم  قبول  هم  من  گفت:  است، 
بیشتری  بسیار  اهمیت  از  ارزها  سایر  به  نسبت 
برخوردار است اما نرخ برابری ارزهای دیگر هم در 

جهان در یک دامنه مشخصی قرار دارند. 
قربانی گفت: استهالک باالی اسکناس یکی دیگر از 

مشکالت به وجود آمده است به طوری که سالی یک 
دستگاه های  می شود.  امحا  اسکناس  برگ  میلیارد 
خودپرداز مدام باید شارژ شوند و اگر معامالت نقد را 
محدود کنیم بار آن روی پرداخت های الکترونیکی 

می افتد. 
وی افزود: سرانه اسکناس در ایران 106 برگ است 
در حالی که این رقم در دنیا 25 تا 30 برگ است. 
کشورهایی که از این نسبت باالتر هستند به عنوان 
برگ.   57 سوئیس  برگ،   67 با  است  کانادا  مثال 
سرانه سکه در ایران 15 قطعه است اما در دنیا 26 
قطعه در انگلیس 461 قطعه، روسیه 397 قطعه و 
اسکناس و سکه  ترکیه 81 قطعه. درواقع مخروط 

برای ما برعکس شده است.
تومانی   100 سکه  تولید  هزینه  داد:  ادامه  قربانی 
 500 و  تومان   310 تومانی   200 تومان،   310
حتی  شده  باعث  این  و  است  تومان   800 تومانی 
آب کردن سکه به استفاده از آلیاژ آن برای عده ای 

صرفه اقتصادی داشته باشد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به هزینه هایی 
تحمیل  پرداخت  نظام های  به  کنونی  وضعیت  که 
که  می ماند  این  مثل  وضعیت  این  گفت:  می کند، 
هم  روغن سوزی  اما  می رود  راه  که  دارید  ماشینی 
دارد، مصرف سوخت اش باالست و مدام باید تعمیر 
شود. حاال اگر بخواهید این ماشین را تعمیر کنید 
ماشین  وقتی  اما  بدهید  هزینه  اول  گام  در  باید 
شما  برای  آن  سربار  هزینه های  دیگر  شد  درست 

کم می شود.
وی با بیان اینکه هر سال 340 میلیارد تومان هزینه 
چاپ و امحای اسکناس است، گفت: در یک دوره 
 2.5 به  باید  اسکناس  برگ  میلیارد   8.5 ساله   10
میلیارد برگ کاهش یابد و در دوره 10 ساله سالی 
 30 سالی  یعنی  یابد  افزایش  تومان  میلیارد   370

میلیارد تومان افزایش هزینه وجود خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اما یک 
و  بهداشتی  هزینه های  و  پنهان  هزینه های  سری 
هزینه هایی که به سیستم پرداخت های الکترونیک 
میلیارد   19.3 گذشته  سال  می شود.  پرداخت 
میزان  این  از  که  داشته ایم  کشور  در  تراکنش 
 5 از  کمتر  مبالغ  برای  آن  تراکنش  میلیارد   6.3
کشورها  اغلب  در  که  حالی  در  است  تومان  هزار 
 10 از  بیش  مبالغ  برای  الکترونیک  پرداخت های 
دالر است. بنابراین باوجود اینکه حذف صفر از پول 
ملی در کوتاه مدت هزینه هایی برای کشور دارد در 
آن،  اجرای  از  حاصله  با صرفه جویی های  بلندمدت 

بازمی گردد.
مطرح  طرح  این  به  که  انتقادی  کرد:  اضافه  وی 
طرح  این  که  است  این  که  است  این  می شود 
تورم زاست و تورم ناشی از گرد کردن ارقام خواهیم 
داشت اما طبق محاسبات ما در سبد خانوار کاالهای 
خاصی وجود ندارد که قیمت آنها گرد شوند. یکی 
از راه های کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرد شدن 
قیمت ها درج قیمت های دوگانه است. یعنی همزمان 
و برای چند ماه قیمت یک کاال هم به صورت ریالی 

و هم براساس واحد پولی جدید نوشته شود. 
نکاتی که مطرح  از  اظهارداشت: یکی دیگر  قربانی 
می شود این است که در گام اول  باید تورم را مهار 
کرد و بعد صفر های پول را حذف کرد این به خودی 
خود حرف اشتباهی نیست اما مساله این است که 
مراحل آماده سازی و اجرای طرح 4-5 سال زمان 
می برد و بانک مرکزی با برنامه هایی که در دستور 
باز، کنترل  بازار  قرار داده است مانند عملیات  کار 
اضافه برداشت بانک ها و اقداماتی از این دست تورم 
را کنترل خواهد کرد. این هدف گذاری برای کنترل 
تورم وجود دارد و قطعا قرار نیست همیشه سطح 

https://www.farsnews.ir/news/13990404000405/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
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افزایش 1.5 درصدی بازدهی 
نیروگاه های حرارتی تا پایان 

سال 1400
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برای  شرکت  این  تالش  گفت:  حرارتی،  برق 
افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی رسیدن به 

رقم 40درصد در پایان سال 1400 است.
مـادر  شـرکت  مدیرعامـل  طرزطلـب،  محسـن 
تخصصـی تولید نیـروی برق حرارتـی، در گفت وگو 
بـا خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، ضمـن 
حرارتـی  نیروگاه هـای  بازدهـی  وضعیـت  تشـریح 
کشـور، عنوان کـرد: بازدهـی نیروگاه هـای حرارتی 
کشـور تـا پایـان سـال 98 بالـغ بـر 38.58درصـد 

اسـت. بوده 
سـال  پایـان  تـا  حرارتـی  نیروگاه هـای  *بازدهـی 

می رسـد 40درصـد  بـه   1400
طرزطلب، در بیان برنامه های وزارت نیرو و شـرکت 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی بـرای سـال های آتی، 
گفـت: تـالش ایـن شـرکت بـرای افزایـش بازدهی 

نیروگاه هـای حرارتـی رسـیدن بـه رقـم 40درصـد 
در پایـان سـال 1400اسـت. همچنیـن هـدف این 
شـرکت برای سـال 99 عبـور بازدهـی از 39درصد 

بود. خواهـد 
مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد نیـروی 
ایـن نکتـه کـه  بـه  بـرق حرارتـی، ضمـن اشـاره 
بـرق  تولیـد  نیروگاه هـای  بازدهـی  نـرخ  متوسـط 
حرارتـی در دنیـا حـدود 37درصـد اسـت، گفـت: 
سـیکل  بـه  گازی  نیـروگاه  واحدهـای  تبدیـل 
ترکیبـی، ارتقـای تکنولـوژی نیروگاه هـای سـیکل 
ترکیبـی بـرای رسـیدن بـه بازدهـی 58 درصـد و 
کنـار گذاشـتن نیروگاه هـای حرارتـی بـا بازدهـی 
کـم، جـزو اقدامـات شـرکت تولیـد نیـروی بـرق 
نیروگاه هـای  بازدهـی  افزایـش  بـرای  حرارتـی 

اسـت. حرارتـی 
* مـازوت و گازوییـل هزینـه تولید بـرق را افزایش 

می دهـد
وی در پاسـخ به این سـوال که چه تمهیداتی برای 
کاهش مصرف سـوخت مازوت و سـایر سوخت های 
مایـع بـرای کاهـش آلودگـی نیروگاه هـای حرارتی 
در فصل هـای پرمصرف در نظر گرفته شـده اسـت، 
گفت: اسـتفاده از سـوخت های مایـع نظیر مازوت و 
گازوئیـل منجـر به افزایـش اسـتهالک نیروگاه های 
گازی شـده و هزینه هـای تولیـد بـرق را افزایـش 
می دهـد. بنابرایـن مـا هـم مایـل بـه اسـتفاده از 

سـوخت مایع نیسـتیم.
طرزطلـب، بـا اشـاره بـه اقدامـات شـرکت تولیـد 
نیـروی بـرق حرارتـی در ایـن حـوزه گفـت: ایـن 
شـرکت همـه توان خـود را بـرای افزایـش راندمان 
و کاهـش نیـاز به سـوخت مایع در بازه هـای زمانی 
کـه سـوخت گاز به مـا نمی رسـد، به میـدان آورده 

ست. ا

اخطار سازمان توسعه تجارت ایران به بنگاه های صادراتی درباره 
تبعات ایفا نکردن تعهدات ارزی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان به 
بنگاه های صادراتی شرایط زمانی تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی را ابالغ کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای بند ج ماده 7 دستورالعمل کارگروه پایش 
رفتار تجاری ومستند به نامه شماره 41693م. خ مورخ 1399.2.21 بانک مرکزی جمهوری اسالمی در 
ایران ابالغیه ای برای بنگاه های  خصوص اطالعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت 

صادراتی به قرار ذیل صادر کرد. 
دارندگان کارت بازرگانی )حقیقی و حقوقی( که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، 

در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد: 
واحدهای غیرتولیدی از 99.4.7

واحدهای تولیدی از تاریخ 99.4.31
گفتنی است در صورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق 

می شود. 
این اطالعیه به منزله ابالغ به کلیه بنگاه های صادراتی محسوب می شود یادآور می شود کارگروه پایش رفتار 
تجاری بر اساس تبصره بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعلیق 

یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می کند. 
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عرضه 76میلیون یورو در نیما/ 
فقط 1۸میلیون یورو فروش 

رفت/ چرا عرضه های سنگین 
ارز خریدار ندارد؟

آن  بیانگر  تسنیم  خبرنگار  دریافتی  اطالعات 
است که تا ساعت 16 دیروز سوم تیرماه، معادل 
76میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده که 
از این میزان فقط 1۸میلیون یورو فروش رفته 

است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

 16 ساعت  تا  نیما،  سامانه  گزارش های  اساس  بر 
در  یورو  میلیون   76 معادل  تیرماه،  سوم  سه شنبه 
قالب انواع ارز اعم از دالر آمریکا، یورو، یوان چین، 
درهم امارات، روپیه هند و... در این سامانه عرضه 

شده است.
مربوطه  مسئوالن  از  تسنیم  خبرنگار  اطالع  کسب 
بیانگر آن است که از این مبلغ معادل 18 میلیون 
 58 معادل  برای  تقاضایی  و  رفته  فروش  به  یورو 

میلیون یورو باقیمانده وجود نداشته است.
ارز  واقعی  تقاضاهای  گذشته  روز  طی  بنابراین 
در  عرضه  مازاد  شاهد  و  است  شده  داده  پوشش 

سامانه نیما بوده ایم.
التهاب های  علی رغم  که  است  آن  بیانگر  آمار  این 
ارز اسکناس  بازار  از سفته بازی و هیجان در  ناشی 
که به گفته رئیس کل بانک مرکزی کمتر از 5 درصد 
کل حجم معامالت را تشکیل می دهد، روند عادی 
تأمین ارز تقاضاهای واقعی به منظور واردات کاال به 

کشور جریان دارد.
ضمن اینکه روز قبل در بازار آزاد نیز شاهد افزایش 
اطالع  کسب  البته  بودیم؛  بازارساز  سوی  از  عرضه 
خبرنگار تسنیم از مسئوالن مربوطه حکایت از آن 
دارد که عرضه سنگین ارز توسط بازارساز خریداری 

نداشته است.
خبرنگار تسنیم کسب اطالع کرد که علی رغم عرضه 
3میلیون  از  کمتر  دیروز  بازار  در  بازارساز  سنگین 
شده  خریداری  دالری  55میلیون  عرضه  از  دالر 

است.
ارزهای  بازگشت  در  تسریع  کارشناسان،  به گفته 
حاصل از صادرات و عادی شدن روال تجارت کشور 
کرونا  ویروس  شیوع  پیامدهای  کاهش  از  ناشی 
ثبات  ایجاد  ارز و  بازار  موجب کاهش هیجانات در 

در آن خواهد شد. 

نقشه راه توسعه صادرات کشور 
ابالغ شد

توسعه  راه  نقشه  صنعت  وزارت  سرپرست 
صادرات را ابالغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سند یاد شده با هدف 
دستگاه های  بین  همکاری  و  هماهنگی  افزایش 
مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی 
رشد  همچنین  و  خدمات  و  کاال  پیچیده  و  متنوع 
تجارت جهانی  در  ایران  افزایش سهم  آن،  مستمر 
تقویت  و  تجاری کشور  تراز  بهبود  و خدمات،  کاال 

برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، سند نقشه راه توسعه صادرات 
کشور با تشکیل کمیته کارشناسی و پس از رایزنی 
طی  و  کارشناسی  جلسات  برگزاری  و  خبرگان  با 
فرایند تهیه گزارش پشتیبان از جمله بررسی وضع 
موجود و آسیب شناسی توسعه صادرات کشور طی 
عالی  شورای  نظرات  اعمال  و  گذشته  سال های 

صادرات و خبرگان این حوزه تدوین شده است.
بر  عالوه  کشور  صادرات  توسعه  راه  نقشه  سند  در 
آسیب شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت 
چارچوب  و  صادرات  توسعه  تحقق  الزامات  ها، 
اثرگذار  مختلف  تعیین سیاست های  برای  مفهومی 
بر  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  صادرات  توسعه  بر 
سطوح  از  یک  هر  در  امر  متولیان  تعیین  ضرورت 

آنها  از  انتظارات  و  وظایف  اهم  تعیین  و  سیاستی 
تاکید شده است.

اقتصاد  تاب آوری  افزایش  سند،  این  در  همچنین 
تولید  از  از تحریم، حمایت  ناشی  آثار  با  مقابله  در 
خدمات  صادرات  توسعه  صادراتی،  پذیر  رقابت 
بیشتر  وری  بهره  گردشگری،  و  مهندسی   – فنی 
از ظرفیت های مناطق آزاد و بازارچه های مرزی در 
راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار 

گرفته است.
توسعه  راه  نقشه  سند  در  که  مواردی  دیگر  از 
صادرات کشور تاکید شده است، می توان به توسعه 
اجتناب  و  تبدیلی  و  پایین دستی  صنایع  صادرات 
ساخته  کاالی  صادرات  تشویق  و  فروشی  خام  از 
شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش 
فرایندهای  سازی  چابک  صادراتی،  خوشه های 
صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره 
کرد. در این سند بر تحقق اهداف نقشه راه توسعه 
و  عمومی  کارکردی،  کالن،  سطوح  در  صادرات 
همچنین الزام اجرای نقشه راه نیز تاکید شده است.
صادرات،  توسعه  راه  نقشه  است،  ذکر  به  الزم 
این  در  دخیل  بازیگران  کلی  نمای  ترسیم کننده 
می تواند  که  آنهاست  با  مرتبط  نهادهای  و  حوزه 
موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حوزه های چشم 

انداز،  اهداف و رویکردهای مشخص فراهم کند.
عنوان  به  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  همچنین 
فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، موظف است 
و  کارکردی  برنامه های  و  سیاست ها  تدوین  ضمن 
به  نسبت  دیگر،  دستگاه های  همکاری  با  عمودی 
برای  شده  ارایه  برنامه های  پیگیری  و  رصد، پایش 
سازمان ها و نهادهای ذی مدخل در توسعه صادرات 
جلسات  در  را  آن  عملکرد  گزارش  و  کرده  اقدام 

شورای عالی صادرات ارایه کند.
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تهیه پیش نویس یک طرح 
مسکن در کمیسیون اقتصادی 

مجلس
عضو کیسیون اقتصادی مجلس از تهیه پیش نویس 

طرح مسکن در کمیسیون اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، سید احسان 
خاندوزی گفت، به ابتکار برخی نمایندگان جوان و 
مرکز پژوهشها، 2 نشست داشتیم. پیشنویس طرح، 
در  کوتاهی  سالها  خواهدشد.  تهیه  آتی  هفته  در 
طرف عرضه مسکن، فقدان بانک اطالعات، نداشتن 

سیاست اجاره و البته نقدینگی میوه تلخی دارد.
از قدرت خرید کم مردم،  اقتصادی  این کارشناس 
مسایل بانکی و مالی، اجتماعی و همچنین بودجه 
دولت به عنوان مشکالت متعدد پیش روی کشور 
باید  که  اتفاقی  خاندوزی  گفته  به  است.  برده  نام 
که  است  این  بخورد  رقم  یازدهم  مجلس  در 
جامعه احساس کند  مجلس نسبت به دغدغه ها و 
اولویت های مردم کارشناسانه و تخصصی و به دور 
به  و  می دهد  نشان  واکنش  قدرت  های  جریان  از 
لحاظ فوریت و زمان مناسب خود موضع گیری کند، 
چراکه در شرایطی که می شود گره ای را با دست 
می توان باز کرد نباید این کار را آن قدر به تاخیر 
بیندازیم که با دندان بخواهیم آن را باز کنیم و با 

مشکالت جدی تر روبرو شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگو با پایگاه 
خبری اتاق ایران

دولت در تعامل با بخش 
خصوصی بسترهای حقوقی 

جهش تولید را فراهم می کند
جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
تضاد  شفافیت،  لوایح  پیگری  است:  معتقد 
تجارت  قانون  اساسی  اشکاالت  رفع  و  منافع 
در مجلس از مهمترین اقدامات معاونت حقوقی 

رئیس جمهوری در سال جاری خواهد بود.
در  رئیس جمهوری  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« اقدامات این 
معاونت را در خصوص مهم ترین اقدامات انجام شده 
تشریح  کسب وکار  فضای  تسهیل  و  حمایت  برای 

کرد.
این  فقط  تولید  جهش  کرد:  خاطرنشان  جنیدی 
یک  در  اقدامی  سخت افزاری  لحاظ  به  که  نیست 
کارخانه صورت گیرد، بلکه جهش تولید برای تحقق 

نیازمند بستر حقوقی های الزم است.
ارتباط درباره مهم ترین اقدام معاونت  او در همین 
معاونت  اقدامات  افزود:  رئیس جمهوری  حقوقی 

و  کنترل  به  یک سو  از  جمهوری  ریاست  حقوقی 
نظارت بر مصوبات دولت اختصاص دارد تا مغایرتی 
با امنیت بازار و فعالیت های بخش خصوصی نداشته 
باشد. از سوی دیگر در تالشیم تا با پیگیری تصویب 
برخی قوانین در مجلس، فضای کسب وکار را بهبود 

بخشیم.
و  شفافیت«  »الیحه  از  ارتباط  همین  در  جنیدی 
در  که  برد  نام  منافع«  تعارض  مدیریت  »الیحه 
بسترهای  می تواند  مجلس  در  تصویب  صورت 

حقوقی الزم را برای جهش تولید فراهم کند.
جنیدی درباره آخرین وضعیت اصالح الیحه تجارت 
گفت: بخشهایی از این قانون در شورای نگهبان و 
بخش هایی هم در مجلس در حال بررسی است که 
تالش کردیم تا پیگیر حل آنها باشیم؛ چراکه قانون 
تجارت فعلی به هیچ وجه مناسب فضای اقتصادی 
نیست و این الیحه در بخش قراردادها با مشکالتی 

مواجه است که باید اصالح شود.
داد:  خبر  همچنین  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
دستور  در  امسال  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی 
و  دارد  قرار  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت  کار 
از  مجموعه ای  یا  الیحه  به صورت  تا  داریم  مدنظر 
قوانین تنظیم شود، استخراج موانع قانونی تولید و 
تسهیل آن است که حتماً برای نظرخواهی از فعاالن 
اقتصادی، نسخه ای از آن به اتاق ایران ارسال خواهد 

شد.
دولت  که  داشت  تاکید  ارتباط  همین  در  جنیدی 
همیشه در تعامل با بخش خصوصی فعالیت خواهد 
پرسیده  کار  صاحبان  نظر  که  زمانی  تا  و  داشت 

نشود، کاری هم انجام نخواهد شد.
انجام  از  همچنین  رئیس جمهوری  حقوقی  معاون 
مقررات  و  قوانین  موثر کردن  برای  اقدامات  برخی 

برای بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد.

مهر خبر می دهد

میانگین قیمت مسکن در تهران 
به 1۹ میلیون تومان رسید

بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در تهران در 
خرداد ماه امسال به متری 1۹ میلیون و70هزار 
تومان رسید که رشد 42 درصد نسبت به خرداد 

پارسال داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار 
کرد.  اعالم  را  امسال  ماه  خرداد  در  تهران  مسکن 
واحد  مربع  متر  هر  قیمت  متوسط  اساس  این  بر 
مسکونی در تهران 19 میلیون و 71 هزار و 900 
تومان اعالم شد و در این ماه 11 هزار و 46 فقره 

مبایعه نامه به ثبت رسیده است.
با  یک  منطقه  تهران  منطقه  گران ترین  همچنین 
تومان   900 و  هزار   499 و  میلیون   42 میانگین 
بود و پس از آن منطقه سه با متوسط هر متر 33 
میلیون و 298 هزار و 900 تومان و در رتبه سوم 
منطقه دو با متوسط متری 28 میلیون و 954 هزار 
تعداد  بیشترین  است.  گرفته  قرار  تومان   800 و 
معامالت در منطقه 5 تهران با هزار و 570 فقره رخ 
داده و مناطق دو با 893 فقره و منطقه 4 با 874 

فقره معامله قرار دارند.
ارزان ترین منطقه تهران نیز منطقه 18 با متری 8 
میلیون و 808 هزار و 800 تومان است و منطقه 
20 با میانگین هر متر 9 میلیون و 182 هزار و 600 
تومان و منطقه 17 با متوسط هر متر 9 میلیون و 
594 هزار و 600 تومان به ترتیب ارزان ترین مناطق 

تهران بودند.
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اقتصاد ایران

معاون بین الملل اتاق ایران مطرح کرد

حفظ بازار عراق منوط به 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی در 

این کشور است
در نشستی که به همت معاونت بین الملل اتاق 
کربال،  در  ایران  سرکنسول  حضور  با  و  ایران 
فعاالن  و  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
اقتصادی که در بازار این کشور مشغول هستند، 
برگزار شد، هدف گذاری های بلندمدت از طریق 
یا  و  فناوری  انتقال  مشترک،  سرمایه گذاری 
انتقال بخشی از خط تولید به عراق مورد تأکید 

قرار گرفت.
به  که  نشستی  در  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
عراق  با  ایران  اقتصادی  مناسبات  توسعه  موضوع 
اختصاص داشت، از تغییر رویکرد مسئوالن عراقی 
در حوزه های  به خودکفایی  رسیدن  برای  تالش  و 
تولیدکنندگان  کرد:  تأکید  و  گفت  سخن  مختلف 
بازار  تداوم حضور در  برای  ایرانی  و صادرکنندگان 

سرمایه گذاری  فکر  به  بلندمدت  در  باید  عراق 
مشترک، انتقال تکنولوژی و با انتقال بخش از خط 

تولید خود به این کشور باشند.
ایران  اتاق  بین الملل  معاون  کرباسی،  محمدرضا 
ایجاد  و  باید سرمایه گذاری  اینکه  داد: ضمن  ادامه 
اشتغال برای جوانان عراقی را مدنظر داشته باشیم 
بازار  این  به  باکیفیت  محصوالت  صادرات  باید 
صدور  با  ندهیم  اجازه  و  دهیم  قرار  اولویت  در  را 
ندارند،  را  استاندارد الزم  و  محصوالتی که کیفیت 
به تدریج اعتبار خود را در این بازار از دست بدهیم.

وی حضور در بازار کشورهای همسایه به ویژه عراق 
را از اولویت های صادراتی ایران دانست و تأکید کرد: 
از دیرباز بین این دو کشور علی رغم فراز و نشیب های 
این  برقرار بوده و حضور در  اقتصادی  بسیار رابطه 
ایران  تجاری  و  اقتصادی  اولویت های  جزو  بازار 
محسوب می شود. بنابراین نباید اجازه دهیم رقبای 
ایران که در حال برنامه ریزی برای حضور پررنگ و 

بلندمدت در عراق هستند، جایگزین ایران شوند.
کرباسی در ادامه به طلب شرکت های پیمانکاری از 
طرف های عراقی اشاره و تصریح کرد: در این مورد 
پیگیری  حال  در  و  شده اند  مذاکره  وارد  دولت ها 
برای حل مسئله هستند. امیدواریم هر چه سریع تر 

به نتیجه برسیم.
با  عراق  و  ایران  مرزهای  شدن  بسته  مورد  در  او 
شیوع ویروس کرونا نیز گفت: در همان دوران که 
تمام مرزها بسته بود، مرز ایران و منطقه اقلیم باز 
می شد.  صادر  ایرانی  کاالهای  طریق  این  از  و  بود 
جدا  عراق  سرزمین  از  را  اقلیم  منطقه  ایران  البته 
نمی داند اما قوانین حاکم بر اقلیم راحت تر از سایر 
مناطق عراق است برای همین فعاالن اقتصادی از 

این ظرفیت استفاده می کنند.
تجاری  تبادالت  ایران حجم  اتاق  بین الملل  معاون 

ایران و عراق را در سال 98 برابر با 9.5 میلیارد دالر 
برآورد کرد؛ این رقم برای دو ماهه سال 99 حدود 

یک میلیارد دالر بوده است.
لغو روادید برای سفر به عراق در دستورکار است

ایران  ادامه مجتبی کریمی شصتی، سرکنسول  در 
در کربال با بیان این مطلب که پیگیری لغو روادید 
این  بود  قرار  گفت:  هستیم،  عراق  به  سفر  برای 
موضوع پیش از شیوع ویروس کرونا نهایی شود که 
متأسفانه با شیوع این بیماری و بسته شدن مرزها، 
عادی  با  حتم  طور  به  نبود.  پیگیری  قابل  موضوع 

شرایط مجدد مسئله را پیگیر خواهیم کرد.
را  کربال  و  بابل  منطقه  با  ایران  مناسبات  او حجم 
او  اعتقاد  به  برآورد کرد که  میلیارد دالر  حدود 2 
سوی  از  آنچه  است.  رقم  این  از  بیش  ظرفیت ها 
کریمی به عنوان یک نکته کلیدی مورد تأکید قرار 
گرفت، ارتقای سطح کیفیت محصوالت صادراتی به 

عراق است.
اجازه دهیم کشورهای دیگر  نباید  یادآور شد:  وی 
ایران  از  را  بازار  این  باکیفیت تر  با ورود محصوالت 
بگیرند. سفارت و کنسول گری ایران در عراق تمام 
در  ایرانی  محصوالت  معرفی  برای  را  خود  تالش 
و  تولیدکنندگان  دیگر  از سوی  این کشور می کند 
محصوالت  تا  کنند  تالش  باید  نیز  صادرکنندگان 

استاندارد و مطابق سلیقه بازار را عرضه کنند.
در  ایران  کنسول  با  مشورت  بر  ادامه  در  کریمی 
گفت:  و  کرد  تأکید  قرارداد،  عقد  هنگام  به  عراق 
اصولی  را  قرارداد  بندهای  که  باشیم  مواظب  باید 
و محکم تهیه کنیم تا به هنگام بروز مشکل، قابل 

پیگیری باشد.
مقامات عراقی در پی برقراری توازن تجاری بین دو 

کشور هستند
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق 

از  شد،  مطرح  نشست  این  در  آنچه  تأیید  با  نیز 
انتقاد مسئوالن عراقی در مورد واردات اندک ایران 
از عراق سخن گفت و این انتقاد را اصولی دانست 
گذشته  به  نسبت  عراقی  مقامات  رویکرد  گفت:  و 
تغییر کرده و آنها به دنبال خودکفایی هستند. برای 
همین برقراری توازن تجاری بین دو کشور را دنبال 

می کنند.
به اعتقاد او فعاالن اقتصاد ایرانی باید به تدریج از 
صادرات صرف محصوالت خود به عراق فراتر رفته و 
سرمایه و ایجاد اشتغال در این کشور را در اولویت 

قرار دهند و اگر نه از بازار حذف خواهند شد.
این فعال اقتصادی یکی از ظرفیت های بازار عراق را 
ترانزیت عنوان کرد و با بیان این نکته که همچنان 
از پیگیری  قوانین عراق اجازه ترانزیت را نمی دهد 
مقامات دولتی برای حل این مشکل و بروز برخی 

گشایش ها در این رابطه خبر داد.
تأکید  ضمن  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
برای  کار  برای  اصولی  قرارداد  انعقاد  اهمیت  بر 
طرف های عراقی از تالش اتاق مشترک برای تهیه 
چارچوب عمومی قراردادها خبر داد. وی خاطرنشان 
دارند،  عراق  با  کار  به  تمایل  کرد: شرکت هایی که 
می توانند هنگام انعقاد قرارداد از این چارچوب کلی 
توافق هایی که صورت  با  متناسب  و  استفاده کنند 

می گیرد بندهای آن را اصالح کنند.
در ادامه این نشست هر یک از فعاالن اقتصادی که 
شده  مشکل  دچار  عراقی  طرف های  با  تجارت  در 

بودند، سئواالت و ابهامات خود را مطرح کردند.
معاونت  در  بخشی  تشکیل  از  کرباسی  پایان  در 
سئواالت  به  پاسخ گویی  برای  ایران  اتاق  بین الملل 
قراردادهای  انعقاد  برای  مشورتی  نظرات  ارائه  و 
استاندارد با همکاری واحد حقوقی اتاق ایران خبر 

داد.
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یادداشت

متن کامل

یک  تنها  قرنطینه(  از  )پس  کار  به  بازگشت   
اجرای  روش  یک  بلکه  نیست؛  برنامه ای  فاز 
عملیات است. مرکز فرماندهی می تواند به ایجاد 
توانمندی های الزم برای فعالیت کسب وکارها در 
»دوره عادی بعدی« کمک کند. طی کمتر از چهار 
ماه، بحران کووید-1۹ تقریبا تمام پیش بینی های 
است.  داده  قرار  تحت تاثیر  را   2020 سال 
از این همه گیری،  عالوه بر مرگ و ترس ناشی 
کسب وکارهای سراسر جهان با اختالالتی مواجه 
شده اند که سرعت و مقیاس آن در عصر جدید 

بی سابقه بوده است.
اکنـون شـرکت ها بـا ایـن سـوال دسـت وپنجه نرم 
بـه  سـالمت  بـه  می تـوان  چگونـه  کـه  می کننـد 
دوره عـادی بعـدی رسـید؟ بسـیاری از شـرکت ها، 
می داننـد  برنامـه ای  را  کار  محیـط  بـه  بازگشـت 
گام هـای  از  مجموعـه ای  شـود؛  اجـرا  بایـد  کـه 

عملیاتـی  مـدل  بـه  دسـتیابی  بـرای  نظام منـد 
باثبـات، در دنیایـی کـه واکسـن بـه تعـداد کافـی 
در دسـترس اسـت یـا مصونیـت جمعـی حاصـل 
شـده اسـت. پیشـنهاد بسـیاری از ایـن برنامه هـا، 
بازگشـت بـه نسـخه های منطقـی گذشـته اسـت.  
امـا عـدم قطعیت هـای ذاتـی همچنـان در کمیـن 
ایـن برنامه هـا اسـت. بـرای مثـال، مدیـران اجرایی 
معتقدنـد به دلیـل احتمـال شـیوع مجـدد بیماری، 
دسـتاوردهای جدیـد درباره نحوه انتقـال ویروس و 
افـراد تحت تاثیـر، ماهیت و مـدت مصونیت و تغییر 
مـداوم در کیفیـت و دسترسـی بـه تسـت و ردیابی 
تمـاس افراد، تدوین برنامه بازگشـت قطعی، بسـیار 
دشـوار اسـت. درحال حاضر، بهتریـن برنامه ممکن، 
صرفـا اسـتداللی ضعیف اسـت که به اعتبارسـنجی 
و تغییـر نسـبتا مـداوم نیـاز خواهـد داشـت.  عـدم 
از  اسـت.  دورکاری  آینـده  بعـدی،  مهـم  قطعیـت 

پیشـران  اخیـر،  رویدادهـای  افـراد،  برخـی  نظـر 
آن  نمی خواهنـد  و  اسـت  بـوده  واقعـی  بهـره وری 
را از دسـت بدهنـد. امـا بررسـی ها نشـان می دهـد 
پـس از تالش هـای فـراوان بـرای اجـرای دورکاری 
در 15 بنـگاه برتـر دره سـیلیکون، تنهـا 8 درصـد 
از کارکنـان دورکاری می کننـد.  رفتـار مشـتریان، 
سـومین عامـل ناشـناخته اسـت. شـرکت ها شـاهد 
تغییـر دیجیتـال در میـان مصرف کننـدگان و آثـار 
اجتناب ناپذیـر آن هسـتند: خرید آنالیـن در برخی 
امـا  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   60 دسـته ها 
مشـخص نیسـت اگـر این همه گیـری از بیـن برود، 
ایـن مشـتریان بـه روش هـای قبلـی خریـد خـود 
بـاز خواهنـد گشـت یـا ایـن همه گیـری منجـر بـه 
آفرینـش انـواع جدیـدی از مشـتریان خواهـد شـد.
بـا توجـه بـه این عـدم قطعیت هـا و نیاز بـه آزمون 
و یادگیـری سـریع بـرای پشت سـر گذاشـتن ایـن 
را  کسـب وکارها  واکنـش  در  بعـدی  گام  عوامـل، 
نمی تـوان یـک فـاز در نظـر گرفـت و بهتـر اسـت 
آن را ماننـد قـرار گرفتـن »عضلـه ای« جدیـد در 
یـک کالبـد تصـور کنیـم: توانایـی بنـگاه در جذب 
آموزه هـا  سـریع  یکپارچه سـازی  و  قطعیـت  عـدم 
بـا مـدل عملیاتـی شـرکت. ایـن عضلـه بایـد »تند 
انقبـاض« )زمـان انقبـاض سـریع و مقاومـت کـم 
کـه  باشـد   )fast-twitch خسـتگی  بـه  نسـبت 
ویژگـی آن تمایـل بـه تغییـر برنامه ها و بنـا نهادن 
تصمیم گیری هـا بـر فرضیه هـای مربـوط بـه آینـده 
برنامه هـای  تنظیـم  بـرای  عضلـه،  ایـن  اسـت. 
بلندمـدت و مدیریت از طریق تغییرهای سـاختاری 

نیـز بـه بافت هـای کنـد انقبـاض
)solw-twitch زمان انقباض آهسـته تر و مقاومت 
زیـاد نسـبت بـه خسـتگی( نیـاز دارد. بسـیاری از 
شـرکت ها درحال حاضـر تـالش می کننـد تـا زمان 

بازگشـایی کامـل بـه فعالیـت خـود ادامـه دهند، با 
ایـن امید که ایـن امر از طریق واکسـن یا مصونیت 
جمعـی امکان پذیـر شـود. در ضمن، منابـع خود را 
به گونـه ای پیکربنـدی می کننـد کـه تـا آن زمـان 
نویدبخـش  اخبـار  وجـود  بـا  امـا  باشـند.  آمـاده 
دربـاره آزمایش هـای کلینیکـی، بازگشـایی کامـل 
ممکـن اسـت ماه هـا طـول بکشـد؛ شـرکت ها اگـر 
ایـن  بـا  را  خـود  بایـد  بماننـد  زنـده  می خواهنـد 
شـرایط تطبیـق دهنـد. در ایـن مقالـه، چهـار نیرو 
آنهـا  نتایـج غیرقطعـی  تشـریح خواهـد شـد کـه 
سـال های آینـده را شـکل خواهـد داد. همچنیـن 
گام هـای ایجـاد عضلـه الزم بـرای مواجهـه بـا این 
نیروهـا )به ویـژه مرکـز فرماندهی ای کـه این عضله 
را تقویـت می کنـد( بیـان خواهـد شـد. بـه محـض 
ایجـاد ایـن مرکـز و یکپارچه سـازی آن بـا مـدل 
عملیاتـی جدیـد سـازمان، شـرکت های دارای ایـن 
عضلـه قـوی آماده عصـر جدید رقابـت خواهند بود. 
البتـه، همه گیـری ویـروس ثابـت کـرده اسـت کـه 
ایجـاد ایـن عضله، شـرکت ها را »همیشـه ماندگار« 
آن  ایجـاد  امـا  نخواهـد کـرد،   )future proof(

تصمیمـی درسـت در دوره کنونـی اسـت.
چهار نیروی شکل دهنده دوره عادی بعدی

1- دگردیسی تقاضا
به واسـطه  آنالیـن  تقاضـای  تغییـر  شـاهد  همـه 
همه گیـری کرونـا بوده اند. مشـتریان خریـد آنالین 
اقـالم سـوپرمارکتی دو برابـر شـده اسـت. تعـداد 
مشـتریانی کـه از کانال هـای دیجیتـال بـرای انواع 
خدمـات اسـتفاده می کننـد به طـور میانگیـن 20 
تقریبـا 40  اسـت.  یافتـه  افزایـش  تـا 25 درصـد 
درصـد رشـد کاالهـا و خدمـات دیجیتـال، مربـوط 
بـه مشـتریانی اسـت کـه بـرای اولیـن بـار اقـدام 
بـه خریـد آنالیـن می کننـد. همزمـان بـا دیجیتال 

ایجاد »اتاق جنگ« برای تعیین برنامه های بازگشت به کار در پساکرونا

جلوتر از محیط در حال تغییر حرکت کنید!

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3666014-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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نگاه آخر

دشت شقایق های »رینه«

محور هراز در ورودی استان مازندران حوزه استحفاظی شهرستان 
شمار  به  کشور  مواصالتی  محورهای  دیدنی ترین  از  یکی  آمل 
معروف ترین  از  یکی  رینه  شهر  در  پلور  شقایق  دشت  می رود. 
باز شدن گل های شقایق  جاذبه های طبیعی در محور هراز است. 
پلور و در دامنه قله دماوند گردشگران بسیاری را  در دشت زیبای 
به این منطقه می کشاند. گل شقایق در طول دوره گل دهی دارای 
غنچه های فراوری است که عمر گل های بازشده کمتر از ۱۰ ساعت 
است، به طوری  که گل ها در اوایل صبح بازشده و دشت را یکپارچه 
به صورت فرشی قرمز مفروش می کنند و در ساعات پایانی روز بیشتر 
گل های بازشده ریخته می شوند و مجدداً غنچه های جدید در روز بعد 

خودنمایی می کنند .

https://www.isna.ir/photo/99040201776/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87#8
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