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برگزاری مجامع عمومی تشکل های اتاق ایران
 تا اطالع ثانوی ملغی شد

معـاون اسـتان ها و تشـکل های اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی اتـاق ایـران از ملغی شـدن برگزاری 
مجامـع عمومـی تشـکل ها تـا برقـراری ثبـات و بهبـود 

نسـبی شـرایط کشـور خبر داد.
در اطالعیه اتاق تاکید شده است که به دلیل وجود شرایط بحرانی 
و شیوع مجدد ویروس کرونا و تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری توسط مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، به منظور صیانت از سالمتی و نیز حفظ جان 
فعاالن اقتصادی کشور، برگزاری مجامع عمومی تا اطالع ثانوی به 

پس از برقراری ثبات و بهبود نسبی شرایط، موکول شد.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


2

صنعت برق شماره  2674 18 تیــر 99



3

صنعت برق شماره  2674 18 تیــر 99



شماره  2674 18 تیــر 99

4

اقتصاد ایران

متن کامل

با رأی اکثریت نمایندگان؛

اعتبارنامه تاجگردون»رد«شد/
منتخب گچساران با مجلس 

خداحافظی کرد
اعتبارنامه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران را 

رد کردند.
امروز  علنی  جلسه  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون تحقیق 
درباره اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون منتخب مردم 

گچساران در دستور کار قرار گرفت.
این گزارش به رأی وکالی ملت گذاشته شد و در 
»تاجگردون«  اعتبارنامه  مجلس  نمایندگان  نهایت 

را رد کردند.
مخفی  صورت  به  شده  انجام  گیری  رأی  براساس 
نماینده   ۱۰2 تحقیق،  کمیسیون  گزارش  درباره 
به اعتبار نامه منتخب گچساران رأی مثبت، ۱2۸ 

ممتنع  رأی  نماینده   2۱ و  مخالف  رأی  نماینده 
داده اند.

»غالمرضا  آرا،  نتایج  رسمی  اعالم  از  پیش 
تاجگردون« صحن علنی مجلس را ترک کرد.

به گزارش مهر، پس از شکل گیری مجلس یازدهم، 
چند تن از نمایندگان مجلس به اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض کرده و 

خواهان رد اعتبارنامه وی شده بودند.
اکبر کریمی، روح اهلل نجابت و علیرضا زاکانی  علی 
تاجگردون  اعتبارنامه  به  که  بودند  افرادی  اولین 
اعتراض کردند که در ادامه تعداد معترضین به این 
موسوی،  سیدنظام الدین  یافت.  افزایش  اعتبارنامه 
مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی 
به  که  بودند  منتخبی   ۶ شاکری  اقبال  و  رضاخواه 
گچساران  نماینده  نامه  اعتبار  به  معترضین  صف 
از  وی  صالحیت  رد  خواهان  و  پیوستند  باشت  و 

مجلس یازدهم شده بودند.

شعبه  در  گچساران  مردم  منتخب  نامه  اعتبار 
 2۱ و  تأیید  او  نامه  اعتبار  سرانجام  و  بررسی   ۱2
مجلس  علنی  صحن  در  شعبه  گزارش  خردادماه 
قرائت شد که با اخطار علیرضا زاکانی نماینده مردم 
قم، اعتبار نامه »تاجگردون« جهت بررسی بیشتر به 

کمیسیون تحقیق ارسال شد.
در  گرفته  صورت  بررسی های  و  بحث  از  پس 
اعتبار  تأیید  خبر  تیرماه   ۳ تحقیق،  کمیسیون 
نامه او در این کمیسیون رسانه ای شد؛ خبر تأیید 
یازدهم  مجلس  در  گچساران  منتخب  نامه  اعتبار 
درحالی اعالم شد که علیرضا زاکانی ۱۰ تیرماه در 
نشست خبری که در خبرگزاری مهر با عنوان »چرا 
برگزار  است؟«،  مهم  نمایندگان  اعتبارنامه  بررسی 
»تاجگردون«  نامه  اعتبار  بررسی  نحوه  درباره  شد، 
مسیر  این  در  ما  بود:  گفته  تحقیق،  کمیسیون  در 
سند  ارائه  با  زنیم  می  که  حرفی  هر  کردیم  سعی 
باشد اما در شعبه ۱2 بررسی اعتبارنامه نمایندگان 
و همچنین کمیسیون تحقیق به هیچ وجه به اسناد 
ما  که  چرا  است  بزرگی  اشکال  و  نکردند  ورود  ما 
به  دوستان  از  برخی  اما  گذاشتیم  وقت  ساعت ها 

مسئولیت خود به خوبی عمل نکردند.
در  باید  نامه  اعتبار  نامه  آئین  طبق  بود:  گفته  او 
تصمیم  آن  درباره  و  مطرح  مجلس  علنی  صحن 

گیری شود.
مردم  منتخب  نامه  اعتبار  بررسی  پرونده  سرانجام، 
در  )چهارشنبه(  امروز  علنی  جلسه  در  گچساران 
کمیسیون  گزارش  ابتدا  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
تحقیق درخصوص اعتبارنامه »تاجگردون« از سوی 
حجت اهلل فیروزی سخنگوی این کمیسیون قرائت 
شد و سپس این گزارش به رأی وکالی ملت گذاشته 
شد و در نهایت با رأی نمایندگان مجلس، منتخب 

مردم گچساران از بهارستان خداحافظی کرد.

ادامه روند افزایشی ذخایر ارز 
خارجی چین

طی ماه گذشته هم چین به روند افزایش ذخایر 
ارز خارجی خود ادامه داد و حاال حجم این ذخایر 

به 3.112 هزار میلیارد دالر رسیده است.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
که  آماری  اساس  بر  راشاتودی،  از  نقل  به  فارس، 
این  است  کرده  منتشر  چین  مرکزی  بانک  اخیراً 
خود  خارجی  ارز  ذخایر  حجم  ژوئن  ماه  در  کشور 
 ۳.۱۱2 به  و  داده  افزایش  دالر  میلیارد   ۱۰.۶4 را 

تریلیون دالر رسانده است.
در  که  بودند  کرده  پیش بینی  پیش تر  کارشناسان 
ماه ژوئن چین ذخایر ارز خارجی خود را به ۳.۱2 
میلیارد دالر خواهد رساند که رقم کنونی کمتر از 

پیش بینی کارشناسان بوده است.
حجم ذخایر طالی چین هم در ماه ژوئن نسبت به 
ماه می تغییری نداشته و ۶2.۶4 میلیون اونس ثابت 
مانده است، اما با توجه به افزایش قیمت طال ارزش 
به  می  ماه  پایان  در  دالر  میلیارد  از ۱۰۸.24  آنها 

۱۱۰.7۶ میلیارد دالر افزایش یافته است.
آمارها همچنین نشان می دهد ارزش یوآن چین در 
افزایش  درصد  یک  حدود  ژوئن  ماه  در  دالر  برابر 
داشته و این در حالی است که ارزش دالر در همین 
مدت در برابر سبد ارزهای بین المللی ۰.97 درصد 

کاهش داشته است.
و  قرضه  اوراق  بازار  به  خارجی  سرمایه های  ورود 
سهام چین طی هفته های گذشته افزایش یافته چرا 
که سهامداران نسبت به بهبود اوضاع در این کشور 

امیدوار هستند.
علیرغم آنکه چین نخستین کشوری بود که درگیر 
از  و  یافت  کاهش  اقتصادی اش  رشد  و  شد  کرونا 

https://www.farsnews.ir/news/13990418000597/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
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سخنگوی صنعت برق به مهر خبر داد

هزارواحدغیرمجاز استخراج 
رمزارز تعطیل شد

سخنگوی برق گفت: در کل کشور معادل 4۰۰ 
مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج 

رمزارز فروخته شد.
برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی،  رجبی  مصطفی 
مدیریت  نحوه  درباره  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
گفت:  ارزرمز  تولیدکننده  واحدهای  برق  مصرف 
در کل کشور معادل 4۰۰ مگاوات برق، انشعاب به 

واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم.
وی با بیان اینکه دستگاه های ماینر ۳ تا 4 درصد 
برق تولیدی در دنیا را مصرف می کنند، افزود: این 
مصرف ۳ تا 4 درصد در دنیا معادل حدود 7 تا ۸ 

هزار مگاوات است.
سهم ۳۰۰ مگاواتی مصرف برق ماینرها در پیک

به گفته این مقام مسؤول بررسی ها نشان می دهد 
ایران  ارزرمز در  مصرف برق واحدهای تولیدکننده 
این  بنابراین  است؛  مگاوات   ۳۰۰ تا   2۵۰ حدود 

افزایش  بر  چشمگیری  تأثیر  نمی توانند  واحدهای 
مصرف برق کشور داشته باشند.

غیرمجاز  مراکز  اینکه  به  اشاره  با  مشهدی  رجبی 
از تعرفه برق  استخراج رمزارزها به طور غیرقانونی 
استفاده  خود  مصرف  برای  صنعتی  یا  کشاورزی 
می کنند، اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کاهش 
حق  احیای  راستای  در  واحدهایی  چنین  فعالیت 
عمومی، ۱۰ میلیون تومان پاداش برای حق الکشف 

در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی می کنیم.
تولید  غیرمجاز  واحد  یکهزار  اینکه  اعالم  با  وی 
رمزارز در کشور شناسایی و توقیف شد، ادامه داد: 
خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و 

مطابق قانون از آنها دریافت می شود.
اعالم جزئیات طرح تعویض کولرهای گازی

فعاالن  اینکه  به  پاسخ  در  برق  صنعت  سخنگوی 
حوره استخراج رمزارزها درباره مجوز خرید برق از 
اجرای طرح های  محل  از  واحدها  این  برای  بورس 
صرفه جویی در کشور، معتقدند تناسبی بین هزینه 
و رقم برق خریداری شده وجود ندارد، توضیح داد: 
تا وقتی که این طرح اجرایی نشود نمی توان درباره 
و  مطالعه  اساس  بر  اما  کرد،  قطعی  اظهارنظر  آن 

بررسی که داشتیم این کار توجیه اقتصادی دارد.
این مقام مسؤول گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه 
واحدهای تولیدکننده رمزارز 2 سال است، که مدت 
مجوز  راستا  همین  در  می رسد.  نظر  به  مناسبی 
شورای اقتصاد را برای اجرای طرح تعویض کولرهای 
گازی غیراستاندارد به ویژه در بخش جنوبی کشور 
اعالم  زودی  به  آن  جزئیات  که  کردیم  دریافت 
می شود و واحدهای تولیدکننده رمزارز می توانند در 
این طرح مشارکت کنند. به این ترتیب هم اجرای 
این طرح سرعت بیشتری می یابد و هم این واحدها 

می توانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.

برخی کج فهمی ها راه توسعه صادرات را مسدود کرده است
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی نوشت: واقعیت این است که برخی تنگناهای ذهنی، 
برخی ناآشنایی های تخصصی، برخی کج فهمی ها و برخی مسائل بیرون از دایره تجارت و اقتصاد، راه 

را برای توسعه صادرات مسدود کرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و از باسابقه ترین مدیران اقتصادی، سیاسی ایران بازهم برای 
چندمین بار در همین چند هفته تازه سپری شده تصریح کرد صادرات کاال و خدمات اکنون بدون تردید 
تنها راه نجات اقتصاد ایران از فرورفتن بیشتر در باتالق است. این حرف به غیر از معاون اول از سوی بیشتر 
مدیران ارشد اقتصادی، سیاسی دولت و حتی سیاستمدارانی که روزی صادرات را نکوهش می کردند هر روز 
در رسانه ها خوانده و شنیده می شود. با این همه اطالعات در دسترس نشان می دهد، ارزش صادرات در دو 

ماه نخست امسال نزدیک به ۵۰ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.
این قابل قبول است که به دلیل پدیدار شدن پیامدهای دشوار ناشی از گسترش ویروس کرونا، سطح تجارت 
در دنیا کاهش یافته است و صادرات ایران نیز این تجربه تلخ را به چشم می بیند، اما این همه داستان نیست. 
برخی  و  برخی کج فهمی ها  تخصصی،  ناآشنایی های  برخی  تنگناهای ذهنی،  برخی  که  است  این  واقعیت 
مسائل بیرون از دایره تجارت و اقتصاد، راه را برای توسعه صادرات مسدود کرده است. گرفتاری ذهنی در 
این مقوله، ندیدن مقوله تجارت به طور یکپارچه است. به این معنا که در ایران برخی که متاسفانه قدرت و 
نفوذ هم دارند، می خواهند ایران فقط صادر کند و واردات را نکوهش می کنند. این نوع نگاه به تجارت یک 
نگاه تاریخ مصرف گذشته است. کره جنوبی و آلمان و حتی ترکیه در نزدیکی ایران هم صادرات و هم واردات 

دارند و به این ترتیب سطح تولید و اشتغال آنها افزایش می یابد.
این گرفتاری ذهنی باید برطرف شود تا رونق صادرات به معنای واقعی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر شاهد 

http://www.ieis.ir/fa/news/5691/?l
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جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی 

بخشنامه صادر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد 

تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله 
در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادالت 
المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به  ارزی بین 

شماره ۶444۵/99 مورخ ۱۱/۳/۱۳99 ارسال می گردد.

خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع 
این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی 

و تأمین مالی تروریسم اقدام الزم و قانونی بعمل آید.
بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد 
نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده 
و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و 

تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

مبلغ تسهیالت بنگاه های 
فاقد بیمه چقدر است؟/ شرط 

دریافت تسهیالت
یکی از شروط بنگاه های فاقد بیمه برای دریافت 
تسهیالت داشتن مجوز از دستگاه های بخشی و 
فعال و جاری بودن بنگاه در سال گذشته است. 
مگر اینکه مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا متوقف 

شده باشد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
متقاضیان فاقد کد بیمه و کد کارگاهی طبق اعالم 
وزارت کار می توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۶تیرماه 
با مراجعه به سامانه کارا تسهیالت کرونا به آدرس 
https://kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام 

اقدام کردند. 
با  مقابله  کارگروه  مصوبه  مطابق  تصمیم  این 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بود 
که مقرر شد تا صاحبان و شاغالن کسب و کارهایی 
حمایت  مورد  ندارند،  کارگاهی  کد  و  بیمه  کد  که 

دولت قرار گیرند. 
در راستای این مصوبه  حدود ۳میلیون نفر شاغل 
در ۱4 رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایت 
های دولت می شوند. به منظور شناسایی این افراد 
جمله  از  مربوطه  های  دستگاه  و  ها  وزارتخانه  با 
فرهنگی،  میراث  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کشور، 
پرورش،  و  آموزش  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی 
و ... هماهنگی الزم صورت پذیرفته و بیش از یک 
میلیون و۵۰۰ هزار نفر از شاغالن شناسایی و احراز 

شده اند.
درباره  کار  وزارت  اشتغال  منصوری،معاون  عیسی 

به  تسهیالت  گوید:  می  تسهیالت  این  مبالغ 
که  مصوب  ۱4رسته  ذیل  کار  و  کسب  واحدهای 
یا  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  کدکارگاهی  فاقد 
لیست بیمه ای هستند، به ازای هر فرد شاغل در 
آن واحدها پرداخت می شود، برای اشخاص حقیقی 
خویش فرما یا خود اشتغال، مبلغ ۶۰میلیون ریال، 
اثبات  امکان  که  کاری  و  کسب  واحدهای  برای 
رابطه کارفرما- کارکن وجود ندارد، صرفا به کارفرما 
و  کسب  واحدهای  برای  و  ریال  میلیون   ۶۰ مبلغ 
کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما- کارکن وجود 
دارد، به ازای هر شاغل مبلغ۸۰ میلیون ریال تعلق 
خواهد گرفت. وی افزود: عالوه بر اینکه متقاضیان 
باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه بخشی باشند، 
همچنین باید در سال گذشته و جاری فعال باشند 
مدیریت  ملی  ستاد  مصوبات  براساس  آنکه  مگر 

بیماری کرونا، فعالیت آنها متوقف شده باشد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تسهیالت  سود  نرخ  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
پرداختی از سوی مؤسسات عامل به مشموالن، ۱2 
درصد است. حداکثر زمان پرداخت تا پایان تیرماه 
99 تعیین شده و مدت بازپرداخت تسهیالت نیز با 
احتساب دوره تنفس، 24 ماه و از ابتدای آبان ماه 

99 تعیین گردیده است.
تسهیالت  که  صورتی  در  کرد:همچنین  بیان  وی 
موعد  در  تسهیالت  بازپرداخت  به  نسبت  گیرنده 
یا  و  وزارت  تشخیص  با  یا  و  ننماید  اقدام  مقرر 
دستگاه بخشی، منابع دریافتی را در غیر مصادیق 
از  سال  دو  مدت  به  نماید،  هزینه  شده  تعیین 
دریافت هرگونه خدمات بانکی )تسهیالت، ضمانت 
نامه، اعتبارات اسنادی و ....( محروم شده و موظف 
 ۱۸ شامل  درصد،   24 نرخ  با  منابع  بازپرداخت  به 

درصد و ۶ درصد جریمه خواهد شد.
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مهلت ثبت نام متقاضیان حضور 
در فرایند انتخاب صادرکنندگان 

نمونه تمدید شد
معاونـت کسـب وکار اتـاق ایـران اعـالم کرد: 
پیـرو درخواسـت صادرکننـدگان و بـا تصمیم 
سـتاد برگـزاری روز ملـی صـادرات، مهلـت 
ثبت نـام صادرکننـدگان متقاضـی حضـور در 
فرآینـد انتخـاب صادرکننـده نمونـه ملـی تا 
پایان روز چهارشـنبه آینـده، 25 تیرماه 1399 

شـد. تمدید 
بـه گـزارش پایـگاه خبـری اتـاق ایـران، از امسـال، 
بخـش خصوصـی  پارلمـان  به عنـوان  ایـران  اتـاق 
کشـور، متولی برگزاری مراسـم روز ملی صادرات و 
فراینـد انتخـاب صادرکننـدگان نمونه ملی اسـت و 

بر همین اسـاس، طبـق فراخوانی کـه پیش ازاین از 
سـوی معاونـت کسـب وکار اتاق ایران منتشـر شـد، 
ثبت نـام رسـمی صادرکننـدگان در این مراسـم در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
متقاضیـان  ثبت نـام  مهلـت  اولیـه،  فراخـوان  در 
حضـور و همـکاری در ایـن رویداد ملـی از 7 تا 2۰ 
تیرمـاه اعـالم شـده بـود؛ اما به واسـطه درخواسـت 
صادرکننـدگان بـرای تمدیـد ایـن مهلـت، سـتاد 
برگـزاری روز ملـی صـادرات بـا صـدور اطالعیه ای 

از تمدیـد ۵ روزه ایـن مهلـت خبـر داد.
ملـی  روز  برگـزاری  سـتاد  اطالعیـه  اسـاس  بـر 
صـادرات، صادرکننـدگان بـرای حضـور در فراینـد 
روز  پایـان  تـا  ملـی،  نمونـه  انتخـاب صادرکننـده 
بـا  چهارشـنبه آینـده، 2۵ تیرمـاه فرصـت دارنـد 
مراجعـه بـه سـامانه روز ملـی صـادرات نسـبت بـه 
تکمیـل آنالیـن فـرم ثبت نـام در گروه هـای کاالیی 

یـا خدماتـی اقـدام کننـد.
متقاضیـان گـروه هـای کاالیی از هفتـم تیرماه باید 
cscs.chambertrust. با مراجعـه به وب سـایت
ir بـه سـامانه کارت بازرگانـی مراجعه کـرده و وارد 
صفحـه کاربـری شـخصی خود شـوند و با اسـتفاده 
از لینـک مربـوط بـه ثبت نـام الکترونیکـی بیسـت 
و چهارمیـن مراسـم انتخـاب صادرکننـدگان نمونه 
شـخص  هـر  شـخصی  صفحـه  در  کـه  کشـوری 
حقیقـی و حقوقـی دارنـده کارت بازرگانـی تعبیـه 
شـده اسـت، نسـبت بـه ثبت نام آنالیـن اقـدام کنند.
متقاضیـان گـروه هـای خدماتی  بصورت مسـتقیم 
و بـا اسـتفاده از لینـک فـرم ثبت نام ایجاد شـده بر 
روی تارنمـای بیسـت و چهارمیـن مراسـم روز ملی 
صـادرات بـه آدرس ed.iccima.ir باید نسـبت به 

تکمیـل آنالیـن فـرم ثبت نام اقـدام کنند.
خدماتـی  و  کاالیـی  گـروه  دو  هـر  متقاضیـان   
پـس از ثبت نـام بایـد فـرم پیش نویـس اطالعـات 
نهایـی شـده را پرینـت و ممهـور بـه مهـر و امضای 
مدیرعامـل شـرکت کـرده و درصورتی کـه متقاضی 
جـزو منتخبیـن اولیـه قـرار بگیـرد و از دبیرخانـه 
برگـزاری مراسـم بـرای آوردن اصـل مسـتندات و 
مـدارک و زونکـن اطالعات با ایشـان تمـاس گرفته 
شـد، ایـن فـرم را همـراه بـا زونکـن اطالعـات بـه 

دبیرخانـه مراسـم تحویـل دهنـد.
گام سوم: )از تاریخ 99/۰۵/۱۱ تا 99/۰۵/2۳(

دبیرخانـه برگـزاری مراسـم روز ملی صـادرات پس 
از مشـخص شـدن بررسـی اظهـارات اعـالم شـده 
اطالعاتـی  بانک هـای  بـا  مطابقـت  و  متقاضیـان 
سـازمان  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  گمـرک 
توسـعه تجـارت ایـران و بانـک مرکـزی، نسـبت به 
منتخـب  شـرکت های  بـا  تمـاس  و  اطالع رسـانی 
اولیـه اقـدام می کنـد تـا نسـبت بـه ارسـال زونکن 

مـدارک بـه همـراه نامـه پیش نویـس ثبت نـام کـه 
بـه تائید و امضاء مدیرعامل شـرکت رسـیده اسـت 

اقـدام کننـد.
گام چهارم: )از تاریخ 99/۰7/2۰ تا 99/۰7/2۵(

دبیرخانـه برگـزاری مراسـم روز ملی صـادرات پس 
از مشـخص شـدن نتایج جلسـات کارگـروه انتخاب 
حضـور  بـا  کـه  کشـوری  نمونـه  صادرکننـدگان 
نماینـدگان تام االختیـار وزارتخانه ها و دسـتگاه های 
اجرایـی عضـو کارگـروه برگزار می شـود، نسـبت به 
اطالع رسـانی بـه منتخبیـن نهایـی اقـدام خواهـد 

. د کر
شاخص ها

گروه هـای  اختصاصـی  و  عمومـی  شـاخص های 
کاالیـی و گروه های خدماتی و مدارک و مسـتندات 

موردنیـاز بـرای ثبت نـام بـه شـرح زیر اسـت:
شاخص های گروه های کاالیی:

گروه هـای  اختصاصـی  و  عمومـی  شـاخص های 
کاالیـی

شاخص های گروه های خدماتی:
)گـروه  کار  نیـروی  اعـزام  بخـش  شـاخص های 

خدمـات(
)گـروه  هنـری  و  فرهنگـی  بخـش  شـاخص های 

خدمـات(
)گـروه  مهندسـی  و  فنـی  بخـش  شـاخص های 

خدمـات(
شاخص های بخش دانش بنیان ) گروه خدمات(

شـاخص های بخـش حمل ونقـل و ترانزیـت )گـروه 
خدمات(

)گـروه  اطالعـات  فنـاوری  بخـش  شـاخص های 
خدمـات(

شاخص های بخش گردشگری )گروه خدمات(
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متن کامل

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده های 
بزرگ نفت در آمریکا مایل نیستند  اقتصادی که 
کشور  نظیر  می فروشد،  نفت  کم  هزینه های  با 
ما به بازار برگردد، گفت: شیوه اقتصادی که ما 
داریم شیوه ای است که آسیب های تورمی ایجاد 

می کند.
اقتصادی  با خبرنگار  در گفت وگو  درودیان  حسین 
فزاینده،  تورم  دلیل  تشریح  در  فارس،  خبرگزاری 
اظهار داشت: چند عامل برای تورم به صورت متوسط 
در ایران داریم که یکی از آنها رشد نقدینگی است، 
رشد نقدینگی در کشور ما به طور سنتی باال است 
ضمن آنکه نسبت به خیلی از کشورها باالتر است، 
متوسط نرخ تورم در کشور ما را حدود ۱۸ تا 2۰ 

درصد است.
* شوک های دارایی در اقتصاد موجب تورم فعلی؛ 

ارز، ملک و به تازگی بورس 

این  از  اقتصاد  در  تورم  اوقات  اما گاهی  افزود:  وی 
تورم  این  و  می رود  باالتر  ساله   ۵۰ متوسط  عدد 
این  نمی تواند  نقدینگی  پیدا می کند؛  حالت شوک 
تورم  این  موجب  که  آنچه  و  دهد  توضیح  را  تورم 
که  است  ما  اقتصاد  در  دارایی  می شود، شوک های 
قیمت  اول  در درجه  دارایی  قیمت  این شوک های 
ارز است، سپس قیمت ملک و مستقالت است و در 

چند ماه اخیر هم قیمت بورس است. 
قیمت های  این  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
دارایی ها وقتی افزایش زیادی پیدا می کند، موجب 
می شود به نحوی سطح عمومی قیمت ها و تورم در 
اقتصاد را افزایش دهد و به دنبال خودش بکشد؛ ارز 
نرخ های کاالهای داخلی و خارجی را متأثر می کند، 
باالی  سبد  در  باالیی  وسعت  آنکه  دلیل  به  ملک 
خانوار دارد و آن ملک به عنوان چیزی که در هزینه 
تولید نقش دارد عمل می کند و بورس هم در چند 

وقت اخیر به این 2 مورد قبلی اضافه شده است و به 
عنوان عاملی که در تجارت تأثیر می گذارد و ثروت 
ایجاد می کند؛ این عواملی است که افزایش تورم را 
از آن متوسط ۱۸ و 2۰ درصِد بلندمدِت اقتصاد ما، 

بیشتر می کند.
سال  دو  تا  درصد   ۳۰ باالی  تورم های  احتمال   *

آینده  در کشور وجود دارد
درودیان درباره پیش بینی آینده تورم کشور توضیح 
داد: با توجه به آنکه با کسری بودجه دولت روبه رو  
هستیم، چشم اندازی از فروش نفت نداریم و الگوی 
یکسری  واردات  و  انرژی  فروش  که  ما  اقتصاد  
است،  شده  مختل  است،  بوده  مرتبط  محصوالت 
و  تورم حل  مشکل  کوتاه مدت  در  نمی آید  نظر  به 
فصل شود و جایگزینی که باید برای این مشکل در 

اقتصاد پیدا کنیم، نمی یابیم.
و  ندارد  وجود  مجریه  قوه  در  همتی  افزود:  وی 
دنبال الگوی اقتصادی مناسب و متفاوتی در اقتصاد 
تا دو سال آینده احتمال  بنابراین حداقل  نیستند، 
تورم های باالی ۳۰ درصد در کشور ما وجود دارد. 

* رشد بازار بورس در رشد قیمتی بازارهای مسکن 
و ارز مؤثر است

رشد جهشی  تأثیر  درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
و  ارز  قیمت  بی رویه  افزایش های  در  بورس  بازار 
مسکن، توضیح داد: قطعاً رشد بازار بورس در رشد 
قیمتی بازارهای مسکن و ارز مؤثر است، نمی توان 
اقتصادی را داشت که در آن یک دارایی ۳۰۰ درصد 
رشد کند و یک دارایی ۳۰ درصد رشد کند و این 
موارد حتماً به هم متصل هستند؛ یا به صورت روانی 
و انتظارات تورمی افزایش می یابد، بدین معنی که 
ارز دارد،  یا  وقتی کسی دارایی دیگری نظیر ملک 
این تصور را دارد که وقتی بازار ارز این چنین رشد 
کرده است، بنابراین دارایی های دیگر هم متناسب 

جا  و  باشد  داشته  قیمت  افزایش  باید  بورس،  با 
این  فعال  عامالن  بر  را  هماهنگی  روند  این  نماند؛ 
قدرت  نباید  اینکه  بر  مبنی  می کند،  ایجاد  بازارها 
انگار  بمانیم،  جا  و  بدهیم  دست  از  را  خود  خرید 
تبانی ضمنی شکل می گیرد مبنی بر اینکه قیمتی 

پایین تر فروخته نشود.
* شوک قیمت دارایی که تا پیش از این ملک و ارز 

بود، امروز به بورس هم رسید
درودیان ادامه داد: به هر حال سهام هم ثروت است 
سهام  آن  و  هستند  سهامی  دارای  عده ای  وقتی  و 
قدرت خرید  و  ثروت  واقع  در  پیدا می کند،  ارزش 
مؤثر  قیمت ها  رشد  در  این  و  می یابد  افزایش  آنها 
است و حتی اگر این سهام را نفروشند، با این تفکر 
مصرف  شیوه  در  تفکر  این  شده اند،  ثروتمندتر  که 
تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل، عامل شوک 
قیمت دارایی به طور ویژه در کشور ما که تا پیش از 
این ملک و ارز بود، امروز به بورس هم رسیده است. 
ایجاد  تورمی  آسیب های  فعلی  اقتصادی  شیوه   *

می کند 
وی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهای کوتاه  
و میان مدتی و چه سیاست های پولی و مالی برای 
کار  به  باید  مجلس  و  دولت  سوی  از  تورم  کنترل 
ما  اقتصاد  در  تورمی  وضعیت  گفت:  شود،  گرفته 
اقتصادی  عملکرد  الگوی  یک  برون داد  خروجی 
شیوه ای  داریم  که  اقتصادی  شیوه  ما  یعنی  است، 

است که آسیب های تورمی ایجاد می کند.
به  بخواهیم  اگر  گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
صورت جدی مشکل تورم را حل کنیم باید فکر یک 
اقتصادی  ما  باشیم،  اقتصاد  برای  جایگزین  برنامه 
به صورت  روز  نفت در  میلیون بشکه  با فروش دو 
به  انرژی  از  که  یا محصوالتی  و  داشته ایم  متوسط  
دست می آید و این الگو به دلیل دشمنی هایی که 

افزایش نقدینگی نمی تواند تورم فعلی را توضیح دهد 
تاثیر رشد بورس بر بازارهای امالک و ارز

https://www.farsnews.ir/news/13990418000458/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%D8%AF%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1
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یادداشت

متن کامل

 این موضوع همواره مورد بحث و اختالف بوده است 
علت  سهامداران  برای  پولی  ارزش  ایجاد  چون  که 
اقتصادی  بنگاه های  آیا  است،  شرکت  هر  وجودی 
افزایش سودآوری  از هر چیزی به دنبال  باید پیش 
باشند. اما با ادامه یافتن دگرگونی ناشی از انقالب 
صنعتی چهارم- که به عنوان نسل چهارم صنعت نیز 
ابتدای  در  کسب وکارها  رهبران  می شود-  شناخته 
مسیر تلقی تصویر جامع تر و مسوولیت بیشتر برای 

کسب وکار خود هستند.
تالقی اهداف سنتی کسب وکار و مسوولیت  اجتماعی
با توجه به جنبش مسوولیت اجتماعی در جدیدترین 
شکل  می رسد  به نظر  اقتصادی،  بنگاه های  نسل 
جدیدی از سرمایه داری درحال شکل گیری است که 
در آن طیف وسیع تری را به عنوان ذی نفعان بنگاه 
در نظر می گیرند و تاثیرات اجتماعی را نیز همگام 
اوت 2۰۱9،  در  بنگاه می سنجند.  مالی  عملکرد  با 
چندملیتی  شرکت   2۰۰ حدود  عامل  مدیران 
 Business بیانیه ای که توسط انجمن غیرانتفاعی
طی  کردند.  امضا  را  شد  صادر   Roundtable

به صورت همگانی متعهد شدند که  آنها  بیانیه  این 
در  سهامداران  نفع  بر  عالوه  را  خود  شرکت های 
جهت منافع مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان و 

جامعه هدایت کنند.
تغییرات  سرعت  با  شدن  همگام  برای  تالش  در 
درک  درحال  نیز  کسب وکارها  رهبران  فناورانه، 
لزوم پرورش فرهنگ یادگیری مادام العمر و تجهیز 
موردنیاز  ضروری  مهارت های  با  خود  کار  نیروی 
باید  این مورد  آینده هستند. در  برای موفقیت در 
سپاسگزار  مشتریان  و  کارکنان  فشار  از  تاحدودی 
باشیم که باعث شدند مدیران درباره مواردی چون 
تغییرات آب و هوا و کمبود منابع ابراز نگرانی های 
شدید کنند؛ درحالی که این موضوعات تا چند سال 
گذشته در دستور جلسه معدودی از مدیران عالی 

بوده است.
خدمات  و  حسابرسی  معتبر  شرکت  جهانی  شاخه 
خود  ساالنه  گزارش  سومین   Deloitte حرفه ای 
 Readiness( آمادگی«  »گزارش  عنوان  تحت  را 
Report( در اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد 

در داووس رونمایی کرد. این گزارش میزان آمادگی 
صنعتی  انقالب  برای  را  حکومت ها  و  کسب وکارها 
تحت  امسال  گزارش  در  می کند.  ارزیابی  چهارم 
برای  است:  آمده  چهارم«  صنعتی  »انقالب  عنوان 
بررسی تالقی آمادگی و مسوولیت پذیری، بیش از 2 
هزار مدیر عالی در ۱9 کشور مورد مطالعه و بررسی 
بررسی  مورد  موضوع  این  آن،  در  و  گرفتند  قرار 
اینکه  عین  در  سازمان ها  چگونه  که  گرفت  قرار 
اجتماعی  بیشتر مسوولیت  انجام هر چه  در جهت 
خود به خصوص در زمینه حفاظت از محیط زیست 
بر  سرمایه گذاری  درحال  می کنند،  فعالیت  نیز 
فناوری های پیشرفته برای پیشبرد کسب وکار خود 

هستند.
جدید  واقعیت های  این  با  شرکت ها  که  همان طور 
راهبرد  یافتن  درحال  رهبران  می شوند،  روبه رو 
و حساس  کلیدی  حوزه  چهار  با  رابطه  در  صحیح 
استراتژی،  هستند:  صنعت  چهارم  نسل  با  مرتبط 
نشان  یافته ها  فناوری.  و  استعداد  اجتماعی،  تاثیر 
آنهایی  به خصوص  کسب وکارها،  برخی  می دهد 
پیش  در  را  صنعت  چهارم  نسل  جامع  راهبرد  که 
درحالی که سایرین  دارند  عملکرد خوبی  گرفته اند، 
عقب افتاده اند. گزارش امسال روندها و تحلیل های 

اساسی زیر را نشان می دهد.
ادامه  در  موفقیت  می رود،  پیش  استراتژی  وقتی   

می آید
توسعه  برای  تنازع  و  کوتاه مدت  نگاه های  ادامه 
نسل  فناوری های  از  که  موثر  و  جامع  راهبردهای 
چهارم صنعت نیز بهره می برند- که در گزارش سال 
بود- به ضرر عملکرد بسیاری  گذشته تبیین شده 
عالی  مدیران  این  از  سوم  دو  سازمان هاست.  از 
گفتند که شرکت هایشان یا راهبرد رسمی ندارند یا 
رویکردهای تک منظوره و موقتی را به صورت موردی 

در پیش می گیرند.
داشتند  اذعان  آنها  از  درصد   ۱۰ مقابل  نقطه  در 
به کارگیری  برای  را  بلندمدتی  راهبردهای  که 
فناوری های جدیدی که تمام سازمان بتوانند به آن 
درصد  این  گرفتند.  پیش  در  کنند،  پیدا  دستیابی 
از  حاصل  داده های  چراکه  است،  تاسف آور  اندک 
با  کسب وکارهایی  می دهد  نشان  نظرسنجی  این 
صنعت  چهارم  نسل  بر  مبتنی  جامع  راهبردهای 
کردند.  عمل  موفق تر  مراتب  به  جنبه ها  تمام  در 
می آفرینند،  نوآوری  و  می کنند  رشد  سریع تر  آنها 
در  به خوبی  را  صنعت  چهارم  نسل  فناوری های 
کسب وکار خود ادغام می کنند و در جذب و آموزش 
نیروهای انسانی موردنیاز در آینده عملکرد بهتری 
این  رهبران  همچنین  می دهند.  نشان  خود  از 
عصر  در  خود  بودن  پیشرو  به  نسبت  کسب وکارها 

نسل چهارم صنعت اطمینان بیشتری دارند.
 به رسمیت شناختن مسوولیت اجتماعی کسب وکار
شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد به لطف 
ذی نفعان،  سایر  و  کارکنان  مشتریان،  زیاد  فشار 
بیشتر کسب وکارها تالش هایی را برای یافتن تعادل 
میان سود و هدف کسب وکار آغاز کرده اند. در واقع 
نفر   4 نظرسنجی  این  در  شرکت کننده   ۱۰ هر  از 
برای  موضوعات  این  اولویت  به دلیل  داشتند  اظهار 
اجتماعی  مسائل  بر  که  است  خارجی  ذی نفعان 

تمرکز کرده اند.
حدود 7۰ درصد از کسانی که نسل چهارم صنعت را 
در راهبردهای خود ادغام کرده اند، بیان کرده اند در 
عین اینکه در جامعه اثرگذاری مثبت داشته اند، به 
پیشرفت های چشم گیری نیز در مسیر هدف کسب 

سود دست یافته اند.
این  در  که  رهبرانی  تمامی  تقریبا  همچنین 
نظرسنجی شرکت کردند از تاثیرات منفی تغییرات 

انقالب صنعتی چهارم و شتاب فناوری های تحول آفرین

تالقی اهداف سنتی کسب وکار و مسوولیت  اجتماعی

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

آبشار »ساسنگ«

آبشار ساسنگ در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان مینودشت در نزدیکی روستایی با همین نام و در ارتفاعات جنگلهای هیرکانی 
واقع شده است. این آبشارهای زیبا و بی نظیر با استخرهای طبیعی فراوان، از سرازیر شدن آب از شیب دره ای که در فاصله تقریبی یک 

کیلومتری روستای ساسنگ قرار دارد به وجود آمده اند. تنها راه رسیدن به آبشار مسیر پیاده روی با شیب مالیم است.

https://www.isna.ir/photo/99041611807/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%DA%AF#8
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