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پرداخـت بخشـی از مطالبـات 
شـرکت های عضو سندیـکا

ـــه. ـــورت.گرفت ـــات.ص ـــرات.و.توافق ـــاس.مذاک ـــران.و.براس ـــرق.ای ـــت.ب ـــندیکای.صنع ـــتمر.س ـــای.مس ـــا.پیگیری.ه ب
ـــد.. ـــت.ش ـــه.پرداخ ـــو.در.دو.مرحل ـــرکت.های.عض ـــده.ش ـــد.ش ـــات.تایی ـــی.از.مطالب ـــر،.بخش ـــرکت.توانی ـــا.ش ب

ــزو  ــندیکا، جـ ــو سـ ــرکت های عضـ ــای شـ ــن چالش هـ ــی از جدی تریـ ــوان یکـ ــه عنـ ــات بـ ــر مطالبـ ــال اخیـ ــد سـ در چنـ
ـــال  ـــت. در س ـــوده اس ـــندیکا ب ـــه س ـــم و دبیرخان ـــره دوره هفت ـــات مدی ـــای هی ـــت  پیگیری ه ـــدر اولوی ـــی و در ص ـــات اصل موضوع
ـــد،  ـــود آم ـــه وج ـــرق ب ـــت ب ـــوص صنع ـــه خص ـــور و ب ـــاد کش ـــا در اقتص ـــیوع کرون ـــال ش ـــه دنب ـــه ب ـــی ک ـــا معضالت ـــد و ب جدی
 اقدامـــات ســـندیکا بـــرای حـــل مشـــکالت اعضـــا بـــه خصـــوص وصـــول مطالبـــات آنهـــا، جدی تـــر از همیشـــه دنبـــال شـــد. 
ـــای  ـــرات و رایزنی ه ـــر، مذاک ـــه توانی ـــزارش آن ب ـــه گ ـــرکت ها و ارائ ـــات از ش ـــتعالم مطالب ـــن اس ـــندیکا ضم ـــتا س ـــن راس در همی
ـــای  ـــا پیگیری ه ـــه ب ـــرار داد ک ـــات در دســـتور کار خـــود ق ـــر جهـــت پرداخـــت مطالب ـــرو و شـــرکت توانی ـــا وزارت نی گســـترده ای را ب
انجـــام شـــده بخشـــی از مطالبـــات شـــرکت ها بـــه ارزش حـــدود 500 میلیـــارد تومـــان از محـــل منابـــع جـــاری و همچنیـــن 
ـــز  ـــک نی ـــده ای نزدی ـــت در آین ـــد اس ـــت. امی ـــام اس ـــال انج ـــز در ح ـــی نی ـــد و مابق ـــت ش ـــر، پرداخ ـــرکت توانی ـــع ارزی ش مناب

مابقـــی بدهی هـــای وزارت نیـــرو بـــه شـــرکت های عضـــو ســـندیکا پرداخـــت شـــود.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D8%8C-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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رونمایی.از.کتاب.یکصد.سال.صنعت.برق.اصفهان

در.آیینی،.کتاب.»یکصد.سال.

صنعت.برق.اصفهان«.رونمایی.
شد

به.گزارش.خبرگزاری.صدا.و.سیما،.مرکز.اصفهان؛.

مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.اصفهان.گفت:.

این.کتاب.یک.جلدی.61۸.صفحه.ایی.در.قطع.
رحلی.به.شمارگانی.5۰۰.نسخه.چاپ.شده.است.

رسـول موسـی رضایـی بـا بیـان اینکه صنعـت برق 
نقـش زیربنایـی در توسـعه اقتصـادی کشـور دارد 
افـزود: کتـاب »یکصدسـال صنعـت بـرق اصفهان« 
بـا وینـدوز پژوهش هـای مـدون اشـاره بـه فـراز و 
نشـیب ها، نقـاط قـوت و ظرفیت هـای صنعت برق 

اصفهـان از سـال ۱۲۹۷ تـا ۱۳۹۷ دارد.
وی اضافـه کـرد: افتخـارات صنعـت بـرق پـس از 
بـه  رسـانی  خدمـات  اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی 
سـاخت  و  طراحـی  و  اختـراع  محـروم،  مناطـق 
دسـتگاه و تجهیـزات در بخش های توزیـع و تولید، 
فعالیت هـای تحقیقاتـی و اجرای طـرح از مهمترین 

بخش هـای ایـن کتـاب اسـت. 

الزام.مشترکان.پر.مصرف.به.
نصب.پنل.خورشیدی.روی.

پشت.بام
سخنگوی.صنعت.برق.گفت:.در.حال.حاضر.پنج.
میلیون.مشترک.پر.مصرف.در.کشور.وجود.دارد.
که.می.توان.آنها.را.تشویق.و.الزام.کرد.تا.هر.کدام.
یک.کیلو.وات.روی.پشت.بام.خود.داشته.باشند،.
تجدیدپذیر. تولید. مگاوات. .5۰۰۰ طریق. بدین.

خواهیم.داشت..
اقتصادگردان- مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه 
در حال حاضر خرید برق تضمینی از نیروگاه های 
قیمت  متوسط  و  شود  می  انجام  تجدیدپذیر  برق 
خرید برق از نیروگاه های تجدید پذیر حدود ۱۲00 
مشترکان  برای  رقم  این  کرد:  اظهار  است،  تومان 
اینکه  دلیل  به  اما  دارد  دنبال  به  اقتصادی  صرفه 
استقبال  مشترکان  است  پایین  برق  قیمت  اکنون 

زیادی از این طرح نمی کنند.
درصد  دو  برای  که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
را  برق  واقعی  قیمت  که  مصرف  پر  مشترکان 
می پردازند برایشان به صرفه است که از نیروگاه های 
این  چراکه  کنند  استفاده  بامی  پشت  خورشیدی 
دو  یا  یک  خورشیدی  نیروگاه  یک  اگر  مشترکان 
کیلوواتی داشته باشند می تواند هزینه های برق را 

تا 50 درصد کاهش دهند.
سخنگوی صنعت برق در خصوص قیمت نصب پنل 
خورشیدی در کشور گفت: قیمت هر یک کیلووات 
نصب تجهیزات انرژی خورشیدی ۱0 میلیون تومان 
با توجه به مزیت  این قیمت  تخمین زده شده که 

های اقتصادی به صرفه است.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید انرژی های تجدید 
پذیر در این دولت از ۱00 مگاوات به ۸۲0 مگاوات 

رسیده است، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی ها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته تاپایان سال ۱۴00 
این مقدار به ۱۷00 مگاوات افزایش می یابد یعنی 

ظرفیت فعلی به دو برابر خواهد رسید.

مشاور.وزیر.نیرو.منصوب.شد
وزیر.نیرو.طی.حکمی،.نایب.رئیس.کمیسیون.انرژی.مجلس.سابق.را.به.عنوان.مشاور.خود.معرفی.کرد.

"رضا اردکانیان" طی حکمی"حسین امیری خامکانی" را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در پژوهشگاه 
نیرو، به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

در متن حکم امیری خامکانی آمده است: انتظار می رود با بهره گیری از توان علمی و تجربیات ارزشمندتان 
در ارائه مشاوره های مفید و موثر به اینجانب اهتمام ورزید.

او دارای دکترای فیزیک بوده و عضویت در هیئت رئیسه و نایب رئیس کمیسیون انرژی و نمایندگی پنج 
دوره مجلس شورای اسالمی از جمله سوابق کاری امیری خامکانی به شمار می آید، هم اکنون نیز عضو هیئت 

علمی پژوهشگاه نیروست.
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متن کامل

بررسی.وضعیت.خصوصی.سازی.در.صنعت.برق.)2(

چرا.واگذاری.نیروگاه.های.برق.
موفق.نبود؟

کاهش.تصدی.گری.دولت،.تسهیل.جذب.سرمایه،.

کاهش.قیمت.تمام.شده.و.افزایش.بهره.وری.از.

جمله.اهداف.واگذاری.نیروگاه.های.برق.به.بخش.

اما.مواردی.مانند.تغییر.مالکیت. خصوصی.بود..

نیروگاه..ها.داخل.دولت.و.واگذاری.نیروگاه.ها.به.

ارگان.هایی.مانند.وزارت.دفاع.با.اهداف.خصوصی.

سازی.منافات.داشت.و.سبب.شد.این.فرآیند.به.
نتایج.مورد.انتظار.منتهی.نشود.

واگذاری نیروگاه های برق بخشی از فرآیند خصوصی 
سازی است. خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و 
حقوقی است که دولت ها در برخی از کشورهای جهان 
برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشور 
به اجرا در آورده اند و نتیجه آن تغییر در تعادل بین 

حکومت و بازار، به نفع بازار است.
عموماً مراد از لفظ خصوصی سازی، انتقال شرکت های 
تحت حاکمیت یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی 
است که معموالً از طریق فروش این شرکت ها انجام 

می گیرد.
در ایران نیز از نیمه اول دهه ۸0 به پشتوانه ی سیاست 
های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی با اهداف 

معینی دنبال می شود:

حذف انحصار و گسترش رقابت: یکي از اهدافي که 
در راستاي خصوصي سازي مورد پذیرش تمام صاحب 
نظران مي باشد افزایش رقابت در فعالیت هاي اقتصادي 

و کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات است.
افزایش کارایی: با خصوصي سازي شرکت هاي دولتي 
، رابطه اي منطقي بین مالکان شرکت و مدیران تعریف 
مي شود و مدیران اجازه مي یابند کنترل کاملي بر 
شرکت هاي اقتصادي اعمال نمایند تا به اهداف تعیین 

شده و بهره وری بیشتر دست یابند.
خصوصي  با  منابع:  تجهیز  و  سرمایه  بازار  گسترش 
سازي شرکت هاي دولتي و گسترش مالکیت سهام، 
صاحبان پس انداز هاي اندك نیز مي توانند در مالکیت 
صنایع و بنگاهاي تولیدي سهیم شوند و این باعث 
تجهیز پس انداز ها وافزایش مشارکت مردم درفعالیت 

هاي اقتصادي خواهد شد.
ایجاد درآمد برای دولت و یا رد دین دولت از محل 
واگذاری ها: کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع 

بخشی به منابع درآمدی دولت
اهداف واگذاری نیروگاه های برق در ایران

واگذاری  شد،  تشریح  قبل  گزارش  در  که  همانطور 
نیل  برای  اقدام  اولین  عنوان  به  برق،  های  نیروگاه 
شناخته  برق  صنعت  در  سازی  اهداف خصوصی  به 
می شود. این اهداف به طور مشخص عبارتند بودند از:

اقتصادی  فعالیت های  در  دولت  تصدیگری  کاهش 
صنعت برق

وسعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و 
استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق

شفاف شدن قیمت تمام شده عرضه برق و کاهش 
هزینه های دولت در بخش یارانه برق
افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها

افزایش رقابت در عرضه برق
اقدام  این  از  به یک دهه  قریب  با وجود گذشت  اما 

راهبردی، بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند این اقدام به نتایج و اهداف از پیش تعیین شده نرسیده 
است. در ادامه به بررسی علل این مسئله پرداخته میشود.

تجربیات تاریخی نشان داده است که اگر دولت ها بدون داشتن یک برنامه ی منسجم و دقیق، اقدام به مداخله 
در فعالیت های اقتصادی نمایند، عموما منجر به بهره برداری پرهزینه و ناکارآمد بازنگاه های تحت تصدی دولت 
می شود. از این رو کاهش نقش دولت و مدیریت دولتی در اداره نیروگاهها یکی از اهداف واگذاری نیروگاه های 

برق بشمار می رفت.
اما در عمل تغییر مالکیت نیروگاه  ها در درون دولت و واگذاری نیروگاه ها به ارگان هایی مانند وزارت دفاع یا 
نهادهای عمومی غیر دولتی که شیوه مدیریت در آنها شباهت زیادی با مدیریت دولتی دارد، با اهداف خصوصی 
سازی منافات دارد. با نگاهی به جدول ذیل می توان دریافت که عمال واگذاری نیروگاه ها به کاهش تصدی گری 

دولت منجر نشده است:

وسعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق
کمبود منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در صنعت برق همواره مهم ترین عامل محدود کننده توسعه ی 
ظرفیت نیروگاهی و شبکه سراسری برق است.  در همین راستا یکی از اهداف واگذاری نیروگاه ها، ایجاد 

انگیزه در بخش خصوصی در جهت ورود سرمایه های این بخش در پروژه های صنعت برق بوده است.
اما در عمل تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو به جهت الزام به خرید برق تولیدی نیروگاه ها و عدم انتقال 
بدهی نیروگاه ها در زمان واگذاری به خریدار و افزایش مستمر بدهی وزارت نیرو به فروشندگان برق)کاهش 
قدرت وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی( و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه گذاری در 

این حوزه برای بخش خصوصی، مانع از تحقق این هدف شده است.

http://tnews.ir/site/06aa167518180.html
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پای.یوآن.دیجیتال.به.بزرگترین.اپلیکیشن.سفارش.غذا.در.چین.باز.
شد

بانک.مرکزی.چین.احتماال.ارز.دیجیتال.یوآن.را.به.صورت.آزمایشی.در.سامانه.پرداخت.بزرگترین.
اپلیکیشن.سفارش.غذای.این.کشور.استفاده.کند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، به احتمال زیاد بانک مرکزی 
چین استفاده از ارز یوآن دیجیتال را در بزرگترین سامانه سفارش غذا در این آغاز کند.

این اپلیکیشن در صدها شهر بزرگ چین فعال بوده و بیش از ۴50 میلیون نفر کاربر دارد. 
مذاکرات در این زمینه بین شرکت مجری اپلیکیشن و واحد ارز مجازی بانک مرکزی چین آغاز شده است.

شرکت میتوآن دیانپینگ، احتماال انجام این آزمایش را در ۲۸00 شهر چین اجرایی کند.
البته هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی چین اجازه استفاده از یوآن دیجیتال را در چند شهر صادر کند.
در صورتی که این طرح اجرایی شود میتوآن دومین شرکت بزرگی خواهد بود که در طرح آزمایش یوآن 

دیجیتال حضور خواهد داشت.
اوایل ماه جاری هم صحبت از حضور یک شرکت مسافربری در استفاده از یوآن دیجیتال مطرح شد.

این شرکت سفارش غذا روزانه میلیاردها دالر گردش مالی دارد.
حدود 6 سال است که بانک مرکزی چین در حال کار بر روی طرح یوآن دیجیتال است و به نظر می رسد 

خیلی به اجرای آن و عرضه این ارز به بازار جهانی ارزهای دیجیتال نزدیک شده است.
البته استفاده آزمایشی از این ارز مجازی مدتی است در برخی شهرهای چین آغاز شده و به گفته بانک 

مرکزی این کشور استفاده کامل آن در المپیک زمستانی ۲0۲۲ پکن آغاز خواهد شد.
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سخنگوی.صنعت.برق:

برق.کم.مصرف.ها.رایگان.
می.شود/افزایش.۸.برابری.تولید.

برق.از.انرژی.های.تجدیدپذیر
گفت:. برق. صنعت. سخنگوی. ایرنا-. تهران-.
مشترکانی.که.نسبت.به.دوره.مشابه.سال.گذشته.
انرژی.برق.کمتری.مصرف.کنند،.پاداش.می.گیرند.

اما.برق.کم.مصرف.ترین.ها،.رایگان.خواهد.بود.
»مصطفی رجبی مشهدی« در دیدار با »محمدرضا 
جمهوی  خبرگزاری  سازمان  مدیرعامل  نوروزپور« 
درصد   ۸5 حاضر،  حال  در  افزود:  )ایرنا(  اسالمی 

مشترکان درحد متعارف، برق مصرف می کنند.
 وی با تشریح طرح های حمایتی و تشویقی دولت 
در  که  مشترکانی  افزود:  برق  مصرف  کاهش  برای 
گروه »خوش مصرف ها«   قرار داشته و نسبت به 
استفاده  برق کمتری  انرژی  قبل  دوره مشابه سال 
کرده اند پاداش خوش مصرفی دریافت خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق یادآور شد: متناسب با تعرفه 
هر منطقه، میزان مصرف مشترکان محاسبه شده و 
براساس آن پاداش لحاظ می شود که میزان آن در 
قبض برق به عنوان »خوش مصرفی« اعالم خواهد 

شد.

گفت:  کم مصرف ترین ها  باره  در  مشهدی  رجبی 
مشترکانی که ۲00 کیلو وات مصرف می کنند اگر 
این مصرف را به ۱00 کیلووات کاهش دهند،   از 

برق رایگان بهره مند می شوند.
به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، 
سال گذشته از ۲۹ میلیون مشترك برق در کشور، 
مصرف  که  بودند  مشترکانی  جزو  نفر  میلیون   ۲۴
هشت  یعنی  آنها  درصد   ۳0 و  داشتند  متعارف 
خوش مصرفی  پاداش  مشمول  مشترك،  میلیون 

شدند.
افزود: پارسال ۱06 میلیارد  سخنگوی صنعت برق 
تومان به مشترکان یادشده پاداش داده شد و امسال 

نیز همین شیوه دنبال می شود.
۱6درصد  و  متعارف  مشترکان  برای  درصد  هفت 

برای پر مصرف ها اعمال خواهد شد.
وی همچنین از وجود پنج میلیون مشترك پرمصرف 
در کشور خبر داد و اظهارداشت: تعرفه پرمصرف ها 
امسال ۲۳ درصد افزایش یافته است و  دو درصد از 
آنها نیز قیمت واقعی و تمام شده برق را می پردازند، 

زیرا مصرف بیش از حد دارند.
جریمه های پلکانی برای پر مصرف ها

درباره  توانیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
وزیران  هیات  پارسال  گفت:  هم  تعرفه ها  افزایش 
یک تعرفه ای را برای نخستین بار مصوب کرد که با 

تعرفه سال های پیشتر دو تفاوت عمده داشت.
سخنگوی صنعت برق، نقش بازدارندگی را یکی از 
تفاوت های این تعرفه برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
برای پرمصرف ها لحاظ  پلکانی  تعرفه  همواره یک 
می شد که براساس آن اگر افزایش مصرف داشته 
الگوی  از  که  واتی  کیلو   ۱00 هر  ازای  به  باشند، 

مصرف بیشتر شود، قیمت برق دو برابر می شود.
رجبی مشهدی ادامه داد: بر این اساس همواره به 

متن کامل

این مشترکان توصیه می شد که اگر یک پله مصرف 
را کم تر کنند قیمت برق آنها نزدیک به 50 درصد 
سال  سال های  موضوع  این  و  یافت  خواهد  کاهش 

ادامه داشت.
وی افزود: اما تعرفه سال ۹۸ که برای نخستین بار 
اجرا شد تفکیک تعرفه برای مشترکان کم مصرف 
و پرمصرف را در برداشت به این معنا که آن بخش 
از مردم که مصرف متعادل براساس الگوی از پیش 
درصد  هفت  مشمول  دارند  مصرف  شده  طراحی 

افزایش تعرفه ها شدند.
هم  مردم  از  بخشی  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
هستند که بیش از آن میزان متعارف، مصرف می 
آنها  از  را  برق  واقعی  قیمت  نمی توان  ولی  کنند 
مشمول  مشترکان  این  اساس  براین  کرد.  دریافت 
۱6 درصد تعرفه بیشتر به همراه ۷ درصد افزایش 
اکثریت  همان  یا  متعارف  کنندگان  مصرف  برای 

جامعه می شوند.
توانیر  اقتصادی شرکت  امور  و  برنامه ریزی  معاون   
تعرفه ۲۳ درصدی  این  رفتاری عملکرد  به تحلیل 
در سال گذشته پرداخت و گفت: تحلیل ها نشان 
مصرف  برق  متعارف،  درحد  مردم  درصد   ۸5 داد 
می کنند و فقط ۱5 درصد از مشترکان هستند که 

مشمول ۲۳ درصد افزایش پر مصرفی می شوند.
برای  گرفته  صورت  های  تالش  به  اشاره  با  وی 
تشویق مشترکان به کاهش مصرف افزود: مشترکان 
پر مصرف با به کارگیری چند راهکار ساده که خیلی 
هم سخت گیرانه نیست می توانند مصرف خود را به 

الگوی مصرف برسانند.
رجبی مشهدی ادامه داد: امسال با اعمال این شیوه 
مشترکان  درصد   ۹0 رود  می  انتظار  ساده  های 
که  باشند  داشته  مصرف  الگوی  با  منطبق  مصرف 
نمایان  را  ها  تعرفه  بازدارندگی  وجه  آن  تحقق 

خواهدساخت.
تابستان امسال خاموشی نداشتیم

بر  مبنی  هشدارها  باره  در  برق  صنعت  سخنگوی 
با  امسال  تابستان  تفاوت  گفت:  برق  کمبود  خطر 
سال های قبل در بیماری کرونا است؛ زیرا آنهایی 
با  نباید  مستقرند  منازل  و   درمانی  مراکز  در  که 

قطعی برق روبرو نشوند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون از این جهت خاموشی 
نداشته ایم و برق مورد نیاز مردم تامین شده است.
اشاره  با  توانیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
نام سال جهش تولید خاطرنشان ساخت: تحقق این 
امر در نگاه اول با توجه به مشکالت اقتصادی که در 
کشور وجود دارد و تحریم های ظالمانه شاید ممکن 
به نظر نمی رسید، اما اکنون در بخش صنعتی ۱0.6 

درصد رشد مصرف برق محقق شده است.
وی افزود: رشد ایجاد شده برای صنایع بزرگ است 
که عدد بزرگ و کم سابقه به شمار می رود و  این 
نشان دهنده آن است که عالوه براینکه رونق داخلی 
وجود دارد امکان صادرات برخی محصوالت آهنی، 

فوالد و سایر تجهیزات هم ایجاد شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر ادامه داد: 
در بخش کشاورزی نیز برخالف تصور،   رشد بیش 

از چهاردرصدی مصرف برق رخ داده است.
که  است  این  خوب  اتفاق  گفت:  مشهدی  رجبی 
به سال قبل  در بخش خانگی، مصرف برق نسبت 
کاهش داشته،   به این معنا که مصرف از یک بخش 

غیر مولد به بخش مولد تغییر جهت داده است.
به دلیل  داد: کاهش در بخش خانگی  توضیح  وی 
محاسبه دوره ای میزان مصرف، خیلی عدد کاملی 
در این زمان نیست و باید اجازه داد تابستان سپری 
شود و بعد تحلیل کرد و مقدار واقعی را به دست 

https://www.irna.ir/news/83855634/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C#ref=irna
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قیمت.ساخت.مسکن.اعالم.شده.
توسط.نظام.مهندسی.تناسبی.با.

واقعیت.ندارد
دبیر.کانون.سراسری.انبوه.سازان.گفت:.با.توجه.به.
جمع.آوری.نظرات.بخش.خصوصی،.قیمت..اعالم.
شده.هر.متر.مربع.واحد.مسکونی.توسط.سازمان.

نظام.مهندسی.فاقد.تناسب.با.واقعیت.است.
انبوه سازان  فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری 
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو  در 
نظام مهندسی  قانون  با  موارد مرتبط  با  ارتباط  در 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  گفت:  ساختمان، 

فعالیت های  نظام مندکردن  منظور  به  ساختمان 
کنترل  همچنین  و  فعال  صنوف  و  حرفه مندان 
ساختمان را مورد تصویب قرار گرفته است. در طول 
۲5سال گذشته و پس از تصویب این قانون، ساختار 
مهندسی  نظام  سازمان  مثل  حرفه ای  سازمان های 
شکل گرفته اما همچنان شاهد ترك فعل نهادهای 

متولی در این حوزه هستیم.
*بی توجهی ۲5 ساله وزارت راه و شهرسازی

ترك  توضیح  در  انبوه سازان،  سراسری  کانون  دبیر 
راه و شهرسازی،  فعل صورت گرفته توسط وزارت 
صنوف  بالتکلیفی  از  عمده ای  بخش  کرد:  بیان 
ساختمان، هرج و مرج و تعادل نداشتن حوزه تولید 
و  نظام مهندسی  قانون  ماده ۲۹  با  مرتبط  مسکن 
قانونی  ماده  این  مطابق  است.  ساختمان  کنترل 
اصلی  متولی  عنوان  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مسکن در کشور مکلف بود، آئین نامه نظام اجرایی 
فعالیت های ساختمانی را تدوین و منتشر کند. در 
قانون،  این  ابالغ  از  با گذشت ۲5سال  حال حاضر 
شاهد عدول وزارت راه و شهرسازی از انجام وظیفه 

خود در این حوزه هستیم.
وی در توضیح آثار بی عملی وزارت راه در ارتباط با 
تدوین آئین نامه نظام اجرایی فعالیت های ساختمانی، 
تصریح کرد: بی عملی وزارت راه و شهرسازی منجر 
مهندسی  نظام  سازمان  که  است  باور شده  این  به 
ساختمان به عنوان متولی امر صنعت ساختمان در 
انحراف  باور  این  حقیقت  در  شود.  شناخته  کشور 
اساسی از قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴ به 

حساب می آید.
نظام  توسط  شده  اعالم  مسکن  ساخت  *قیمت 

مهندسی تناسبی با واقعیت ندارد
نظام   سازمان  حضور  ایرادات  بیان  در  پورحاجت، 
ساختمان،  صنعت  متولی  عنوان  به  مهندسی 

منظور  به  تکالیفی  مهندسی  نظام  سازمان  گفت: 
به  و  دارد  عهده  به  مهندسی  خدمات  نرخ گذاری 
استناد ماده ۱5 قانون نظام مهندسی، نسبت به این 
تکالیف اقدام می کند. در شرایط فعلی، با توجه به 
جمع آوری نظرات بخش خصوصی، قیمت های اعالم 
شده توسط سازمان نظام مهندسی فاقد تناسب با 

واقعیت است.
دالیل  تشریح  در  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر 
بخش خصوصی به منظور غیر واقعی بودن نرخ های 
اعالمی سازمان نظام مهندسی برای ساخت هر متر 
وابستگی  به  توجه  با  گفت:  مسکونی،  واحد  مربع 
قیمت بسته های خدمات مهندسی به قیمت ساخت 
هر متر مربع واحد مسکونی، سازمان نظام مهندسی 
خدمات،  بسته های  این  قیمت  کنترل  واسطه  به 
این حوزه کرده  به نرخ گذاری غیر واقعی در  اقدام 

است.
شدن  مطرح  سوء  نتایج  به  اشاره  با  پورحاجت، 
بی اعتباری  کرد:  عنوان  واقعی  غیر  قیمت های 
نتیجه  کم ترین  دولت،  توسط  شده  اعالم  نرخ های 

اعالم غیر واقعی قیمت است.
این عضو کانون سراسری انبوه سازان، ضمن انتقاد به 
نحوه محاسبه قیمت خدمات مهندسی و ارتباط آن 
با قیمت ساخت، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی 
باید هرچه سریع تر نسبت به انجام ماموریت قانونی 
خود اقدام کرده و انحراف از قانون نظام مهندسی 
را  است  شده  فراوان  مشکالت  بروز  به  منجر  که 

تصحیح کند.
سراسری  کانون  گفت:  پایان،  در  پورحاجت 
انبوه سازان، مراتب اعتراض خودنسبت به نرخ اعالم 
شده برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی توسط 
سازمان نظام مهندسی را در قالب نامه ای به معاونت 

مسکن وزارت راه و شهرسازی ابالغ نموده است.

بانک.مرکزی.انگلیس.هم.به.
سمت.ارز.دیجیتال.رفت

رئیس.کل.بانک.مرکزی.انگلیس.اعالم.کرد.که.این.

بانک.در.حال.ایجاد.یک.ارز.دیجیتال.با.پشتوانه.
منابع.مالی.خود.است.

خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
کل  رئیس  بیلی،  اندرو  بلومبرگ،  از  نقل  به  فارس 
بانک در  این  اعالم کرد که  انگلیس،  بانک مرکزی 
حال توسعه یک ارز مجازی با پشتوانه منابع مالی 

خود است.
که  بود  گفته  ژانویه  ماه  در  انگلیس  مرکزی  بانک 
مرکزی  بانک های  از  گروهی  به  کمک  حال  در 
ارز دیجیتال  بتوانند  آنها  تا  کشورهای جهان است 

عرضه کنند.
فکر هستیم  این  در  در حال حاضر  ما  بیلی گفت: 
که آیا بانک مرکزی انگلیس باید ارز مجازی عرضه 

کند یا خیر.
ما به این روند ادامه خواهیم داد. این مسئله می تواند 
تاثیراتی بر طبیعت پرداخت ها و تعامالت اجتماعی 

داشته باشد.
دیلی با رد هر گونه تعیین زمانبندی برای به نتیجه 
طی  گفت  انگلیس  در  مجازی  ارز  عرضه  رساندن 
چند سال آینده بانک مرکزی این کشور به سمت 

عرضه نوعی ارز دیجیتال خواهد رفت.
همکاری  از  انگلیس  مرکزی  بانک  ژانویه  ماه  در 
خود با بانک های مرکزی کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا، 
برای  بین المللی  مصالحه  بانک  همراه  به  سوئیس 

مطالعه موضوع انتشار ارز دیجیتال خبر داده بود.
این  است  آمده  بانک  این  بیانیه  در  آنچه  به  بنا 
همکاری روی موضوع جنبه های اقتصادی و عملی، 

طراحی فنی متمرکز است.
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ورود.ایران.به.بازار.LNG.بازی.
در.زمین.آمریکاست/.شمارش.
معکوس.برای.حذف.ایران.از.

بازار.گاز.منطقه
کارشناس.انرژی.گفت:.با.توسعه.ال.ان.جی.بازار.
گاز.همانند.بازار.نفت.یکپارچه.و.جهانی.می.شود.
و.بدین.صورت.قدرت.از.دست.عرضه.کنندگان.
اختیار. در. و. شده. خارج. ایران. جمله. از. گاز.
واردکنندگان.گاز.قرار.می.گیرد.که.عمدتا.شرکای.

استراتژیک.آمریکا.هستند.
به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
بـا روی کار آمـدن بیـژن زنگنـه در وزارت نفـت، 
حفـظ و تقویـت بازار گاز ایـران در منطقـه به کلی 
به فراموشـی سـپرده شـد. در نتیجه ایـن غفلت در 
حـال حاضـر جایـگاه ایـران حتـی در بیـن معـدود 
کشـورهای واردکننـده گاز نیـز بـه شـدت تضعیف 
شـده اسـت و زنگ خطـر حذف ایـران از بـازار گاز 
منطقـه بـه گوش می رسـد. ایـن اتفاقـات در حالی 
اسـت کـه هنـوز راهبـرد مشـخصی توسـط وزارت 
نفـت بـرای ورود بـه بـازار گاز ارائـه نشـده اسـت و 
مسـئولین ایـن وزارتخانـه نیـز هـر از چنـد گاهـی 
تاکیداتـی بـرای ورود ایـران بـه بـازار ال.ان.جـی 
می کننـد و ایـن قضیـه دوبـاره در حالـت مسـکوت 

باقـی می مانـد.
در ایـن راسـتا بـرای بررسـی رویکردهـای ایـران 
تقویـت  و  حفـظ  و  گازی  بـازار  در  بـرای حضـور 
جایـگاه خـود بـا حبیـب اهلل ظفریـان کارشـناس 
انـرژی بـه گفتگو نشسـتیم. مشـروح ایـن مصاحبه 

بـه شـرح زیـر اسـت:
* خطـر حـذف ایران از بـازار گاز منطقـه ای تا افق 

۲0۳0
فـارس: جایـگاه فعلـی ایـران در بـازار گاز منطقه را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ آیـا خطـر حـذف ایران 

از ایـن بازار وجـود دارد؟
ظفریـان: بـرای مـا ضـرورت دارد کـه در بـازار گاز 
حضـور جـدی و فعـال داشـته باشـیم و از آورده 
اقتصـادی، سیاسـی و امنیتـی آن اسـتفاده کنیـم. 
حـال ایـن سـوال پیـش می  آید کـه آیا ما همیشـه 
ایـن فرصـت را داریـم یا خیـر. یعنی اگـر االن وارد 
بـازار گاز نشـویم آیـا ۱0 سـال دیگر همچنـان این 
فرصـت وجـود دارد؟ روندهایـی کـه در بـازار گاز 
وجـود دارد بـه مـا این هشـدار را می دهـد که بازار 
گاز در آینـده نزدیـک تعییـن تکلیـف خواهـد شـد 
و شـکل نهایـی خـودش را بـه دسـت می گیـرد. اگر 
االن فکـری بـرای حضـور موثر در بازار گاز نداشـته 
باشـیم، در آینـده نیـز خیلـی نمی توانیـم اثرگـذار 
باشـیم. تحلیل ما این اسـت که اگر تا ۲0۳0 سـهم 
خوبـی از بـازار گاز دنیـا را تصاحـب نکنیـم دیگـر 
فرصتـی بـرای حضـور موثـر در بـازار گاز نخواهـد 
داشـت. نهایتـا به عنـوان بازیگـر غیرفعـال در بازار 
گاز می توانیـم حضور داشـته باشـیم. در نتیجه ۱0 
سـال آینـده بـرای مـا یـک فرصـت طالیـی تکـرار 
نشـدنی اسـت. البتـه وضعیت نابسـامان مـا در بازار 
گاز مربوط به امسـال و سـال گذشـته نیسـت بلکه 
نتیجـه ۸ سـال بی تفاوتـی وزارت نفـت نسـبت بـه 

بـازار جهانی گاز اسـت.
*بـا توسـعه ال.ان.جـی قـدرت چانه زنـی از دسـت 

گاز خـارج می شـود عرضه کننـدگان 
*تبعـات منفـی تمرکـز بر توسـعه ال.ان.جـی برای 

ایران
فـارس: آیـا سـرمایه گذاری برای حضور ایـران برای 
ورود بـه بـازار ال.ان.جـی در راسـتای منافع کشـور 

است؟
ظفریـان: در سـال ۲000 ال.ان.جـی تقریبـا یـک 
چهـارم بـازار گاز دنیـا را در اختیـار داشـته و سـه 
چهـارم دیگـر از تجـارت گاز بـا خـط لولـه انجـام 
سـبد  در  ال.ان.جـی  سـهم   ۲0۱5 سـال  میشـد. 
صـادرات گاز به یک سـوم رسـید و االن هـم تقریبا 
 BP همـان یـک سـوم اسـت. پیـش بینی موسسـه
ایـن اسـت که سـال ۲0۳5 ایـن رقم بـه 50 درصد 
می رسـد. یعنـی نصـف تجـارت گاز دنیـا از مسـیر 
ال.ان.جـی تامیـن می شـود. در نتیجـه ایـن اقـدام 
سـاختار بـازار منطقـه ای از بیـن مـی رود و بـازار 
گاز از حالـت بـازار منطقـه ای بـه بـازار یکپارچـه و 

جهانـی تبدیـل می شـود.
معتقدنـد  کارشناسـان  از  تعـدادی  بیـن  ایـن  در 
کـه توسـعه ال.ان.جـی یـک اتفـاق مطلـوب بـرای 
ایـران اسـت و مـا بایـد به توسـعه آن کمـک کنیم. 
ولـی در صـورت توسـعه ال.ان.جـی، بـازار گاز کـه 
در گذشـته یـک بـازار شـبه انحصـاری بوده اسـت 
و طـرف عرضـه یعنـی ایـران روسـیه، ترکمنسـتان 
می کنـد  تغییـر  داشـتند  انحصـاری  حـق  قطـر  و 
و دسـت برتـر را از دارنـدگان گاز می گیـرد و بـه 
طـرف واردکننـدگان گاز می دهـد. در نتیجـه اگـر 
بـا توسـعه ال.ان.جی، بـازار گاز یکپارچه شـود، این 
بـازار هم شـبیه بـازار نفت شـده و قدرت از دسـت 
عرضه کننـدگان گاز خـارج و در اختیـار قدرت های 

بـازار  نتیجـه هماننـد  قـرار می گیـرد. در  جهانـی 
بـازار  ایـن  در  ایـران  تحریـم  امکان پذیـری  نفـت 
یکپارچـه افزایـش می یابـد، زیـرا قطعا کشـورهایی 
ماننـد امریـکا بـر قیمـت و تولیـد و مصـرف گاز از 

طریـق ال.ان.جـی تاثیرگذارتـر خواهنـد بـود.
بـه طـور خـاص اگـر سـهم تجـارت ال.ان.جـی در 
دنیـا زیاد شـود سـه اتفاق بـرای ایران که کشـوری 
بـا پتانسـیل عرضه گاز اسـت اتفاق می افتـد. اولین 
اتفـاق ایـن اسـت کـه مـا بخشـی از سـهم بازارمان 
را از دسـت می دهیـم. شـما االن می توانیـد نـگاه 
کنیـد کویـت چنـد محمولـه ال.ان.جـی از آمریـکا 
وارد کـرده اسـت. امـارات هـم همیـن طـور. ترکیه 
ال.ان.جـی وارد  از آمریـکا و دیگـر کشـورها  هـم 
می کنـد. اگـر کشـورها همسـایه و طـرف تقاضـا به 
جـای ایـران، نیازشـان را از طریق ال.ان.جی سـایر 
کشـورهای دور از منطقـه تامیـن کنند دیگـر از ما 
کسـی گاز نمیخرد. پس سـهم بازارمان را از دسـت 

می دهیـم.
بـا افزایش سـهم ال.ان.جـی، قیمت جهانـی گاز به 
شـدت افـت می کنـد. ایـن موضـوع را آمریکایی هـا 
در گزارش هـای متعـدد عنـوان کرده انـد که سـعی 
می کننـد بـه انـدازه ای ال.ان.جـی بـه بـازار عرضـه 
کننـد کـه قیمـت گاز سـقوط کنـد. حاال چـرا این 
اتفـاق می افتـد؟ فـرض کنیـد روسـیه به اروپـا گاز 
صـادر می کنـد اگـر امریـکا بتوانـد یـک ال.ان.جی 
بـه اروپا بدهـد که قیمتش از واردات گاز از روسـیه 
کمتـر باشـد، اروپـا شـروع بـه چانه زنـی با روسـیه 
می کنـد و قیمـت را پاییـن می آورد. اگـر ال.ان.جی 
بـه حدی در دنیا گسـترده شـود که همه کشـورها 
امـکان واردات گاز از ایـن طریـق را داشـته باشـند، 
آن قیمـت باالیـی کـه در بـازار گاز وجود داشـت و 
عمـال رانتـی بـود کـه کشـورهای دارنـده از جملـه 

https://www.farsnews.ir/news/13990425000805/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-LNG-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81
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بازار.سیاه.پارچه.جاذب.ماسک.
سه.الیه/.سهمیه.کارگاه.ها.1۰.
برابر.قیمت.فروخته.می.شود

نایب.رئیس.اتحادیه.تولید.و.صادرات.نساجی.و.

پوشاک.از.شکل.گیری.بازار.سیاه.پارچه.جاذب.

مورد.استفاده.در.الیه.میانی.ماسک.های.سه.الیه.

خبر.داد.و.گفت:.سهمیه.اختصاص.یافته.به.برخی.

واحدهای.تولید.ماسک،.1۰.برابر.قیمت.در.بازار.
فروخته.می.شود.

بهرام شهریاری در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی 
در  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  فارس  خبرگزاری 
تأمین پارچه بایکو مورد نیاز ماسک های سه الیه با 
کمبود روبه رو هستیم اظهار داشت: دلیل این اتفاق، 
افزایش تقاضای ماسک در داخل و همچنین قاچاق 

ماسک به کشورهای همسایه است.

در  ماسک  پایین  قیمت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ماسک  قاچاق  برای  منطقه  واسطه های  ایران، 
تولیدی در ایران به کشورهای همسایه فعال شده اند 

و در حال حاضر قاچاق ماسک رونق گرفته است.
و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
پوشاك با بیان اینکه تأکید دولت بر لزوم استفاده 
داخل  در  تقاضا  افزایش  باعث  کشور  در  ماسک  از 
شده است، گفت:  هم اکنون دو کارخانه اصلی یعنی 
بافتینه و بهبود یزد، تولید پارچه های مخصوص برای 
ماسک های سه الیه را انجام می دهند که البته بیشتر 

نیاز بازار از طریق شرکت بافتینه تأمین می شود.
شهریاری ادامه داد:  تا پیش از شیوع کرونا، شرکت 
بافتینه مواد اولیه الزم برای تولید برخی محصوالت 
سلولزی از جمله پوشک بچه را تأمین می کرد ولی 
تولید  بر  را  خود  فعالیت  کرونا،  همه گیری  از  بعد 
باعث  اتفاق  این  که  کرد  متمرکز  ماسک  پارچه 
کارخانه های  نیاز  مورد  اولیه  مواد  در  کمبود  بروز 
همین  به  شد.  ماه  فروردین  و  اسفند  در  سلولزی 
دلیل بخش عمده ای از تولید شرکت بافتینه به مواد 
اولیه سلولزی برگردانده شده و در عین حال، طی 
برای تولید دو  دو ماه اخیر یک خط جدید)بایکو( 

الیه رویی و زیری ماسک ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه برای تولید ماسک سه الیه از یک 
الیه میانی با قابلیت جذب باال استفاده می شود که 
نسبت به دو الیه دیگر نرمتر است، گفت: با توجه 
که  می شود  تولید  توسط خطی  الیه  این  اینکه  به 
تولید می کند،  نیز  را  اولیه کارخانه های دیگر  مواد 
مقرر شده ۲0 روز در ماه فعالیت این خط بر تولید 
نیاز محصوالت سلولزی متمرکز شود و  مواد مورد 
۱0 روز نیز تولید الیه میانی ماسک را داشته باشد. 
برای  را  دیگر  الیه  دو  تولید  بایکو  خط  همچنین 

تولید ماسک انجام می دهد.

تولید  کارخانه های  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
به  هستند  روبه رو  میانی  پارچه  کمبود  با  ماسک 
طوری که قباًل حدود ۲0 تا ۳0 درصد موجودی در 
از سفارشات نیز 50 درصد  انبار داشتند ولی حاال 
این  دلیل  تقاضا  افزایش  البته  که  هستند  عقب 

مسأله است.
و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
پارچه  سیاه  بازار  شکل گیری  از  همچنین  پوشاك 
ملت بلون به عنوان الیه میانی جاذب در ماسک خبر 
داد و گفت: در حال حاضر قیمت رسمی این پارچه 
متری ۳00 تومان است ولی در بازار تا ۳ هزار تومان 

عرضه می شود.
بازار  کنترل  برای  صنعت  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
از  برنامه ریزی کرده ولی حتی برخی  این محصول 
این  نیز  می کنند  دریافت  را  سهمیه  که  نهادهایی 

محصول را در بازار آزاد به فروش می رسانند.
به گفته وی، در حال حاضر هزاران کارگاه و کارخانه 
کار  آنها  کنترل  که  هستند  ماسک  تولید  مشغول 

سختی است.
شهریاری ادامه داد: اگر شرکت بافتینه و شرکت های 
دیگر، تولیدشان را بر روی مواد اولیه متمرکز کنند، 
ممکن است موجودی مواد اولیه برای تولید ماسک 
در کارخانه ها و کارگاه ها به روز شود. در عین حال 

باید از خروج ماسک از کشور نیز جلوگیری شود.
پارچه  جذب  قابلیت  و  کیفیت  کرد:  تصریح  وی 
از  و  است  باال  کشور  در  تولیدی  ملت بلون 
که  طوری  به  است  برخوردار  خوبی  استانداردهای 

در حال حاضر تقاضای خرید از چین وجود دارد.
پارچه  این  سهمیه  دریافت  مجوز  وی،  گفته  به 
در  ماسک  تولید  کارگاه های  و  کارخانه ها  برای 
کشور توسط وزارت صنعت و یا بسیج اصناف صادر 

می شود.

لزوم.توقف.تست.»سرولوژی«.
در.آزمایشگاه.های.خصوصی/.
قطعی.ترین.راه.تشخیص.

»کرونا«
مدیر.بخش.عفونی.بیمارستان.مسیح.دانشوری.
در. سرولوژی. تست. بودن. اثر. بی. به. اشاره. با.
تشخیص.کرونا.گفت:.الزم.است.وزارت.بهداشت.
از. سرولوژی. تست. آوری. جمع. برای. اقداماتی.

آزمایشگاه.ها.اتخاذ.کند.
به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، پیام 
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  مدیر  طبرسی، 
دانشوری در گفت وگو با برنامه تهران کلینیک رادیو 
تهران در خصوص تاثیر گذاری داروی فاویپیراویر بر 
درمان کرونا گفت: هنوز داروی ثابت شده ای برای 
کرونا وجود ندارد؛ اما چند دارو در مرحله مطالعه و 
تحقیق قرار دارند تا تاثیرگذاریشان بر این بیماری 
مشخص شود. یکی از این دارو ها فاویپیراویر است. 
ولی همچنان به زمان بیشتر )حدود یک ماه و نیم( 

برای تثبیت شدن اثربخشی آن الزم است.
داروهای  اثربخشی  خصوص  در  همچنین  وی 
دگزامتازون و رمدسیویر گفت: رمدسیویر از جمله 
آن  رو  ای  گسترده  مطالعات   که  است  داروهایی 
صورت گرفته است. این دارو تا کنون تاثیر بر روی 
کاهش مرگ و میر نداشته است؛ اما موجب کوتاه 
بازار  در  دارو  این  است.  شده  بیماری  زمان  شدن 
تقلبی  شده  مشاهده  های  نمونه  و  نیست  موجود 
است. البته سازمان غذا و دارو اخیرا از اعالم آمادگی 
چند شرکت ایرانی جهت ساخت این دارو خبر داده 
قانونی  مراحل  شدن  طی  منتظر  باید  که  است 
دگزامتازون  داروی  در خصوص  باشیم.  آن  ساخت 
نیز تاثیرات مثبتی روی بیماران دچار افت اکسیژن 

https://www.farsnews.ir/news/13990425000716/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
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یادداشت

متن کامل

زمان.وفا.به.پیمان.اجتماعی

آزمون.بشردوستی.کرونایی.
شرکت.ها

صدها  جان  کرونا،  ویروس  فراگیری  که  اکنون   
و  انداخته  خطر  به  جهان  سراسر  در  را  نفر  هزار 
آن  زمان  است،  کرده  ایجاد  ریشه ای  مشکالتی 
ایفا کنند و  است که شرکت ها نقشی بشردوستانه 
البته شرکت هایی از نقاط  اندکی از دردها بکاهند. 
مختلف جهان وجود داشتند که به سرعت واکنش 
نشان دادند و به یاری مردم شتافتند. با این حال، 
یک  یافتن  برای  بیشتری  زمان  دیگر،  شرکت های 
هنوز  آنها  از  برخی  البته  و  داشتند  نیاز  کمک  راه 
هیچ اقدامی انجام نداده اند. بررسی ها نشان می دهد 
پیمان  به  تعریف  شده  نگاهی  شرکت ها،  اگر  که 
باشند، سریع تر و هدفمندتر  اجتماعی خود داشته 

می توانند در چنین شرایطی اقدام کنند.
اما پیمان اجتماعی )social compact( چیست 

بهتر  دارند،  آن  از  روشن  درکی  که  آنهایی  چرا  و 
پیمان  دهند؟  نشان  واکنش  بحران ها  به  می توانند 
بین  غیرضمنی  یا  ضمنی  تفاوت  یک  اجتماعی 
در  است.  جامعه  با  دیگری(  نهاد  هر  )یا  شرکت 
برای  که  ارزشی  درباره  مدنظر  پیمان، شرکت  این 
جامعه می آفریند، به توافق می رسد و در عین حال، 
پاسخگویی،  مانند  مفاهیمی  به  را  خود  پایبندی 
مشروعیت، شفافیت و اعتماد عمومی اعالم می کند. 
دولت ها، شرکت ها، موسسات غیرانتفاعی، موسسات 
خیریه و تمام نهادهای دیگر، یک پیمان اجتماعی 
خیر.  یا  باشند  آورده  کاغذ  روی  را  آن  چه  دارند؛ 
پیمان اجتماعی، می تواند در نتیجه شرایط خارجی 
مانند شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه، تغییر کند. 
تفکر  این  به  عمومی  افکار  است  ممکن  همچنین 
غالب برسند که شرکت مدنظر ثروت فراوانی دارد 
بگیرد. در هر  بر عهده  باید مسوولیتی اجتماعی  و 
میزان  و  شرکت  عملکرد  درباره  جامعه  صورت، 

پاسخگویی قضاوت می کند. در صورتی  و  شفافیت 
و  مشروعیت  نباشد،  تایید  مورد  عملکرد  این  که 

اعتماد جامعه به آن از بین می رود.
پیش از فراگیری ویروس کرونا، بسیاری از شرکت ها 
اروپا در حال  آنها در  به  نهادهای خیریه وابسته  و 
بازنگری در پیمان اجتماعی خود بودند. دلیل این 
عمومی  افکار  رهبران  نخبگان،  انتقادات  اقدام، 
به  منفی  نگاهی  که  بود  کلی  به صورت  جامعه  و 
داشتند.  جامعه  در  آنها  نقش  و  شرکت ها  فعالیت 
انتقادات فراوانی  با  حتی نهادهای بشردوستانه هم 
بودند  مواجه  خود  اجتماعی  نقش  ایفای  شیوه  در 
انتقادها  از  که  نبود  حوزه ای  و  شرکت  عمال  اما 
اروپا،  در  دست کم  به طور خالصه،  باشند.  امان  در 
اجتماعی  اعتماد  بحران  با  خصوصی  شرکت های 
به  به عنوان مثال، می توان  بودند.  به گریبان  دست 
گزارش ۲0۲0 موسسه ادلمن )Edelman( اشاره 
جهانی  پژوهشی  سال،  هر  که  موسسه  این  کرد. 
)Trust Barometer( از میزان اعتماد جوامع به 
دولت، کسب وکارها، موسسات مردم نهاد و رسانه ها 
در  مداوم  کاهشی  که  داد  نشان  می کند،  منتشر 
می شود:  دیده  بارز  ویژگی  دو  به  مردم  اعتماد 
صالحیت )وفا به وعده ها( و رفتار اخالقی )انجام کاِر 
درست و فعالیت در جهت بهبود جامعه(. هیچ کدام 
دوی  هر  در  نتوانستند  شده،  سنجیده  نهادهای  از 
این موارد، امتیاز خوبی به دست آورند. بی اعتمادی 
افزایش مستمر  و  آینده  از  به دلیل هراس  جامعه، 

حس نابرابری و بی عدالتی »سیستم« بود.
بحران کرونا، این شرایط را وخیم تر هم کرد و افکار 
شرکت ها  به  را  اعتمادشان  پیش  از  بیش  عمومی 
ویژه  به  دادند؛  دست  از  اقتصادی  نهادهای  و 
نابرابری ها،  متوجه  گذشته  از  بیش  نظرشان  آنکه 
سیستمی  کمبودهای  و  اجتماعی  بی عدالتی های 

شد. زمانی که حتی نهادهای خیریه و بشردوستانه 
نیز به دلیل نزدیکی خود به سرمایه داری، از انتقادات 
الزم  نیستند،  امان  در  اجتماعی  سختگیری های  و 
است شرکت ها با بازنگری بیشتر به بررسی پیمان 
ماموریت های  و  تعیین چشم انداز  و  اجتماعی خود 

اجتماعی خود  اقدام کنند.
 بشردوستی شرکتی در اروپا

زمانی که بحران کرونا در اروپا وخیم شد، بسیاری 
از بنیادهای خیریه وابسته به شرکت های این قاره 
وودافون  بنیاد  مثال،  به عنوان  آمدند.  میدان  به 
آلمان )Vodafone Foundation( به همکاری 
برای  تا  آورد  روی  کشور  این  آموزش  وزارت  با 
معلم ها، کالس فشرده و وبینار تدارك ببیند. بنیاد 
دانمارك،  در   )Novo Nordisk( نوردیسک  نوو 
به  دالر(  میلیون   ۷  /5 )معادل  کرون  میلیون   50
اختصاص  سالمتی  و  اجتماعی  علمی،  پروژه های 
 )Carlsberg( کارزبرگ  بنیاد  مشابه،  به طور  داد. 
از  حمایت  برای  تحصیلی  و  علمی  کمک هایی 

پژوهشگران، موزه ها و جوانان در نظر گرفته است.
شرکت ها  از  بسیاری  آنکه  شگفت انگیزتر  اما 
خودشان وارد عرصه شدند و به ایفای مسوولیت های 
اجتماعی خود مشغول شدند. این در حالی است که 
دست کم بسیاری از آنها در اروپا، بنیادهایی خیریه 
اجتماعی  مسوولیت  می توانستند  و  کرده اند  ایجاد 
اما شرایط به گونه ای  آنها محول کنند.  خود را به 
پیش رفت که رفتارهایی مانند بیانیه حمایتی برای 
و  نقدی  کمک های  اهدای  کرونا،  آسیب دیدگان 
تولید محصوالت  برای  تولید کارخانه ها  تغییر خط 
مورد نیاز دیده شد. به عنوان مثال، در ایتالیا، برند 
میلیون   ۱0  )Moncler( مانکلر  لوکس  ورزشی 
یورو برای ساخت یک بیمارستان کمک کرد؛ فررو 
با کرونا به  )Ferrero( همین رقم را برای مبارزه 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3672770-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

قلعه.افشاری.نو.کالته

ایرنا - سمنان - بنای تاریخی قلعه نوکالته در روستای کوچک و تاریخی نوکالته از توابع روستای خیرآباد در ۵ کیلومتری جنوب شهر سمنان 
و در میان زمین های کشاورزی واقع است. متولیان بناهای تاریخی این بنا را که گفته می شود مربوط به دوره نادری است به فراموشی سپرده 
اند و اقدامی برای ثبت آن نیز انجام نشده است.در نیم قرن گذشته استفاده هایی از جمله کشاورزی،انبارداری گندم و نگه داری دام و همچنین 
محل جمع آوری ضایعات پالستیکی در محوطه این قلعه صورت پذیرفته اما در حال حاضر استفاده ای نمی شود. طاق های چسبیده به دیوار 
داخلی ، عمارت شاه نشین و سر در اصلی قلعه تخریب شده است اما برجک ها و دیوارهای قلعه سالم است و بازسازی و احیای آن می تواند 
با توجه به نزدیکی به شهر و ایستگاه راه آهن سمنان به ظرفیت های گردشگری سمنان اضافه کند. طبق گفته اهالی قدیمی روستا محوطه 
داخلی این قلعه خندقی شکل بوده است که با تخریب دیوارهای داخلی و اضافه کردن خاک در یک قرن گذشته به دورن محوطه زمین آن 
در جهت کشاورزی هموار شده است. قلعه در گذشته در پشت تپه ای قرار داشته که نام »کالت« بر روی این بنا موضوع را تایید می کند.در 

لغتنامه دهخدا در مورد واژه »کالت« آمده است: قلعه یا دهی بزرگ را گویند که برسر کوه یا پشته بلندی ساخته باشند.

https://www.irna.ir/photo/83857025/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
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