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ادامه در صفحه 2

 اصالح آیـین نـامه اجـرایی قانـون 
برگزاری مناقصات

ــتفاده. ــکان.اس ــظ.و.ام ــور.حف ــه.منظ ــرو.ب وزارت.نی

بهینــه.از.تــوان.و.ظرفیــت.پیمانکاری.کشــور،.پیشــنهاد.

اصــالح.آییــن.نامــه.اجرایــی.بنــد.)ج(.مــاده.)1۲(.قانــون.

برگــزاری.مناقصــات،.موضــوع.ضوابــط،.موازیــن.و.

ــت. ــران.را.جه ــی.مناقصه.گ ــی.کیف ــای.ارزیاب معیاره

ــه.کمیســیون.اقتصــاد. ســیر.مراحــل.تصمیــم.گیــری.ب
ــرده.اســت. ــه.ک ــت.ارائ ــات.دول هی

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه 
ــون  ــاغ قان ــب و اب ــرو تصوی ــت،  پی ــری دول ــگاه خب ــل از پای نق
برگــزاری مناقصــات در ســال ۱۳۸۳ آییــن نامــه هــای اجرایــی 
ــور  ــت کش ــزی وق ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــط س آن و توس
تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران مــی رســد. از جملــه ایــن 

پیشنهاد.وزارت.نیرو.برای.حفظ.ظرفیت.پیمانکاری.کشور
در.کمیسیون.اقتصاد.هیات.دولت.بررسی.شد

وبینار.آموزشی.دعاوی.تعلیق،.فسخ.و.خاتمه.پیمان
.ناشی.از.شیوع.کرونا

آییــن نامــه هــا مــی تــوان بــه آییــن نامــه اجرایــی بنــد )ج( مــاده 
)۱2( قانــون برگــزاری مناقصــات کــه ضوابــط، موازیــن و معیارهــای 
ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران را تشــریح مــی کنــد، اشــاره کــرد.

در بنــد )الــف( مــاده )۱۷(، بنــد )پ( مــاده )۱۸(، بنــد )الــف( مــاده 
)۱۹( و بنــد )پ( مــاده )2۱( ایــن آیین نامــه بــه ترتیــب معیارهــای 
ارزیابــی تجربــه پیمانــکاران بــر اســاس اطاعــات مربــوط بــه تعــداد 
و نــوع کارهــای مشــابه اجرایــی برگــزاری مناقصــات انجام شــده در 
رشــته و زمینــه کار در پنــج ســال گذشــته، ارزیابــی حسن ســابقه 
در کارهــای قبلــی بــر اســاس میانگیــن امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان 
ــی  ــوان مال ــی ت ــته، ارزیاب ــال گذش ــج س ــی در پن ــای قبل کاره
ــج ســال گذشــته و  ــر پن ــات حداکث ــر اســاس اطاع ــکاران ب پیمان
ارزیابــی تــوان فنــی و برنامه ریــزی بــر اســاس ســوابق پنــج ســال 

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
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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ــن می شــود. ــکار، تعیی گذشــته پیمان
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه وضعیــت 
ســال های اخیــر کشــور موجــب شــده حتــی 
بســیاری از پیمانــکاران بــزرگ و باســابقه نیــز 
از کســب ایــن امتیــاز بــه علــت عــدم انجــام 
گذشــته  ســال  پنــج  در  متناســب  فعالیــت 
ــی  ــد ارزیاب ــب، فرآین ــد و بدین ترتی ــروم  گردن مح
ــادی از  ــداد زی ــا حــذف تع ــران ب ــی مناقصه گ کیف
ــده و در  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــرکت کنندگان ب ش
ــردد. ــه  گ ــد مناقص ــبب تجدی ــوارد س ــی م برخ

بنابرایــن بــه عنایــت بــه مــوارد فــوق، وزارت نیــرو 
ــه  ــن نام ــاح آیی ــن اص ــا ضم ــوده ت ــنهاد نم پیش
اجرایــی بنــد )ج( مــاده )۱2( قانــون برگــزاری 
مناقصــات، موضــوع ضوابــط، موازیــن و معیارهــای 
ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران، بــه منظــور حفــظ 
و امــکان اســتفاده بهینــه از تــوان و ظرفیــت 
ــول  ــل قب ــداد قاب ــکاری کشــور و حضــور تع پیمان
مناقصــه گــران دارای صاحیــت در فرآینــد ارزیابی 
کیفــی بــرای ایجــاد فرآینــد رقابتــی، مــدت زمــان 
پنــج ســال در مــوارد مذکــور بــه ده ســال افزایــش 

یابــد.
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ــد. ــا،.چن ــروگاه.ه ــرق.از.نی ــد.ب ــرخ.خری ن

ــا. ــود؛.ام ــود.کــه.تغییــری.نکــرده.ب ســالی.ب

ــا. ــروگاه.ه ــرق.از.نی ــد.ب ــرخ.خری ــرا.ن اخی

ــن. ــه.و.ای ــش.یافت ــد.افزای ــدود.5۰.درص ح

ــرخ. ــا.ن ــرخ.در.مقایســه.ب ــش.ن ــزان.افزای می
ــت. ــی.اس ــاق.مثبت ــل،.اتف ــنوات.قب س

ــی ســهم  ــا تمام ــوز، تقریب ــورس نی ــزارش ب ــه گ ب
ــد  ــر رش ــاه اخی ــد م ــرمایه در چن ــازار س ــای ب ه
ــازار  ــای ب ــی نماده ــد در برخ ــن رش ــته و ای داش
ــان  ــه بعضــی کارشناس ــوده ک ــدر چشــمگیر ب آنق

احتمــال حبــاب قیمتــی را در ســهم هــا می دهنــد.
ســهام نیــروگاه هــا هــم از قافلــه رشــد جــا 
نمانــده اســت. از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
"بکهنوج"رشــد 2۶۸ درصدی،"بزاگــرس" رشــد 
ــدی،  ــد ۱۶۴ درص ــرم" رش ــدی، "بجه 22۹ درص
ــد  ــد" رش ــدی و "دماون ــد ۷۶ درص ــا" رش "بمپن
ــرق  ــای ب ــروگاه ه ۶۶ درصــدی داشــته اســت. نی
جــزو صنایعــی هســتند کــه بــه نــرخ ارز وابســتگی 
دارنــد و اکثــر تجهیــزات شــان ارزی اســت. از ایــن 
رو، بــه نظــر مــی رســد بــا افزایــش نــرخ ارز، ارزش 

جایگزینــی نیــروگاه هــا هــم رشــد قابــل توجهــی 
داشــته اســت. ضمــن اینکــه ایــن صنعــت اخیــرا 
ــه  ــته و گفت ــم داش ــی ه ــا اهمیت ــرخ ب ــش ن افزای
مــی شــود ایــن افزایــش نــرخ، درآمــد ریالــی ایــن 

ــرد. ــد ک ــا را متحــول خواه شــرکت ه
پیــام باقــری نایــب رییــس ســندیکای صنعــت برق 
و نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران در 
ــان  ــن خصــوص بی ــوز در ای ــورس نی ــا ب ــو ب گفتگ
کــرد: رشــد ســهام شــرکت هــای نیروگاهــی فعــال 
در بــازار ســرمایه از دو جنبــه قابــل بررســی اســت. 
از طرفــی ارزش ســهام شــرکت هــای بورســی 
ــای شــرکت  ــی ه ــص دارای ــر ارزش خال ــی ب مبتن
ــش  ــا افزای ــا ب ــی ه ــن دارای ــت و ارزش ای ــا اس ه
نــرخ ارز و نوســان ســایر شــاخصه هــای اقتصــادی، 

رشــد مــی کننــد.
ــم از  ــز، ه ــا نی ــرکت ه ــای ش ــی ه  ارزش دارای
ــی  ــاظ ارزش آت ــم از لح ــی و ه ــاظ ارزش فعل لح
ــه ارزش  ــرایطی ک ــد. در ش ــل دارن ــت تحلی قابلی
تمــام دارایــی هــای فیزیکــی، ســیر صعــودی دارد؛ 
ــم  ــا ه ــروگاه ه ــای نی ــی ه ــش ارزش دارای افزای

ــت.  ــی اس طبیع
اگــر بــه ســهام نیــروگاه هــا از منظــر ارزش خالــص 
دارایــی هــا و ارزش جایگزینــی شــرکت هــا نــگاه 
کنیــم، ایــن گــروه بــرای ســرمایه گــذاری جــذاب 
اســت؛ کمــا اینکــه در ایــن چنــد مــاه هــم اقبــال 
عمومــی متوجــه ســهام نیــروگاه هــا بــوده اســت.
ــه  ــی از جمل ــای بورس ــرکت ه ــا ش ــزود: ام وی اف
ــل  ــم قاب ــی ه ــر ارزش آفرین ــا، از منظ ــروگاه ه نی

ــتند. ــی هس بررس
هــای  شــرکت  هــا،  دارایــی  ارزش  از  فــارغ   
ــند  ــته باش ــی داش ــرد مطلوب ــه عملک ــودآور ک س
ــازار ســرمایه جــذاب تــر هســتند  ــرای فعــاالن ب ب

و اقبــال ســرمایه گــذاران بــه ســهم ایــن شــرکت 
ــروگاه  ــرد نی ــا، بیشــتر اســت و بالعکــس. عملک ه
ــه محصــول تولیــدی، گــردش مالــی و نــرخ  هــا ب
ــتری  ــوال مش ــتگی دارد. معم ــان بس ــول ش محص
بــرق نیــروگاه هــا، شــرکت هــای توزیــع بــرق یــا 
خــود دولــت اســت. باقــری بــا اشــاره بــه افزایــش 
نــرخ اخیــر نیــروگاه هــا گفــت: نــرخ خریــد بــرق از 
نیــروگاه هــا، چنــد ســالی بــود کــه تغییــری نکرده 
بــود؛ امــا اخیــرا نــرخ خریــد بــرق از نیــروگاه هــا 
ــزان  ــن می ــه و ای ــش یافت حــدود ۵۰ درصــد افزای
افزایــش نــرخ در مقایســه بــا نــرخ ســنوات قبــل، 

ــی اســت.  ــاق مثبت اتف
ــژه نیــروگاه هــای بخــش  ــه وی امــا نیــروگاه هــا ب
خصوصــی انتظــار دارنــد افزایــش نــرخ بــرق 
ــاده  ــش نه ــرخ ارز و افزای ــش ن ــا افزای ــب ب متناس

ــرد.  ــورت بگی ــد ص ــای تولی ه
بــه هــر حــال بــرق تولیــدی نیــروگاه هــا همچــون 
ــام  ــت تم ــدی، قیم ــع تولی ــایر صنای ــول س محص
شــده دارد و ایــن قیمــت تمــام شــده شــامل 
و  تعمیــرات  انســانی،  نیــروی  هــای  هزینــه 
نگهــداری تجهیــزات و... بــوده و انتظــار مــی رود در 
افزایــش نــرخ بــرق، بهــای تمــام شــده و افزایــش 
نهــاده هــای تولیــد بــرق مــد نظــر قــرار گیــرد تــا 
حاشــیه ســود نیــروگاه هــا حفــظ شــود و تولیــد 

ــد. ــته باش ــه اقتصــادی داش ــرق توجی ب
ــروش  ــد ف ــود درآم ــی ش ــر م ــوز متذک ــورس نی ب
بــه  نســبت   ۹۹ مــاه  خــرداد  در  "بجهــرم" 
ــته؛  ــدی داش ــد ۱۴۷ درص ــاه، رش ــت م اردیبهش
فــروش اردیبهشــت مــاه "بمپنــا" هــم ۱۳2 درصــد 
ــم  ــد" ه ــوده؛ "دماون ــاه ب ــن م ــتر از فروردی بیش
اردیبهشــت ۹۹ را بــا پــرش ۱۳۱ درصــدی نســبت 

ــت. ــانده اس ــان رس ــه پای ــاه ب ــن م ــه فروردی ب

نایب.رییس.سندیکای.صنعت.برق.در.گفت.وگو.با.بورس.نیوز.تاکید.کرد:

توجیه.رشد.سهم.های.نیروگاهی.از.۲.منظر
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متن کامل

یک.مقام.مسوول.خبر.داد:

بهره.برداری.از.نخستین.نیروگاه.
زمین.گرمایی.ایران

حرارتی. برق. نیروی. تولید. شرکت. مدیرعامل.

گفت:.امسال.عملیات.ساخت.اولین.نیروگاه.ملی.

نیروگاه. با.راندمان.6۰.درصد.و.تولید.نخستین.
زمین.گرمایی.ایران.نیز.در.اردبیل.آغاز.می.شود.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
یکی  نوشت:  یادداشتی  طی  طرزطلب،  محسن 
سال  در  حرارتی  برق  مجموعه  مهم  برنامه های  از 
جهش تولید، آغاز عملیات ساخت نخستین نیروگاه 
سال  در  بود.  خواهد  درصد   ۶۰ راندمان  با  ملی 
پیشرفته  واحدهای  با  ملی  نیروگاه  طرح  گذشته 
نقاط  اقلیمی  شرایط  با  منطبق  داخل  ساخت 
راندمان،  و  توان  افزایش  هدف  با  و  کشور  مختلف 
انطباق با شرایط زیست محیطی، کاهش مصرف آب، 
کنترل آالینده ها، کاهش هزینه های احداث و بهبود 
بررسی های  و  مطالعات  طی  تعمیرات،  بازه های 
علمی و کارشناسی طرح های ابتکاری )مانند طرح 

HAS( تهیه شده و اولین نمونه آن هم با استفاده از 
واحد پیشرفته ساخت داخل MGT۷۵ با راندمان 

۶۰ درصد خواهد بود.
توربین  اولین  عنوان  به   MGT۷۵ گازی  توربین 
همکاری  طی  درصد   ۶۰ راندمان  با  ملی  گازی 
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مشترک 
مرحله  در  نیرو  پژوهشگاه  و  مپنا  شرکت  حرارتی، 

طراحی و تولید است.
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  اولین  برنامه ریزی ها  طبق 
راندمان  گازی  توربین های  تکنولوژی  از  استفاده  با 
باالی ملی در محل نیروگاه »بویین زهرا« به صورت 
برنامه ریزی  براساس  که  شد  خواهد  اجرا  پایلوت 
صورت گرفته بهمن ماه امسال کلنگ شروع عملیات 

اجرایی در محل نیروگاه به زمین زده می شود.
نکته قابل توجه اینکه توربین گاز مذکور با ظرفیت 
به  نسبت  درصد   ۳۹.۱ راندمان  و  مگاوات   22۰
سه   )MGT۷۰۴( گازی  توربین  ویرایش  آخرین 
درصد افزایش راندمان داشته و 2۸ مگاوات افزایش 
توان تولید دارد و در حالت سیکل ترکیبی راندمان 

به ۶۰ درصد می رسد.
افتتاح نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران

از دیگر برنامه های شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
در سال جهش تولید افتتاح نخستین نیروگاه زمین 
گرمایی ایران در مشکین شهر اردبیل خواهد بود که 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته این نیروگاه پنج 

مگاواتی اسفندماه امسال به بهره برداری می رسد.
موضوع بازنشسته کردن نیروگاه های فرسوده کشور 
نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این بخش 
خواهد بود که در حال حاضر از رده خارج کردن دو 
نیروگاه در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم 
امسال برنامه عملیاتی اجرایی آن ها در نیروگاه ری 

و طرشت آغاز شود.

درخواست.نصب.پنل.های.
خورشیدی.در.پشت.بام.مدارس.

برای.تولید.برق
برنامه. دومین. در. و. نیرو. وزیر. حضور. با.
وزارت. معاونان. اعضای.شورای. هفته،. گفتگوی.
چالش.های. و. مسائل. طرح. به. آموزش.وپرورش.
آموزش.وپرورش.با.حوزه.وزارت.نیرو.پرداختند.

گفتگوی  نشست های  سلسه  از  نشست  دومین  در 
بین  دوسویه  تعامل  و  ارتباط  ایجاد  باهدف  هفته 
وزارت آموزش وپرورش و سایر دستگاه ها با موضوع 
گفتگو بر محور تحول که با حضور محسن حاجی 
میرزایی و رضا اردکانیان در ساختمان شهید رجایی 
برگزار شد، اعضای شورای معاونان به طرح مسائل 
موضوع  با  ارتباط  در  دستگاه  این  چالش های  و 

موردنظر پرداختند.
اعضای شورای  و موارد مطرح شده توسط  برنامه ها 

معاونان به شرح زیر است:
علی باقر زاده، رئیس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی 
اظهار کرد: تصور مدرسه بدون آب و برق برای همه 
است که در چنین مدرسه ای  بعید  و  است  سخت 
جریان یاددهی – یادگیری به خوبی انجام شود. در 

مقوله  دو  انرژی  و  آب  بین المللی  و  جهانی  اسناد 
تأثیرات  بیشترین  که  هستند  توجه  مورد  کامًا 
و  رفاه  در  بسزایی  نقش  و  دارند  اکوسیستم  در  را 
امنیت جوامع دارند که اگر به درستی مصرف نشوند، 
می توانند مشکات زیادی را برای جوامع به وجود 

آورند.
 ۶۶۸ نشست  این  در  اینکه  به  اشاره  با  زاده  باقر 
مدیر از استان و مناطق و همچنین شورای معاونان 
این  گفت:  دارند،  حضور  آموزش وپرورش  وزارت 
تغییر  بر  اجتماعی  سازی  جریان  باهدف  نشست 
مدیریتی،  هدف های  ارتقاء  دستاوردها،  و  نگرش ها 
به  رسیدن  تسهیل  و  مشترک  ظرفیت سازی 
مدیر   ۶۶۸ هم زمان  به طور  و  طراحی شده  اهداف 
دارند  حضور  آن  در  شاد  بستر  از  آموزش وپرورش 
آن ها  از  بسیاری  نشست  موضوع  به  توجه  با  که 
درخواست مشارکت در تولید انرژی را داشتند تا از 
فرصتی که از پشت بام مدارس برای نصب پنل های 
خورشیدی و تولید انرژی برق موردنیاز مدارس در 

دسترس است، استفاده شود.
وی ادامه داد: برخی از مدارس ازجمله مدارس دو 
نوبته، مدارس شبانه روزی و مدارس فنی و حرفه ای 
و کاردانش با توجه به مصرف انرژی بیشتر از حد 
در  آموزان  دانش  حضور  زمان  دلیل  به  معمول، 
آن  به  آموزان  دانش  که  فعالیتی  نوع  یا  و  مدرسه 
درگیر هستند، نیاز به بازنگری در الگوی مصرف و 
اعام تعرفه جدید دارند و نباید مانند مدارس عادی 

در نظر گرفته شوند.
گفت:  وزارتی  حوزه  و  هماهنگی  مرکز  رئیس 
و  گرمسیری  مناطق  در  مصرف  الگوی  مسئله 
باید متفاوت باشد که در حوزه  مناطق سردسیری 
مصرف  برالگوی  بازنگری  کم وبیش  گرمسیری 
انجام شده است ولی در مناطق سردسیری این الگو 

https://www.isna.ir/news/99042820824/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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اقتصاد ایران

موضوع. یا. جلسه. 133دستور. مجموع. از.

9۰جلسه. طي. دستور. از. خارج. بررسی.شده.

شوراي.گفت.وگو،.37.مورد.به.طور.خاص.به.یک.
یا.چند.قانون.یا.مقرره.مربوط.است

دولت  گفت وگوی  شورای  ساله   ۸ عملکرد  بررسی 
پژوهش های  مرکز  سوی  از  که  خصوصی  بخش  و 
از  شورا  این  می دهد،  نشان  گرفته  صورت  مجلس 
تصمیم ساز  نهادی  از  و  خارج  خود  اصلی  مسیر 
شورای  است.  شده  بدل  گیر  تصمیم  شورایی  به 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 
پنجم  برنامه  قانون   )۷۵( ماده  به موجب   ۱۳۹۰
ماده  »الف«  بند  به موجب  و  شد  تشکیل  توسعه 
)۱۱( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار )مصوب 

موانع.پیش.روی.شورای.گفت.وگوی.دولت.و.بخش.خصوصی

محیط  بهبود  جهت  در  شد  موظف   )۱۳۹۰ بهمن 
ایران اصاح، حذف یا وضع مقررات  کسب وکار در 

یا رویه اجرایی به مسئوالن مربوطه پیشنهاد دهد.
از مجموع ۱۳۳ دستور جلسه یا موضوع بررسی شده 
خارج از دستور طی ۹۰ جلسه شورای گفتگو، ۳۷ 
مقرره  یا  قانون  یا چند  یک  به  به طور خاص  مورد 
در  تصمیمی  یا  مصوبه  به  منجر  و  است  مربوط 
اصاح  پیشنهاد  مورد   ۱۰ و  شده  آن ها  خصوص 
مقرره، اعم از تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل، 
میان  در  را  گفتگو  فعالیت شورای  بیشترین حجم 
انواع دیگر پیشنهاد های مقرراتی )ازجمله پیشنهاد 
اصاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین 

طرح یا الیحه( به خود اختصاص داده است.

نتیجه تحقیقی که مرکز پژوهش های مجلس انجام 
داده است نشان می دهد: »کم تعداد بودن دستور 
به  مستقیم  به طور  که  است  مصوباتی  و  جلسات 
اصلی  نتایج  از  یکی  بازمی گردد،  مقررات  و  قوانین 
تحقیق صورت گرفته است. این در حالی است که 
دارد که شورای گفتگو،  چنین پیش فرضی وجود 
و  بررسی  مصروف  را  خود  توان  و  وقت  بیشترین 
پیشنهاد اصاح قوانین و مقررات می کند. عدم اقدام 
شورای گفتگو برای ورود به فرایند اصاح مقررات 
مواردی  در  شورا  معدود  دستاورد های  همچنین  و 
که به موضوع اصاح یا حذف مقررات ورود کرده، 

نشان گر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.«
در  نیم  و  سال  هشت  این  در  که  مواردی  بررسی 
در  نشان می دهد  قرارگرفته  گفتگو  دستور شورای 
دستور  در  بیشتر  مقرره«  »تصویب  سال ها،  این 
شورای گفتگو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه 
اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های 
ماده  »پ«  )بند  دولت  از  اقتصادی  فعاالن  متقابل 
)۱۱( قانون بهبود( غافل مانده است؛ بر این اساس 
شورای  تشکیل  از  قانون گذار  اراده  گفت  می توان 

گفتگو محقق نشده است.
گفت وگوی  شورای  تشکیل  پشتوانه  قانونی  اسناد 
این شورا  نشان می دهند  و بخش خصوصی  دولت 
اصوالً محل تصمیم گیری نیست، بلکه محل »تصمیم 
است.  اقناع  و  مطالبات  بیان  اساس  بر  سازی« 
محیط  مستمر  بهبود  قانون   )۱۱( ماده  همان  در 
محکم  نسبتاً  و  کافی  اجرای  ضمانت  کسب وکار 
برای مؤثر بودن تصمیمات این شورا پیش بینی شده 
)رئیس  گفتگو  شورای  دبیر  که  به این ترتیب  است؛ 
ایران( موظف است قبل از تشکیل هر جلسه  اتاق 
شورا، موضوعات در دستور )درخواست های تجمیع 
کند  اعام  رسانه ها  به  را  خصوصی(  بخش  شده 

به صورت  را  جلسه  نتیجه  نیز  جلسه  هر  از  پس  و 
موافقت یا مخالفت دولت با درخواست های فعاالن 
این  در  متأسفانه  کند.  اعام  رسانه ها  به  اقتصادی 
 »2« )تبصره  قانونی  حکم  این  ونیم،  سال  هشت 
کسب وکار  محیط  مستمر  بهبود  قانون   )۱۱( ماده 
به طور مؤثری توسط دبیر شورا اجرانشده و درواقع 
ضمانت اجرای پاسخ دولت به درخواست های فعاالن 
اقتصادی در شورای گفتگو، توسط رئیس اتاق ایران 
)دبیر شورای گفتگو( به کار گرفته نشده است. مرکز 
است:  نوشته  در گزارش خود  پژوهش های مجلس 
در  مقرره  نوع  هر  اصاح  حتی  و  لغو  »پیچیدگی 
غیرقابل انکار  واقعیتی  ایران،  گذاری  مقررات  نظام 
است. طیفی از راهکار ها در خصوص عملکرد مؤثرتر 
یک سوی  در  که  است  قابل بررسی  گفتگو  شورای 
طیف، پیشنهاد اصاح بنیادین مواد قانونی مرتبط و 
بازتعریف ترکیب، اختیارات و وظایف شورای گفتگو 
برای چابک  پیشنهاد هایی  و در سوی دیگر طیف، 
نظام  چارچوب  در  شورا  بیشتر  کارآمدی  و  سازی 
قانونی موجود قرار دارد. به نظر می رسد عملی ترین 
و مؤثرترین راهکار حداقلی که باید توسط نهاد های 
بخش خصوصی اتخاذ شود، راهبردی »پیشگیرانه« 
است که مستلزم به کارگیری شیوه ها و روش هایی 
است.  بی کیفیت  مقررات  تولید  از  جلوگیری  برای 
راهبرد،  این  کردن  عملیاتی  شیوه های  ازجمله 
بار های مقررات توسط  ارزیابی و تبیین هزینه ها و 
راهبرد هایی  از  یکی  اتاق هاست.  پژوهشی  نهاد های 
که شاید بتواند به عنوان عاملی بازدارنده در تصویب 
مقررات مخل و دست و پاگیر، به ویژه توسط مقامات 
گزارش های  ارائه  و  تهیه  کند،  نقش  ایفای  دولتی 
تأثیرات  به وضوح،  که  است  باکیفیتی  کارشناسی 
را  کسب وکار  محیط  بر  خاص  مقرر های  مخرب 

تبیین کنند.«
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در.پی.امضای.تفاهم.نامه.ایجاد.پنجره.واحد.برای.ورود.
شرکت.های.خصوصی.به.بورس

فاز.اول.»درگاه.تأمین.مالی.از.
طریق.بازار.سرمایه«.از.سوی.

اتاق.ایران.راه.اندازی.شد
پنجره. ایجاد. راستای. در. همکاری. تفاهم.نامه.
واحد.برای.ورود.شرکت.های.بخش.خصوصی.به.
بازار.سرمایه.در.نود.و.ششمین.نشست.شورای.
امضا. به. خصوصی. بخش. و. دولت. گفت.وگوی.
رسید..در.پی.آن.فاز.اول.این.درگاه.واحد.تامین.
مالی.برای.ثبت.اطالعات.شرکت.ها.از.امروز.آغاز.

به.کار.کرده.است.
برای  واحد  پنجره  ایجاد  تفاهم نامه  امضای  پیرو 
اتاق  از سوی  ورود شرکت های خصوصی به بورس 
ایران، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه 
مالی  تامین  این درگاه  اول  فاز  حسابداران رسمی، 
به  کرد.  کار  به  آغاز  اطاعات شرکت ها  ثبت  برای 
شنبه،  امروز  از  می توانند  شرکت ها  منظور،  همین 
نام  ثبت  و  رهسار  وب سایت  به  مراجعه  با  تیر   2۸
اطاعات  ثبت  به  نسبت  در بخش »ورود شرکت« 

خواسته شده اقدام کنند.

پرونده متقاضیان مشروط بر کامل بودن اطاعات، با 
ورود به فاز دوم بر اساس زمان ثبت نام اولویت بندی 
خواهد شد و در صورت احتمال بروز هرگونه مشکل 
در بخش ثبت نام شرکت ها، متقاضیان می توانند با 
 ۰2۱۸۵۷۳2۷۴۷ و   ۰2۱۸۵۷۳2۷۱۷ شماره های 
مکتوب مشکات خود  به صورت  یا  بگیرند  تماس 
کنند.  ارسال   rahsar@arnika.ai نشانی  به  را 
اپ  واتس  ۰۹۳۸2۸۶۷۸۵۱در  شماره  همچنین 

آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان است.
تفاهم نامه  ایران،  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
همکاری در راستای ایجاد پنجره واحد برای ورود 
شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه در نود 
و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی به امضا رسید.
حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می گوید: 
واحد  پیاده سازی درگاه  و  برای طراحی  اقدام الزم 
و نظارت بر آن با هدف پوشش کامل مسیر تأمین 
مالی از محل بازارهای سرمایه در یک سامانه واحد 
این درگاه مسیر  ایران است. درواقع  اتاق  بر عهده 
مالی  تأمین  پایش  و  اقدام  ارزیابی،  برای  ارتباطی 
محل  از  خصوصی  بخش  حقوقی  شخصیت های 
بازارهای سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای 
و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  شرکت  نظارت  زیر 

فرابورس است.
نکته  این  بیان  با  گفت وگو  شورای  دبیر  قائم مقام 
شده  تنظیم  نسخه   ۴ و  ماده   ۵ در  تفاهم نامه  که 
بورس  و  ایران  اتاق  بین  همکاری  می افزاید:  است، 
به  مناسبی  اقدامات  راستا  این  و در  است  ادامه دار 
ایران  اتاق  نایب رئیس  انصاری،  محمدرضا  همت 
برای تأمین مالی پروژه های نیمه تمام دولتی که در 
قالب صندوق پروژه، تعریف شده اند، صورت گرفته 

و قرار است زمینه ورود آنها به بورس فراهم شود.
متن کامل

تسریع.در.تامین.مواد.اولیه.
صنایع.با.همکاری.بانک.مرکزی

با. در.نشست. وزارت.صمت. امور.صنایع. معاون.

از. خانگی. لوازم. صنعت. تشکل.های. نمایندگان.

اتخاذ.تمهیداتی.برای.تامین.مواد.اولیه.مورد.نیاز.

این.صنعت.با.همکاری.بانک.مرکزی.و.گمرک.خبر.
داد.

شاتا،  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
تشریح  با  نشست  این  در  نیارکی  صادقی  مهدی 
سیاست های اقتصادی کشور از کاهش اتکاء اقتصاد 

با  اقتصاد جهانی  نفتی خبر داد و گفت:  به درآمد 
در  و  است  گریبان  به  دست  ای  پیچیده  شرایط 
چنین شرایطی شیوع بیماری کرونا بیش از هرچیز 

اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرارداده است.
معاون امور صنایع وزارت صمت با نگاهی به وضعیت 
المللی  بین  محدودیت  وجود  و  ایران  اقتصادی 
خاطرنشان کرد: در چنین شرایط پیچیده ای حضور 
است  ممدوحی  امر  صنعت  و  اقتصاد  در  ها  دولت 
چرا که اقتصاد جهانی در حال کوچک شدن است 
و در همه اقتصاد ها دولت ها به کمک صنعتگران 

می آیند.
اقتصاد  در  دولت  مداخله  نیارکی،  گفته صادقی  به 
برای بسترسازی جهت تنظیم فرایند تولید در حلقه 
ارزش،  های  زنجیره  تکمیل  مختلف صنعتی،  های 
ما  سعی  و  بوده  و...  صنایع  افزوده  ارزش  افزایش 
برای این است با تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا 
در صنایع پیشران نظیر لوازم خانگی بتوانیم موانع 

پیش روی زنجیره های صنعتی را هموار کنیم.
درآمد  بر  تکیه  بدون  کشور  اداره  به  اشاره  با  وی 
نفتی، افزود: اقتصاد کشور متاثر از محدودیت های 
شرایط  با  کرونا  بیماری  و  المللی  بین  ناعادالنه 
است  تاش  در  نظام  همه  و  است  رو  روبه  خاصی 
تا در سال جهش تولید خدشه ای به صنایع کشور 

وارد نشود.
همکاری  با  کرد؛  امیدواری  ابراز  نیارکی  صادقی 
شرایط  بهبود  و  کشور مان  صنعتگران  همراهی  و 
با سربلندی  بحرانی  این مرحله  از  اقتصادی کشور 

عبور خواهیم کرد.
لوازم  صنایع  انجمن  نمایندگان  نشست  این  در 
این صنعت  روی  پیش  تشریح مشکات  با  خانگی 
خواستار اتخاذ تمهیداتی برای تسریع در تخصیص 

ارز مود نیاز این صنایع شدند.

http://www.tccim.ir/story/?nid=64224
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شورای.پول.و.اعتبار.مانع.از.
جذاب..شدن.نرخ.های.سود.

سپرده.شد
.نرخ.های.فعلی.جلوی.حرکت.نقدینگی.را.خواهد.

گرفت؟
شورای.پول.و.اعتبار.مانع.اجرایی.شدن.پیشنهاد.
بانک.مرکزی.برای.افزایش.جذابیت.بازار.پول.و.

افزایش.بیشتر.نرخ.های.سود.سپرده.شد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نرخ های جدید  اعتبار  و  پول  هفته گذشته شورای 
سود سپرده و شرایط جدید سپرده گذاری در شبکه 

بانکی را تصویب کرد. 
سپرده  سود  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  براساس 
سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱2 درصد، 
ماهه  ویژه شش  کوتاه مدت  سپرده سرمایه گذاری 
یک  سررسید  با  سرمایه گذاری  سپرده  درصد،   ۱۴
سال ۱۶ درصد،  و سپرده سرمایه گذاری با سررسید 

دو سال ۱۸ درصد شد.
پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد کلیات این 
تصمیم پیشنهادی بود که از طرف بانک مرکزی به 
شورای پول و اعتبار ارائه شده بود و بانک درواقع با 
این پیشنهاد به دنبال افزایش جذابیت ریال و بازار 

پول بوده است. 
اما شورای پول و اعتبار با افزایش محدود نرخ های 
سطحی  در  نرخ ها  و  می کند  موافقت  سپرده  سود 
افزایش می یابد که در شرایط تورمی موجود و رشد 
بازار دارایی ها، جذابیت چندانی ایجاد نخواهد کرد و 
نگرانی درباره راه افتادن سیل نقدینگی در بازارهای 

موازی را برطرف نمی کند.
مخالفت  با  مقطع  این  در  مرکزی  بانک  واقع  در 
دولت،  وزرای  از  متشکل  که  اعتبار  و  پول  شورای 
و  جمهور  رئیس  سوی  از  انتصابی  کارشناس  دو 

دادستان کل کشور است، روبرو شد.
اغلب  که  است  شده  اتخاذ  حالی  در  تصمیم  این 
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی باید 
نرخ های سود بانکی متناسب با توان مالی بانک ها و 
شرایط اقتصادی تاحدودی افزایش یابد. در همین 
راستا برخی کارشناسان نرخ های سپرده ۱۸ درصد 
تا  برای سپرده های یک ساله را پیشنهاد می دهند 
مانع از تبدیل سپرده های غیر دیداری و به سپرده 

دیداری و حرکت نقدینگی شود.
اما شورای پول و اعتبار نرخ سود سود سپرده ۱۸ 
گرفته  نظر  در  ساله   2 سپرده های  برای  را  درصد 

است.
در  ساختاری  مشکات  از  یکی  فارس  گزارش  به 
است.  اعتبار  و  پول  شورای  تصمیم گیری،  نظام 
هم  و  شورا  اعضای  ترکیب  در  هم  مشکات  این 
در ساختار تصمیم گیری و وظایف این شورا وجود 
شورای  ترکیب  این  در  دولت  عمده  سهم  دارد. 
پول و اعتبار و حضور افراد غیرمتخصص در زمینه 
ساختار  این  ضعف های  مهم ترین  از  بانکی  و  پولی 

تصمیم گیری است.
در همین راستا در طرح بانکداری جمهوری اسامی 
بانک  عالی  هیات  و  منحل  اعتبار  و  پول  شورای 
قائم  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  از  مرکب  مرکزی 
مرکزی  بانک  نظارتی  معاون  مرکزی،  بانک  مقام 
زیرمجموعه  در  می شود.  جایگزین  اقتصاددان   ۶ و 
هیات عالی ۳ شورای تخصصی شکل می گیرد که 
شامل شورای سیاست  گذاری پولی و ارزی، شورای 
مقررات  گذاری و نظارت بانکی و شورای فقهی است.

ثبت.ششمین.هفته.افزایشی.قیمت.طال
ازآنجایی.که.ریسک.مربوط.به.رشد.اقتصادی.در.جهان.همچنان.پابرجاست،.قیمت.طال.روندی.مثبت.
دارد.و.تا.این.لحظه.از.سال.جاری.میالدی.19.3.درصد.رشد.قیمتی.داشته.و.به.181۰.دالر.در.هر.اونس.

رسیده.است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، با شکستن رکورد تعداد مبتایان به 
ویروس کرونا در آمریکا که بی ثباتی در مورد بهبود اقتصادی را تقویت کرد و همچنین تضعیف دالر، قیمت 

طا در آخرین روز کاری بازارهای جهانی ۱۳ دالر و 2۶ سنت افزایش یافت.
هر اونس طا با ۱۳.2۶ دالر افزایش ۱۸۱۰.۴2 دالر فروخته شد. این فلز گرانبها طی هفته گذشته ۰.۶ 

درصد افزایش ارزش را ثبت کرد.
مرکزی  بانک  تجاری  ترازنامه  افزایش  منفی،  بانکی  بهره  »نرخ  گفت:   ANZ بانک  تحلیلگر  کومار،  سونی 
آمریکا، تضعیف دالر، ادامه افزوده شدن بر شمار مبتایان به کووید ۱۹ در حال تقویت جذابیت طا به 

عنوان دارایی امن است.«
»اکنون، تشدید تنش ها میان آمریکا و چین، یک عقب نشینی دیگر برای بازار است.«

یک فرد مطلع گفته است، آمریکا در حال بررسی ممنوعیت مسافرت تمامی اعضای حزب کمونیست چین 
به آمریکاست.

آمریکا با رکودهای روزانه ابتا به کرونا در حال از بین رفتن است و این آمار برخی از ایالت ها را به اعمال 
محدودیت های محدود ترغیب کرده است.

در عین حال، تعداد مبتایان در جهان به ۱۳.۸۹ میلیون نفر رسیده است.
به علت ارائه بسته های محرکی در جهان برای حمایت از اقتصادها از سقوط و رکود، طا تاکنون در سال 

جاری افزایش ۱۹.۳ درصدی را ثبت کرده است.
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حل. برای. دولت. مصوبه. از. گمرک. کل. رئیس.

میلیارد.دالر. ارز.حداقل.6. تامین. مشکل.صف.
واردات.کاالهای.اساسی.و.تولید.خبر.داد.

خبرنگار  با  وگو  گفت  در  میراشرفی  مهدی  سید 
اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به گشایش های 
انجام شده به منظور کاهش رسوب و ایستایی کاال 

ارز، اظهارداشت: در حال  از مشکات تامین  ناشی 
حاضر براساس پیشنهادات گمرک و وزارت اقتصاد، 
و  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  برای  مصوبه  دو 
ماشین آالت تولید وجود دارد تا بتوان در ترخیص 
و  ایستایی  و  کرد  ایجاد  تسریع  و  تسهیل  کاالها 

معطلی ها کاهش یابد.
رئیس کل گمرک به وضعیت کاالهای اساسی اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون 
دارد  و گمرکات وجود  بنادر  در  اساسی  تن کاالی 
که یکی از مشکات آنها تامین ارز و اسناد مالکیت 
وجود  این  با  است.  ترخیص  تشریفات  انجام  برای 
در  تسهیل  برای  را  قانونی  های  ظرفیت  گمرک 

ترخیص آنها به کار گرفته است.
تامین  صف  در  کاال  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  وی 
شود.  اظهار  گمرک  به  تواند  نمی  نگیرد،  قرار  ارز 
براساس مصوبه جدید دولت امکان ترخیص درصدی 
از کاالهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز 
بانکی قرار بگیرند و مشکل مالکیت نداشته باشند، 
فراهم شده است. این موضوع نیاز به تفویض اختیار 
دارد که حداکثر ظرف هفته آینده انجام خواهد شد.

کامل  ترخیص  بنابراین  افزود:  اقتصاد  وزیر  معاون 
کاالهای اساسی در صف تخصیص ارز بانک مرکزی 
به صورت  یا جهاد کشاورزی  وزارت صمت  نظر  با 

اعتباری انجام خواهد شد.
میراشرفی با اشاره به اینکه در حال حاضر جو، ذرت، 
کنجاله سویا و دانه های روغنی ارز دولتی دریافت 
اعتبار  از محل  می کنند، تصریح کرد: وارد کننده 
مالکیت  مشکل  اگر  و  کند  می  وارد  را  کاال  خود، 
نداشته باشد ترخیص خواهد شد و بانک مرکزی با 

تعهدی که داده، ارز آن را تامین می کند.
اینکه براساس ضوابط و  بیان  با  رئیس کل گمرک 
مقررات مواد اولیه تولید و واسطه ای و ماشین آالت 

به صورت درصدی ترخیص می شوند، بیان داشت: 
به  این کاالها  داده  اجازه می  مقررات  تا جایی که 
مصوبه  در  اما  شده اند؛  ترخیص  درصدی  صورت 
دولت پیش بینی شده که با تفویض اختیار شرایط 

آنها تسهیل شود.
وی یادآور شد: طبق روال قبلی کاالها دارای ثبت 
سفارش بوده و در صف تخصیص و سپس در صف 
بتوانند کاالی خود را  تا  ارز قرار می گیرند  تامین 
ترخیص کنند. از آنجایی که صف تامین ارز زمانبر 
ایستایی می شود دولت  و  به رسوب  بوده و منجر 

این مصوبه جدید را گذرانده است.
در  ترخیص  امکان  اینکه  بر  تاکید  با  میراشرفی 
مرحله صف تخصیص ارز از محل ارزهای صادراتی 
عمدتاً  واردات  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  فراهم 
در مقابل صادرات خواهد بود و از محل استهاک 
ارز  انتقال  بدون  همچنین  و  صادراتی  پروانه های 

انجام خواهد شد.
رئیس کل گمرک در مورد اینکه چه میزان کاال به 
دلیل تامین ارز در گمرکات معطل هستند، گفت: 
تا زمانی که کاال به گمرک اظهار نشود نمی توان 
چهار  حدود  کرد.  مشخص  را  آنها  واقعی  ارزش 
میلیون تن کاال شامل 2۵ قلم کاالی اساسی وجود 
می  دریافت  دولتی  ارز  قلم   ۶ تا   ۵ البته  که  دارد 
کنند و مابقی ارز نیمایی هستند که ارزش آنها بیش 

از 2 میلیارد دالر است.
اولیه  مواد  تن  میلیون   ۳.۶ حدود  داد:  ادامه  وی 
ارزش  میانگین  اگر  که  دارد  وجود  آالت  ماشین  و 
کاالهای وارداتی در هر تن یعنی ۱.۶ هزار دالر را 
در نظر بگیریم بیش از ۴ میلیارد دالر و جمعا ۶ تا 
۸ میلیارد دالر کاال منتظر تامین ارز هستند که به 
واسطه مصوبات اخیر در ترخیص آنها تسریع خواهد 

شد.

مصوبه.جدید.دولت.برای.حل.
مشکل.تامین.6.میلیارد.دالر.ارز.
کاالهای.اساسی.و.مواد.اولیه

جزئیات.3.تصمیم.وزارت.صنعت.
برای.کنترل.بازار.ماسک

در.پی.ایجاد.بازار.سیاه.برای.پارچه.مورد.نیاز.در.

تولید.ماسک،.وزارت.صنعت.مقرر.کرد.سهمیه.

سامانه. طریق. از. ماسک. تولیدکننده. واحدهای.

تخصیص.یابد.و.میزان.سهمیه.بر.اساس.محصول.
خروجی.واحدها.مشخص.خواهد.شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی 
مخاطبان سامانه »فارس من« با ثبت سوژه ای با عنوان 
»لزوم رفع انحصار از تولیدکنندگان مواد اولیه ماسک«  
را  ماسک  تولید  برای  نیاز  مورد  پارچه  کمبود  رفع 
خواستار شده بودند. ایجاد بازار سیاه برای پارچه جاذب 
به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در تولید ماسک سه 
الیه باعث ایجاد محدودیت هایی در تامین نیاز برخی 
کارخانه ها و کارگاه های تولید ماسک ایجاد کرده است. 
وزارت صنعت برای رفع این مشکل سه تصمیم مهم 
را اتخاذ کرده که مهمترین آنها اختصاص سهمیه به 
واحدهای تولید ماسک بر مبنای خروجی این واحدها 
است. به این ترتیب واحدهای تولیدکننده ماسک به 
ازای ماسک های تولیدی، سهمیه بعدی پارچه جاذب 
را دریافت خواهند کرد. این سهمیه از طریق سامانه 
جامع تجارت تخصیص می یابد. همچنین مقرر شد 
بازرسان مقیم در واحدهای تولیدکننده مواد اولیه تولید 
ماسک مستقر شوند تا پارچه های جاذب تولیدی وارد 
بازار سیاه نشود و به تولیدکنندگان ماسک عرضه شود.

در عین حال، برای تنوع بخشی به پارچه های مصرفی 
در تولید ماسک نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار 
است در صورت تایید وزارت بهداشت، نوع جدیدی از 
پارچه جاذب نیز در کشور تولید شود تا در ماسک های 
تولیدی به کار رود. برای تولید این پارچه محدودیتی 
وجود ندارد و نیاز به خط جدید یا تجهیزات خاصی 

نیست.
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یادداشت

متن کامل

کدام.ابزار.ارتباطی.مناسب.شما.است؟

مذاکره.در.عصر.دیجیتال
اتفاق  مذاکره  تجاری  سازمان های  بین  که  زمانی 
می افتد، واضح است که طرفین گفت وگو، به شدت 
آنچه  اما  می کنند،  تمرکز  گفت وگوها  محتوای  بر 
این است که رسانه های  به خوبی مشخص نیست، 
اجتماعی در روزگار کنونی چه نقش و جایگاهی در 
مذاکرات دارند. ما در این مقاله کوشیده ایم تا نقش 
جایگاه  همچنین  و  دیجیتال  ابزارهای  و  رسانه ها 

مذاکره در عصر دیجیتال را بررسی کنیم.
۱- محیط جدید

قضا  از  که  داروسازی  شرکت  یک  تدارکات  مدیر 
است   )MBA( اجرایی  فارغ التحصیل مدیریت  یک 
می گذرد،  استخدامش  از  سال  یک  از  کمتر  و 
توسعه دریافت  و  تحقیقات  واحد  رئیس  از  تماسی 
جدید  ماده  یک  که  می خواهند  او  از  می کند. 
شرکت  این  کند.  تهیه  دیگر  هفته  یک  تا  را 

را  خود  خاص  تامین کنندگان  فرضی،  داروسازی 
معموال  قیمت،  سر  بر  )چانه زنی(  مذاکرات  و  دارد 
اوضاع  بار  این  اما  می کند،  طی  را  مشخصی  رویه 
تامین کننده  یک  یافتن  برای  فشار  است.  متفاوت 
شرکت  یک  شده،  یافت  گزینه  تنها  و  است  زیاد 
شخص  یا  شرکت  هیچ  که  آنجا  از  است.  خارجی 
دیگری برای فروش ماده موردنظر یافت نشده است، 
از طریق ایمیل به شرکت خارجی، تقاضای قیمت 
است.  باال  شدت  به  درخواستی  قیمت  است.  شده 
خود،  شرکت  رایج  سیاست  طبق  تدارکات  مدیر 
خواستار تخفیف می شود، اما جواب منفی دریافت 
که  دارد  آن  از  حکایت  زمانی  محدودیت  می کند. 
در  خوشبختانه  اما  است.  نمانده  باقی  دیگری  راه 
هفته  می شود:  هویدا  جذاب  فرصتی  حین،  همین 
آینده، همایشی برگزار می شود که هم رئیس واحد 
تحقیقات و توسعه و هم تامین کننده مدنظر در آن 
حضور خواهند داشت. این فرصت به نتیجه مطلوب 

می انجامد. رئیس تحقیقات و توسعه با تامین کننده 
با  مدنظر دیدار می کند، به مذاکره چهره به چهره 
قیمت  با همان  بلندمدت  قراردادی  و  او می نشیند 
این موفقیت  از  مدنظر می بندد. مدیر تدارکات که 
دلیل  تحقیقات  رئیس  از  شده،  شگفت زده  بزرگ 
شکست مذاکرات ایمیلی را می پرسد: »پس چرا در 
توافق دوطرفه  به یک  نتوانستیم  ایمیل،  با  مذاکره 

برسیم؟«
ماهیتشان  نظر  از  مذاکرات  که  است  آن  واقعیت 
تفاوت های فراوانی دارند. به عنوان مثال، مذاکرات 
چهره به چهره، مذاکرات تیمی، مذاکرات چندجانبه، 
مذاکراتی که مولفه های فرهنگی در آنها نقش دارند 
ارتباطی  فناوری های  با  که  مذاکراتی  نهایت  در  و 
جدید انجام می شوند. امروزه، تعداد مذاکرات آناین 

به سرعت در حال افزایش است.
در این مقاله فنی، به بررسی انواع ارتباطات آناین 
مولفه های  مهمترین  که  ارتباطاتی  می پردازیم؛ 
زندگی ما را با یکدیگر پیوند می دهند: زمان و مکان. 
ما به بحث درباره اثرات استفاده از ابزارهای فناوری 
بر مذاکره کنندگان می پردازیم و در این باره صحبت 
سوگیری هایی  و  پیش داوری ها  چه  که  می کنیم 
کدام  آنها،  براساس  و  بیفتد  اتفاق  است  ممکن 
بیشتری نصیب مذاکره کننده  استراتژی ها موفقیت 

می کند.
2- نقش زمان و مکان بر مذاکره

مذاکرات سنتی در یک زمان و مکان خاص اتفاق 
می افتد و افراد با حضور فیزیکی خود نقشی کلیدی 
فرصت  آنها  به  این حضور،  اما  دارند،  مذاکرات  در 
لحن  و  بدن  حاالت  )مانند  غیرزبانی  عائم  تفسیر 
ابزارهای  مداوم  پیشرفت  با  می دهد.  هم  را  صدا( 
دیجیتالی شدن  از  بی وقفه  موجی  شاهد  فناوری، 
هستیم که دو بعد زمان و مکان را به هم می ریزند. 

هر  اما  است،  واحد  زمان  تلفنی،  تماس  مانند  گاه 
دارند.  قرار  جهان  از  گوشه ای  در  طرفین  از  کدام 
گاه مانند ایمیل ممکن است زمان و مکان یکسان 
گاه  که  دیگری  مختلف  حالت های  البته  و  نباشند 
هم پوشانی بین آنها هم دیده می شود، وجود دارند.

همان طور که پیش از این گفته شد، تمام محتوا و 
اطاعات مبادله شده در یک مذاکره، زبانی نیستند 
و اطاعاتی مانند حاالت بدن و لحن گوینده، نقش 
مذاکره کنندگان  دارد.  تصمیم گیری ها  در  فراوانی 
و  توجه دقیق  ریزه کاری ها  این  به  اغلب  موفق هم 

فراوان دارند.
ابزارهای ارتباطی را می توان براساس نمایان شدگی 
اطاعات  دقیق  انتقال  امکان  یا   )expressivity(
طبقه بندی کرد. هر کدام از آنها، تا حدی می توانند 
جزئیات زبانی و غیرزبانی را انتقال دهند. در مذاکره 
چهره به چهره، تمام جزئیات قابل انتقال هستند )به 
غیرزبانی  و  زبانی  جزئیات  تمام  شامل  آنکه  دلیل 
می شود( و به عنوان مثال، در مذاکره با ایمیل، تنها 
مقابل  طرف  دست  به  اطاعات  از  ناچیزی  بخش 
ابزارهای  اثربخشی  در  دیگر  مهم  ویژگی  می رسد. 
 )interactivity( بودن  تعاملی  میزان  ارتباطی، 
آنها است. این ویژگی به معنای آن است که تا چه 
موضوع  یک  روی  همزمان  طور  به  طرفین  اندازه 
و  اقدامات  به  می توانند  و  می کنند  کار  فعالیت  و 
گفته های یکدیگر واکنش نشان دهند. در مذاکرات 
و  ویدئوکنفرانس  تلفنی،  تماس های  چهره به چهره، 
افراد  و  هستند  همزمان  صورت  به  تعامل ها  چت، 
مقابل،  طرف  در  دهند.  نشان  واکنش  می توانند 
شما  است.  غیرهمزمان  ایمیل،  طریق  از  مذاکره 
مدتی بعد یا هر زمان که راحت بودید به یک ایمیل 
جواب می دهید. با بررسی ابعاد زمانی و مکانی در 

مذاکره، به یک ماتریس چهار حالته می رسیم:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3674005-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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نگاه آخر

جنگل.دشت.شاد

https://www.isna.ir/photo/99042921660/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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