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کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال ۹۹ را 
به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ 

کرد. 
بـــه اســـتناد نظـــام فنـــی و اجرایـــی کشـــور، موضـــوع مـــاده 
ــاده ۲۳  ــعه، مـ ــای توسـ ــی برنامه هـ ــکام دائمـ ــون احـ ۳۴ قانـ
قانـــون برنامـــه و بودجـــه و آیین نامـــه اســـتانداردهای اجرایـــی 
ـــع  ـــته توزی ـــه رش ـــد پای ـــای واح ـــت به ـــی، فهرس ـــای عمران طرح ه
نیـــروی بـــرق ســـال ۹۹ از نـــوع گـــروه اول )الزم االجـــرا( کـــه مبانـــی 
ـــاغ شـــد  ـــی رســـیده اســـت، اب ـــی فن ـــب شـــورای عال ـــه تصوی آن ب
تـــا بـــرای بـــرآورد هزینـــه کارهایـــی کـــه بعـــد از ابـــاغ ایـــن 
ـــرد.  شـــایان  ـــرار گی ـــورد اســـتفاده ق ـــه می شـــوند، م بخشـــنامه تهی
ـــه  ـــد پای ـــای واح ـــارس به ـــاغ فه ـــن و اب ـــه، تدوی ـــت تهی ـــر اس ذک
ــه از  ــوده کـ ــئولیت هایی بـ ــزو مسـ ــف جـ ــته های مختلـ در رشـ
ـــتناد  ـــه اس ـــور و ب ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــکیل س ـــان تش زم
ـــکام  ـــون اح ـــاده ۳۴ قان ـــوع م ـــور موض ـــی کش ـــی و اجرای ـــام فن نظ
ـــه و  ـــون برنام ـــاده ۲۳ قان ـــور و م ـــعه کش ـــای توس ـــی برنامه ه دائم

ـــرآورد  ـــی در ب ـــی و یکنواخت ـــاد هماهنگ ـــور ایج ـــه منظ ـــه، ب بودج
هزینه هـــای اجـــرای پروژه هـــای ســـرمایه ای کشـــور انجـــام 
ـــوده  ـــرا( ب ـــروه اول )الزم االج ـــوع گ ـــارس از ن ـــن فه ـــرد. ای می پذی
و بـــه دســـتگاه های اجرایـــی، مهندســـان مشـــاور و پیمانـــکاران 
ـــال  ـــه در س ـــد پای ـــای واح ـــت به ـــن فهرس ـــود. اولی ـــاغ می ش اب
ـــاله  ـــر س ـــده ه ـــاد ش ـــارس ی ـــس، فه ـــد و از آن پ ـــاغ ش ۱۳۵۵ اب
ـــه  ـــل و کســـب بازخـــورد از جامع ـــا، عوام ـــای کااله ـــا اســـتعام به ب
ـــری،  ـــازی بازنگ ـــگام س ـــورد بهن ـــور م ـــان کش ـــی و مجری مهندس
توســـعه و اصـــاح قـــرار می گیـــرد.  گفتنـــی اســـت؛ فهرســـت 
بهـــای واحـــد پایـــه رشـــته توزیـــع نیـــروی الکترونیکـــی بـــرای 
ـــارکت  ـــا مش ـــپس ب ـــد. س ـــاغ ش ـــال ۹۸ اب ـــه در س ـــن مرتب اولی
ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــر و ش ـــی توانی ـــادر تخصص ـــرکت م ش
ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــای کارشناس ـــکیل کارگروه ه ـــس از تش ـــزد و پ ی
ـــری  ـــورد بازنگ ـــده م ـــاد ش ـــت ی ـــرق، فهرس ـــت ب ـــرگان صنع خب
ـــت  ـــب فهرس ـــت در قال ـــن فهرس ـــون ای ـــت. اکن ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــه  ـــال ۹۹ تهی ـــرق س ـــروی ب ـــع نی ـــته توزی ـــه رش ـــد پای ـــای واح به

ـــت.  ـــده اس ـــن ش و تدوی

فهرست بهای توزیع سال ۹۹ ابالغ شد

استعالم مطالبات اعضا از شرکت های تابعه 
وزارت نیرو ـ مرحله دوم

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%80-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85/
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برگزاری مناقصات نگهداری و 
تعمیرات شبکه های انتقال و 

فوق توزیع
بازرگانی،  فنی  بررسی های  دفتر  مدیرکل 
قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر از برگزاری 
مناقصات نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال 

و فوق توزیع خبر داد.
طبق نامه شماره  ۱۴۴7/۱۱توانیر به تاریخ  ۱۵ تیر 
ماه ۹۹، تمامی پیمانکاران دارای گواهی صاحیت 
تعمیر  زمینه  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از 
رعایت  با  می توانند  نیرو،  رسته  در  نگهداری  و 
نگهداری  مناقصات  در  فوق،  نامه  در  مندرج  مفاد 
توزیع شرکت  و فوق  انتقال  تعمیرات شبکه های  و 

کنند. 

وبینار آموزشی رایگان »توسعه صادرات با بازاریابی دیجیتال«
هشتمین وبینار آموزش رایگان پویش ملی محتوای دیجیتال فردا یکشنبه، ۵ مرداد ساعت 10 الی 12 

به صورت آنالین و از طریق برنامه اسکایپ برگزار می شود.
 www.nacdcc.com عاقمندان به این دوره آموزشی آناین می توانند جهت ثبت نام از طریق وب سایت

اقدام کنند.
استاد این دوره »مجید کثیری« کارشناس روابط عمومی دیجیتال و محتوا، روزنامه نگار و مشاور ده ها برند 

داخلی و بین المللی است.

ایجاد پنجره واحد برای ورود 
شرکت ها به بازار سرمایه-فرابورس

اتاق ایران در خصوص ایجاد پنجره واحد برای 
ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه 
پنجره  سامانه  راه اندازی  به  اقدام  اول  گام  در 

واحد به آدرس rahsar.ir کرده است.
اتاق ایران در راستای تفاهم نامه همکاری با شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و جامعه 
پنجره  ایجاد  در خصوص  ایران  رسمی  حسابداران 
واحد برای ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار 
سرمایه در گام اول اقدام به راه اندازی سامانه پنجره 
بر همین  است.  rahsar.ir کرده  آدرس  به  واحد 
اساس شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه به 
تارنمای رهسار و ثبت نام و ورود در بخش »ورود 
شرکت« نسبت به ثبت اطاعات خود اقدام کنند. 
پرونده متقاضیان مشروط به کامل بودن اطاعات، با 
ورود به فاز دوم بر اساس زمان ثبت نام اولویت بندی 

خواهد شد. 
سامانه  استقرار  بعدی  گام های  است  ذکر  شایان 
ایران،  اتاق  میان  واحد  درگاه  تفاهم نامه  براساس 
شرکت بورس تهران، شرکت فرابورس ایران و جامعه 
حسابداران رسمی به سرعت در حال پیگیری است. 
ضمنا پشتیبانی سامانه برای دریافت راهنمایی ها و 
ارجاع ایرادات احتمالی و کمک به ورود اطاعات در 
ساعات کاری از طرق ذیل در دسترس خواهد بود.

rahsar@arnika.ai :ایمیل
شماره واتساپ: 0۹۳۸۲۸67۸۵۱

شماره های تماس: 0۲۱-۸۵7۳۲7۴7 
و 0۲۱-۸۵7۳۲7۱7
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متن کامل

فدراسیون صادرات انرژی ایران با صدور بیانیه ای 
نسبت به دگرگونی های سیاست در داخل و خارج 
که بر فعالیت اقتصادی اثرات غیرقابل انکار دارد، 
ارشد  مدیران  با  را  نکات  برخی  و  داده  هشدار 

سیاسی و اقتصادی در میان گذاشته است.
در بیانیه این فدراسیون آمده است: یکی از مسائل 
بسیار با اهمیت در روند زندگی اقتصادی و سیاسی 
و  سیاسی  ارشد  مدیران  که  است  این  امروز  ایران 
اقتصادی ایران در بررسی ها و ارزیابی های خود به 
اقتصاد ایران دو نگاه بسیار دور از هم دارند که نشان 
غیرکارشناسی  دیدگاه  دو  از  دیدگاه  یک  می دهد 
یا  دارند  باور  گروه  یک  که  معنی  این  به  است. 
اقتصاد  که  کنند  متقاعد  را  ایرانیان  می خواهند 
که  آن گونه  فعلی  وضعیت  و  ندارد  تنگنایی  ایران 
گفته می شود، تلخ و تاریک نیست. این گروه اصرار 
دارند، بگویند اگر هم مشکاتی وجود دارد به دلیل 
این است که دولت فعلی غیرانقابی است و توانایی 

ندارد و اگر دولت دیگری بیاید، مسائل حل می شود. 
از سوی دیگر گروه دیگری از مدیران ارشد سیاسی 
ایران در  و اقتصادی باورشان این است که اقتصاد 
با  مقایسه  در  نیز  و  گذشته  سال های  با  مقایسه 
دارای  گوناگون  عرصه های  در  و  دیگر  کشور های 
صادرات  فدراسیون  اعضای  است.  مهم  مشکات 
انرژی با رصد کامل اقتصاد ایران و بدون توجه به 
قبول  را  دوم  دیدگاه  سیاسی  جناحی-  داوری های 
با  ایران  اقتصاد  امروز  وضعیت  که  دارند  اصرار  و 
دشواری های واقعی مواجه است و نباید به هر دلیلی 
طیف های  همه  اگر  گرفت.  نادیده  را  تنگنا ها  این 
به  باره  این  در  کشور  اقتصادی  مدیران  و  سیاسی 
دیدگاه واحد برسند، بخشی از مشکات حل خواهد 

شد. 
معضل بودجه کل کشور 

در این بیانیه اضافه شده است: اکثریت اقتصاددانان 
گوناگون  گرایش های  با  اقتصادی  فعاالن  و  ایرانی 

و  نوشته ها  در  مختلف  فعالیت های  و  اندیشه ای 
قطعی  نتیجه  این  به  سال ها  این  در  خود  سخنان 
رسیده اند که ساختار بودجه ایران به گونه ای است 
که  زمانی  تا  و  شده  دیگر  تنگنا های  بسترساز  که 
و یک  نرسد  واقعی  تعادل  به  ایران  بودجه  ساختار 
واقعیت های  بر  مبتنی  و  متوازن  و  سالم  بودجه 
ایران  اقتصاد  مشکات  نشود،  تهیه  اقتصادی 
همچنان پابرجا می ماند و فقط اولویت های اقتصادی 
بودجه های  به  نگاهی  می شوند.  جابه جا  مشکل ساز 
نشان  خوبی  به  را  معنا  این  اخیر  سال  دو  همین 
می دهد. مشکل بودجه ایران به لحاظ ساختاری این 
برای  را  ابتدا هزینه هایی  است که دولت و مجلس 
کشور قطعی و غیرقابل تغییر فرض می کنند و پس 
از آن دنبال راه های درآمدی می گردند که بتوانند 
این هزینه های غیرمنعطف را تامین کنند. واقعیت 
مشکات  ببینید  و  بگیرید  نظر  در  را  ایران  امروز 
اقتصاد ایران تا چه اندازه از کسری بودجه سرچشمه 
امروز  شرایط  در  متفاوت  آمار های  بنابر  می گیرد. 
رقمی معادل ۱۵0 هزار تا ۲00 هزار میلیارد تومان 
مابه ازای  بودجه  در  شده  پیش بینی  درآمد های  از 
سال  روز   ۱00 این  در  ایران  دولت  ندارند.  واقعی 
با  را  بودجه  کسری  این  تا  می زند  دری  هر  به  نو 
درآمد های ناشناس تامین کند. به این ترتیب است 
که شهروندان باور دارند، افزایش قیمت دالر و سکه 
مالیات ۴00  فرار  از  روزی  دولت  است.  دولت  کار 
ایرانی می گوید و روزی به صادرکنندگان  ثروتمند 
فشار می آورد که باید تا این تاریخ ارز های صادراتی 
را برگردانید و روزگار دیگری به واردکنندگان فشار 

می آورد که دنبال ارز نباشند و....
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران باور 
دارد، دولت و مجلس محترم و سایر نهاد های قدرت 
می توانند پیش از اینکه ساختار درآمد و هزینه های 

بودجه فعلی بر ابعاد گرفتاری ها بیفزاید در نشستی 
عمومی و با بهره گیری از تجربه و دانش تشکل های 
را در دستور کار  بودجه  اقتصادی، اصاح  نیرومند 

قرار دهند. 
صادرات مهم ترین گام است 

آمده  ایران  انرژی  صادرات  فدراسیون  بیانیه  در 
است: مشکل اصلی بودجه ایران در سال ۱۳۹۹ این 
تابستان  در  موجود  تحلیل های  اساس  بر  که  است 
خارجی؛  سیاست  تحوالت  و  پارسال  پاییز  اوایل  و 
رسیده  نتیجه  این  به  ایران  بودجه ریزی  سازمان 
با  بود که می توانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت 
میانگین قیمت هر بشکه ۵0 دالر صادرات داشته 
باشیم. به این ترتیب در بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد 
برابر با روزی ۵0 میلیون دالر لحاظ شد. اما تشدید 
و  حساب  کرونا  ویروس  شیوع  همچنین  تحریم ها 
کتاب دولت را به هم ریخت و بخش درآمدی بودجه 
ناگهان با سقوط مواجه شد. از سوی دیگر گسترش 
شهروندان  خرید  قدرت  کاهش  و  کرونا  ویروس 
تازه ای را بر هزینه های قبلی دولت  نیاز های ریالی 
اضافه کرد. نکته تاسف بار دیگر این است که کاهش 
رشد اقتصاد جهانی راه را برای سقوط تقاضا و قیمت 
برخی از مهم ترین فرآورده های صادراتی ایران مثل 
فرآورده های پتروشیمی و میعانات نفت و گاز و حتی 
فوالد را هموار کرد و باز هم از میزان درآمد های ارزی 
و مالیات بر درآمد شرکت ها کم شد. همه عوامل یاد 
درآمد  کاهش  به  منجر  اخیر  ماه   ۳ این  در  شده 
ارزی شده و به این ترتیب دولت توانایی تبدیل ارز 
به ریال را از دست داده است. حاال باید چه کرد؟ 
در شرایطی که بازار نفت تا پایان امسال در مسیر 
چنین  اگر  تازه  و  نمی افتد  قیمت  و  تقاضا  افزایش 
شدید  تحریم های  تحت  ایران  نفت  صادرات  شود، 
توانایی صادرات ندارد، عقل و منطق اقتصادی حکم 

بیانیه فدراسیون صادرات انرژی ایران درباره مسائل روز اقتصاد کشور

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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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فایل های آموزشی سازمان 
تامین اجتماعی برای پیشگیری 

و مقابله با کرونا
برای  اجتماعی  انسانی سازمان  اداره کل منابع 
فایل  دو  ویروس  کرونا  با  مبارزه  و  پیشگیری 

آموزشی منتشر کرده است.
علت  به  اجتماعی  سازمان  انسانی  منابع  کل  اداره 
ایجاد  آن  پی  در  که  مشکاتی  و  کرونا  شیوع 
و  قانونی  وظایف  شرح  راستای  در  است،  شده 
آگاهی رسانی الزم به جامعه، دو فایل آموزشی تحت 
عنوان »آشنایی، پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا 
ویروس« و »راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹، 
و  الزامات سامت محیط  و  اجتماعی  فاصله گذاری 

کار در محیط های اداری« منتشر کرده است.
دانلود فایل ها

افزایش 14.۵ درصدی گازرسانی 
به نیروگاه ها

ـــور  ـــرق در کش ـــرف ب ـــا "  مص ـــران" ایرن ته
در حالـــی کـــه هـــر روز رکـــورد تـــازه ای 
از خـــود بـــه جـــا می گـــذارد،  آمارهـــای 
ـــد 14.۵  ـــت از رش ـــی گاز حکای ـــرکت مل ش
درصـــدی گازرســـانی بـــه نیروگاه هـــا 
ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــوخت م ـــن س ـــرای تامی ب

تولیـــد بـــرق را دارد.
ــور   ــب در کشـ ــنبه شـ ــه شـ ــرق سـ ــرف بـ مصـ
ــید و  ــگاوات رسـ ــزار و ۲۵۴ مـ ــرز ۵۸ هـ ــه مـ بـ

ــور را شکســـت.  رکـــورد مصـــرف بـــرق در کشـ
ـــرای  ـــاز ب ـــوخت نی ـــن س ـــزوم تامی ـــوع ل ـــن موض ای
ـــا  ـــرده ت ـــش ک ـــش از پی ـــرق را بی ـــای ب نیروگاه ه
ـــاز،  ـــورد نی ـــوخت های م ـــع س ـــه موق ـــن ب ـــا تامی ب
ــود. ــری شـ ــی جلوگیـ ــی های احتمالـ  از خاموشـ

بـــر ایـــن اســـاس از ابتـــدای شـــروع گرمـــا در 
ــش  ــا افزایـ ــه نیروگاه هـ ــانی بـ ــور،   گازرسـ کشـ
پیـــدا کـــرد. ایـــن اقـــدام بـــا هـــدف پایـــداری 
ـــن  ـــور و همچنی ـــاز کش ـــورد نی ـــرق م ـــد ب در تولی
ــام  ــع انجـ ــوخت های مایـ ــرف سـ ــش مصـ کاهـ

شـــد.
ـــا  ـــا ب ـــه نیروگاه ه ـــانی ب ـــاس،   گازرس ـــن اس ـــر ای ب

ـــا  ـــت ت ـــاال رف ـــی ب ـــش خانگ ـــرف بخ ـــش مص کاه
ـــون  ـــه ۲7۵ میلی ـــه در حـــال حاضـــر روزان آنجـــا ک
متـــر مکعـــب گاز تحویـــل نیروگاه هـــا می شـــود.
ـــران،  ـــی گاز ای ـــرکت مل ـــخنگوی ش ـــه س ـــه گفت ب
ــانی ۲7۵  ــت از گازرسـ ــا حکایـ ــن آمارهـ آخریـ

ــا دارد. ــه نیروگاه هـ ــی بـ ــر مکعبـ ــون متـ میلیـ
»محمـــد عســـگری« امـــروز )جمعـــه( در گفـــت 
ـــاره  ـــا اش ـــا ب ـــادی ایرن ـــگار اقتص ـــا خبرن ـــو ب و گ
بـــه اینکـــه میـــزان گازرســـانی بـــه نیروگاه هـــا 
ـــه ۲۴0  ـــن روزان ـــور میانگی ـــه ط ـــاه ب ـــرداد م در خ
ـــا  ـــزود:  ب ـــوده،   اف ـــب در روز ب ـــر مکع ـــون مت میلی
توجـــه بـــه مصـــرف فعلـــی ۲7۵ میلیـــون متـــر 
ـــاه  ـــک م ـــرف در ی ـــا،   مص ـــی گاز در نیروگاه مکعب

ـــت. ـــه اس ـــاال رفت ـــد ب ـــته ۱۴.۵ درص گذش
عســـگری همچنیـــن تاکیـــد کـــرد: مصـــرف گاز 
در بخـــش خانگـــی و تجـــاری درحالـــی بـــه 
ـــه  ـــیده ک ـــب در روز رس ـــر مکع ـــون مت ۱66 میلی
ـــا 700  ـــی ت ـــتان در روزهای ـــش در زمس ـــن بخ ای

ــوزاند.   ــب گاز می سـ ــر مکعـ ــون متـ میلیـ
ـــای  ـــام نیروگاه ه ـــون تم ـــا، اکن ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــن  ـــا ای ـــتند ب ـــل هس ـــبکه گاز متص ـــه ش ـــور ب کش
ــا افزایـــش  ــال و بـ ــرد سـ ــول سـ ــال در فصـ حـ
گاز  خانگـــی،  بخـــش  توســـط  گاز  مصـــرف 
ــد و  ــش می یابـ ــا کاهـ ــه نیروگاه هـ ــی بـ تحویلـ

ــود. ــین آن می شـ ــع جانشـ ــوخت مایـ سـ
پیـــش از ایـــن مدیـــر ســـابق دیســـپچینگ 
ـــه  ـــود ک ـــرده ب ـــام ک ـــران اع ـــی گاز ای ـــرکت مل ش
ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــا افزای ـــه نیروگاه ه ـــانی ب گازرس
و حتـــی ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد کـــه در مـــرداد 
و شـــهریور ســـال جـــاری گازرســـانی بـــه ایـــن 
بخـــش تـــا ۳۱0 میلیـــون متـــر مکعـــب در روز 

افزایـــش داشـــته باشـــد.

http://www.ieis.ir/UserImage/99-05-04/46505.pdf
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ساالنه چند کنتور برق هوشمند 
می شود؟

مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین 
شرکت توانیر گفت: امسال برنامه های جدی را 
برای توسعه طرح هوشمندسازی صنعت برق در 
نظر گرفته ایم و برآورد می شود که ساالنه حدود 

دو میلیون کنتور برق هوشمندسازی شود.
هادی مدقق در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برنامه 
ریزی های صورت گرفته برای هوشمندسازی کنتور 
مشترکان صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش از 
۹0 درصد مشترکان باالی ۳0 کیلووات که عمدتا 
مشترکان بزرگ اداری، کشاورزی، صنعتی و تجاری 
بزرگ هستند به کنتورهای هوشمند تجهیز شدند.

میلیون  یک  بر  بالغ  سال  هر  اینکه  بیان  با  وی 
برق  صنعت  مشترکان  مجموع  به  جدید  مشترک 
های  ریزی  برنامه  طبق  گفت:  شوند،  می  اضافه 
جدید  مشترکان  تمام  امسال  از  گرفته  صورت 
همین  به  و  شوند   هوشمند  کنتور  به  مجهز  باید 

میزان نیز سالیانه کنتورهای فرسوده به کنتورهای 
هوشمند تعویض می شوند.

فناوری  و  هوشمندسازی  دفتر  کل  مدیر  گفته  به 
های نوین شرکت توانیر طبق مصوبه قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ موظف هستیم که بخشی از مشترکان 
پر مصرف را به کنتور هوشمند مجهز کنیم که اگر 
بگوییم  توانیم  بگذاریم می  برنامه ها کنار هم  این 
که سالیانه حدود ۲ میلیون مشترک را از امسال به 

کنتورهای هوشمند مجهز خواهیم کرد.
مدقق با تاکید بر اینکه برنامه های هوشمندسازی در 
طرح شرکت های توزیع هوشمند، مشتری هوشمند 
و حاکمیت هوشمند تعریف شده است، اظهار کرد: 
راه  هوشمندسازی  نقشه  جز  که  بخش  سه  این 
برنامه های تحول  صنعت برق است را در راستای 
دیجیتال در صنعت برق دنبال می کنیم که هدف 
حضوری  غیر  امکان  حد  تا  و  سازی  شفاف  اصلی 

کردن خدمات مشتریان است.
برنامه مدون  این مهم ۲۴  برای  اینکه  بیان  با  وی 
شده است، گفت: به دلیل اینکه مباحث مطرح شده 
انجمن علمی شبکه  با  این محورها جدید بوده  در 
صنعت  و  دانشگاه  اساتید  از  متشکل  که  هوشمند 
است تواهم نامه ای را با هدف ایجاد ارتباط نزدیک 

بین صنعت و دانشگاه امضا کردیم.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین 
شرکت توانیر با اشاره به ویژگی های هوشمندسازی 
و تاثیرات آن در صنعت برق، گفت: هوشمندسازی 
درواقع استفاده از فناوری های روز در حوزه فناوری 
بحث  هوشمندسازی  اصلی  نتیجه  است  اطاعات 
تلفات  کاهش  اداری،  سامت  وری،  بهره  افزایش 
است، همچنین  زیست،  محیطی  زیست  مباحث  و 
این موضوع موجب افزایش خدمات غیرحضوری و 

افزایش رفاه مشترکان نیز می شود.

توان متخصصان داخلی در 
ساخت ایستگاه های برق فشار 

قوی 
شیراز - ایرنا- معاون بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای فارس و بوشهر با بیان اینکه متخصصان 
سواسازها  ساخت  و  طراحی  برای  شرکت  این 
)سکسیونرها( در ایستگاه های برق فشار قوی 
به توان باالیی دست یافته و در این زمینه بی 
نیاز از سرمایه گذاری و کمک متخصصان خارجی 
شده اند گفت: امسال  طراحی ساخت و تعویض 
بیش از ۹0 بازوی کامل جداکننده 66 کیلوولت 
در استان های فارس و بوشهر با موفقیت انجام 

شده است.
حمزه روغنیان روز شنبه با بیان اینکه در تعدادی 
شمال  در  برق  برداری  بهره  امور  های  ایستگاه  از 
دلیل  به  فارس  استان  جنوب  و  شرق   ، غرب  و 
و  متعدد  های  کاستی  و  بازوها  زیاد  فرسودگی 

افزایش بار، بهره برداری از جداکننده ها  با مشکل 
این  افزود: بررسی کارشناسی در  مواجه  شده بود 
زمینه  صورت گرفت و پس از انجام مطالعات دقیق 
و مستمر بازوی جدیدی توسط کارشناسان مجری 
طرح و بهینه سازی این شرکت طراحی گردید که 
با گذرندان کلیه مراحل آزمایش  و انجام محاسبات 
با  سواساز   بازوی   ۹0 تعداد  الکتریکی  و  حرارتی 
هزینه ای بالغ بر هفت  میلیارد ریال  جهت ایستگاه 
های استان فارس و بوشهر نصب گردید و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
فارس  ای  منطقه  برق  برداری شرکت  بهره  معاون 
و بوشهر ادامه داد : از مزایای این طرح  می توان 
بازوی جداکننده  بومی سازی در جهت ساخت  به 
توسط کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای فارس ،  بازسازی تجهیزات  فرسوده و 
به روزآوری آن ، صرفه جویی بیش از ۳۵ میلیارد 

ریالی اشاره کرد.
قسمت  تقویت  گفت:   همچنین  روغنیان  مهندس 
های درگیر بازوی سواساز  در مقایسه با بازوی قبلی 
به منظور عبور حتی بیش از جریان نامی از جمله  

نکات قابل توجه در اجرای این طرح است.
جداکننده ها یا سکسیونرها یکی از کاالهای  بنیادی 
در ایستگاه های  برق فشار باال به شمار می روند ، 
عمل و کار این جداکننده ها در ایستگاه های برق 
دارای  گوناگون  بخش های  کردن  جدا  قوی،  فشار 
ولتاژ است و امکان کار و بستن و بازکردن تجهیزات 

برروی خطوط  را فراهم می سازد. 
و  طراحی  دانش  به  داخلی  متخصصان  دستیابی 
فشار  برق  ایستگاه های  در  ها  جداکننده  ساخت 
اقتصاد  و  تولید  جهش  راستای  در  رویکردی  قوی 
برق  شرکت  متخصصان  اکنون  که  است  مقاومتی 

منطقه ای فارس به آن دست یافته اند.
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دیدار دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ج.ا. ایران 
در ۲۹ تیر ۱۳۹۹ از عراق و دیدار ایشان با نخست 
وزیر، رئیس جمهوری، وزیر خارجه و دیگر مقامات 
از  بیش  راه های گسترش  آن  در  عراق که  عالیرتبه 
پیش روابط میان دو کشور مورد بحث و گفت وگو 
قرار گرفت، اولین دیدار یک مقام سیاسی عالیرتبه 
از  ایران  اسامی  جمهوری  ارشد  مقام  سومین  و 
عراق  در  کاظمی  آقای  نخست وزیری  از  بعد  عراق 

)۹۹.۲.۱۸( است.
 دیدار وزیر خارجه کشورمان پس از دیدارهایی که 
دکتر اردکانیان وزیر نیرو و دکتر همتی رئیس بانک 
مرکزی از عراق داشتند، نشان می دهد روابط ج . ا . 
ایران و جمهوری عراق از چنان عمقی برخوردار است 
که با تغییر و جابه جایی دولت ها همچنان با شتاب به 
مسیر توسعه و گسترش خود ادامه و با قدرت بیشتری 

به جلو حرکت می نماید.
دیدار وزیر خارجه کشورمان از عراق تأکیدی است بر 
توافقاتی که پیش تر در دیدار تاریخی دکتر روحانی 
اسفند  در  عراق  از  ایران  اسامی  جمهوری  رئیس 
۱۳۹7 در حوزه های مرزی و توافقنامه ۱۹7۵ الجزایر، 
اقتصادی، کنسولی و سیاسی میان دو کشور به عمل 
دیگر  در  روابط  گسترش  برای  رایزنی  البته  و  آمد 

حوزه های روابط دوجانبه.
تأمین بخش مهمی از برق عراق از سوی جمهوری 
اسامی  ایران و حضور بخش خصوصی کشورمان در 
ارائه کیفیت  عراق که پروژه های مهمی را به لحاظ 
نیروگاه،  مانند  مهندسی  فنی  خدمات  از  باالیی 
گردیده  دارند، سبب  اجرا  در دست  را  و...  ورزشگاه 
است تا حجم تبادالت اقتصادی میان دو کشور بالغ بر 
۱۲ میلیارد دالر گردد. تردد بیش از 7 میلیون اتباع 

و  بیماری کرونا  از شیوع  قبل  تا  دو کشور همسایه 
حضور هزاران دانشجوی عراقی در دانشگاه های ایران، 
بیانگر عمق روابط و پیوندهای اجتماعی، تاریخی و 

فرهنگی دو ملت است.
سفر آقای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به 
دیدار دکتر ظریف  از  فاصله کوتاهی پس  به  تهران 
وزیر خارجه کشورمان عاوه بر اینکه نشان از موفقیت 
نشان  می باشد،  ایران  اسامی  جمهوری  دیپلماسی 
و  عالی  مقام های  متقابل  درک  و  بالندگی  دهنده 
حفظ  ضرورت  بر  کشور  دو  کان  تصمیم گیران 
دستاوردهای مناسبات دو کشور و گسترش آن است 
روابط  بیشتر  تعمیق  بر  کشور  دو  سیاسی  اراده  و 
می باشد. زیرا این روابط بر بنیادهای اصولی بنا شده 

است از جمله:
 - دو کشور عمق راهبردی یکدیگر هستند.- امنیت 
دو کشور به دلیل  مرزهای طوالنی به یکدیگر وابسته 
است. - مناسبات دوجانبه ایران و عراق، ضامن صلح، 
و  ایران  مناسبات   - است.  منطقه ای  امنیت  و  ثبات 
ثالث   با کشور  آنها  از  از روابط هر کدام  عراق متأثر 
نمی شود. - مرزهای دو کشور محل تاقی و پیوند دو 
ملت و مرزهای دوستی و برادری است. - مطمئن ترین 
سخت،  شرایط  در  عراق  دوست  صادقانه ترین  و 
جمهوری اسامی ایران است. - احترام به حاکمیت 

ملی و دخالت نکردن در امور داخلی دو کشور.
- استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی برای روابط پایدار 

دوجانبه. 
این باورها و عوامل سبب شده است که مناسبات دو 
کشور جنبه راهبردی پیدا کرده و دولت جدید عراق 
به نخست وزیری آقای »مصطفی الکاظمی« نیز به 
اسامی  کند. جمهوری  تأکید  آن  اهمیت  بر  شدت 
و  حاکمیت  حفظ  و  امنیت  ثبات،  به  همواره  ایران 

تمامیت ارضی عراق اهتمام داشته است. کمک های 
جمهوری اسامی ایران به عراق در مبارزه با داعش 
قرار  عراق  مردم  و  سیاسی  رهبران  تأکید  مورد  که 
گرفته است؛ اهمیت باالی حفظ ثبات و امنیت آن 
کشور را برای جمهوری اسامی ایران نشان می دهد. 
هر چند روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
کشور  دو  میان  روابط  دهنده  عمق  و  دهنده  پیوند 
است. روابط رو به رشد و گسترده دو کشور در چند 
سال اخیر نشان داده است که مناسبات دوجانبه و 
شکوفایی  در  تنها  نه  می تواند  منطقه ای  چندجانبه 
اثرگذار  مردم  معیشت  رونق  و  کشورها  اقتصادی 
و  ثبات  امنیت،  برای  تضمینی  می تواند  بلکه  باشد، 
صلح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی نیز باشد.عاوه 
بر همه اینها آنچه باعث شده است که دو کشور با 
از پایداری مناسبات دوجانبه و  باال  اعتماد به نفس 
انعکاس مثبت آن بر امنیت، صلح و ثبات منطقه ای 
برای  ملت  دو  این  که  است  خونی  بگویند،  سخن 
سرکوب و شکست هیوالی وحشی »داعش« ارزانی 
کرده و رابطه ای است که با خون عزیزترین فرزندان 
دو ملت ترسیم شده است که ضمانتنامه این مناسبات 
پایدار در سپیده دم سیزدهم دی ماه ۹۸ در بغداد با 
شهادت سرداران مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس بیمه شده است. 
به  در  امریکا  تاریخی  جنایت  و  گسترده  تاش های 
شهادت رساندن این عزیزان نمی تواند خللی در روابط 
راهبردی دو کشور ایران و عراق ایجاد کند بلکه دو 
ملت و دو دولت به سوی افق های سازندگی و همکاری 
متقابل گام های بزرگی برداشته و دو کشور مسلمان 
و  دوستی  مرزهای  متقابل  تکریم  و  احترام  یک  در 
همبستگی را گسترش می دهند. وجود عتبات عالیات 
در عراق و ایران بر روابط اجتماعی و خودجوش تأثیر 

مضاعفی دارد.

ایرج مسجدی/ سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق

روابط ایران و عراق الگوی موفق مناسبات منطقه ای
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مشاهده فیلم

نایب رئیس اتاق ایران

سامانه نیما نیاز به کادر چابک 
دارد

به باور محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران 
سامانه نیما نیاز به کادر چابک دارد که ورود ارز 

را سنجش کند.
درباره  ایران،  اتاق  رئیس  نایب  انصاری  محمدرضا 

موضوع بازنگرداندن ۲7 میلیارد دالر ارز حاصل از 
صادرات که از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، 
صادرات  دالر  میلیار   ۴0 از  بیش  ما  داشت:  اظهار 
غیرنفتی داشتیم که بخش عمده مربوط به فوالد، 
از  و  است  نفتی  فرآورده های  پتروشیمی،  بخشی 
این میزان حدود ۱0 تا ۱۲ میلیارد دالر مربوط به 
انواع کاالها مثل مواد غذایی، محصوالت کشاورزی 
که  است  صنعتی  محصوالت  برخی  و  فرش  و 
توسط بخش خصوصی صادر می شود. نتیجه اینکه 
بزرگترین صادرکنندگان که حدود ۵00 نفر را شامل 
می شوند، تا ۲00 میلیون دالر و کوچکترین ها هم 
چند صد هزار دالری صادرات داشته اند که زندگی و 
کسب و کار این صادرکنندگان مشروط به بازگشت 
ارز است، بخصوص در شرایطی که اختاف زیادی 

بین قیمت ارز است.
وی افزود: ما به عنوان اتاق بازرگانی هنوز آنالیزی از 
۲7 میلیارد دالر نداریم، یعنی نمی دانیم چه کسانی 
اتاق  بعنوان  هم  ما  برنگردانده اند،  ارز  میزان  چه  و 
طرفدار  باید  مرکزی  بانک  و  دولت  مانند  بازرگانی 
در  زیرا  باشیم،  کشور  اقتصاد  چرخه  به  ارز  ورود 
فضای رونق و توسعه کشور می توانیم زندگی کنیم، 
لیست هستند  در  نمی دانیم چه کسانی  اکنون  اما 
و لیستی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم گویا 
نمی دانیم  بنابراین  است،  نشده  تفکیک  و  نیست 

مشکل کجاست.
انصاری تصریح کرد: بسیاری از صادرکنندگان موانع 
بوروکراسی داشته و برای آوردن پول مشکل دارند 
کشاورزی  محصوالت  صادرکنندگان  از  بخشی  یا 
ممکن است به مهلت تعیین شده نرسند، از همین 
روی ما تقاضا کردیم که مهلت را در حدود ۲ ماه 

اضافه کنند که ارزشان را وارد کنند. 
توجه  باید  گفت:  ادامه  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب 

داشت که سامانه نیما نیاز به کادر چابک دارد که 
رابطه  این  در  خللی  اما  کند  سنجش  را  ارز  ورود 
وجود دارد. برخی صادرکنندگان اعام کردند ارز را 
وارد کرده اند اما در نیما ثبت نشده است، شاید نیما 

ظرفیت این را ندارد.
 وی تصریح کرد: ما با صادرکنندگان مذاکره کردیم، 
مسائلی را مطرح کردند، اما در هر حال حجم آنچه 
دالر  میلیارد   ۲7 رقم  با  مقایسه  قابل  نیاورند  را 
نیست و احجام کوچک تری است، کل صادرات ما 
غیر از اقام بزرگ در حد ۱0 تا ۱۲ میلیار دالر در 
سال است. اگر بانک مرکزی فهرست کسانی را که 
ارز را وارد نکرده اند را در اختیار اتاق بازرگانی قرار 
دهد ما در اتاق تهران و شهرستان ها توزیع کرده و 

حتما عکس العمل نشان می دهیم. 
وظایف  سبب  به  بازگانی  اتاق  شد:  یادآور  انصاری 
ممکن  حد  تا  که  می کند  را  همکاری  نهایت  خود 
یار  را  خود  واقع  در  شود،  اقتصاد  چرخه  وارد  ارز 
بانک مرکزی و دولت می داند چرا که مسئله رونق 
تولید و معیشت مردم است و اگر فشار ارزی باشد 
هم  اقتصادی  فعال  نتیجتا  می بینند  آسیب  اینها 
دچار ضرر می شود. فعال اقتصادی در فضای سالم و 
پررونق زندگی مناسبی دارد، اما اکنون اتاق در ابهام 

نمی داند چه کاری انجام دهد.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: قطعا اعضای اتاق هیچ 
وجه نمی خواهند که کارت شان توقیف و زندگی و 
بانک  از  اتاق بیش  کاسبی شان تعطیل شود، شاید 
مرکزی ابزار کنترل دارد بنابراین بانک مرکزی الزم 
است که لیست را به ما بدهد تا با همکاری شفاف، 
و  دانسته  اینکه  شود.  حل  مسئله  تا  کنیم  کمک 
نادانسته رودر روی هم قرار بگیرند و همکاری نکنند 
مسئله حل نمی شود، هر دو ذینفع هستند که ارز 

وارد چرخه اقتصاد کشور شود.

سازوکار بورس بین الملل از زبان 
بهادر بیژنی

بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس در 
بورس  راه اندازی  است:  معتقد  بین الملل  امور 
بین الملل عالوه بر تعمیق بازار سرمایه به ایجاد 
رقابت و افزایش کارائی بازار کمک خواهد کرد. 
به گفته او، هدفگذاری بورس بین الملل فراتر از 
جذب سرمایه است و همه معامالت این بازار به 

صورت ارزی انجام می شود.

http://otaghiranonline.ir/video/34010
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لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور:  

ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری، زیر پا گذاشتن 
اصول مسلم حقوق بین الملل است

موضوعات :معاونت ها و نهاد ریاست جمهوریمعاون حقوقي رئیس جمهوریانتخاب
معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور در پـی تعـرض هواپیماهـای جنگنده ایـاالت متحـده امریکا بر فـراز خاک 
سـوریه بـه پـرواز ۱۱۵۲ شـرکت هواپیمایـی ماهـان اعـام کـرد ایجـاد مزاحمـت بـرای یـک هواپیمـای 
مسـافربری، زیـر پـا گذاشـتن اصول مسـلم حقـوق بیـن الملل اسـت و قابلیت تعقیـب حقوقی در شـورای 

ایکایـو و دادگاه دادگسـتری بیـن المللـی را بـه دنبـال خواهد داشـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی دولـت به نقـل از معـاون حقوقی رئیـس جمهـوری لعیا جنیـدی گفت: 
رفتـار هواپیماهـای جنگنـده در قبال پـرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان و ایجاد مزاحمت بـرای یک هواپیمای 
مسـافربری آن هـم در خـاک کشـور ثالـث  نقـض آشـکار امنیـت هوانـوردی، تخلـف از اصـل آزادی پرواز 
هواپیماهـای غیـر نظامـی و بـه عـاوه در مغایـرت با مـواد ۳ مکـرر و ۴۴ پیمـان هواپیمایی کشـوری بین 
المللی)کنوانسـیون شـیکاگو( و ضمیمـه هـای مربوطه و کنوانسـیون مونتـرال ۱۹7۱ ونیز زیر پا گذاشـتن 
اصـول مسـلم حقـوق بیـن الملل اسـت، توضیحاتی که تـا کنون ارائه شـده غیرموجـه و فاقد وجـه اقناعی 
اسـت لـذا اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط این جنگنـده ها موجـب مسـیولیت بیـن المللی دولـت متبوع 
آن هـا بـوده و قابلیـت تعقیـب حقوقـی را از جمله در شـورای ایکایـو و دادگاه دادگسـتری بیـن المللی به 

دنبـال خواهد داشـت.

هشدار مدیرکل استاندارد تهران:

کپسول های اکسیژن طبی باید 
هر پنج سال بازرسی شوند

مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر لزوم عدم 
استفاده از سیلندرهای غیراستاندارد و ناایمن، 
بیمارستان ها  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  به 
که  داد  هشدار  درمانی،  بهداشتی-  مراکز  و 
کپسول های اکسیژن استاندارد هم باید هر پنج 

سال یکبار بازرسی و آزمون دوره ای شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره  کل 
استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری با اشاره 
به اینکه این موضوع طی نامه ای به اطاع روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران رسیده است، 
گفت: طبق الزامات استاندارد اجباری ملی ایران ) 
نگهداری  شماره 67۹۲(، کپسول ها و سیلندرهای 
گاز اکسیژن طبی بدون درز و قابل حمل، مستلزم 
بازرسی و انجام آزمون های ادواری منظم ) هر پنج 

سال یکبار( هستند.
وی افزود: از آنجا که این کپسول ها سیکل های شارژ 
و تخلیه را تحت فشارهای کاری باال بصورت مکرر 
طی می کنند و در شرایط حمل و نقل و غیره نیز 

امکان بروز خطر و آسیب برای آنها وجود دارد، در 
کپسول های  دوره ای،  آزمون های  و  بازرسی  جریان 
ناایمن با رعایت جوانب استاندارد از چرخۀ مصرف 
از سوانح و حوادث جبران ناپذیر  تا  خارج می شوند 

پیشگیری شود.
استاندارد،  موازین  طبق  اینکه  یادآوری  با  طاهری 
ارائه هر سیلندر برای بازرسی دوره ای به آزمایشگاه 
مالک  مسئولیت های  از  صاحیت شده  تائید 
کرد:  اظهار  است،  سیلندر  از  استفاده کننده  یا 
بازرسی  شرکت های  طریق  از  باید  بهره برداران 
سوی  از  صاحیت شده  تایید  آزمایشگاه های  و 
و  بازرسی  به  اقدام  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
آزمون ادواری کنند و استفاده از سیلندرهای فاقد 
نشانه گذاری، فاقد مشخصات خوانا و معتبر بازرسی 
و  مناسب  رنگ آمیزی  فاقد  بدنه،  روی  بر  آزمون  و 
عیوب  دارای  سیلندرهای  و  استاندارد  با  منطبق 
شیار(  و  خوردگی  تورفتگی،  قبیل  از   ( ظاهری 

ممنوع و خطرآفرین است.
دلیل  به  پیش  هفته  سه  حدود  ایسنا،  گزارش  به 
آتش گرفتن کپسول های اکسیژن چند انفجار پیاپی 
سبب آتش سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر واقع 
حادثه  این  در  که  شد  تهران  شریعتی  خیابان  در 
نفر هم مصدوم شدند.  باختند و ۱۳  نفر جان   ۱۹
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  اعام  طبق  البته 
ایمنی وضعیت ایمنی این ساختمان از سال ۱۳۹۴ 
در  اخطار  چهار  حدود  و  بود  شده  بررسی  تاکنون 
زمینه توجه به ایمنی این ساختمان صادر و دستور 
العمل های الزم نیز در این خصوص ارایه شده بود. 
خطرناک،  تجهیزات  و  مواد  اصولی  غیر  نگهداری 
توجه به راه های خروج، سیستم برق و... از مواردی 
بوده که در دستور العمل های اباغ شده ذکر شده 

بود.
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یادداشت

متن کامل

ابزار سرگرمی  ما یک  بیشتر  برای  اسباب بازی 
چوی  فرانسیس  برای  اما  می شود،  محسوب 
 ،)Francis Choi Chee-ming(چی  مینگ
شرکتش  می گوید  که  هنگ کنگی  میلیاردر 
از  دنیا  در  اسباب بازی  تولیدکننده  بزرگ ترین 
جدی  کسب وکار  یک  این  است،  بازدهی  نظر 
اولین چیزی است که  است. تولید اسباب بازی 
ثروت 6/ 6  اما  ثروتمندشدن چوی شد،  باعث 
مختلفی  کسب وکارهای  از  او  فعلی  میلیاردی 
زیر چتر شرکت  آنها  که همگی  آمده  به دست 
 )Early Light International( الیت«  »ارلی 
توسعه  آموزش،  اتومبیل،  خدمات  و  هستند 
را  جواهر  و  ساعت  خرده فروشی  و  امالک 
دربرمی گیرند. آخرین تنوع سازی چوی چه بوده 

است؟
 بیو پاستیک ها  و ثروت آفرینی در آینده 

 پاستیک سبز. این ثروتمند 7۳ ساله، مبلغ ۱00 

ساخت  در  را  خودش  دارایی های  از  دالر  میلیون 
بیوپاستیک  فوق پیشرفته  طبقه  پنج  کارخانه  یک 
است.  کرده  سرمایه گذاری  چین،  شائوگاون  در 
با  مشترک  سرمایه گذاری  یک  ساختمان  این 
شرکتی آمریکایی است که پاستیک های دوستدار 
به  موسوم  بیوپاستیک  نوعی  از  حاصل  طبیعت 
تولید  است  قرار  و  می کند  تولید   NuPlasticQ
مشترک آنها در اواخر امسال کلید بخورد. پاندمی 
کرونا تاکنون خللی در روند این سرمایه گذاری جدید 
یا دیگر کسب وکارهای چوی ایجاد نکرده است. او 
شائوگاون،  و  شنزن  در  کارخانه هایش  می گوید 
تاکنون عاری از هرگونه ابتا به کووید ۱۹ بوده اند 
و کارگرانش عمدتا ساکنان محلی هستند. چوی که 
رئیس هیات مدیره شرکت ارلی الیت است، می گوید 
هیچ سفارشی تاکنون لغو نشده است.  او از زمان 
تاسیس ارلی الیت در سال ۱۹7۲- زمانی که فقط 
پشت سر  را  متعددی  بحران های  داشت-  سال   ۲۵

دوران  در  را  بی خوابی  شب های  او  است.  گذاشته 
یاد می آورد که  به  اپیدمی سارس در سال ۲00۳ 
بود  پرسنلش  میان  در  بیماری  این  شیوع  نگران 
ولی این اتفاق رخ نداد. این بار او قصد ندارد ریسک 
تا سامت  انجام داده  اقداماتی  کند و می گوید که 
کارگرانش را در چین به طور دقیق چک کند. چوی 
گرفتن  دست  در  با  فوربس  مجله  با  مصاحبه   در 
که  بود  گفته  معمولی  پاستیکی  یک ساک خرید 
ماده NuPlasticQ به کار رفته در تولید این ساک 
ترکیب  معمولی  پاستیک های  با  می تواند  خرید، 
شود تا اسباب بازی  یا آیتم های دیگری که سازگاری 
این  شوند.  تولید  دارند،  محیط زیست  با  بیشتری 
نشاسته  از  پتروشیمی  مواد  به جای  جدید  ماده 
رها  آب  در  یا  زمین  روی  اگر  و  گیاه درست شده 
شود، به طور طبیعی و خود به خود، تجزیه می شود. 
عاقه اولیه به بیوپاستیک ها، ناشی از تاش برای 
سوخت های  برای  ارزان تر  جایگزینی  کردن  پیدا 
فسیلی بود. وقتی قیمت نفت از سال ۲0۱۵ شروع 
همراه  پاستیک  تولید  هزینه های  کرد،  کاهش  به 
سود  حاشیه  اینکه  با  حاال  یافت.  کاهش  آن  با 
بیوپاستیک ها کمتر از پاستیک معمولی است، اما 
درحال  جدید  تکنولوژی های  می گویند  تحلیلگران 
کاهش هزینه  این ماده جدید و باال بردن کیفیت آن 
دالری  میلیون   ۱00 سرمایه گذاری  اینکه  با  است. 
چوی در این کسب وکار، در مقایسه با ثروت 6/ 6 
میلیارد دالری او رقم ناچیزی محسوب می شود، اما 
تا  کرده  هزینه  دالر  میلیون ها  دیگری  جای  در  او 
با اتوماتیک سازی کارخانه ها، هزینه های نیروی کار 
محسوب  زیرکانه  اقدامی  که  برساند  حداقل  به  را 
از  را  نیروها  تعداد  توانسته  تاکنون  چوی  می شود. 
به  و  کند  نصف   ۲00۸ سال  در  نفر  هزار   ۸0 اوج 
۴0 هزار نفر برساند. او همچنین به خاطر استراتژی 

او  است.  بوده  فشار  تحت  چین،  در  صرف  تولید 
به جای اینکه تولید خود را در کارخانه های مختلف 
که  کاری  کند-  برون سپاری  آسیا  شرق  جنوب 
عملیات  کلیه  داده اند-  انجام  تولیدکننده ها  دیگر 
است.  کرده  حفظ  چین  در  را  اسباب بازی  تولید 
او  است.  رویکرد  بهترین  این  که  دارد  اصرار  چوی 
معتقد است انتقال عملیات به شرق آسیا، بایی را 
که سر شرکت های هنگ کنگی آمد تکرار می کند. 
)زمانی  پیش  دهه  چهار  هنگ کنگی  شرکت های 
بود(  رفته  باال  هنگ کنگ  در  تولید  هزینه های  که 
دادند.  انتقال  تایوان  به  را  خود  تولید  عملیات 
هنگ کنگ  به  دوباره  همه  سال،  چند  از  بعد  اما 
برگشتند، چون تولید در تایوان خیلی گران شد و 
پیدا کردن کارگر با دستمزد مناسب، بسیار سخت 
او، دو نشان  این ترتیب، تیر بیوپاستیک  بود.  به 
می زند. اول اینکه چوی یک جریان درآمدی دیگر 
حرکت  با  او  دوم،  و  می کند  ایجاد  اسباب بازی  از 
برای  که  اولیه ای  ماده  خود  از  می تواند  باالدستی، 
تولید اسباب بازی استفاده می شد هم سود به دست 
بیاورد. کارسون چوی، پسر ۳۴ ساله او که معاونت 
ارلی الیت را بر عهده دارد، می گوید: »امسال به طور 
به محض  و  راه اندازی می کنیم  را  تولید  حتم خط 
اینکه همه چیز به ثبات رسید، تولید انبوه را شروع 
خواهیم کرد.«  بیوپاستیک یک بازار رشد حتمی 
همه جای  در  زیست محیطی  آگاهی  چون  است، 
ارزش   ۲0۱۹ سال  در  است.  افزایش  درحال  دنیا 
میلیارد دالر رسید  به 7  بیوپاستیک  بازار جهانی 
آینده، ظرفیت  پنج سال  تا  می گویند  محققان  که 
را دارد. چوی مطمئن است که  رشد ۱6 درصدی 
می تواند سوار این موج پررشد شود. او می گوید: »در 
آینده، دنیا به بیوپاستیک ها نیاز دارد.« تقاضا برای 
پاستیک های سبز مورد استفاده در اسباب بازی ها 

بیو پالستیک ها و ثروت آفرینی در آینده

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3675371-%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


10

شماره  2685 4 مرداد 99

10

نگاه آخر

منطقه محروم »بلوچستان«

https://www.isna.ir/photo/99042317027/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#20
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