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ادامه در صفحه2

پیشنهـادات سنـدیکا 
برای بـودجه 1400

با  گزارشی  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
و  برق  حوزه  سنواتی  بودجه  ساختار  بررسی 
بودجه  قانون  تنظیم  برای  پیشنهاداتی  انرژی، 
انرژی مجلس شورای  سال 1400 به کمیسیون 
اسالمی ارائه داده است. در این گزارش، ساختار 
بودجه صنعت برق که متشکل از دو بخش بودجه 
عمومی و بودجه شرکت های دولتی است، تحلیل 
شده و پیشنهاداتی درباره تسویه بدهی و دیون 
شرکت های دولتی، تامین مالی و سرمایه گذاری 

در این صنعت مطرح شده است. 
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ادامه از صفحه قبلادامه از صفحه قبل
تحلیل ساختار بودجه صنعت برق

بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه های اجرایی 
کشور، متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه 
شرکت های دولتی است. اما آنچه که بودجه بخش 
متمایز  کشور  اقتصادی  بخش های  سایر  از  را  برق 
سهم  است.  بخش  این  بودجه ای  ساختار  می کند، 
 6 نیرو حدود  وزارت  عمومی  بودجه  از  برق  بخش 
درصد می باشد.  سهم بخش برق از بودجه عمومی 
وزارت نیرو در سال 1399 برابر 538 میلیارد تومان 

از 9530 میلیارد تومان وزارت نیرو بوده است.
بنابراین عمده اعتبارات مورد نیاز صنعت برق برای 
شرکت های  بودجه  محل  از  زیرساخت ها  توسعه 
بودجه  سهم  که  به نحوی  می شود.  تامین  دولتی 
طرح های  نیاز  مورد  اعتبارات  تامین  در  عمومی 
توسعه ای صنعت برق که در سال 1399 حدود 30 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، حدود یک 
درصد است و 99 درصد آن از طریق بودجه عمومی 

شرکت های دولتی تامین می شود.
بودجه  به  نظارت مجلس صرفا محدود  آنجا که  از 
عمومی است و  بودجه شرکت های دولتی از قانون 
اختیار  در  آن  تصویب  که  می کند  پیروی  تجارت 
می توان  می باشد،  شرکت ها  این  عمومی  مجمع 
از نظر بودجه ای،  نتیجه گرفت الیحه بودجه عمال 
و  سرمایه ای  بخش  اقتصاد  بر  مستقیمی  تاثیر 
توسعه ای صنعت برق ندارد و فرآیند تامین مالی و 
سرمایه گذاری آن توسط شرکت های مادر تخصصی 
دولت  سنواتی  بودجه  الیحه  اما  می شود.  مدیریت 
از منظر مجوزهایی که به شرکت های دولتی برای 
جذب سرمایه گذاری و تامین مالی می دهد، می تواند 

در سه محور در اقتصاد بخش برق اثرگذار باشد:
1-احکامی که به دولت اجازه می دهد برای تسویه 
بدهی ها و دیون شرکت های دولتی از محل ابزارهای 

بدهی مانند اوراق خزانه اسالمی استفاده کند؛
برای  می دهد  اجازه  دولت  به  که  2-احکامی 
بازار  محل  از  زیر ساختی  سرمایه گذاری طرح های 
عمومی  خصوصی-  بخش  مشارکت  و  سرمایه 

استفاده کند؛
3-احکامی که به دولت اجازه می دهد از تسهیالت 
دولتی نهادهای مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی 
پروژه های  مالی  تامین  برای  خارجی  فاینانس  یا  و 

زیرساختی استفاده کند.
گذشته  سال های  در  احکام  این  اینکه  به  توجه  با 
عملکرد مناسبی در بخش برق نداشته است، انتظار 
نمی رود این صنعت بتواند از این مسیر برای توسعه 
اقتصاد صنعت برق استفاده کند. با این وجود، برای 
بهینه سازی احکام مصوب قانون بودجه، برای سال 

1400 پیشنهادات زیر ارائه شده است. 
پیشنهادات الیحه بودجه سال 1400

از  شده  ارائه  توضیحات  و  فوق  موارد  به  توجه  با 
وضعیت صنعت برق، موارد زیر جهت الیحه بودجه 

سال 1400 پیشنهاد می گردد.
* تسویه بدهی و دیون شرکت های دولتی

الف( به منظور تسویه مطالبات شرکت های پیمانکاری 
از دولت و حفظ قدرت نقدینگی شرکت های کوچک 
به  زیر  بند  پیمانکاری ،  و  متوسط حوزه خدمات  و 

تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 اضافه شود:
»شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی 
طلبکاران،  به  خود  بدهی  تسویه  برای  مجازند 
از  انجام شده،  نقدی  پرداخت  برابر  دو  تا  حداکثر 

محل اوراق خزانه اسالمی استفاده نمایند«
ب( قانون بودجه سال 1399 برای تسویه بدهی های 
خام  نفت  تحویل  با  بدهی ها  تهاتر  موضوع  دولت 
انرژی  بورس  یا  منطقه ای  قیمت های  اساس  بر 
بخش  ظرفیت های  آنجا  از  بود،  کرده  مصوب  را 

محدود  بسیار  خام  نفت  صادرات  برای  خصوصی 
صادرات  برای  بیشتری  آمادگی  مقابل  در  و  است 
فرآورده های نفتی دارد، پیشنهاد می شود در الیحه 
بودجه سال 1400، بند )و( تبصره )1( قانون بودجه 

سال 1399، به صورت زیر تغییر یابد:
»دولـت مکلـف اسـت از طریـق شـرکت ملـی نفت 
ایران یا شـرکت ملی پاالیش و پخـش فرآورده های 
نفتـی ایـران در صـورت درخواسـت دسـتگاه های 
اجرائـی ذی ربـط تـا مبلـغ نهصـد هـزار میلیـارد 
خالـص  از  ریـال   )900.000.000.000.000(
حقیقـی،  اشـخاص  بـه  خـود  قطعـی  بدهی هـای 
چارچـوب  در  کـه  خصوصـی  و  تعاونـی  حقوقـی، 
مقـررات مربـوط تـا پایان سـال 1399 ایجاد شـده 
و همچنیـن اجـرای تکالیـف ایـن قانـون از جملـه 
پرداخـت تعهـدات مربوط بـه طرح هـای عمرانی را 
از محـل تحویـل نفـت خـام یـا فرآورده هـای نفتی 
شـامل گازوئیل، نفـت کوره، روغن هـای پایه، قیر و 
گاز مایـع بـه این اشـخاص بر اسـاس قیمت بورس 
انـرژی یـا قیمـت منطقـه ای، تسـویه و از طریـق 
منابـع و مصـارف عمومی دولت و بر اسـاس جدول 
شـماره )21( ایـن قانـون بـا خزانـه داری کل اعمال 
حسـاب کنـد. اجـرای این حکـم، منوط بـه اجرائی 
شـدن سـقف تعیین شـده در بنـد )ب( ایـن تبصره 
نیسـت و مـازاد بـر سـقف منـدرج در بنـد مذکـور 
اشـخاص  تقاضـای  صـورت  در  همچنیـن  اسـت. 
حقیقـی، حقوقـی، تعاونـی و خصوصـی دارای انواع 
اوراق مالی اسـالمی با سررسـید زودتـر از خردادماه 
سـال 1400 تـا سـقف یکصد و پنجاه هـزار میلیارد 
)150.000.000.000.000( ریـال از طریق تحویل 
نفـت خـام صادراتـی یـا فرآورده هـای نفتی شـامل 
گازوئیـل، نفـت کـوره، روغن هـای پایـه، قیـر و گاز 
مایـع بـه ایـن اشـخاص بـه میـزان ارزش اسـمی 

اوراق بـا قیمـت بـورس انـرژی تسـویه نماید.«
*تامین مالی و سرمایه گذاری

الـف( به منظـور تأمین منابـع موردنیاز بـرای خرید 
بـرق تضمینـی از نیروگاه هـای تجدیدپذیـر ، بند ج 
تبصـره 6 قانـون بودجـه سـال 1399 به شـکل زیر 
در الیحـه بودجـه سـال 1400 اصالح و تکرار شـود:

از  حمایـت  قانـون   )5( مـاده  موضـوع  »عـوارض 
صنعـت برق کشـور مصـوب 1394/8/10 به میزان 
20  درصـد )20%( مبلـغ بـرق مصرفـي در سـقف 
 )50,000.000.000.000( میلیـارد  هـزار  پنجـاه 
ریـال تعییـن می شـود و مشـترکان برق روسـتایي 
و عشـایری مجـاز و بـرق چاهه ای کشـاورزي مجاز 
از شـمول حکـم ایـن بنـد معـاف مي باشـند. منابع 
حاصلـه به صـورت کامـل به حسـاب شـرکت توانیر 
نزد خزانه داری کل کشـور و سـاتبا نـزد خزانه داری 
مبادلـه  از  پـس  تـا  می شـود  واریـز  کشـور  کل 
کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـا  موافقتنامـه 
بـه ترتیـب صـرف حمایـت از توسـعه و نگهـداری 
شـبکه های بـرق روسـتایی و تولیـد بـرق تجدیـد 

پذیـر و پـاک از بخـش غیردولتـی شـود«.
در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  به منظـور  ب( 
سـاخت و احـداث طـرح زیربنایـی جدیـد و نیمـه 
تمـام، تبصـره 19 قانـون بودجـه سـال 1399، در 
الیحـه بودجـه سـال 1400 تکـرار و عبـارت زیر به 

صـورت یـک بنـد بـه آن اضافـه شـود:
» بانـک مرکـزی مکلـف اسـت به منظـور اسـتفاده 
ظرفیت هـای  از  خصوصـی  بخـش  حداکثـری 
طرح هـای  مالـی  تأمیـن  جهـت  مالـی  بازارهـای 
تسـهیالت  ارائـه  آیین نامـه  مـاده،  ایـن  موضـوع 
بانکـی به پروژه های مشـارکت عمومـی –خصوصی 
بانک هـا و مؤسسـات  بـه  اجـرا  تهیـه و جهـت  را 

نمایـد. « ابـالغ  اعتبـاری 
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وبینار آموزشی ارتباط مخابراتی 
بر پایه PLC و سیستم حفاظت 

TPS از راه دور
وبینار آموزشی » آشنایی با ارتباط مخابراتی بر 
سیستم  پایه  PLC (Power Line Carrier)و 
نظارت  رویکرد  با   »TPS دور  راه  از  حفاظت 
کارفرمایی 15 و 16 مهرماه از ساعت 12 الی 14 با 

تدریس مهندس خاقانی برگزار می شود.
هزینه دوره مبلغ 400 هزار تومان خواهد بود و پس 
از اتمام دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی از 

طرف این سندیکا صادر خواهد شد. 
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و شرکت 

در دوره اینجا کلیک کنید
شایان ذکر است عالقمندان برای توضیحات بیشتر 
می توانند با شماره تلفن 66570930 داخلی 131 

واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

صنعت رمز ارز ایران پتانسیل ارزآوری 400 میلیون 
دالری دارد

طرح سازمان نظام صنفی 
رایانه ای برای تولید رمزارز روی 

میز مجلس
کسب و کار نیوز - با کلید خوردن طرح تامین 
ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج 
اصالح  برای  امیدها  رمزارز در مجلس، هرچند 
نرخ برق و گاز ماینرها برای فعالیت این صنعت 
نکات  خود  طرح  این  اما  شد؛  زنده  کشور  در 
مغفولی دارد که می بایست آنها نیز مدنظر قرار 

گیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، دبیر کمیسیون رمز ارز و 
بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران )نصر( 
نیز معتقد است کلیات طرح مجلس خوب است و در 
برای  فرصت خوبی  این طرح  صورت مصوب شدن 
فعاالن این صنعت و بهره مندی کشور از منافع ایجاد 

می کند.
»صنعت  گوید:  می  مورد  این  در  نیا  بابک  علی 
ماینینگ )استخراج رمز ارز( محصولی استراتژیک با 
قابلیت صادرات، سرعت نقدشوندگی باال و سهولت 
انتقال را تولید می کند و با ایجاد چرخه درآمد های 
یعنی  کشور  بزرگ  چالش  دو  رفع  توانایی  پایدار، 

ایجاد درآمدهای ارزی و ایجاد رونق در تولید کشور 
را دارد. طرح اصالح نرخ حامل های انرژی که ازسوی 
مجلس پیگیری می شود، اقدام بسیار مثبتی است 
که از عقب افتادن بیشتر کشور در رقابت بین المللی 
استخراج رمز ارز جلوگیری می کند.« وی در ادامه 
می گوید: »گردش مالی در صنعت استخراج رمزارز 
حدود 4 میلیارد دالر در سال است و کشور ما این 
توان و پتانسیل را دارد که با اختصاص 1500 مگاوات 
برق و یا 500 هزار متر مکعب گاز از 10 درصد بازار 
جهانی معادل 400 میلیون دالر بهره مند شود.« این 
فعال حوزه ماینینگ افزود: »استخراج رمز ارز در دنیا 
دارای مخزنی است و هر روز از این مخزن 900 بیت 
کوین و در ماه 27 هزار بیت کوین استخراج می شود 
و هر چقدر دیرتر وارد استخراج رمزارز از این مخزن 
شویم فرصت بهره برداری از بین می رود. به عبارتی 
فرصت درآمد 2 هزار و 700 بیت کوین در ماه برای 
کشور معادل 700 میلیارد تومان در ماه را از دست 
می دهیم. بنابراین باید هرچه سریع تر موانع صنعت 
ماینینگ رفع شود تا بتوانیم از این مخزن برداشت 

کنیم.« 
موانع رونق صنعت ماینینگ در مصوبه هیات دولت

ماه سال  افزود: »مصوبه هیات دولت در مرداد  وی 
گذشته فعالیت و استخراج رمز ارز را در قالب صنعت 
با تعرفه گذاری نامناسب و  ماینینگ پذیرفت؛ ولی 
اعالم نرخ صادراتی برای حامل های انرژی اجازه نداد 
نیم فرصت  این صنعت رونق پیدا کند و یکسال و 
طالیی در صنعت از دست رفته و این در حالی است 
که سایر کشور ها با حمایت های ویژه و تخصیص 
بودجه در قالب یارانه انرژی از فعاالن خود حمایت 
می کنند و نهایتا برای جلوگیری از این فرصت سوزی 
باید سریع تر با اصالح نرخ حامل های انرژی صنعت 
فعال حوزه  این  احیا کنیم.«  را در کشور  ماینینگ 

ماینینگ در ادامه گفت: »طرح مجلس به خوبی دو 
هدف ایجاد رونق در صنعت و ایجاد درآمدهای ارزی 
را پوشش داده و در جهت رفع دغدغه های وزارت 
نیرو که اعالم می کند در تخصیص برق مورد نیاز این 
صنعت دچار مشکالت تولید و توزیع است را هم به 
شکل کارشناسی شده برطرف می کند. به این ترتیب 
که این طرح وزارت نیرو را برای تامین برق صنعت 
ماینینگ مبرا کرده و برای تامین انرژی این صنعت 
قرار است گاز با تعرفه صنعتی جهت احداث نیروگاه 
جدید و یا افزایش ظرفیت نیروگاه موجود اقدام کنند 
و دیگر نیازی به تامین برق مورد نیاز ماینرها توسط 
شبکه سراسری برق نیست. با این اقدام ماینرها برق 
مورد نیاز خودشان را در قالب قراردادهای دوجانبه 
مستقیما از تولیدکننده برق خریداری می کنند که 
خود این موضوع باعث ایجاد رقابت بین نیروگاه داران 
و کاهش قیمت نهایی برای ماینرها خواهد شد و بار 
از  را هم  انتقال  فنی شبکه  و حتی مشکالت  مالی 

دوش وزارت نیرو برخواهد داشت.«
صنعت  تولید  جهش  برای  مجلس  طرح  اشکاالت 

استخراج رمزارز
فعال حوزه رمزارز می افزاید: »مهم ترین نکته این 
طرح، تحویل برق تولیدشده توسط این نیروگاه ها در 
زمان پیک مصرف به وزارت نیرو و درنتیجه افزایش 

توان تولید برق در کشور است.«
بابک نیا معتقد است در طرح مجلس اصالحاتی باید در 
نظر گرفته شود، چرا که هدف این طرح رفع تبعیض 
بین صنایع است و لذا اشاره به سوخت پتروشیمی یا 
حداقل تعرفه صادراتی نمی تواند مشکالت آتی این 
صنعت را برطرف کند و اهداف نهایی طرح مغفول 
خواهد ماند لذا در جهت تبیین ابعاد حقوقی و فنی، 
طرحی توسط سازمان نظام صنفی آماده شده که در 

اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.«

https://enovent.ir/product/power-line-carrier/


4

برق و انرژی شماره  2728 6 مهر 99

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت:

مجوزهای مخل کسب وکار در خارج از وزارت صنعت شناسایی شد
تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست کاملی از مجوزها، 
رویه ها و مقررات مخل کسب وکار این بخش با همکاری اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر تشکل ها و 

انجمن ها شناسایی و برای هر مورد پیشنهاد اصالحی آماده شد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، »سـعید زرنـدی« در کارگـروه پایـش فضـای 
کسـب وکار، افـزود: بسـیاری از موضوعاتـی کـه موجبات گالیـه و ناراحتی فعـاالن بخش تولیـد و تجارت را 
فراهـم کـرده، بـه خـارج از اختیـارات و وظایـف وزارتخانـه مرتبـط اسـت که ما موظـف به پیگیـری و حل 

آنها هسـتیم.
معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت در عیـن حـال بیان داشـت: برخـی مشـکالت و رویه ها نیـز مرتبط با 

داخـل وزارتخانه اسـت کـه باید اصالح شـود.
زرنـدی خاطرنشـان کرد: شـرایط کشـور نیـز سـبب شـده در برخـی زمان هـا تصمیمـات خاصـی گرفتـه 
شـود کـه مـورد رضایـت فعـاالن ایـن بخش نبـوده، امـا باید تـالش کنیـم از صـدور بخشـنامه های متعدد 

جلوگیـری و رویه هـا تسـهیل شـود.
وی ادامـه داد: آنچـه در اختیـار وزارتخانـه اسـت بـه طـور جـدی دنبـال می شـود، بایـد رویه هـا و قوانین را 

شـفاف و بـه همـه ذی نفعـان اطالع رسـانی کنیم.
ایـن مقـام مسـوول تأکیدکـرد: دولـت الکترونیـک و بسـتر مناسـب خدمـات در وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت از دیگـر اقدامـات مهمـی اسـت کـه در حـال انجـام اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، روز گذشـته و در همیـن راسـتا بازنگـری در دسـتورالعمل اعمـال محدودیـت حداقـل 
ظرفیـت بـه منظـور صدور جـواز تاسـیس بـرای سـرمایه گذاری های جدید به سـازمان های صنعـت، معدن 

وتجـارت اسـتانی ابالغ شـد.

امکان تسویه اوراق مالی 
اسالمی با تحویل نفت خام 

صادراتی
تهران - ایرنا - وزارت اقتصاد و امور دارایی با 
تسویه  شدن  امکان پذیر  از  اطالعیه ای  صدور 
اوراق مالی اسالمی با سررسید زودتر از خرداد 
ماه سال 1400 از طریق تحویل نفت خام صادراتی 

خبر داد.

بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا بــه نقــل از وزارت 
ــی  ــارت مال ــت نظ ــی، معاون ــور دارای ــاد و ام اقتص
ــه ای،  ــی اطالعی ــه ط ــن وزارتخان ــه داری ای و خزان
از تمامــی دارنــدگان اوراق مالــی اســالمی بــا 
ــه  ــال 1400 ک ــاه س ــر از خردادم ــید زودت سر رس
ــل  ــق تحوی ــن اوراق از طری ــویه ای ــی تس متقاض
نفــت خــام صادراتــی توســط شــرکت ملــی نفــت 
ایــران هســتند، دعــوت کــرد درخواســت خــود را 

ــد. ــه کنن ــت، ارائ ــن معاون ــه ای ب
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: از ایــن افــراد 
ــب  ــود را در قال ــت خ ــود درخواس ــوت می ش دع
فــرم حــاوی اطالعــات متقاضــی و اطالعــات 
اوراق در اختیــار، بــه همــراه تاییدیــه شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه 
وجــوه، مبنــی بــر ضبــط اوراق مالــی اســالمی، بــه 
مرکــز مدیریــت بدهی هــا و دارایی هــای مالــی 

ــد.  ــه کنن ــور ارائ ــه داری کل کش ــی خزان عموم
ایــن اطالعیــه درخواســت های حائــز  مطابــق 
شــرایط بــرای صــدور ابــالغ و تخصیــص اعتبــار بــه 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال و پــس از 
ــی  ــه شــرکت مل ــور ب ــازمان مذک ــق س آن از طری
ــی  ــل نفــت خــام صادرات ــرای تحوی ــران ب نفــت ای

ــی مــی شــوند. معرف
روز گذشـته محمـد باقـر نوبخـت، رئیـس سـازمان 
برنامـه و بودجـه دربـاره جزئیـات الیحـه بودجـه 
1400، گفتـه بـود: در سـال آینده بخشـی از آنچه 
از نفـت قـرار اسـت عرضه شـود، نه برای صـادرات، 
بلکـه برای پیـش فروش اسـت. چارچوب هـای این 
کار در حـال حاضـر در شـورای عالـی هماهنگـی 
اقتصـادی تقریبـاً نهایی شـده اسـت. هر بخشـی را 
کـه مقدور باشـد امسـال انجـام می دهیـم و بقیه را 

بـرای سـال آینـده باقـی می گذاریم.
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دنبال  به  و  کرونا  ویروس  شیوع  تهران-ایرنا- 
آن کاهش شدید رشد اقتصادی جهان بیش از 
هرچیز بازار نفت، به عنوان شریان اصلی اقتصاد 
دنیا را از رونق انداخت. در واقع امروزه اوپک به 
عنوان مالک بیشترین ذخایر نفتی دنیا، به دلیل 
شیوع کرونا و نیز احتمال تداوم همه گیری آن 
و بعضا به دلیل گرایش کشورها به انرژی های 
پاک و تجدید پذیر دیگر نقش گذشته خود را 
به عنوان عامل موثر در توسعه اقتصاد بسیاری از 

کشورهای جهان از دست داده است.
60 سال پیش در چنین روزی 5 کشور تولید کننده 
در  عربستان(  و  )ایران،  ونزوئال،  عراق،  کویت  نفت 
را رقم زدند  تولد سازمانی  بغداد گرد هم آمدند و 
بین  تأثیرگذارترین سازمان های  از  یکی  امروزه  که 
المللی در سطح جهان به شمار می رود. اهمیت این 

نقش و جایگاه به خاطر این است که نَفِس اقتصاد 
جهان هنوز به نفت و مشتقات نفتی وابسته است 
و کشورهای عضو اوپک به خاطر در دست داشتن 
کننده ای  تعیین  قدرت  از  جهانی  ذخایر  بیشتر 

برخوردارند.
در این گزارش نگاهی خواهیم انداخت به بسترهای 
نقشه  در  آن  کنونی  جایگاه  و  اوپک  گیری  شکل 

نفتی جهان. 
چرایی تولد اوپک

برای  سوم  جهان  کشورهای  تالش  زاده  اوپک 
استقالل  کنار  در  اقتصادی  استقالل  به  دست یابی 
سیاسی و دفاع از منافع خود در مقابل قدرت های 
و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  ویژه  به  است؛  جهانی 
کشورهای  جهان.  در  قطبی  دو  نظام  گیری  شکل 
جهان سوم که امروزه بیشتر با نام کشورهای درحال 

توسعه از آنها یاد می شود در دهه 1950 تالش های 
منابع  و  ذخایر  کردن  ملی  جهت  زیادی  انفرادی 

طبیعی روزمینی و زیرزمینی خود انجام دادند.
رهبری  به  نفت  ملی  جنبش  ایران  در  مثال  برای 
نخست وزیر وقت، دکتر محمد مصدق تالشی بود 
برای اعمال حاکمیت ملی بر صنایع نفت. همچنین 
اقدام جمال عبدال ناصر در مصر برای ملی کردن 
کشورهای  تالش  از  دیگر  مثالی  نیز  سوئز  کانال 
جهان سوم برای رهایی از سلطه جهان توسعه یافته 

بر منابع ملی شان بود.
نکته قابل توجه این است که در آن زمان تالش های 
کشورهای  شدید  واکنش  با  کشورها  این  فردی 
توسعه یافته مواجه می شد. چنانچه حکومت مصدق 
با کودتای آمریکا و انگلیس سرنگون شد و به نوعی 
جنبش ملی نفت نیز شکست خورد. این تالش ها به 
توسعه  درحال  کشورهای  و  نشست  ثمر  به  تدریج 
کنونی توانستند با در دست گرفتن سرنوشت منابع 
جهانی  بازارهای  در  عادالنه تری  نحو  به  خود  ملی 
تولید  کشورهای  که  نکشید  طولی  اما  شوند.  وارد 
صورت  به  که  رسیدند  نتیجه  این  به  نفت  کننده 
فردی نمی توانند با شرکت های بزرگ بین المللی در 
بازارهای جهانی رقابت کنند. به ویژه اینکه نوسانات 
مقاطع مختلف  در  نفت  قیمت  و کاهش چشمگیر 
ضربات سنگینی بر اقتصاد عمدتاً تک محصولی آنها 
وارد می ساخت. برای نمونه و بر اساس منابع موجود 
مدت  در   1959 سال  در  نفتی  بزرگ  شرکت های 
در  این  دادند.  کاهش  را  نفت  قیمت  بار   2 ماه   6
حالی بود که درآمد کشورهای صاحب منابع نفتی 
و شکل  پرداخت می شد  قیمت ها  اساس همین  بر 
ثابتی نداشت. به عبارت دیگر کاهش قیمت نفت به 

معنای کاهش درآمد این کشورها بود.
میالدی   1960 سال  در  خاطر  همین  به 

تولیدکنندگان نفت تصمیم گرفتند تا سازمان اوپک 
را با هدف تثبیت قیمت ها و کسب سهمی عادالنه 
از بازار و درآمدهای نفتی ایجاد کنند. این تصمیم 
عبدالکریم  دعوت  به  کشورها   این  نشست  از  بعد 
کنون  تا  زمان  آن  از  شد.  گرفته  بغداد  در  قاسم 
در  جهان  تشکیالت  و  سازمان  مهمترین  به  اوپک 
کشورهای  سازمان  است.  تبدیل شده  توسعه  حال 
نامه ای  توافق  امضای  با  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
ایران، عراق،  در سپتامبر 1960 توسط پنج کشور 
عراق  بغداد  در  ونزوئال  و  عربستان سعودی  کویت، 

تأسیس شد.
بعداً قطر )1961(، اندونزی )1962(، لیبی )1962(، 
 ،)1969( الجزایر   ،)1967( عربی  متحده  امارات 
نیجریه )1971(، اکوادور )1973(، گابن )1975(، 
کنگو  و   )2017( استوایی  گینه   ،)2007( آنگوال. 
ادامه برخی  این کشورها پیوستند. در  به   )2018(
کشورها عضویت خود را تعلیق کردند. اما، در حال 

حاضر ، این سازمان در مجموع 13 عضو دارد.
اکنون، اوپک در کجای نقشه نفتی جهان ایستاده 

است؟
امروزه اوپک تنها سازمانی اقتصادی نیست و دارای 
ماهیتی سیاسی-اقتصادی و فعال در عرصه روابط 
بین الملل است. هرچند ممکن است بین اعضاء، به 
دلیل تفاوت در منافع هماهنگی کاملی در کاهش و 
یا افزایش تولید وجود نداشته باشد، اما تصمیمات 
این سازمان، به خاطر سهم قابل توجه آن در ذخایر 
و تولید جهانی نفت پیامدهای انکارناپذیری چه در 
بین الملل  سیاست  قلمرو  در  چه  و  اقتصاد  عرصه 
دارد. طبق آمار موجود 79.4 درصد کل ذخایر نفت 
این سازمان  به کشورهای عضو  متعلق  خام جهان 
است. در جدول و نمودار زیر سهم هر یک از اعضاء 

از ذخایر نفت به تفکیک آمده است.

اکنون، اوپک در کجای نقشه اقتصادی جهان ایستاده است؟
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معاون توسعه صندوق نوآوری:

191 نیاز فناورانه صنایع بزرگ 
به دانش بنیان ها معرفی شد

نوآوری  صندوق  توسعه  معاون  ایرنا-  تهران- 
وشکوفایی گفت: از آغاز سال 99 تاکنون، 191 
برگزاری  با  کشور  بزرگ  صنایع  فناورانه  نیاز 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  مجازی  رویداد   6

معرفی شده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، سیاوش 
روزه  سه  »رویداد  ادامه  در  یکشنبه  روز  فر  ملکی 
و  معدن  حوزه  فناورانه  نیازهای  معرفی  مجازی 
وشکوفایی  نوآوری  صندوق  در  معدنی«  صنایع 
افزود:  برگزاری رویداد ارایه نیازهای فناورانه صنایع 
به طوری  از سال گذشته شروع شد؛  بزرگ کشور 
که در سال گذشته 14 رویداد فناورانه بزرگ برگزار 
فناورانه  نیاز  و 600  رویدادها هزار  این  در  کردیم. 
صنایع مختلف با حضور هزار و 150 شرکت دانش 
بنیان ارایه شد و مبلغ 4 هزار و 728 میلیارد تومان 

قرارداد و تفاهم نامه به امضا رسید.

کنون  تا   99 سال  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجازی  رویداد   6 کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
کشاورزی،  برق،  صنعت  برای  فناورانه  نیاز  ارایه 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، تجهیزات پزشکی، 
دارو و سالمت، امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
مددکاری و حمایت از مددجویان برگزار شده است 
که در این رویدادها 191 نیاز فناورانه ارایه و 273 

جلسه برگزار شده است.
ملکی با اشاره به اینکه این صندوق اهداف مختلفی 
فناورانه دارد، اظهار  این رویدادهای  برگزاری  برای 
داشت: تزریق فناوری های پیشرفته، تقویت روحیه 
بازار،  توسعه  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  خودباروی، 
جلوگیری از خروج ارز و  تامین نیازهای فناورانه از 

جمله اهداف برگزاری این رویدادها است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به بیان 
ابزارهای حمایت های این صندوق برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان پرداخت و ادامه داد: پس از 
برگزاری این رویدادها شرکت های صنعتی و دانش 
برای  تسهیالتی  گذاشت.  نخواهیم  تنها  را  بنیان 
طرف های متقاضی و عرضه فناوری تعریف شده که 

در اختیار آنها قرار می گیرد.
حوزه  در  بالعوض  حمایت  تومان  میلیون   374

مالکیت فکری
نوآوری و شکوفایی درمورد  معاون توسعه صندوق 
برای  مالکیت فکری گفت:  از  این صندوق  حمایت 
حمایت  تومان  میلیون   20 سقف  تا  منظور  این 
بالعوض برای ثبت حق به نژادی، تا سقف 9 میلیون 
داخلی،  اختراع  ثبت  برای  بالعوض  حمایت  تومان 
تا سقف 200 میلیون تومان حمایت بالعوض برای 
ثبت اختراع خارجی، تا سقف 100 میلیون تومان 
حمایت بالعوض برای ثبت نشان تجاری خارجی و 
45 میلیون تومان حمایت بالعوض برای ثبت طرح 

و  کشاورزی  حوزه  شرکت های  به  خارجی  صنعتی 
صنایع وابسته اعطا خواهد شد.

برای  صندوق  این  حمایت  کرد:  بیان  فر  ملکی 
حوزه  شرکت های  مجوزهای  و  استانداردها  اخذ 
 ce، cost hse، شامل  معدنی  صنایع  و  معدن 
 ،iso10002 ،iso45001 ،iso14001 ،iso9001
iso/  ،iso30401  ،iso10006  ،iso10004

iso17025 ،iso/ts29001 ،ts22163 است.
وی اظهار داشت: تا سقف 40 میلیون تومان حمایت 
 40 سقف  تا  داخلی،  تاییدیه های  برای  بالعوض 
میلیون تومان حمایت بالعوض برای استانداردهای 
حمایت  تومان  میلیون   150 سقف  تا  و  تخصصی 
این  برای  صادراتی  استانداردهای  برای  بالعوض 

دسته از شرکت ها در نظر گرفته شده است.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
صندوق  لیزینگ  حمایت  خصوص  در  همچنین 
لیزینگ  قالب  در  فناوری  خریدار  گفت: طرف های 
می توانند 70 تا 80 درصد مبلغ خرید را از صندوق 
با نرخ 9 درصد دریافت  نوآوری تسهیالت 3 ساله 
که  بنیانی  دانش  شرکت های  آنکه  ضمن  کنند؛ 
موفق به عقد قرار داد شوند می توانند انواع ضمانت 
پیمان، تسهیالت سرمایه  مانند ضمانت نامه  نامه ها 
میلیون   60 سقف  تا  را  صنعتی  تولید  گردش،  در 

تومان دریافت کنند.
برای حضور  بالعوض  حمایت  تومان  میلیون   150
و  داخلی  نمایشگاه  در  معدن  های  بنیان  دانش 

خارجی
وی حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور 
دیگر  از  را  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  در 
و  دانست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تسهیالت 
یادآور شد: در سال جاری از حضور شرکت های دانش 
بنیان برای حضور 7 نمایشگاه داخلی حوزه معدن 

و صنایع معدنی از جمله  شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته، دوازدهمین 
معدن،  تزیینی،  های  سنگ  المللی  بین  نمایشگاه 
ماشین آالت و تجهیزات مربوطه، نمایشگاه صنعت، 
معدن، ماشین آالت و تجهیزات وابسته، یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی متالوژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته، شانزدهمین نمایشگاه 
آالت،  ماشین  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی  بین 
تجهیزات و صنایع وابسته، هفدمین نمایشگاه بین 
و  آهنگری  معدنی،  صنایع  )فوالد،  متالوژی  المللی 
نمایشگاه  چهارمین  و  سازی  قالب  کاری،  ماشین 
میلیون   30 تا سقف  میالد   برج  ایران  فوالد  ملی 

تومان حمایت بالعوض می شود.
ملکی فر  درخصوص حمایت این صندوق از حضور 
شرکت های دانش بنیان در3 نمایشگاه خارجی گفت: 
برای شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه های 
خارجی معدن، فناوری و منابع طبیعی در ترکیه، 
 china coal&mining expo2020 نمایشگاه 
تا   metal expo در روسیه  نمایشگاه  و  در چین 
شد.  خواهد  بالعوض  حمایت  تومان  میلیون   120
همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند اسامی 
نمایشگاه های خارجی دیگر را برای بهره مندی از 

حمایت ها به صندوق معرفی کنند.
رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه معدن 
و صنایع معدنی با هدف بازاریابی برای شرکت های 
دانش بنیان و فناور در این بخش به صورت برخط 
روز  سه  مدت  به   - یکشنبه   - امروز  از  )آنالین( 
آغاز شد. در این رویداد مجازی سه روزه 402 نفر 
شرکت کرده اند که از این تعداد 307 نفر از شرکت 
های دانش بنیان، 59 نفر از شرکت های در فرآیند 
دانش بنیانی و 36 نفر نیز از شرکت های غیر دانش 

بنیان هستند.
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ریل گذاری مجلس برای رفع 
موانع فعالیت شرکت های 

دانش بنیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
از طرح های  اینکه حمایت  بر  تاکید  با  اسالمی 
است،  مجلس  دغدغه های  از  یکی  دانش بنیان 
گفت: با تشکیل فراکسیون دانش بنیان درصدد 
هستیم تا طرح جهش تولید را با کمترین مشکل 

به تصویب برسانیم.
امروز در رویداد  ایسنا، مصطفی طاهری  به گزارش 
مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع 
معدنی با اشاره به اعمال تحریم ها علیه کشور، افزود: 
با اعمال تحریم های نفتی امکان فروش نفت ناممکن 
است؛ از این رو نیازمند جایگزین هایی برای آن هستیم 
که یکی از موارد جایگزین معدن و مواد معدنی است. 
وی با بیان اینکه امروزه در حوزه اکتشافات معدنی 
با  اکتشاف  کرد:  اظهار  داریم،  ماندگی هایی  عقب 
در  ماندگی ها  عقب  بروز  موجب  سنتی  روش های 
راستا شرکت های  این  در  که  است  این حوزه شده 
یاری  زمینه  این  در  را  کشور  می توانند  دانش بنیان 
با  دانش بنیان  داد: شرکت های  ادامه  طاهری  کنند. 
و  دور  از  و سنجش  تله متری  روش های  از  استفاده 

راهکارهایی  می توانند  بومی  نرم افزارهای  تدوین 
ارائه دهند،  استخراج کم هزینه  و  اکتشاف  برای  را 
ضمن آنکه عقب ماندگی های کشور در این زمینه نیز 
مرتفع خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
این  در  دیگر  مهم  موضوع  اسالمی  شورای  مجلس 
دانست  معدنکاران  و  معدن  امنیت  تامین  را  حوزه 
که شرکت های دانش بنیان می توانند در جهت رفع 
کرد:  نشان  خاطر  و  کنند  اقدام  آن  نیازمندی های 
کل سرمایه گذاری در حوزه معدن ساالنه 2 میلیارد 
دالر است که از این میزان یک میلیارد دالر آن به 
تامین تجهیزات و ماشین آالت سنگین و یک میلیارد 
دالر آن صرف تامین مواد می شود و اگر شرکت های 
دانش بنیان در این حوزه وارد شوند و نیازمندی های 
آن را رفع کنند، 2 میلیارد دالر صرفه جویی در این 
زمینه خواهیم داشت. طاهری به بیان رویکرد مجلس 
شورای اسالمی در حمایت از فعالیت های دانش بنیان 
پرداخت و گفت: یکی از دغدغه های کمیسیون طرح 
جهش تولید است، از این رو در کمیسیون صنایع و 
معادن، فراکسیون دانش بنیان تشکیل دادیم تا موانع 
و خالهای موجود پیش روی شرکت های دانش بنیان 
برداشته شود. وی با بیان اینکه بررسی طرح جهش 
حوزه  این  اندرکاران  دست  همه  حضور  با  را  تولید 
دانست و یادآور شد: در تالش هستیم که این طرح با 
کمترین مشکل به تصویب برسد و ریل گذاری خوبی 

برای ادامه فعالیت های دانش بنیان ها باشد.
تاکید  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
از  یکی  دانش بنیان  طرح های  از  حمایت  اینکه  بر 
حاضر  حال  در  افزود:  است،  مجلس  دغدغه های 
حجم واردات کشور 40 میلیارد دالر است که هر چه 
بتوانیم این نیازها را در داخل تولید کنیم، به استقالل 
نزدیکتر خواهیم شد و تحقق این امر نیازمند اعتماد 

به شرکت های دانش بنیان است.

در نشست مشترک دو کمیسیون مشورتی اتاق تهران 
و به صورت زنده برگزار می شود

وبینار 10 مگاترند آینده اقتصاد 
فناوری و تصویر آن بر اقتصاد 

ایران
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  کالهی،  علیرضا 
تهران در نشست مشترک دو کمیسیون »صنعت 
و معدن« و »بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع 
تولید« اتاق بازرگانی تهران، که به صورت وبینار 
ارائه می شود به ارائه گزارشی از آینده اقتصاد 

فناوری می پردازد.

در شـانزدهمین نشسـت هیـات نماینـدگان اتـاق 
روز سه شـنبه 25 شـهریور  کـه  تهـران  بازرگانـی 
نایب رئیـس  کالهـی،  علیرضـا  شـد،  برگـزار  مـاه 
کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق تهـران، در یـک 
سـخنرانی کوتـاه بـه ارائـه مطالبـی با عنـوان »10 
مگاترنـد آینـده اقتصـاد فنـاوری و تصویـر آن بـر 
اقتصـاد ایـران« پرداخـت کـه از سـوی نماینـدگان 
بخـش خصوصـی و بیننـدگان پخـش زنـده ایـن 

نشسـت بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت. 
بـا توجـه بـه ضـرورت پرداختـن بیشـتر بـه آینـده 
صنعـت،  تولیـد،  کـه  نوآوری هایـی  و  فنـاوری 
بازرگانـی و بـه طـور کل اقتصاد را تحـت تاثیر قرار 
می دهـد، تصمیـم گرفتـه شـد این گـزارش به طور 
کامل تر و جامع تر در یک نشسـت مجزا ارائه شـود. 
حـاال در نشسـت مشـترکی کـه بین دو کمیسـیون 
»صنعـت و معـدن« و »بهبـود محیـط کسـب وکار 
و رفـع موانـع تولیـد« اتـاق بازرگانـی تهـران و بـه 
صـورت آنالیـن برگـزار می شـود، علیرضـا کالهـی 

ارائـه دیگـری از ایـن مبحـث خواهد داشـت.
بـا توجـه بـه اقبـال صـورت گرفتـه، ایـن ارائـه از 
تهـران و حسـاب رسـمی  بازرگانـی  اتـاق  سـایت 
پخـش  زنـده  طـور  بـه  تهـران  اتـاق  اینسـتاگرام 
می شـود و بـرای عمـوم در دسـترس اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه اعضـای ایـن دو کمیسـیون از 
طریـق یـک پلتفـرم مجـازی در ایـن ارائـه حضـور 
دارنـد تـا امکان پرسـش و پاسـخ برای آنـان فراهم 
باشـد. اعضـای اتـاق تهـران، فعـاالن اقتصـادی و 
عالقمنـدان بـه بحث آینـده فنـاوری می توانند این 
ارائـه را روز دوشـنبه هفتـم مهرمـاه از سـاعت 10 
تـا 12 از طریـق سـایت یا اینسـتاگرام اتـاق تهران 

مشـاهده کننـد.
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پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیک به انتقادات اتاق 
بازرگانی

شرایط دریافت کارت بازرگانی 
جدید چیست؟

با اجرای سیاست جدید دولت از ابتدای مرداد، 
متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، باید اطالعات 
کنند،  ثبت  تجارت  جامع  سامانه  در  را  خود 
انتقادات  سامانه ای که مشکالت موجود در آن 

گسترده بخش خصوصی را در پی داشته است.
به گزارش ایسنا، تا پیش از مرداد امسال، متقاضیان 
با ثبت اطالعاتشان  کارت های بازرگانی جدید باید 
در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران، پس از طی 
می کردند،  دریافت  را  خود  کارت  قانونی،  مراحل 
فرایندی که هرچند با تایید و حمایت دولت اجرایی 
می شد اما در عمل، با انتقاداتی از سوی مسئوالن 

بانک مرکزی همراه شد.
در دو سال گذشته و با توجه به الزامی شدن ایفای 

صادرکنندگان  عملکرد  بر  نظارت  ارزی،  تعهدات 
افزایش یافته و پس از آنکه در ماه های ابتدایی اجرای 
طرح جدید مشخص شد، تعدادی از صادرکنندگان 
نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده اند، این ابهام 
به وجود آمد که چرا نظارتی بر صادرات آنها وجود 

نداشته است؟
آن  به سمت  اتهام  انگشت  که  بخش هایی  از  یکی 
روانه شد، اتاق بازرگانی به عنوان مرجع نهایی صدور 
امدن بحث هایی  به وجود  بود.  بازرگانی  کارت های 
درباره کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف 
باعث شد دستگاه های دولتی بحث درباره، تغییر در 
مکانیزم صدور کارت های بازرگانی را مطرح کنند و 
در این بستر بحث انتقال صدور کارت بازرگانی به 

سامانه جامع تجارت نهایی شد.
از ابتدای مرداد که این انتقال نهایی شد، انتقادات 
شد.  آغاز  سامانه  این  عملکرد  از  خصوصی  بخش 
اتاق  اعضای  سوی  از  که  هایی  گزارش  اساس  بر 
بازرگانی مطرح شده، این سامانه در روزهای ابتدایی 
صدور  امکان  سیستمی  مشکالت  دلیل  به  خود 
کارت های بازرگانی جدید را نداشته است. هرچند 
اعالم  تجارت  توسعه  سازمان  قبل،  هفته  چند  از 
اما در روزهای  کرد که مشکالت سامانه حل شده 
اخیر باز هم بخش خصوصی از این گفته است که 
فرایند صدور کارت های بازرگانی بسیار دشوار شده 
و بسیاری از تجار امکان نهایی کردن درخواست های 

خود را نداشته اند.
تجارت  توسعه  مرکز  انتقادات  این  تداوم  دنبال  به 
که  کرده  اعالم  جدید،  توضیحات  در  الکترونیک، 
عماًل  استانی  سازمان  های صمت  سابق،  شیوه  در 
دسترسی و امکانی برای بررسی و احراز سیستمی 
شرایط نداشتند و به همین دلیل نقایص و مشکالت 

قبلی کاماًل متوجه سامانه اتاق بازرگانی است.

برای  نیاز  استعالمات مورد  از  این سامانه جزییاتی 
منتشر  نیز  را  جدید  بازرگانی  کارت های  صدور 
کرده که 14 عنوان را شامل می شود. بر این اساس 
باید  جدید  بازرگانی  کارت های  دریافت  متقاضیان 

تاییدات الزم در این عناوین را دریافت کنند:
1- استعالم چک برگشتی از بانک مرکزی
2- استعالم حساب جاری از بانک مرکزی

3- استعالم وضعیت نظام وظیفه از نیروی انتظامی
و  آموزش  وزارت  از  تحصیلی  مدرک  استعالم   -4

پرورش
علوم،  وزارت  از  تحصیلی  مدرک  استعالم   -5

تحقیقات و فناوری
بهداشت،  وزارت  از  تحصیلی  مدرک  استعالم   -6

درمان و آموزش پزشکی
7- استعالم مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسالمی

8- استعالم پروانه بهره  برداری صنعتی
9- استعالم پروانه بهره  برداری معدنی

10- استعالم پروانه فنی و مهندسی
11- استعالم پروانه بهره  برداری کشاورزی از وزارت 

جهاد کشاورزی
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پروانه  استعالم   -12

)ICT( از سازمان تنظیم مقررات
13- استعالم کد رهگیری امالک از سامانه امالک 

و مستغالت
14- استعالم تطابق مدیرعامل و شرکت

استعالم سابقه محکومیت مؤثر  همچنین در مورد 
توجه  با  پیشینه،  سوء  گواهی  جایگزین  عنوان  به 
در  ارسالی  اطالعات  مشکالت  رفع  پیگیری  به 
فناوی  و  آمار  مرکز  توسط  شده  ارائه   وبسرویس 
زودی  به  نیز  استعالم  این  قضائیه،  قوه  اطالعات 
حذف  کامل  طور  به  پیشینه  سوء  گواهی  و  اضافه 

خواهد شد.
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یادداشت

متن کامل

در چهارم نوامبر سال 2010، چهار دقیقه بعد از 
بلند شدن از فرودگاه چانگی در سنگاپور، موتور 
متعلق   QF32پرواز هواپیمای  دو  شماره  جت 
گرفت.  آتش  استرالیا  کنتس  هوایی  به خطوط 
هواپیمای ایرباس A380 440 مسافر، 24 خدمه 
پرواز، سه خلبان و دو کمک خلبان داشت. در 
جریان این حادثه اجزای موتورهای منهدم شده 
رفتن  بین  از  باعث  و  خورد  بال سمت چپ  به 
بخش های الکتریکی و هیدرولیک هواپیما شد، 
سپس بخش های اصلی سیستم کنترلی هواپیما 
وحشتناک  ساعت  دو  آن  طی  افتاد.  کار  از 
خلبان ها تالش کردند تا نگذارند هواپیما سقوط 
کند و الزم بود تا می شود سوخت را مصرف کرد 
تا در لحظه فرود، وزن هواپیما اجازه فرود ایمن 

را بدهد.
سناریوی نجات شرکت ها در دوران بحران

باالخره هواپیما هر طور بود نشست و همه مسافران 
کمیته   2013 گزارش  ماندند.  سالم  پرواز  کادر  و 

پرواز  درباره   )ASTB( استرالیا  حمل ونقل  ایمنی 
شرایط  چقدر  که  می دهد  نشان  دقیقا   QF32
پرواز  کادر  و  بوده  حاکم  خلبان  اتاق  در  سختی 
چطور به شکلی حرفه ای به موقعیت اضطراری پیش 
ایمنی  کمیته  گزارش  داده اند.  نشان  واکنش  آمده 
همکاری  که  بود  آن  از  حاکی  استرالیا  حمل ونقل 
ایمن هواپیما شده  فرود  به  پرواز منجر  کادر  موثر 
کادر  موفقیت آمیز  پاسخ  دیگر،  عبارت  به  است. 
تصادفی  اصال  داد  روی  که  آنچه  به  کنتس  پرواز 
ابتدا  که  پرواز  انسانی  منابع  مدیریت  است.  نبوده 
در سال 1980 ایجاد شد، هم اکنون در آموزش های 
استفاده  مورد  نظامی و شهری  پروازهای  سراسری 
قرار می گیرد. برای اطمینان از صحت یک عملیات 
پیش شرط  دو  آموزش ها  نوع  این  انجام  پروازی، 
اصلی دارد که ارتباط راحت در هر دو مورد فاکتور 

اساسی است:
* سلسله مراتب انجام امور در پروازها باید تسهیل 

شود )از حالت عمودی به افقی(.

* کادر پرواز باید در حین انجام پرواز و در فرآیند 
تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشد.

این رویکرد تیمی به پرواز به منزله نادیده گرفتن 
نقش کاپیتان پرواز نیست، اما موید این نکته است 
تکنولوژی  با  تجهیزی  که  هواپیما  یک  کنترل  که 
مدرن محسوب می شود فراتر از مهارت های یک فرد 
خاص است. به ویژه اینکه در یک موقعیت اضطراری، 
داشته  نظر  اظهار  حق  باید  پرواز  اعضای  تک تک 
باشند. نکته ای که بر آن تاکید می کنیم این است 
را  رویکرد  این  که  سنتی  کسب وکار  مدل های  که 
در فرآیند تصمیم گیری موقعیت های پرخطر به کار 
بود. رویدادی که شرح  می گیرند، موفق تر خواهند 
آن گذشت و چگونگی حل شدنش به خوبی نشان 
می دهد که چرا بحران هایی که در هر زمینه از کار 
چالش های  از  گرفته  نشات  بیشتر  می شوند  ایجاد 
هر روزه ما هستند. هیچ کس به تنهایی نمی تواند بر 
کسی مدیریت کند. همکاری و همفکری در نجات 
پرواز QF32 بسیار حیاتی بود و از همین روست که 
می تواند شرکت های  سناریو  همین  می رسد  به نظر 
دیگر را در موقعیت های سخت نجات دهد. برای به 
ثمر نشاندن این تئوری، شش سال گذشته را صرف 
مطالعه نحوه ارتباطات کادر پرواز کردیم. دوبار در 
سال کادرهای پرواز از سراسر دنیا ملزم به گذراندن 
که  هستند  کامل  پرواز  یک  شبیه سازی  دوره های 
هدف این آموزش ها قرار دادن افراد در موقعیت های 
ارتقای  جهت  آنها  به  بازخورد  اعالم  و  اضطراری 
که  شبیه ساز  یک  در  آنها  است.  ایشان  عملکرد 
نحوه انجام یک پرواز در آن مرحله به مرحله چک 
می شود هدایت می شوند )در واقع به این شکل مورد 
این  باید  خلبانان  می گیرند(. همچنین  قرار  آزمون 
 6 برای  خلبانیشان  گواهی  تمدید  را جهت  آزمون 

ماه بعد بگذرانند.

اصلی  پرواز  یازده  کادر  مطالعه مان،  اول  بخش  در 
خطوط هوایی اروپایی را که در این بخش شرکت 
کرده بودند مورد بررسی و سنجش قرار دادیم. در 
نیروی  پرواز  یک  و  شصت  اعضای  با  دوم،  مرحله 
خلبانان  با  دادیم)هم  ترتیب  مصاحبه هایی  هوایی 
اهمیت  بدانیم  که  بود  این  هدف  خدمه(.  هم  و 
بر کار تیمی در موقعیت های  تصمیم گیری مبتنی 
رهبری(  کادر  )نه  تیم ها  تا  است  اضطراری چگونه 
تفاوت بین موفقیت و شکست را بدانند و همچنین 
به  می تواند  که  هوانوردی  آموزشی  تمرین های 
شود  استفاده  کسب وکار ها  سایر  در  شکل  بهترین 

را نیز تدوین کنیم.
دو  همکاری  با  داشتیم  که  مطالعه ای  اولین  در 
کاپالن  ست  و  ویلر  مری  نام های  با  پژوهشگر 
محاسن تدوین و اجرای مدیریت منابع انسانی کادر 
پرواز را شناسایی کردیم. همچنین در یک بازه 18 
در  خلبانان  کمک  و  خلبانان  واکنش های  ماهه، 
آن  متعاقب  و  پرواز  شبیه سازی  آموزش های  طول 
تاثیر این واکنش ها بر عملکرد کادر پرواز را بررسی 
کردیم. یکی از سناریوهای شبیه سازی شامل نقص 
فشار  افت  دیگری  و  هوا  سرعت  سنسور  در  فنی 
غیرعادی کابین بود. در هر دو مورد کادر شبیه ساز 
و  برمی آمدند  اضطراری  موقعیت  پس  از  باید  ابتدا 
به صورت  معیوب  هواپیمای  یک  با  را  پرواز  سپس 
اتمام  و  اداره  اینجا  تا  می رساندند.  اتمام  به  ایمن 
موقعیت اضطراری پیش آمده تقریبا نیمی از انجام 
برنامه را شامل می شد. در این آزمون اعضای کادر 
برایشان  به موقعیتی که  از قبل نسبت  نباید  پرواز 
این  زیرا هدف  باشند  آگاهی داشته  ایجاد می شود 
است که با یک موقعیت استاندارد و واقعی روبه رو 
شده  گفته  آیتم های  از  تعدادی  باید  افراد  شوند. 
کادر  اعضای  همه  که  اقداماتی  کنند-  حفظ  را 

واکاوی فرآیند تصمیم گیری کادر پرواز در مورد مدیریت موقعیت های سخت

سناریوی نجات شرکت ها در دوران بحران

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3695543-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

کوچ عشایر لک لرستان

https://www.mehrnews.com/photo/5030891/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C
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