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پیشنهـادات سندیکا برای بـرنامه 
همکاری های 25 ساله ایران و چین
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پیشــنهادات 
خــود در خصــوص پیش نویــس برنامــه 
همکاری هــای جامــع 25 ســاله ایــران و 
چیــن را بــه معــاون بین الملــل اتــاق ایــران 

ــرد. ــه ک ارائ
خصـوص  در  خـود  پیشـنهادات  ایـران  بـرق  صنعـت  سـندیکای 
پیش نویـس برنامـه همکاری هـای جامـع 25 سـاله ایـران و چیـن 
را بـه معـاون بین الملـل اتـاق بازرگانی صنایـع، معادن و کشـاورزی 
ایـران ارائـه کـرد. در ایـن گـزارش پیشـنهادات و مالحظاتـی در 
همکاری هـای حـوزه  انـرژی، همـکاری منطقـه ای، حمـل و نقـل و 

زیرسـاخت، صنعـت معـدن و تجـارت مطـرح شـده اسـت. 
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شـرکت های  مشـارکت  تشـویق  دربـاره  سـندیکا 
چیـن در سـرمایه گذاری و تأمیـن مالـی طرح هـای 
بـرق و انرژی و مشـارکت چیـن در انتقال تجربیات 
صنعـت  بـه  راهبـردی  برنامـه  تدویـن  زمینـه  در 
بـرق ایـران، پیشـنهاد کـرده کـه شـرایط حقوقی و 
قراردادی پیشـنهاد شـده به سـرمایه گذاران چینی 
از نظـر نـوع تضامیـن و تسـهیم ریسـک نبایـد بـه 
نحـوی باشـد کـه بین شـرکت های چینـی و ایرانی 
تبعیـض ایجـاد شـود و فرصت های سـرمایه گذاری 
بایـد بـه به طور یکسـان بـرای شـرکت های ایرانی و 

چینـی برقرار باشـد. 
در بخشـی از ایـن گـزارش آمـده اسـت در زمینـه 
همکاری هـای منطقـه ای ماننـد طراحـی و اجـرای 
برنامه هـای مشـترک توسـعه منابع و انتقـال انرژی 
در عراق و مشـارکت چیـن در تولید و انتقال انرژی 
بـرق بیـن ایران و کشـورهای همسـایه تاکید شـده 
اسـت کـه در جهـت حفظ سـهم بازار شـرکت های 
ایرانـی در بـازار منطقـه، حداقـل مشـخصی بـرای 
بـه  کـه  ازآنجـا  شـود.  تعییـن  ایرانـی  طرف هـای 
دلیـل تحریم هـای بانکـی، صـادرات کاال و خدمات 
بـه کشـورهای همسـایه با مشـکالت عدیـده ای در 
انتقـال وجـوه ارزی بـه ایـران مواجـه شـده اسـت، 
لیکـن در ایـن تفاهم نامـه روش هـای مسـاعدت در 
انتقـال منابـع ارزی حاصـل از صـادرات بـه ایـران 

بایـد لحاظ شـود.
در حـوزه نفـت و انرژی، بـا توجه بـه اینکه ظرفیت 
شـرکت های سـازنده تجهیـزات، پیمانکار و مشـاور 
ایرانـی بـرای اجرای پروژه های سـاخت شـبکه برق 
خالـی اسـت و مشـارکت شـرکت های چینـی بایـد 
محـدود به مشـارکت مالی و سـرمایه گذاری باشـد. 
ورود آنهـا از مسـیر تأمیـن مالی، بـازار صنعت برق 
را بـه چینی هـا واگـذار کـرده و بـه حـذف شـرکت 

ایرانـی منجـر خواهـد شـد. لـذا سـندیکای صنعت 
بـرق ایران پیشـنهاد داده کـه در ایـن برنامه جامع 
و  کاال  سـهم  حداقـل  انـرژی،  و  نفـت  بخـش  در 
تجهیـزات سـاخت شـرکت های ایرانـی در پروژه ها 

تعیین شـود. 
همچنیـن سـندیکا تاکیـد کـرده کـه بـا توجـه بـه 
اینکـه شـرکت های ایرانی از توان کامل در سـاخت 
و اجـرای پروژه هـای نیروگاهـی برخـوردار بـوده و 
صادرکننـده ایـن خدمـات بـه شـمار مـی رونـد، 
در سیاسـت های تشـویقی نبایـد بـه نحـوی عمـل 
شـود کـه راه بـرای ورود مشـاوران و پیمانـکاران 
نیـرو  وزارت  پروژه هـای  در  چینـی  سـازندگان  و 
تسـهیل و عمـاًل بـازار کشـور بـه ایـن شـرکت ها 
داده شـود و شـرکت های ایرانـی بـازار داخلـی را به 

رقبـای چینـی واگـذار کننـد.
در گـزارش سـندیکا بـه ایـن مسـاله اشـاره شـده 
کـه دربـاره همـکاری در پروژه هایی ماننـد طراحی 
شـهرک صنعتـی تولید خـودرو و صنایـع مرتبط با 
آن بـا تمرکـز بـر اسـتفاده از فناوری انـرژی تجدید 
پذیـر کـه در زمـره فعالیت هـای صنعـت، معـدن و 
تجـارت گنجانـده شـده اسـت پیشـنهاد می شـود 
سـرمایه گذاری  بـرای  چینـی  سـرمایه گذاران  از 
تولیـد سـلول های خورشـیدی  ایجـاد زنجیـره  در 
بـا هـدف کسـب بازارهـای منطقـه ای و صـادرات 
محصـوالت آن به کشـورهای منطقه اسـتفاده شـود.

بـه عـالوه تاکید شـده کـه در حوزه سـرمایه گذاری 
در بخـش انرژی هـای پـاک به خصـوص در مناطـق 
گسـترده کویـری ایـران و صـادرات انـرژی تولیدی 
بـه کشـورهای همسـایه و ذخیـره گاز در کویر باید 
بـا لحـاظ سیاسـت های محیط زیسـتی و حفاظـت 
از گونه هـای طبیعـی، از تخریـب محیط زیسـت در 

ایـن بخش هـا اجتناب شـود.

راه های توسعه همکاری ایران و 
بالروس در حوزه انرژی بررسی 

شد
همکاری های  وضعیت  آخرین  ایرنا-  تهران- 
تهران و مینسک در حوزه انرژی و راه های توسعه 
و تحکیم این همکاری ها در دیدار سفیر ایران و 
وزیر انرژی بالروس مورد تبادل نظر قرار گرفت.  
ــفارت  ــانه ای س ــش رس ــا از بخ ــزارش ایرن ــه گ ب

یــاری«  ســفیر  بــالروس، »ســعید  ایــران در 
بــا  مینســک   در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــالروس  ــرژی ب ــر ان ــچ«  وزی ــور کارانکووی »ویکت

کــرد.   گفت وگــو  و  دیــدار 
ــای  ــت همکاری ه ــن وضعی ــدار، آخری ــن دی در ای
ــعه و  ــای توس ــرژی و راه ه ــوزه ان ــور در ح دو کش
ــر  ــادل نظ ــورد تب ــا را م ــن همکاری ه ــم ای تحکی

ــت.   ــرار گرف ق
یــاری ضمــن تشــریح ظرفیت هــای همــکاری 
ــرژی، اجرایــی شــدن  بیــن دو کشــور در حــوزه ان
اجــالس  چهاردهمیــن  در  حاصلــه  توافقــات 
کمیســیون مشــترک همکاری هــای اقتصــادی 
بیــن دو کشــور در بخــش انــرژی را مــورد تاکیــد 

ــرد.   ک
ــابقه  ــرور س ــن م ــز ضم ــالروس نی ــرژی ب ــر ان وزی
ــوزه  ــران و مینســک در ح ــن ته ــای بی همکاری ه
ــو«  در  ــل انرگ ــرکت »ب ــت ش ــه فعالی ــرژی، ب ان
ایــران اشــاره و از توســعه همــکاری بیــن دو کشــور 

ــرد. ــتقبال ک ــرق و گاز اس ــت ب ــوزه صنع در ح
یــاری بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای شــرکت ایرانــی 
ــان آن در  ــای درخش ــابقه فعالیت ه ــا«  و س »مپن
ــن  ــی ای ــر آمادگ ــان، ب ــف جه ــورهای مختل کش
شــرکت بــرای اجــرای پروژه هــای مرتبــط بــا 
ــرد.   ــد ک ــالروس تاکی ــرق در ب ــت ب ــوزه صنع ح
ــورد  ــای م ــا و پروژه ه ــن طرح ه ــد طرفی ــرر ش مق

نظــر خــود بــرای همــکاری را مبادلــه کننــد.  
ــر  ــدار، خب ــن دی ــران در مینســک، در ای ســفیر ای
مربــوط بــه راه انــدازی فــاز نخســت نیــروگاه بــرق 
هســته ای بــالروس در آینــده نزدیــک را )۷ نوامبــر 
2۰2۰( مایــه خرســندی و مســرت دانســته و  ایــن 
ــک  ــالروس تبری ــرژی ب ــر ان ــه وزی ــت را ب موفقی

گفــت.  
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تا پایان دولت

رینگ آبرسانی، در تهران که به 
ثمر می رسد

اجرای  با  گفت:  تهران  فرماندار  ایرنا-  تهران- 
تا  دور  هاشم  قمربنی  آبرسانی  رینگ  کامل 
دور پایتخت، مناطق مختلف تهران تا چند ماه 
دیگر از کیفیت و توزیع یکسان آب برخوردار 
می شوند که از آن می توان به عنوان خدمتی 

ماندگار از سوی دولت یاد کرد.

با  گفت وگو  در  چهارشنبه  روز  فرهادی  عیسی 
خبرنگار ایرنا افزود: باید استان تهران را در بررسی 
هر  چون  کرد  لحاظ  بسته  یک  در  دولت  اقدامات 
می دهد،   رخ  شهرستان ها  در  که  توسعه ای  اتفاق 
تاثیر خود را به طور مستقیم در تهران می گذارد 
را  پایتخت  دهی  خدمات  فشار  از  بخشی  چون 

کاهش می دهد.
وی یادآورشد: هم اکنون در تهران و شهرستان های 
اطراف چندین کار در بخش های خدماتی، آموزشی، 

درمانی و حمل و نقل در دست انجام است.
رینگ  اجرای  با  تهران  آب  کیفیت  سازی  یکسان 

آبرسانی
فرهـادی یکـی از ایـن اقدامـات دولـت را توزیـع 
آب بـا کیفیـت یکسـان در سـطح مناطـق 22 گانه 
پایتخـت برشـمرد و اظهارداشـت: تاکنـون کیفیت 
آبـی که در سـطح مناطـق مختلف توزیع می شـد، 
متفـاوت بـود و در حالـی کـه کیفیـت آب یکـی از 
ایـن  قـرار داشـت،  اسـتانداردها  از  فراتـر  مناطـق 
شـاخص در مناطـق دیگـر، در حـد قرمـز و بسـیار 

بود. ضعیـف 
وی به اجرای طرح آبرسانی قمر بنی هاشم اشاره و 
اضافه کرد: با اجرای رینگ آبرسانی قمر بنی هاشم 
در دورتا دور پایتخت، آب تمامی منابع وارد آن و به 
این ترتیب با کیفیت یکسان در سطح تهران توزیع 

می شود.
فرماندار تهران با بیان اینکه عمده اقدامات اجرایی 
تا  برداری آن  بهره  از  انجام شده است،  این رینگ 

پایان کار دولت تدبیر و امید خبر داد.
وی به قرارداد میان شرکت آبفا با شهرداری پایتخت 
اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد، آب 
فضای  در  استفاده  برای  مکمل  عنوان  به  فاضالب 
سبز تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد و به این 

زیر زمینی کاهش  به منابع آب  وارده  طریق فشار 
می یابد.

احداث و تکمیل سه بیمارستان هزار تختخوابی
هزار  یک  بیمارستان  سه  احداث  به  فرهادی 
و  کرد  اشاره  تهران  مختلف  مناطق  در  تختخوابی 
ادامه داد: یکی از این بیمارستان ها در شمال غربی، 
پایتخت  شرق  در  نیز  سومی  و  جنوب  در  دیگری 

احداث می شود.
این مقام مسـئول اعالم کرد: بیمارسـتان شـریعتی 
بـه عنـوان یکـی از مراکـز درمانـی سـه گانـه، در 
انتهـای منطـق 22 تهـران، هـم اکنـون در مرحلـه 
نـازک کاری اسـت و تـا پایان دولـت وارد مدار بهره 

بـرداری می شـود.
به گفته وی، عملیات اجرایی 2 بیمارستان دیگر در 
امام  نزدیکی حرم  مرحله اختصاص زمین یکی در 

خمینی)ره( و دیگری در جوار پارک یاس است.
عدالت خدمات درمانی در مناطق 22 گانه 

وی تاکیـد کـرد: احـداث ایـن سـه بیمارسـتان در 
بحـث عدالـت در ارائـه خدمـات درمانـی در تهران 
اسـت و بـا ارائـه تخصص هـای الزم، بخـش قابـل 
توجهی از کسـری سـرانه تخت بیمارسـتانی دولتی 

پایتخـت جبـران می شـود.
فرهـادی بیـان کـرد: تهـران ۱۶۳ بیمارسـتان دارد 
خصوصـی  بخـش  بـه  متعلـق  اعظـم  بخـش  کـه 
اسـت و بایـد یادآورشـد کـه سـرانه درمانـی تامین 

اجتماعـی نیـز در آن رعایـت نشـده اسـت.
فرمانـدار تهـران گفـت: از سـوی دیگـر، در صورت 
سـرانه  خصوصـی،  بخـش  بیمارسـتان های  نبـود 
تخـت بیمارسـتانی دولتـی پایتخـت بسـیار پاییـن 
اسـت و نیـاز بـه توجـه جـدی دارد کـه بـه نظـر 
مـی رسـد بـا احـداث ایـن سـه بیمارسـتان هـزار 
ایـن  از  قسـمتی  آتـی  پنـج سـال  تـا  تختخوابـی 

کمبـود جبـران شـود.
راه اندازی خطوط جدید مترو

وی راه انـدازی خـط هفت مترو را یکـی از اقدامات 
پایتخـت  نقـل  و  حـوزه حمـل  در  دولـت  بـزرگ 
برشـمرد و افـزود: بـا اضافـه شـدن ایسـتگاه هـای 
متـرو،  ریلـی  خطـوط  بـه  پردیـس  و  اسالمشـهر 
پایتخـت  بـه  خودروهـا  تـردد  حجـم  از  بخشـی 

کاهـش مـی یابـد.
بـه گفتـه وی کیفیـت قطارهـای تهـران کـرج نیـز 
بهبـود یافته و ایسـتگاه هشـتگرد در این مسـیر به 

بهـره برداری رسـیده اسـت.
فرهـادی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایسـتگاه قطـار 
بیـن شـهری پاکدشـت، قـدس و ورامیـن نیـز بـه 
زودی احـداث شـود تـا بـه ایـن طریق شـهروندان 
ایـن مناطـق نیـز بتواننـد بـه خـط ریلـی متصـل 

. ند شو
تـالش بـرای ارتقـای سـرانه آموزشـی و ورزشـی 

تهـران کـه در آخریـن رتبـه کشـوری اسـت
ایـن مقـام مسـئول تهـران را دارای آخریـن رتبـه 
کشـوری در سـرانه آموزشـی و ورزشـی خوانـد و 
یادآورشـد: دولـت تدبیـر و امیـد توجـه بـه مناطق 
محـروم را در حوزه های مختلف در دسـتور کار قرار 
داد امـا در تهـران با وجـود ورود خیـران و اقدامات 
دولـت، همچنـان سـرانه ورزشـی و آموزشـی غیـر 

قابـل قبول اسـت.
وی متوسط سرانه آموزشی در کشور را 2۴ نفر

برای هر کالس و برای تهران را ۳2 نفر برشمرد.
شـهر تهـران بیـش از هشـت میلیون نفـر جمعیت 
دارد و بـه علـت حضـور وزارتخانه هـا و ارگان هـای 
تـردد  و  حضـور  شـاهد  آن،  در  کشـور  مرکـزی 
بسـیاری از افـراد از نقـاط مختلـف بـرای دریافـت 

خدمـات اسـت.
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پیش بینی بازرگانان بزرگ 
جهان از عدم افزایش قیمت 

نفت
نفت  بازرگانی  شرکتهای  بزرگترین  مدیران 
و  نفت  برای  تقاضا  ضعیف  احیای  روند  جهان 
قیمتهای پایین در ماهها یا سالهای آینده را به 

دلیل پاندمی ویروس کرونا پیش بینی کردند.
به گزارش ایسنا، مدیران عامل شرکتهای بازرگانی 
ساالنه  نشست  در  مرکوریا  و  گانور  ویتول،  نفت 
کردند  اعالم  تایمز  فایننشیال  گلوبال  کامادیتیز 
که در تجدیدپذیرها سرمایه گذاری بیشتری انجام 

خواهند داد.
راسل هاردی که شرکت ویتول –بزرگترین شرکت 
کرد:  اظهار  کند،  می  اداره  را   – جهان  بازرگانی 
انتظارات پایینی برای قیمتهای نفت دارد زیرا پیش 

بینی می کند مصرف تا تابستان آینده ضعیف بماند. 
بازار همچنان شکننده است و  افزود:  ادامه  وی در 
همه ما می دانیم که تقاضا تا تابستان آینده تغییر 
چندانی نخواهد داشت زیرا زندگی مردم در طول 
و  داشت  نخواهد  ای  مالحظه  قابل  تغییر  زمستان 
به دلیل ادامه شیوع کرونا، مسافرتهای زیادی آغاز 
از  یکی  و  مدیرعامل  دوناند،  مارکو  کرد.  نخواهند 
و  بود  این  از  بدبینتر  مرکوریا  شرکت  موسسان 
اظهار کرد مصرف نفت به مدت چند سال به سطح 
پیش از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد گشت. وی 
پیش بینی کرد قیمت نفت در شش ماه آینده در 
حدود ۴5 دالر در هر بشکه خواهد ماند. توربیون 
تورنکوئیست، مدیرعامل گانور اظهار کرد: قیمتها  تا 
اواسط سال 2۰2۱ در باال و پایین محدوده ۴۰ دالر 

نوسان خواهند داشت.
زود  هنوز  کردند  اظهار  نفت  بازرگانی  مدیران  این 
است زمان پیک تقاضا برای نفت پیش بینی شود و 
احتماال تا پیش از یک دهه آینده که تولید انرژی 
تجدیدپذیر افزایش پیدا می کند، پیش نخواهد آمد.

که  کرد  اظهار  هاردی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
اوپک در تالش برای متوازن کردن عرضه و تقاضا، 
بازار ادامه خواهد داد و احتماال زمانی  به مدیریت 
که کوچک شدن تقاضا باعث جنگ برای سهم بازار 

شود، این سیاست را رها خواهد کرد.

تاثیر  تحت  شنبه  سه  روز  نفت  قیمت  شاخصهای 
سوخت  برای  تقاضا  دورنمای  به  نسبت  نگرانیها 
به ویروس کرونا در  ابتال  افزایش موارد  با  همزمان 
اروپا و آمریکا، بیش از چهار درصد سقوط کردند و 
هر بشکه نفت برنت آخرین بار ۴۰ دالر و ۹2 سنت 
و ۶۱  دالر  آمریکا ۳۸  اینترمدیت  تگزاس  وست  و 

سنت معامله شد.

اخراج ۹۰۰۰ کارمند غول انرژی اروپایی
شرکت رویال داچ شل در راستای تغییر گرایش از نفت و گاز به انرژی پاک، طرحهایی را برای حذف 

حداکثر ۹۰۰۰ شغل معادل بیش از 1۰ درصد از نیروی کار خود اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، شل که تا پایان سال میالدی گذشته ۸۳ هزار کارمند داشت، اعالم کرد سازماندهی مجدد 

به صرفه جویی ساالنه دو تا 2.5 میلیارد دالر تا سال 2۰22 منجر خواهد شد.
این شرکت انگلیسی هلندی ماه گذشته بازبینی گسترده کسب و کارش را با هدف کاهش چشمگیر هزینه 
ها آغاز کرده بود که در راستای تغییر گرایش از نفت و گاز به سمت انرژی دارایی آالیندگی کمتر صورت 

می گیرد.
شل اعالم کرد انتظار دارد ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ شغل تا پایان سال 2۰22 حذف شود که شامل ۱5۰۰ نفری 

است که امسال با تعدیل داوطلبانه موافقت کردند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت شل همچنین اعالم کرد تولید نفت و گاز این شرکت در سه ماهه سوم 
کاهش چشمگیری پیدا کرده و به معادل ۳۰5۰ بشکه نفت در روز می رسد که تحت تاثیر شیوع ویروس 

کرونا و طوفندهایی بوده که باعث توقف فعالیت سکوهای فراساحلی شدند.



5

برق و انرژی شماره  2731 9 مهر 99

متن کامل

نماینــدگان مجلــس توضیحــات وزیــر نفــت 
دربــاره علــت عــدم بهــره بــرداری از فــاز 14 

پــارس جنوبــی را قانــع کننــده ندانســتند.
ــی  ــه علن ــر، در جلس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــم  ــس شــورای اســالمی ســوال ابراهی ــروز مجل ام
رضایــی نماینــده مــردم دشتســتان از بیــژن زنگنــه 
دربــاره علــت عــدم بهــره بــرداری از فــاز ۱۴ پارس 

جنوبــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــده  ــه، نماین ــای زنگن ــتماع صحبت ه ــس از اس پ
مــردم دشتســتان، گفــت: از توضیحــات وی قانــع 
ــر  ــه پاســخ های وزی نشــده و خواســتار آن شــد ک

ــه رأی نماینــدگان گذاشــته شــود. ب
ــورای اســالمی  ــس ش ــدگان مجل ــت نماین در نهای
بــا ۸۷ رأی موافــق، ۱2۹ رأی مخالــف و ۹ رأی 
در  حاضــر  نماینــده   2۴۱ مجمــوع  از  ممتنــع 
ــع  ــت را قان ــر نف ــات وزی ــی توضیح ــه علن جلس

کننــده ندانســتند و بــه وی کارت زرد دادنــد.

رضایــی: علــت عــدم تکمیــل فــاز ۱۴ پــارس 
جنوبــی رســیدگی حقوقــی شــود

ابراهیــم رضایــی در تشــریح ســوال خــود از وزیــر 
ــاز ۱۴  ــرداری از ف ــاره علــت عــدم بهره ب نفــت درب
ــی از  ــی یک ــارس جنوب ــت: پ ــی، گف ــارس جنوب پ
ارزشــمندترین نقــاط کشــور اســت کــه بزرگتریــن 
میــدان گازی مشــترک بــا قطــر را شــامل می شــود 
ــد  ــد تولی ــل ۶۰ درص ــادی آن حداق و ارزش اقتص

ناخالــص ملــی اســت.
ــروژه  ــی پ ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــرد: ف ــان ک وی بی
ملــی بــا ارزشــی اســت کــه معــادل دو فــاز 
پاالیشــگاهی را شــامل می شــود و قــرار بــود 
ــب گاز در  ــر مکع ــون مت ــاح آن 5۶ میلی ــا افتت ب
میعانــات گازی بــه ظرفیــت کشــور اضافــه شــود و 
بایــد در ســال ۹5 بــه بهره بــرداری می رســید امــا 

ــت. ــده اس ــل نش ــوز تکمی هن
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم دشتس ــده م نماین

با رأی نمایندگان؛

»زنگنه« از مجلس کارت زرد گرفت

اســالمی بــا بیــان اینکــه زنگنــه در آغــاز فعالیــت  
ــت  ــروژه را از اولوی ــن پ ــت ای ــود در وزارت نف خ
خــارج کــرد، گفــت: فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی 
رکــورددار تأخیــر در اجــرای یــک فــاز گازی 
ــات  ــم تصمیم ــل آن ه ــه دلی ــت ک ــران اس در ای

ــت. ــی اس ــت مدیریت نادرس
ــاره  ــه درب ــارات زنگن ــه اظه ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
علــت تاخیــر در تکمیــل ایــن پــروژه، گفــت: 
ــر در  ــل تاخی ــکار را عام ــف پیمان ــت ضع ــر نف وزی
ــه وی  ــی ک ــرد در حال ــوان ک ــروژه عن ــرای پ اج
مدیرعامــل پــروژه و دارای وظیفــه خطیــر هدایــت 
پــروژه بــوده و نبایــد ایــن مســئولیت را بــه گــردن 

ــدازد. ــران بیان دیگ
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
ــر در  ــه داد: تاخی ــالمی ادام ــورای اس ــس ش مجل
اجــرای فــاز ۱۴ پــروژه پــارس جنوبــی تنهــا یــک 
ــه از تاخیرهــا نیســت، بلکــه ایــن موضــوع را  نمون
ــش، آزادگان،  ــون کی ــری چ ــای دیگ ــث ه در بح
ــی  ــم م ــوخت ه ــی و کارت س ــای خارج قرارداده
از  برخــی  متاســفانه  کــرد:  بیــان  بینیــم. وی 
مســئوالن معتقدنــد کــه بــرای داشــتن رفــاه، بایــد 
ــال  ــم و دنب ــا دهی ــه خارجی ه ــت را ب ــت نف صنع
پیشــرفت داخلــی نباشــیم در حالــی کــه داســتان 
ــت از  ــب سیاســی اســت و راه مقاوم ــازش، فری س
درون دشــمن عبــور نمی کنــد و مــا چــاره ای جــز 

ــم. ایســتادگی نداری
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم دشتس ــده م نماین
اســالمی گفــت: بنــده تقاضــای رســیدگی حقوقــی 
ــاز ۱۴  ــل نشــدن ف ــت تکمی ــاره عل ــی درب و قضای
ــرک  ــداق ت ــه مص ــرا ک ــی را دارم چ ــارس جنوب پ
ــق و  ــاره آن تحقی ــد درب ــی بای ــت و حت ــل اس فع

ــرد. تفحــص صــورت گی

نفت به سمت بی ارزش شدن 
پیش می رود

وزیر نفت نیجریه طی جلسه ای با سران پارلمان 
این کشور گفت با توجه به حرکت دنیا به سمت 
پذیر  تجدید  انرژی های  از  آن  در  که  آینده ای 
استفاده می شود، مشارکت نفت خام در ترکیب 
و  یافته  کاهش  آینده  دهه  دو  طی  دنیا  انرژی 

بی ارزش می شود.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، 
بی  از  قبل  باید  داد  هشدار  نیجریه  فدرال  دولت 
ثروت  این  از  را  استفاده  نفت حداکثر  ارزش شدن 
خود ببرد. سقوط ارزش نفت بر نگرانی های فزاینده 
در مورد آینده این کاالی پر مصرف و پر تجارت در 

دنیا اضافه می کند.
پارلمان  سران  با  جلسه ای  طی  نیجریه  نفت  وزیر 
به سمت  دنیا  به حرکت  توجه  با  گفت  این کشور 
آینده ای که در آن از انرژی های تجدید پذیر استفاده 
انرژی دنیا  می شود، مشارکت نفت خام در ترکیب 
طی دو دهه آینده کاهش می یابد. این جلسه جهت 
مذاکره در مورد الیحه صنعت نفت نیجریه تشکیل 
را  کشور  این  نفت  صنعت  است  قرار  که  بود  شده 
اصالح کند ولی تهیه پیش نویس آن دهه ها طول 

کشید.
نیجریه بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقا است 
ولی ثروت نفتی این کشور مشکالت بسیاری برای 
آن به وجود آورده است.  نیجریه دهه هاست درگیر 
فساد و آسیب2های محیط زیستی در صنعت نفت 
نیجریه  پارلمان  نفت که  است. الیحه صنعت  خود 
قرار  کند،  مذاکره می  آن  مورد  در  در حال حاضر 
با  و  کرده  حل  را  صنعت  این  مشکالت  اکثر  بود 
اصالح سیستم امتیازدهی و تقسیم تولید، پول نفت 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/09/2359745/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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تهاتر مطالبات و بدهی های 
تعدادی از شرکت های خصوصی 

با دولت تصویب شد
با تصویب دولت، مطالبات شرکت های متقاضی 
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، 
ایران  نیروگاهی  های  پروژه  مدیریت  و  فولمن 
)گروه مپنا( و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی 
تهاتر  از شرکت های  دولتی  ایران  صنایع مس 

شد.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های 
خصوصی با دولت تصویب شد به گزارش خبرگزاری 
فارس، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز 
چهارشنبه هیات دولت، ضمن تشکر از تالش های 
سرپرستی  تصدی  دوران  در  سرقینی  آقای  ارزنده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام های مؤثری 
برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع 

کاال و کنترل و تنظیم بازار بردارد.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های 

خصوصی با دولت
متقاضی  های  شرکت  مطالبات  دولت،  تصویب  با 
خاورمیانه،  سبز  نگین  انرژی  پویا  توسعه  و  تولید 
فولمن و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )گروه 
ملی صنایع  و  سپاهان  و ساختمانی سیمین  مپنا( 
بدهی  با  مربوط  دولتی  های   از شرکت  ایران  مس 
خصوصی  سازمان  به  متقاضی   های  شرکت  همان 
سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری 
ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به  اسالمی 

مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و 55۳ هزار و 
5۰۴ ریال تهاتر شد.

ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت های  همچنین 
برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب 
نیروی  تولید  مادرتخصصی  ایران، شرکت  نیروی  و 
و  ساخت  تخصصی  مادر  شرکت  و  حرارتی  برق 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر 
انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار 
اصالح حساب،  مکلفند ضمن  و  می شوند  متقاضی 
به  به پرداخت مبلغ مورد نظر  حسب مورد نسبت 
کل  داری  خزانه  نزد  کشور  عمومی  درآمد  حساب 
کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات 
مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، سازمان 
امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسالمی ایران 

و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
سازمان  سازی،  خصوصی  سازمان  همچنین  دولت 
و  اسالمی  جمهوری  گمرک  کشور،  مالیاتی  امور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد 
ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول 
بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی 
ابالغ  از  کاری پس  روز  و ظرف یک  نموده  منظور 
این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و 
رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا 

سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، 
به شرکت  دولتی )اعم از شرکت اصلی و یا شرکت 
بدهی  با  است  شده  منتقل  آنها(  تابع  دولتی  های 
یارانه  مانند  مواردی  بابت  مذکور  به شرکت   دولت 
قیمت های تکلیفی )با تأیید سازمان حسابرسی( از 
طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین 

و مقررات مربوط قابل تسویه است.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

صدور قبض رایگان برق برای مشترکان کم مصرف از آبان ماه
رجبی مشهدی گفت: نخستین قبض برق رایگان طرح امید، ابتدای آبان ماه صادر می شود.

صدور قبض رایگان برق برای مشترکان کم مصرف از آبان ماهبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه شرایط مصرف در کنتور های هوشمند 
و مکانیکی قابل رصد است، افزود: اطالعات کم مصرف، خوش مصرف و یا پرمصرفی مشترکان با پیامک 
ارسال می شود و اگر مشترکی مشمول تخفیف صددرصدی هم باشد با ارسال پیامک به او اطالع رسانی 

خواهد شد.
او با بیان اینکه هدف طرح برق امید، اصالح الگوی مصرف و ایجاد حساسیت در انتخاب وسایل کم مصرف 
است، گفت: الگوی مصرف تعیین شده برای برخورداری از برق امید در فصول گرم ۱۰۰ کیلو وات ساعت در 
ماه، و ۸۰ کیلو وات ساعت در ماه های غیر گرم در مناطق عادی است که البته ۸2 درصد مصرف کنندگان 

برق در مناطق عادی هستند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: الگوی مصرف تعیین شده در مناطق گرمسیری, ۴۰۰ کیلووات ساعت در 

ماه تعیین شده است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه واحد های مسکونی که سکنه ندارند تحت پوشش این طرح نیستند، گفت: در 
این واحد های مسکونی که به صورت فصلی استفاده می شوند، آبونمان، بیمه و عوارض و مابقی موارد ارسال 

می شود.
سخنگوی صنعت برق افزود: علت افزایش قیمت برق در قبوض صادر شده در آخرین دوره، گرمای هوا و 
استفاده از سیستم های سرمایشی است که البته در زمان اوج مصرف، قیمت برق به صورت پلکانی افزایش 

می یابد و البته اگر مشترکان پرمصرف باشند ۱۶ درصد نیز به بهای برق اضافه می شود.
او با بیان اینکه ۱5 درصد مشترکان برق پرمصرف هستند، بیان کرد: پیش بینی می شود با اجرای طرح 
برق امید و راهکار های تعیین شده مشترکان پرمصرف نیز به مشترکان خوش مصرف و یا کم مصرف تبدیل 

شوند.
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متن کامل

کف عرضه شمش فوالد در 
بورس کاال رعایت نمی شود

عرضه فوالد در بورس نیز از جمله موضوعاتی 
مسئوالن  توسط  اخیر  ماه  چند  طی  که  بوده 
و  شرکت ها  بازار،  تنظیم  ستاد  صمت،  وزارت 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته و بر سر میزان عرضه، رعایت 
کف عرضه و قیمت آن صحبت های زیادی شده 
است که در همین زمینه معاون معدنی وزارت 
صمت و رییس انجمن نوردکاران فوالدی درباره 
عرضه شمش فوالد در بورس و دالیل افزایش 
قیمت این محصول به ارائه توضیحاتی پرداختند.
به گزارش ایسنا، مردادماه سال جاری بود که سازمان 
ضمن  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
اعالم اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین 
عدم تعادل عرضه و تقاضا به دلیل انتظارات تورمی، 
تمامی واحدهای تولیدی فوالدی مکلف به رعایت 
کف عرضه در بورس کاال در هر مرحله به صورت 
هفتگی برای تمامی محصوالت فوالدی اعم از انواع 
شمش فوالدی، انواع ورق فوالدی، میلگرد، تیرآهن 
و ... خواهند بود، نسبت به برخورد در صورت عدم 
رعایت کف عرضه ابالغی یا نگهداری آن در مراکز 

غیر مجاز، پرونده شرکت های متخلف، هشدار داد.
دبیر  رسول خلیفه سلطانی-  زمینه سید  در همین 

اینکه  ضمن  ایران-  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
سفته بازی ها را از جمله بزرگترین معضل بازار فوالد 
عنوان و اعالم کرد که با  تصمیمات وزارت صمت در 
حوزه تنظیم بازار فوالد اتفاقات خوبی در این زمینه 

رقم خواهد خورد.
شب گذشته )سه شنبه شب( در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری که با حضور داریوش اسماعیلی -معاون 
احمد  تجارت-  و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی 
و  فوالدی-  نوردکاران  انجمن  -رئیس  رضوی نیک 
و  عملیات  -معاون  محتشمی پور  رضا  همچنین 
تماس  صورت  به  ایران-  کاالی  بورس  نظارت 
تصویری برگزار شد، به بررسی بازار  فوالد و سهم 

نوردکاران از مواد اولیه داخلی پرداخته شد.
معدنی  -معاون  اسماعیلی  داریوش  برنامه  این  در 
وزارت صمت- ضمن اشاره به ظرفیت تولید بیش 
از ۳۰ میلیون تن شمش در کشور، اظهار کرد: طی 
تولید شمش  میزان  جاری  سال  نخست  ماه  شش 
و  نوردکاران  اما  کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۱۰
اولیه  مواد  تامین  در  آن ها   بعدی  مصرف کنندگان 
خود دچار مشکل شده اند. مصوبه تنظیم بازار براین 
اساس بود که ۶۰ درصد تولید شمش، بایستی در 
بورس کاال عرضه شود؛ اما علیرغم اینکه این موضوع 
اما کف  پذیرفته شد  بازار  تنظیم  عنوان مصوبه  به 
از  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  نشد.  رعایت  عرضه 
وزارت صمت اختیار سه ماه خواست و قول داد این 
عرضه را انجام دهد و وزارت صمت اجازه داد، اما این 
افزود: مهم نیست که تک  عرضه محقق نشد. وی 
به تک تولیدکنندگان شمش، ۶۰ درصد تولید خود 
را در داخل توزیع کنند بلکه انجمن تولیدکنندگان 
صالح  که  شکلی  هر  به  را  تولید  درصد   ۶۰ فوالد 

می داند در بورس کاال توزیع کند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه وقتی شمش فوالد صادر 

می شود و دالر آن باز می گردد باید با نرخ نیمایی 
در بازار به ریال تبدیل شود، گفت: امروز )سه شنبه( 
اما  بود  تومان  هزار   2۳ از  کمتر  نیما  نرخ  با  دالر 
قیمت شمش معامله شده در بورس کاال ۱۱ هزار و 
5۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و یک تن شمش 
5۰۰ دالر با ارز نیمایی بود در حالی که قیمت فوب 
۴۰۳ دالر است و هزینه حمل ونقل از درب کارخانه 

تا بورس نیز 25 دالر است.
سوال  داد:  ادامه  صمت  وزارت  معادن  امور  معاون 
جدی که برای مردم وجود دارد این است که بورس 
کاال قیمت پایه را تعریف می کند، پس چرا قیمت 

آن ۹5 درصد فوب خلیج فارس تعریف می شود؟
اسماعیلی با بیان اینکه میزان تولید فوالد خام در 
سال گذشته حدود 2۷ میلیون تن بوده است؛ برآورد 
انتظار می رود این رقم به ۳۰ میلیون  کرد: امسال 
تن برسد؛ لذا ۱۰ میلیون تن از فوالد تولیدی، مازاد 
قابلیت  میزان  این  که  است  کشور  داخل  نیاز  بر 
صادرات دارد. البته صادرات فوالد چندان هم صرفه 
اقتصادی ندارد؛ چرا که نظر وزارت صمت در رابطه 
قیمت گذاری  درصد   ۸۳ با  برابر  قیمت گذاری،  با 
 ۹5 به  میزان  این  البته  که  بود  خلیج فارس  فوب 
درصد افزایش یافت تا قیمت نهایی حدود 5 درصد 
گران تر از آن چیزی باشد که در خلیج فارس با ارز 
نیمایی عرضه می شود. بنابراین با وجود افزایش ۱۰ 
 2۰ با  فوالد  شمش  صادرات  خام،  فوالد  درصدی 
درصد کاهش مواجه شده است. معاون وزیر صمت 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از تولید 
فوالد کشور در بورس کاال عرضه و مابقی مچینگ 

می شود.
تقاضاها  پاسخگوی  می شود،  عرضه  که  شمشی 

نیست
-رئیس  رضوی نیک  احمد  همچنین  برنامه  این  در 

انجمن نوردکاران فوالدی- با اعالم اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود یک میلیون و 5۹۷ هزار 
تن شمش در بورس کاال عرضه شده که یک ششم 
پیش بینی  کرد:  اظهار  است؛  کشور  نوردکاران  نیاز 
تولید شمش فوالد براساس تولید سال گذشته، ۱2 
تا ۱۳.5 میلیون تن بوده است. ضمن اینکه امسال 
نیاز  شمش  به  گذشته  سال  از  بیشتر  درصد   ۱۰

داشته ایم.
وی افزود: پیش بینی شده است که در سال جاری 
شش میلیون تن صادرات محصوالت نهایی داشته 
باشیم و ارزش افزوده باالتری در مقایسه با ارزآوری 
انجام  فروشی  خام  و  شمش  صادرات  محل  از  که 

می شود، ایجاد کنیم.
تاکید  ضمن  ایران  فوالدی  نوردکاران  رئیسانجمن 
کاال عرضه می شود،  بورس  در  براینکه شمشی که 
پاسخگوی تقاضاها نبوده و با مهندسی قیمتی که 
در بورس کاال می شود بین ۱۷ درصد و در بیشتر 
موارد ۳۱ درصد باالی فوب جهانی، قیمت گذاری 
کند  برابری  تقاضا  با  عرضه  اگر  گفت:  است،  شده 
وزارت  گشت.  خواهد  باز  تعادلی  حالت  به  قیمت 
را  نیمایی  ارز  میانگین  قیمت  درصد   ۸۸ صمت 
آورده، اما بورس کاال آن را تغییر داده و ۹5 درصد 
را بدون نظارت وزارت صمت اعالم کرده است. مگر 
قیمت شمش در بورس کاال سقف ندارد؟ چرا باید 

سقف آن تا ۳2 درصد باز باشد؟
رضوی نیک با طرح این سوال که چرا شمشی را در 
کارخانه فوالدسازی تحویل می گیریم با قیمت فوب 
نیز پنج  با درب کارخانه  محاسبه می کنند؟ و چرا 
فوالدسازان  اظهار کرد:  دارد؟  قیمت  تفاوت  درصد 
از  گرانتر  تومان   ۶۰۰ با  بورس  از  خارج  را  شمش 
شمش  قیمت  امروز  کرده اند.  عرضه  بورس  قیمت 
القائی در پایه ۱2 هزار تومان است در حالی که در 

https://www.isna.ir/news/99070906543/%DA%A9%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

کاالهای اساسی گروه یک 
ارزی به شیوه اعتباری ترخیص 

می شود
جلسه  در  گفت:  بازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی 
در  جمهور  رییس  اول  معاون  حضور  با  که  ای 
بندرعباس داشتیم، مصوب شد کاالهای اساسی 
و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، 

به شیوه اعتباری ترخیص شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا کالمی اظهار کرد: بانک 
مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد 
رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کنند تا کسانی که توانایی 
دارند نسبت به ترخیص کاال به صورت اعتباری اقدام 

کنند، و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تامین شود.
وی در خصوص مهمترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، 
افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت کاالهای 
اساسی و ضروری و روند تامین آنها در جلسه تنظیم 

بازار مورد بررسی قرار گرفت.
شد  مقرر  ستاد  پیشین  جلسه  در  کالمی،  گفته  به 
جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس 
جمهور به صورت حداقل ماهی یک بار تشکیل شود 
اول  معاون  با حضور  و همزمان  راستا  در همین  که 
رییس جمهور روز شنبه بازدیدی از بندر شهید رجایی 

بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
تصویب تایید ارزی کاالهای موجود در بنادر به تاریخ 

قبل از 5 مهر
ــه  ــان اینک ــا بی ــازار کشــور ب ــم ب ــر ســتاد تنظی دبی
ترخیــص و تامیــن ارز بــرای کاالهایــی حتــی ماننــد 
روغــن خــام نیــز تســهیل خواهــد شــد و فرآیندهــای 
بــازار رســانی آنهــا بــه راحتــی انجــام مــی شــود، در 
خصــوص تامیــن مــواد اولیــه و تجهیــزات و قطعــات 
مــورد نیــاز تولیــد نیــز گفــت: قــرار شــد تاییــد ارزی 
کاالهایــی کــه تــا قبــل از پنجــم مهــر ۱۳۹۹ در بنادر 
موجــود اســت را بانــک مرکــزی انجــام دهــد و مــواد 
اولیــه و تجهیــزات و قطعــات مــورد نیــاز تولیــدی بــه 

همیــن شــکل ترخیــص شــوند.
وی همچنیــن گفــت: میــزان ترخیــص ذرت دامــی 
در ایــن مقطــع زمانــی حــدود چهــار میلیــون و ۹۰۰ 
هــزار تــن اســت که نســبت بــه مقطــع زمانی مشــابه 
ســال قبــل کــه چهــار میلیــون تن بــوده اســت، ۹۰۰ 

هــزار تــن باالتــر اســت.

ــتاد  ــات  س ــن تصمیم ــی در خصــوص مهمتری کالم
ــازار در خصــوص نهاده هــای دامــی افــزود:  تنظیــم ب
بخشــی از کنجالــه ســویا از محــل واردات خــود 
کنجالــه و بخشــی از طریــق دانــه وارداتــی و بخشــی 
دیگــر از طریــق خریــد دانــه هــای داخلــی و ذخایــر 

تامیــن مــی شــود.
وی گفــت: حــدود دو میلیــون تــن عرضــه کنجالــه 
در کشــور بــوده اســت و بــا توجــه بــه تاکیــد مجــدد 
ــق  ــا از طری ــع نهاده ه ــزوم توزی ــر ل ــاد ب وزارت جه
بــازارگاه مقــرر شــد عملکــرد ترخیــص و توزیــع کاال 
ــدگان  ــع کنن ــدگان و توزی ــه تفکیــک تامیــن کنن ب
بــرای دریافــت ســهمیه بــه کمیتــه تخصصــی ارائــه 

شــود.
ــت  ــت معاون ــت، سرپرس ــالم وزارت صنع ــق اع طب
بازرگانــی داخلــی ایــن وزارتخانــه در خصــوص ایــن 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن کمیت ــرد: ای ــالم ک ــز اع ــه نی کمیت
تطبیــق مقادیــر عرضه در ســامانه و مقادیــر ترخیص 

ــود. ــکیل می ش ــه، تش کنجال
ــدگان  ــژه بازرســی نماین ــه وی ــه داد: در کمیت او ادام
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

و ســایر دســتگاه های نظارتــی عضــو هســتند.
کالمــی گفــت: مقــرر شــد وزارت جهــاد کشــاورزی، 
گمــرک و دســتگاه هــای مربوطــه عملکــرد ترخیــص 
را بــه تفکیــک واردکننــده و عملکــرد فــروش را 
ــار  ــه تفکیــک تولیدکنــده احصــا کننــد و در اختی ب
ــد. ــرار بدهن ــه ق ــن کمیت ــی و ای ــتگاه های نظارت دس

ــد  ــل بای ــای دخی ــتگاه ه ــه دس ــالم اینک ــا اع وی ب
ــد،  ــه کنن ــود را ارائ ــزارش خ ــه گ ــک هفت ــرف ی ظ
تصریــح کــرد: بر ایــن اســاس کار کنترل عملکــرد در 
ایــن بخــش توســط کمیتــه مذکــور و دســتگاه های 
ــی  ــای احتمال ــا تخلف ه ــه و ب ــام گرفت ــی انج نظارت

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــورد قانون برخ

بنگاه های اقتصادی برای شروع 
کسب و کار نیازی به شماره 

اقتصادی ندارند
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور 
تاکید کرد: با هدف تسهیل فضای کسب و کار 
اشخاص حقوقی، ترتیبی اتخاذ شده تا فعاالن 
اقتصادی بدون نیاز به شماره اقتصادی و صرفا 
با همان شناسه ملی خود، مجوزهای الزم برای 

شروع کسب و کار را اخذ کنند.
به گزارش ایسنا، محمود علیزاده با اشاره به دستور 
اجرای  راستای  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سازی  روان  بر  مبنی  رهبری،  معظم  مقام  منویات 
و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد 
شروع کسب و کار، عنوان کرد: با همکاری سازمان 
امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور 
و  کسب  شروع  سهولت  زمینه  دارایی،  و  اقتصادی 
کار بنگاه های اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای 

الزم از جمله شماره اقتصادی فراهم شد.
و  اقتصادی  امور  وزیر  موافقت  با  کرد:  اضافه  وی 
دارایی مبنی بر اصالح فصل دوم آئین نامه اجرایی 
تبصره )۳( ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، 
امور  سازمان  سوی  از  ای  بخشنامه  صدور  ضمن 
در  مالیاتی،  سامانه  در   ۴5 گام  کشور،  مالیاتی 

خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی این 
سازمان افزود: پیش از این، اجرای گام ۴5 فرایند 
اشخاص  به  اقتصادی  شماره  تخصیص  و  نام  ثبت 
زمان  ماه  دو  تا  ماه  یک  بین  حقوقی،  و  حقیقی 
فعاالن  گام،  این  حذف  با  اکنون،  هم  که  برد  می 
اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز 
فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، »مودی« 

تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی 
مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ 

استعالم دیگری نیست.
سامانه  در   ۴5 گام  اجرای  کرد:  تاکید  علیزاده 
اقتصادی،  فعاالن  به  اقتصادی  شماره  تخصیص 
باالخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکالتی را 
برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت 
نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و 
از مشتریان،  افزوده  بر ارزش  جهت دریافت مالیات 
نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر 

ارزش افزوده نیست.
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یادداشت

متن کامل

پدیده های  خیریه،  و  غیرانتفاعی  موسسات 
بسیاری  هستند.  کسب وکار  دنیای  در  شگرف 
مشهود  دارایی های  یا  سرمایه  نظر  از  آنها  از 
باعث  بزرگ  مزیتی  اما  ندارند،  چندانی  قدرت 
»سرمایه  می شود:  تفاوت ها  خوردن  رقم 
انسانی«. کارکنان موسسات غیرانتفاعی اغلب 
از تحصیل کرده ترین و متخصص ترین افراد حوزه 
ساعاتی  اندک،  درآمدهای  با  که  هستند  خود 
طوالنی کار می کنند، بهره وری باالیی دارند، نرخ 
مرخصی هایشان پایین است و به راحتی کار خود 

را ترک نمی کنند.
برجسته تر  ویژگی ها  این  داوطلبانه،  پروژه های  در   
مجبور  گاه  داوطلبانه  فعالیت  متقاضیان  و  می شود 
به رقابت با تعداد زیادی از مشتاقان می شوند. چرا 
چنین ویژگی ها و شرایطی را می توان در موسسات 
غیرانتفاعی مشاهده کرد و آیا امکان الگوبرداری از 
آنها در سایر کسب وکارها وجود دارد یا نه؟ به طور 
و  غیرانتفاعی  موسسات  در  کار  تمایز  وجه  کل، 

شغل«  بودن  مهم  و  »معنادار  اقتصادی،  بنگاه های 
شغل  می کنند  احساس  کارکنان  که  زمانی  است. 
می کنند،  کار  سخت تر  دارند،  بااهمیتی  و  معنادار 
و  می گیرند  عهده  بر  کم طرفدار  یا  چالشی  وظایف 
همکاری مفیدتری با سایر اعضای سازمان خواهند 
کرده  اثبات  را  موضوع  این  هم  پژوهش ها  داشت. 
است که افراد باید احساس کنند بخشی از یک هدف 
بزرگ هستند و تنها کار کوچکی مانند پرداخت یک 
با  بزرگ،  اهداف  ندارند. خواستن  بر عهده  را  چک 
ماه های  و در  بیشتری داشت  افزایش  بحران کرونا 
فراوانی  شرکت های  و  کسب وکارها  شاهد  گذشته 
کاهش  برای  داوطلبانه ای  فعالیت های  که  بودیم 
شرکت ها  اقدام  گرفتند.  پیش  در  بشر  درد  و  رنج 
در  باید  که  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  آنجا  از 
مقابل سهامداران هم پاسخگو باشند و رضایت آنها 
را برای چنین اقدامات به ظاهر غیرسودآوری جلب 
شرکت های  می دهد  نشان  شواهد  چند  )هر  کنند 
در  جامعه،  و  محیط زیست  قبال  در  مسوولیت پذیر 

بلندمدت هم عملکرد مالی بهتری دارند(. بسیاری 
و  می دانند  را  موضوع  این  کسب وکارها  رهبران  از 
استراتژی های  از  کارکنان  تا  می کوشند  به سختی 
می خواهند  واقعا  آنها  کنند.  پیدا  اطالع  شرکت 
سازمان  که  باشند  واقف  موضوع  این  به  کارکنان 
آنها یک هدف واالتر از کارهای روتین دارد. با این 
حال، بسیاری از همین مدیران نمی توانند پیام های 
خود را به خوبی به گوش کارکنان برسانند: در یک 
پژوهش جهانی، تنها ۳۸ درصد از رهبران سازمانی 
عنوان کردند که کارکنانشان درکی واضح از هدف 
دارند.  آن  بنیادین  باورهای  و  ارزش ها  و  سازمان 
را  موضوع  این  هم  گالوپ  موسسه  نظرسنجی های 
 ۷۰ حدود  که  است  آن  از  حاکی  و  می کند  تایید 
درصد از افراد، »دخیل، مشتاق یا متعهد به کار خود 
نیستند.« پژوهش دیگری که در آمریکا انجام شده، 
نشان می دهد ۹ نفر از هر ۱۰ نفر شاغل در آمریکا، 
به دلیل آنکه مشتاق کارشان نیستند، تمام توانشان 

را برای انجام وظایف خود نمی گذارند.
کنونی  در عصر  بهبود شرایط  برای  ما چهار روش 
می شوند  باعث  که  روش هایی  کرده ایم؛  شناسایی 
در  کار  به  شبیه  حدی  تا  افراد  برای  کار  شرایط 
بیشتری  انگیزه  و  شده  غیرانتفاعی  موسسات 
برایشان به ارمغان بیاورد. این روش ها، ساده، ارزان، 
عملی و محلی هستند و از طرفی می توانند در هر 

سطح سازمانی به کار روند:
۱. ناشناس بودن را کاهش دهید. با کارکنان خود 
کسانی  چه  آنها  مشتریان  ببینید  و  کنید  صحبت 
مشتری  یک  با  که  کنید  تشویق  را  آنها  هستند. 
با  رودررو  برخوردهای  افزایش  باشند.  ارتباط  در 
شوند،  متوجه  کارکنان  می شود  باعث  مشتریان، 

فعالیت های آنها بر چه افرادی اثر می گذارد.
2. به افراد کمک کنید تا اثر کارهای خود را درک 

کنند. از مشتریانی که بهترین )و بدترین( تجربیات 
را در استفاده از محصوالت و خدمات شما داشته اند، 
دعوت کنید که به صورت چهره به چهره با کارکنان 
شما به صحبت بنشینند. به این طریق، آنها اثرات 

کارهای خود را ملموس تر خواهند دید.
کنید.  قدردانی  پاداش  و  زبان  با  خوب،  کار  از   .۳
مختلفی  افراد  برای  یادداشت  یک  گاهی،  از  هر 
انجام داده اند، نوشته و ضمن  که کارشان را خوب 
آنها  کارهای  چگونه  که  دهید  توضیح  قدردانی 
اوضاع را بهتر کرده است. در اینترانت شرکت یا هر 
شبکه دیگری که ارتباطات کارکنان با هم و حتی 
سیستم  یک  می توانید  می شود،  انجام  مشتریان  با 
»الیک« هم راه اندازی کنید و زمانی که از کار یک 
نفر راضی بودید، او را الیک کنید. این الیک کافی 
است که فقط توسط خودش دیده شود تا بفهمد، 

کارهای برجسته، دیده می شوند.
را  افراد  ارتباط دهید.  واالتری  به معنای  را  ۴. کار 
به کارهای خود  باالتری  وادار کنید که در سطوح 
فکر کنند. می توانید درباره سه تا پنج وظیفه مهم 
انجام دهند  باید این کارها را  آنها بپرسید که چرا 
تا به این صورت ارزش واالتری برای وظایف کاری 

خود پیدا کنند.
 کنار گذاشتن نقاب

همکاری  یکدیگر  با  و  هستند  اجتماعی  انسان ها 
می کنند. ما به این شکل تکامل پیدا کرده ایم و به 
مراودات  و  همکاری ها  با  که  رسیده ایم  درک  این 
چهره به چهره، بهتر می توانیم کارها را پیش ببریم. 
کاری شان  محیط های  که  مدرن  سازمان های 
واحد  یک  در  کار  از  بخشی  هر  و  شده  سیلومانند 
سمت  به  حال  عین  در  و  می شود  انجام  مجزا 
مرسوم  شیوه  این  می روند،  پیش  شدن  دیجیتالی 
اما رهبران خوش فکر قطعا  را تهدید می کنند.  کار 

الگوبرداری جالب از موسسات خیریه

دستیابی به سطح نهایی انگیزه کارکنان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3696683-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
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»اورامانات« در یک قدمی ثبت جهانی

https://www.isna.ir/photo/99070805762/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C#3
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