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ضرورت تصمیم گیری سران سه قوه 
برای بقای صنعت احداث و انرژی

در ابتـدای ایـن نامـه آمده اسـت، بی تردیـد کارآفرینان و توسـعه گران 
بخش خصوصی، راهگشـای توسـعه پایدار و همه جانبه کشـور هستند. 
در ایـن میـان، بخـش خصوصی صنعـت احـداث و انرژی کـه از ارکان 
اصلـی و پیشـرو اقتصاد کشـور با خوشـه های عظیم تولیـدی، عمرانی 
و خدماتـی و برخـوردار از خدمـات صدهـا هزار کارشـناس متخصص، 
ماهـر و نیمـه ماهـر، ده ها هزار ماشـین آالت سـنگین و نیمه سـنگین 

وبینار آموزشی ارتباط مخابراتی بر پایه 
TPS و سیستم حفاظت از راه دور PLC

ثبت میزان تولید حوزه  های صنعت برق و 
الکترونیک )ویژه اعضا سندیکا(

صنعــت  خصوصــی  بخــش  تشــکل های 
ــه ســران قــوا  ــرژی در نامــه ای ب احــداث و ان
تصمیم گیــری  خصــوص  در  پیشــنهاداتی 
دربــاره قراردادهــای جــاری ایــن صنعــت، بــا 
اســتفاده از تســهیالت قانونــی مطــرح کردنــد.

اسـت، نقـش برجسـته ای در تولیـد  ناخالص ملی ایفـا می کند.
در ادامـه تاکیـد شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه اسـتمرار شـرایط ویژه 
اقتصـادی و همزمـان با همه گیـری کرونا، این ثروت عظیـم ملی مورد 
تهدیـد جـدی قرار گرفته و در انتظـار اقدامات ملی و تصمیمات عاجل 
و هوشـمندانه سـران سـه قوه اسـت. لذا هم آفرینان و کارآفرینان ده ها 
هـزار عضـو تشـکل های صنعت احـداث و انـرژی در بخـش خصوصی 
ضمـن اعـام مراتـب همراهـی و همـکاری این صنعـت و در راسـتای 
فراهـم آوردن شـرایط گـذار از رکـود تورمی به شـرایط جهـش  تولید، 
ایجاد اشـتغال، گسـترش فن آوری های روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، 
پیشـنهاداتی را با اسـتفاده از تسهیات قانون و دستورالعمل های سران 

سـه قوه مطـرح کردند.
الف: تصمیم گیری درباره قراردادهای جاری احداث و انرژی: 

1. دسـته بندی پروژه هـای جـاری احـداث و انـرژی هـر وزارتخانـه بـا 
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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%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8E%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/
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تعییـن اولویـت ملـی منـوط بـه اتمـام کار در سـال 
1399و یـا حداکثـر تـا نیمـه اول تـا سـال 1400، 
تمرکـز و تخصیـص نقدینگـی موردنیـاز بـا رویکـرد 

اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلـی کشـور.
2. صدورمجـوز الزم بـه دسـتگاه های اجرائـی بـرای 
پروژه هـای  دیگـر  دربـاره  مدیریتـی  تصمیم گیـری 
جـاری و نیمـه تمـام از قبیـل  نوسـان ارزی، تحریم، 
تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین محدودیت 

و سـختی ناشـی از همه گیـری کوویـد 19.
3. خاتمـه دادن به سـایر پروژه های خـارج از محدوده 
اسـتناد شـرایط فـورس مـاژور )حـوادث  بـه  فـوق 
قهـري( بـدون آثـار آن ) اعمـال مـاده 48 شـرایط 
عمومـی پیمـان، و یا مواد 67 و 69 شـرایط   PC و یا 
EPC و مـاده 22 شـرایط عمومـی پیمـان مشـاوران(.
ب: صـدور مجـوز الزم جاری سـازی آزمایشـی الیحه 
اصاحـی مشـارکت عمومـی خصوصـی و تجمیـع 
امکانـات مشـارکتی بـرای تمـام پروژه های هـدف در 

قالـب ایـن قانـون بمـدت 3 تا 5 سـال . 
شـایان ذکر اسـت سندیکای شـرکت های ساختمانی 
ایـران، سـندیکای شـرکت های تاسیسـاتی و صنعتی 
و  فنـی  خدمـات  صادرکننـدگان  انجمـن  ایـران، 
مهندسـی ایـران، انجمـن شـرکت های مهندسـی و 
پیمانـکاری نفـت گاز و پتروشـیمی ایـران، جامعـه 
مهندسـان مشـاور ایـران، سـندیکای صنعـت بـرق 
انبوه سـازان  کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  ایـران، 
مسـکن و سـاختمان اسـتان تهـران، انجمـن صنفی 
تولیدکنندگان و فناوران صنعتی سـاختمان و انجمن 
جملـه  از  ایـران  گاز  و  نفـت  حفـاری  شـرکت های 
تشـکل هایی هسـتند کـه ایـن نامـه بـه امضـای آنها 

رسـیده اسـت. 

ضرورت تعیین تکلیف 
قراردادها در فرصت تنفس سه 

ماهه
هیات  مدیره  هفتم  دوره  جلسه  هشتادمین 
سندیکای صنعت برق ایران، سی ام شهریور سال 
جاری با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین 

سندیکا به صورت برخط برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
شد.  ارائه  سندیکا  دبیر  توسط  اخیر  هفته  دو  طی 
در این گزارش به وصول بخش دوم مطالبات اعضا 
شرکت های  به  توانیر  شرکت  اباغیه   ،99 سال  در 
توزیع درخصوص تنفس سه ماهه و لزوم تعامل با 
تولیدکنندگان و پیمانکاران طرف قرارداد، انعکاس 
صنعت  پیمانکاران  و  سازندگان  کنونی  چالش های 
برق به کمیسیون احداث و خدمات فنی اتاق ایران، 
پیش نویس  خصوص  در  سندیکا  پیشنهادات  ارائه 
برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین به 
ایران و پیگیری مشکات مالیاتی اعضا ناشی  اتاق 
از  کارفرمایان  از سوی  تادیه مطالبات  در  تاخیر  از 

شرکت توانیر اشاره شد.
تسهیات  و  حمایت ها  تعمیم  پیگیری  همچنین 
حوزه تولید براي پیمانکاران و مهندسان مشاور از 
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، 

تهیه پیشنهادات سندیکا در خصوص بودجه 1400 
جهت ارائه به کمیسیون انرژی مجلس، استعام و 
به  نیرو  رسته  فهارس  ردیف های  قیمت های  ارائه 
هماهنگی  و  توانیر  فنی  بررسی های  دفتر  مدیرکل 
انجام شده برای راه اندازی پلتفرم خدمات مشاوره ای 
و حقوقی در سندیکا بخش دیگری از این گزارش 

بود.
برای  شده  اعام  سه ماهه  تنفس  به  توجه  با 
قراردادهای صنعت برق، بر لزوم تسریع در تشکیل 
کارگروه های کارشناسی و همچنین کارگروه های در 
سطوح باالی مدیریتی و تصمیم گیری برای تعیین 

تکلیف قراردادها تاکید شد. 
قیمت های  استعام  در خصوص  گزارشی  ادامه  در 
ردیف های فهارس بهای رسته نیرو و اینکه علیرغم 
پیمانکاران  سازنده،  شرکت های  مناسب  همکاری 
همکاری و مشارکت چندانی با سندیکا ندارند، ارائه 
منظور  به  سندیکا  شد  مقرر  راستا  همین  در  شد. 
فنی  بررسی های  دفتر  به  قیمت ها  دقیق تر  ارائه 
توانیر، پیمانکاران کلیدی را شناسایی کرده و طی 
در  آنها درخواست کند که  از  یک جلسه مشترک 

خصوص استعام قیمت ها مشارکت کنند. 
از  شده  اباغ  بخشنامه  دو  جلسه  بعدی  بخش  در 
تمدید  در خصوص  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوی 
و   98 و   95 سال  ارز  نرخ  جبرانی  بخشنامه های 
شورای  و  سندیکا  پیشنهادات  از  یکی  تنها  اعمال 
هماهنگی در این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفت. 
به دو ساله شدن این بخشنامه تا پایان سال 1400 
به عنوان یکی از نکات مثبت آن اشاره و با توجه به 
اوایل  و  اواخر سال 98  ارز در  نرخ  نوسانات شدید 
سال 99 بر لزوم تاش و پیگیری سندیکا برای اباغ 

بخشنامه جبرانی نرخ ارز سال 99 تاکید شد. 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی  ادامه  در 

حق بیمه  بخشنامه های  تلخیص  و  تنقیح  خصوص 
مقاطعه کاران سازمان تامین اجتماعی توسط رییس 
کمیته حقوقی و قراردادها ارائه و اشاره شد که کمتر 
از نیمی از موضوعات طرح شده در این بخشنامه که 
برای شرکت های عضو سندیکا بسیار کارساز است، 
پایان  تا  می رود  انتظار  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

سال به تایید نهایی برسد. 
و  عمومی  مجمع  برگزاری  شرایط  و  تاریخ  بررسی 
محور  سندیکا  مدیره  هیأت  هشتم  دوره  انتخابات 
با  که  شد  اشاره  نکته  این  به  و  بود  جلسه  بعدی 
اتاق  هماهنگی  با  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه 
محترم،  اعضای  سامتی  حفظ  منظور  به  ایران 
مدیره  هیات  انتخابات  و  عمومی  مجمع  برگزاری 
به تعویق افتاده است. همچنین به نظر اتاق مبنی 
بر اینکه تشکل ها می توانند مجامع خود را با حفظ 
برگزار  سرباز  فضای  در  و  بهداشتی  پروتکل های 
کنند اشاره و تاکید شد بر اساس اعام اتاق تا زمان 
کنونی  هیات مدیره  دوره جدید،  انتخابات  برگزاری 

مسئولیت خواهد داشت.
را  خود  پیشنهادات  مدیره  هیأت  اعضای  ادامه  در 
درباره نحوه برگزاری مجمع مطرح کردند. مقرر شد 
برگزاری  نحوه  در خصوص  ایران  اتاق  رسمی  نظر 
بصورت  کرونا  شیوع  شرایط  در  عمومی  مجامع 
حضوری یا مجازی اخذ شود و مکانیسم نظرسنجی 
مورد  سندیکا  بازرس  و  دبیرخانه  توسط  اعضا  از 
بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد دبیرخانه فارغ 
از مساله برگزاری یا عدم برگزاری مجمع، گزارش 
اعضا  به  ارائه  را جهت  مالی  و صورت های  عملکرد 

آماده کند. 
در پایان جلسه در خصوص نشست مشترک با نظام 
فنی و اجرایی سازمان برنامه بر این موضوع تاکید 
کانال  یک  ایجاد  برای  الزم  پیگیری های  که  شد 

متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87/
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اطالعیه روابط عمومی وزارت 
نفت درباره تعویق برگزاری 

بیست وپنجمین نمایشگاه نفت
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درباره تعویق 
نفت  نمایشگاه  دوره  بیست وپنجمین  برگزاری 

اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نق از شانا، 
متن اطاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به 

این شرح است:
»بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که قرار بود از 21 
تا 24 مهرماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های 
اخطارهای  به دلیل  شود،  برگزار  تهران  بین المللی 
روزهای  این  برای  بهداشت  وزارت  مکرر  بهداشتی 
با  مقابله  در  بیشتر  هرچه  همکاری  و  تهران  شهر 
بیماری کووید- 19 و اولویت داشتن حفظ سامت 
شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان، به زمان دیگری 

موکول شده است.
برگزاری  برای  الزم  برنامه ریزی  آنکه  وجود  با 
نمایشگاه نفت با تغییرات ویژه نسبت به سال های 
اباغی  بهداشتی  نکات  همه  رعایت  با  و  پیش 

بهداشت،  وزارت  از  برگزاری  مجوز  دریافت  و 
انجام  پیش  هفته های  از  پزشکی  آموزش  و  درمان 
تنها  و  محدود  به طور  نیز  نمایشگاه  از  بازدید  و 
دعوت  با  نفت  صنعت  فعاالن  و  متخصصان  برای 
و  ثبت نام  با وجود  بود،  اختصاصی پیش بینی شده 
رویداد  این  از  داخلی  شرکت های  خوب  استقبال 
مهم حرفه ای و صنعتی، سرانجام با نظر وزیر نفت، 
برگزاری بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تا زمان بهبود نسبی 

شرایط عمومی کنترل کرونا، به تعویق افتاد.
این  ایمن  برگزاری  برای  که  تدابیری  جمله  از 
می توان  شده،  اندیشیده  مقرر  موعد  در  نمایشگاه 
ممنوعیت  بر  افزون  که  کرد  اشاره  مورد  این  به 
بازدیدکنندگان  تعداد  نمایشگاه،  از  عمومی  بازدید 
فرد  هر  و  شده  محدود  نیز  روز  هر  در  اختصاصی 
قید  دعوتش  کارت  در  که  روزی  در  تنها  می تواند 
نیز  ساعت  هر  در  و  کند  بازدید  نمایشگاه  از  شده 
خواهد  کنترل  نمایشگاه  سالن های  ورودی  تعداد 
محیط  و  ایمنی  بهداشت،  نیروهای  طرفی  از  شد، 
برای  ایران  نفت  ملی  شرکت  )اچ اس یی(  زیست 
در  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  پایش 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
جنگ  نظر  از  حساسی  دوره  در  اینکه  به  توجه  با 
اقتصادی قرار داریم، وزارت نفت نمایش توانمندی ها 
و رشد صنایع داخلی مرتبط با صنعت نفت در عین 
وجود تحریم ها و کمک به رونق فضای کسب و کار 
لذا  و  می داند  خود  اولویت های  از  را  نفت  صنعت 
نخستین  در  نفت  نمایشگاه  دوره  بیست وپنجمین 
زمان ممکن و با بهبود وضع نسبی کنترل ویروس 
کووید- 19، مطابق برنامه ریزی انجام شده و رعایت 
تمام و کمال پروتکل های بهداشتی برگزار می شود 

که زمان آن متعاقبا به اطاع خواهد رسید.«

برگزاری ششمین دوره کنگره راهبردی نفت و نیرو به صورت 
مجازی

ششمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو به طور مجازی 1۸ تا 2۰ آذرماه امسال برگزار 
می شود.

به گزارش شانا، ششمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو پس از برگزاری پنج دوره پیاپی امسال 
با شرایط حاضر کشور به عنوان »نخستین کنگره مجازی حرفه ای  ضمن ایجاد تغییر و تحوالت متناسب 

ایران«، روزهای 18 تا 20 آذرماه امسال برگزار می شود.
کنگره نفت و نیرو از جمله رخدادهای ساالنه است که توانسته نقش حلقه واسط میان فعاالن این صنعت 
اعم از وزارتخانه ها، انجمن ها، مدیران، استادان و دانشجویان دانشگاه ها، کارشناسان و مجموعه شرکت های 
داخلی و بین المللی را ایفا کند و بستری برای برقراری ارتباط، تبادل افکار و مبادله آخرین راهکارها و ارائه 
با سخنرانی  الگوی نوین حل مسئله در این حوزه فراهم سازد. این رویداد امسال نیز  روش های بهبود و 

نخبگان و مقام های عالی رتبه بخش های نفت و نیرو همراه خواهد بود.
رگوالتوری نفت و نیرو؛ روش های نوین تأمین مالی با نگاه به بازار سرمایه؛ مازاد متانول، آثار قیمتی و تکمیل 
زنجیره ارزش؛ تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت 8 میلیون بشکه تولید نفت؛ آینده تولید و 
مصرف گاز؛ تأثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران؛ افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و 
مصرف گاز؛ تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت؛ پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، 
نقش دولت و بخش خصوصی؛ آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های 

بین المللی در دوران پساکرونا محورهای این همایش هستند.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی که همزمان 
با بیست و سومین هفته پویش هرهفته_الف_ 
ب_ ایران و بهره برداری از 1۰ پروژه برق منطقه ای 
هرمزگان سخن می گفت: با اشاره به این که رشد 
به یک درصد کاهش  پیک در دو سال متوالی 
یافته است، گفت: این دستاورد نتیجه یک کار 

جمعی در همه بخش های صنعت برق است.
اشاره  با  حائری"  "همایون  نیوز،  برق  به گزارش 
اتمام  برای  نیرو  وزارت  عظیم  سرمایه گذاری  به 
پروژه های در حال احداث صنعت آب و برق گفت: 
بهره برداری از این پروژه ها برای دومین سال متوالی 
به  پویش هرهفته"الف_ب_ایران  است که درقالب 

انجام می رسد.
حائری خاطرنشان کرد: در قالب این پویش، امسال 
250 طرح در حال اجرا تا پایان سال افتتاح می شود 
بهره  به  آن ها  از  نیمی  از  بیش  تاکنون  البته  که 

برداری رسیده است.
حائری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

این که رشد پیک در دو سال متوالی به یک درصد 
کاهش یافته است، گفت: این دستاورد نتیجه یک 

کار جمعی در همه بخش های صنعت برق است.
انجام شده در استان ها به  با اشاره به کار های  وی 
تابستان  مدیریت مصرف سامانه های سرمایشی در 
 25 سرمایشی  سیستم های  کرد:  اضافه  گذشته 
هزار مگاوات از ظرفیت شبکه را به خود اختصاص 
می دهند که در تابستان بسیار قابل ماحظه است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی محدود شدن 
رشد  افزایش  کنار  در  را  درصد  یک  به  پیک  رشد 
ویژه در بخش صنعتی دستاوری  به  انرژی  مصرف 
قابل توجه دانست و گفت: این موضوع نشان دهنده 
افزایش بهره وری در کشور است و باید برای حفظ 
نهادینه کردن مصرف درست  و  آینده  آن در سال 

انرژی الکتریکی در کشور تاش شود.
باعث  را  انرژی  درست  مصرف  کردن  نهادینه  وی 

افزایش رفاه و بهره وری در کشور دانست.
حائری همچنین با تقدیر از تاشگران صنعت برق 

هرمزگان در حفظ و پایداری شبکه برق این استان 
گفت: افزایش پایداری شبکه برق استان هرمزگان 
با به مدار آمدن نیروگاه های هنگام و قشم و بهره 
برداری از پروژه های انتقال و توزیع بسیار مؤثر بوده 

است.
ظرفیت  اکنون  هم  که  این  بیان  با  همچنین  وی 
تولید برق به 84 هزار مگاوات رسیده است، از آغاز 
عملیات اجرایی نیروگاه سیریک در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: کلنگ احداث این نیروگاه به زودی 

به زمین خواهد خورد.
پست  و  خط  پروژه   10 امروز  گزارش،  این  برپایه 
شرکت برق منطقه ای هرمزگان در راستای بیست 
هرهفته"الف_ب_ایران  پویش  هفته  سومین  و 
بهره  به  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   199.5 با 

برداری رسید.
که  آمده  در  اجرا  به  شهرستان   5 در  پرژه ها  این 
افزایش ظرفیت  امام،  کیلوولت دشت  از پست 63 
پست  اول  فاز  گابریک،  موقت  کیلوولت   63 پست 
63 کیلوولت ایسین، فاز اول پست 132 کیلوولت 
از  ایسین  ارتباطات پست 63 کیلوولت  و  دهستان 

آن جمله هستند.
همچنین افتتاح فاز اول خط 132 کیلوولت حاجی 
آباد-دهستان، خط 63 کیلوولت پست 230 رودان 
کیلوولت   63 پست  ترانس  ظرفیت  افزایش   ،2
الفت و فاز اول پست 63 کیلوولت گچین از دیگر 
پروژه هایی است که در این مراسم، بهره برداری از 

آن ها به صورت همزمان آغاز شد.
افزایش پایداری شبکه برق، اصاح ولتاژ و افزایش 
از جمله  آباد  منطقه شمال حاجی  در  رسانی  برق 
مردم  برای  آن  کمی  اهداف  و  اجتماعی  تاثیرات 
منطقه از جمله اهداف اجرای این پروژه ها به شمار 

می رود.

حائری:کاهش رشد پیک به یک درصد حاصل یک کار جمعی بود

الجزایر به بازسازی بخش انرژی 
لیبی کمک می کند

و  از متخصصان  الجزایر گروهی  ایرنا-  تهران- 
مهندسان صنعت تولید برق و گاز خود را برای 
کمک به حل مشکالت انرژی لیبی به این کشور 

اعزام کرد.
به گزارش روز یکشنبه "لیبیا هرالد" به نقل از شرکت 
تولید برق لیبی "جی کول"، این گروه از مهندسان 
الجزایری وارد بندر "خمس" در لیبی شدند تا مشکات 
نیروگاه برق مستقر در این محل را بررسی و دو واحد 
تولید برق اضطراری را  برای بهره برداری آماده کنند.

براساس پیش بینی های بعمل آمده این دو 2 واحد 
ظرفیت تولید 500 مگاوات برق را دارد که می تواند 

بخشی از بحران الکتریسیته در لیبی را کاهش دهد.
لیبی به خاطر آسیب های وارد شده به زیر ساخت های 
تولید انرژی این کشور در یک دهه گذشته، با بحران 
انرژی الکتریسیته و خاموشی های مکرر مواجه است. 
تولید انرژی الکتریسیته لیبی در سال 2011 میادی 

32 ترابایت ساعت برآورد شده است.
لیبی پس از سقوط معمر قذافی دیکتار این کشور در 
سال 2011 دستخوش ناآرامی ها و جنگ داخلی شد 
که بر اثر آن بسیاری از زیر ساخت های این کشور از 

جمله بخش تولید انرژی آسیب جدی دیده است.
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متن کامل

توسط محققان کشور صورت گرفت

ثبت اختراع دستگاه حذف 
اشباع ترانسفورماتور جریان در 

صنعت برق
دستگاه حذف اشباع ترانسفورماتور جریان به 
توسط  مغناطیس زدایی«  و  جبران سازی  روش 
کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  محققان 
با  و  سمنان  منطقه ای  برق  و  سمنان  دانشگاه 
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 

ثبت اختراع شد.
بـه گـزارش ایسـنا، داود معروفـی، مسـئول مرکـز 
دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  فکـری  مالکیـت 
سـمنان بـا اعـام ایـن خبـر گفت: ایـن اختـراع به 

همـت دکتـر یوسـف علینـژاد برمـی عضـو هیئـت 
علمـی دانشـکده مهندسـی برق و کامپیوتر، سـعید 
صنعتی دانشـجوی دکتری این دانشـکده، دانشـگاه 
سـمنان و برق منطقه ای سـمنان در اداره کل ثبت 
اختراعـات کشـور بـه شـماره 101561 بـه ثبـت 

. سید ر
دکتـر علینـژاد برمـی در توضیح این اختـراع گفت: 
ترانسـفورماتور جریـان یکـی از ترانسـفورماتورهای 
اسـت  بـرق  صنعـت  در  گران قیمـت  اندازه گیـری 
کـه وظیفـه اندازه گیـری جریـان در سیسـتم های 
بـرق،  ایسـتگاه های  در  را  قـوی  فشـار  ولتـاژ  بـا 
و  دارد  عهـده  بـر  انتقـال  خطـوط  و  نیروگاه هـا 
ممکـن اسـت در برخـی شـرایط مثل عبـور جریان 
اتصـال کوتـاه بـا دامنـه بـاال یـا نامتعادلـی جریان 
یـا کلیدزنی در شـرایط نامناسـب در شـبکه قدرت 
اتفـاق بیفتـد که بـر اثـر آن ترانسـفورماتور جریان 

اشـباع مغناطیسـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـروز اشـباع می توانـد باعـث 
ایجـاد مشـکاتی از جملـه وقـوع خطـا در حفاظت 
واحـد، خطـا در عملکـرد فانکشـن هایی مثـل بـاز 
بسـت یـا اختـال در ذخیـره اطاعـات در ثبات ها 
شـود، افـزود: بـرای جلوگیـری از این مشـکات در 
این اختراع روشـی ارائه شـده اسـت کـه مانع وقوع 

اشـباع در ترانسـفورماتور جریـان می شـود.
وی در ادامـه گفت: با اسـتفاده از دسـتگاه سـاخته 
شـده نیاز بـه تعویض ترانسـفورماتورهای جریان در 
بسـیاری از مـوارد از بیـن می رود؛ بنابرایـن با توجه 
بـه قیمت بـاالی ترانسـفورماتورهای جریـان، باعث 

صرفه جویـی مالـی زیادی می شـود.
بـر اسـاس اعـام وزارت علـوم، ایـن اختـراع نتیجه 
کار تحقیقاتی مشـترک سه سـاله محققان دانشگاه 

سـمنان و برق منطقه ای سـمنان اسـت.

مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با خبرگزاری موج 
مطرح کرد؛

هر کیلووات ساعت برق 
خورشیدی و بادی میانگین ۶۰۰ 

تومان
سخنگوی صنعت برق گفت: مبلغ خرید تضمینی 
 ۶۰۰ میانگین  بادی  و  خورشیدی  های  نیروگاه 
تومان به ازای هر کیلووات ساعت است و برای 
قرارداد خرید تضمینی  دارای  که  برق حرارتی 
هستند به ازای هر کیلووات ساعت 23۰ تومان 

است.

سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قیمت تعرفه برق 
صنعتی 80 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، 
بورس  در  برق  معامات  کنونی  شرایط  در  گفت: 
 46 یعنی  برق صنعتی  قیمت  درصد   60 قیمت  با 

تومان به ازای هر کیلووات ساعت انجام می شود.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه تنها مشترکانی 
که دارای قرارداد اتصال هست و مصرف لحظه ای 
کارخانه آنها بیش از 5 مگاوات است می توانند برق 
مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند، افزود: 
شرکت های که مصرف برق آنها بیش از 5 مگاوات 
در لحظه دارند در سال حدود 40 میلیارد کیلووات 
 17 حدود  میزان  از  که  دارند  برق  مصرف  ساعت 
میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس برق مورد 

نیاز خود را تامین می کنند.
در  برق  عرضه  حمایت  از  دولت  هدف  درباره  او 
بورس  طریق  از  برق  عرضه  کرد:  تصریح  بورس، 
باعث کاهش تصدی گری دولت در تامین برق می 
شود، زیرا شرکت های تولیدکننده برق می توانند 
از این طریق برق خود را در بازار عرضه می کنند و 
شرکت های عرضه کننده با فروس نقدی می توانند 

تامین مالی کنند.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه ما در حال 
در  پذیر  تجدید  های  نیروگاه  قراردادهای  حاضر 
 20 و  تضمینی  خرید  صورت  به  که  داریم  کشور 
ساله است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید برق از 
طریق نیروگاه های خورشیدی و بادی گرانتر است 
می  انجام  تضمینی  خرید  طریق  از  هم  آنها  برق 
شود. در واقع مبلغ خرید تضمینی متناسب با نوع 
کیلووات  هر  ازای  به  تومان  میانگین 600  نیروگاه 
ساعت است و برای برق حرارتی که دارای قرارداد 
ازای هر کیلوات ساعت  به  خرید تضمینی هستند 

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/346648-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86#gsc.tab=0
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عراق به دنبال خودکفایی در 
تولید بنزین

 3.۸ ارزش  به  قراردادی  ژاپنی  شرکت  یک 
میلیارد دالر برای ساخت یک پاالیشگاه بزرگ 

در عراق امضا کرده است.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
ژاپن،   JGC شرکت  کیودونیوز،  از  نقل  به  فارس 
برای ساخت  میلیارد دالر  ارزش 3.8  به  قراردادی 

دولتی  نفتی  شرکت  یک  با  بزرگ  پاالیشگاه  یک 
عراقی امضا کرده است.

قرار است این پروژه در بصره واقع در جنوب عراق 
کم  وام های  از  استفاده  با  آن  بودجه  و  شده  اجرا 
آژانس همکاری های  از سوی  ژاپن که  ین  به  بهره 
تامین  شد،  خواهد  پرداخت  کشور  این  بین المللی 

شود.
این یکی از بزرگترین وام هایی است که ژاپن برای 
تامین مالی یک پروژه در خاورمیانه پرداخت کرده 

است.
نفت  تولید  هدف  با  که  نیروگاه  این  ساخت  برای 
 7 است  قرار  می شود  ساخته  بنزین  نظیر  سبک تر 

هزار کارگر ماهر محلی نیز به کار گرفته شوند.
قرار است این نیروگاه در سال 2025 به بهره برداری 
رسیده و برای دو هزار نفر اشتغال دائم ایجاد کنند.

مؤسسه  در  عراق  حوزه  کارشناس  یوشیوکا،  آتیکو 
اقتصاد انرژی ژاپن، می گوید اشتغال ژاپن و بهبود 
از جمله مهمترین مطالبات مردم  خدمات عمومی 
در  جاری  سال  اوایل  و  گذشته  سال  تظاهرات  در 

عراق بوده است.
وی گفت این گونه پروژه های بزرگ می تواند اقتصاد 

داخلی در عراق را بهبود بخشد.
پنجمین  عراق  پترولیوم،  بریتیش  گزارش  به  بنا 
نفتی در جهان است و حجم ذخایر  دارنده ذخایر 

این کشور 145میلیارد بشکه برآورد می شود.
این کشور همچنین روزانه 4.78 میلیون بشکه نفت 

تولید و به بازار عرضه می کند.
این  اجرای  طریق  از  دارند  قصد  عراقی ها  واقع  در 
پروژه به کمک جذب سرمایه گذاری خارجی خود را 
در تولید بنزین خودکفا کنند که یکی از اصلی ترین 
اقدامات در این زمینه افزایش تولید بنزین در بصره 

است.

تفاهم با دولت برای اعمال 12 
حکم اصالح ساختار در بودجه 

14۰۰
رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: 
با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال 12 
حکم اصالح ساختار در بودجه 14۰۰ تفاهم شده 

است.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  زنگنه  محسن 
خبرنگار  با  گفتگو  در  اسامی  شورای  مجلس 
این سوال  به  پاسخ  فارس در  اقتصادی خبرگزاری 
که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدند 
باید بخش هایی از اصاح ساختار بودجه برای ارائه 
در بودجه سال 1400 توسط مجلس تصویب شود، 
ساختار  در  اصاحی  و  تغییر  هر  به  داشت:  اظهار 
بودجه برسیم دولت باید تمکین کند و با هم تفاهم 

کنیم.
افزود:   بودجه مجلس  رئیس کمیته اصاح ساختار 
بر  ندارد.  وجود  ساختار  اصاح  برای  کافی  زمانی 
 12 روی  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  اساس  همین 
به عنوان از احکام کلی بودجه 1400 تفاهم کردیم.

اصاح  سرفصل های  عمده  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت  شفافیت،  به  مربوط  بودجه  ساختاری 

بودجه ای است، تصریح  وکاهش هزینه ها و عدالت 
بحث های  مجلس  نیز   درآمدی  حوزه  در  کرد: 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد 
را بررسی می کند و هر زمان تصویب شود می تواند 

به تقویت بودجه کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
اینکه برای اصاح ساختار بودجه با سازمان برنامه 
در  آن  از  بخشهایی  که  رسیدیم  تفاهم  به  بودجه 
این  با  کرد:  عنوان  می شود،  اعمال   1400 بودجه 
حال نیاز به حکم قانونی دارد که بعد از دو هفته که 
صحن علنی مجلس برگزار می شود تصویب خواهد 
شد. عاوه بر آن  دست دستگاه های نظارتی برای 

نظارت بازتر می شود.
زنگنه در پاسخ به این سوال بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد براساس قانون عملیاتی نمی شود و بودجه 
در اتاقی در بسته تخصیص می یابد و حلقه نظارتی 
اشاره  درست  کرد:  تصریح  شود،  نمی  مشاهده 
برنامه  سازمان  شد.  خواهد  انجام  کار  دو  کردید؛ 
طی دو سال اخیر اعام کرده که بودجه بر مبنای 
عملکرد انجام شود. حکم قانونی برای اینکه مدیران 
را مکلف کنیم خارج از ردیف های بودجه ای عمل 
 100 است  مکلف  مدیر  مثا  نداشت.  وجود  نکند، 
اینکه  دهد.  اختصاص  طرح  این  به  تومان  میلیون 
آیا پیمانکار کار را انجام داده و بر آن نظارت کنیم، 

حکم قانونی نداشتیم.
وی ادامه داد:  در همین رابطه بند قانونی تهیه شده 
است. دستگاه نظارتی نیز حکم قانونی برای نظارت 
رعایت  با  اعتبار  فان  که  داد  خواهد  عملکرد  بر 
پروتکل و استاندارد به پیمانکار داده شده است یا 
خیر. زنگنه عنوان کرد: طرحی نیز دیوان محاسبات 
ارائه کرده که می تواند بر عملکرد و ارقام تخصیص 

یافته بودجه نظارت کند. 
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معاون فنی گمرک تاکید کرد: بخشنامه وزارت 
کد  و  سفارش  ثبت  اصالح  بر  مبنی  صمت 
تخصیص ارز متعاقب تغییر تعرفه کاال منجر به 
معطلی، فساد احتمالی و خوابیدن خطوط تولید 

می شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ارونقی  جمال  مهرداد 
اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد بخشنامه اخیر 
وزارت صمت در رابطه با لزوم ویرایش ثبت سفارش 
کاال متعاقب تغییر تعرفه در گمرکات کشور اظهار 
داشت: گمرک معتقد است در صورتی که شرح کاال 
و نوع آن تغییر نکند و فقط تعرفه آن بنا به استنباط 
گمرک تغییر یابد، نیازی به اصاحیه ثبت سفارش 
ندارد، چرا که در صورت اصاح ثبت سفارش کل 
امکان  و  شده  مواجه  مشکل  با  تشریفات  فرایند 
به رسوب  این موضوع  و  ندارد  ترخیص کاال وجود 

کاال در بنادر دامن خواهد زد. 
با مسئوالن  افزود: در مکاتبات  معاون فنی گمرک 

اما آنها معتقدند  وزارت صمت این نکته اعام شد 
که در صورت تغییر ردیف تعرفه دریافت اصاحیه 
باید کد  الزامی است، در این صورت  ثبت سفارش 

تخصیص ارز نیز تغییر کند. 
سفارش  ثبت  اصاح  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
ممکن  کاال  ترخیص  اداری،  فرایندهای  پیگیری  و 
است ماه ها به تعویق بیفتد، گفت: با توجه به اینکه 
این کاالها عمدتا مواد اولیه تولید و اقام ضروری و 
بازار  امر برهم خوردن تنظیم  این  اساسی هستند، 
به  را  اقتصادی  بنگاه های  تعطیلی  و  تولید  افت  و 

همراه دارد.
معاون گمرک با اشاره به اینکه اصاح ثبت سفارش 
زمان بر است و صف تشکیل می دهد و همین طور 
صاحب کاال که منتظر ترخیص کاالست با مشکات 
عدیده ای مواجه می شود، بیان داشت: در این بین 
بروز فساد و رویکردهای سلیقه ای نیز محتمل است.

سرپرستان  به  صراحتا  موضوع  این  افزود:  ارونقی 

نتیجه  به  منتج  اما  شد،  اعام  وزارت صمت  قبلی 
پیشنهادات  جزو  موضوع  این  همچنین  نشد. 
موافقت  مورد  و  بوده  جمهوری  ریاست  به  گمرک 
بازهم  اما وزارت صمت  رییس جمهور قرار گرفت، 
حال  کرد.  اعام  را  سفارش  ثبت  ویرایش  بر  نظر 
ویرایش  بر  اصرار  تخصصی  مرجع  آن  هم  باز  اگر 
ثبت سفارش متعاقب تغییر ردیف تعرفه کاال دارد 
گمرک درخواست دارد تا کاالهای اساسی و نهاده 
های تولید، مواد اولیه و اجزا و قطعات و تجهیزات 
در  تا  شوند  مستثنا  امر  این  از  تولیدی  واحدهای 
سالی که مزین به شعار جهش تولید است ترخیص 
کاالهای اشاره شده با تاخیر مواجه نگردد، چرا که 
تولیدی  واحدهای  دارند  تأکید  نیز  جمهور  رییس 

نباید درگیر تشریفات اداری شوند. 
این مقام مسئول گفت: مطمئناً اگر کاالی غیری با 
ردیف تعرفه دیگری به گمرک اظهار شود و شرح 
تشریفات  ادامه  با  گمرک  کند،  تغییر  کاال  تجاری 
سفارش  ثبت  اصاح  به  منوط  و  کرده  مخالفت 
قبول  قابل  وجه  هیچ  به  اما  کرد.  خواهد  صادره 
نیست، اگر کاال همان کاال باشد و صرفاً ردیف تعرفه 
آن تغییر کند صاحب کاال در این شرایط، دستخوش 

بروکراسی های زاید و دست و پاگیر شود. 
وظیفه  کاال  تعرفه  بررسی  کرد:  خاطرنشان  ارونقی 
وزارت  همچنین  دیگر؛   سازمان  نه  است  گمرک 
صمت مطمئن باشد، اگر تغییر ردیف تعرفه منجر 
به تغییر مأخذ شود گمرک مابه التفاوت و جریمه 
ترخیص  اجازه  و سپس  دریافت  کاال  از صاحب  را 
کاال را خواهد داد. دیگر اینکه گمرک آمادگی دارد 
ضمن  نمی کند،  تغییر  کاال  شرح  که  مواردی  در 
ها  اظهارنامه  و  اقام  این  کاال، مشخصات  ترخیص 
را با ذکر شماره ثبت سفارش به وزارت صمت اعام 

کرده تا در سوابق مربوطه اعمال شود.

بخشنامه اخیر وزارت صمت باعث رسوب کاال در گمرکات و 
تعطیلی تولید می شود

مدیر سامانه جامع تجارت ایران:

امسال سامانه جامع اطالعات 
تجارت کشور تکمیل می شود

آمادگی  از  ایران  تجارت  جامع  سامانه  مدیر 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای بهره برداری سامانه جامع 

اطالعات تجارت کشور خبر داد.
از  نقل  به  دولت  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
خبر  پخش  استودیو  در  شیرازیان  محمد  شاتا، 
افزود: سامانه جامع اطاعات  اول سیما  21 شبکه 
تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال 95 
بهره برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور 
همکاری الزم ایجاد نماید امسال این سامانه به بهره 

برداری کامل می رسد.
عرضه  حد  تا  کاال  پیگیری  و  رصد  داد:  ادامه  وی 
اولویتمند  و  مهم  موضوع  یک  عنوان  به  محصول 
تایر  کاالی  در خصوص  راستا  این  در  می شود  یاد 
سنگین، اختاف نرخ کاال نسبت به بازار آزاد به 5 
درصد رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ 

ارز بیش از این رقم بوده است.
این  زیرساخت های  کامل  آمادگی  از  شیرازیان 
سامانه خبر داد و افزود: اگر دیگر ارگان ها همکاری 
ایجاد نمایند شاهد بهره برداری های مثبت و  الزم 

اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود.
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متن کامل

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ذخایر خوب 
کاالهای اساسی گفت: از ۶ میلیارد دالر ارز 42۰۰ 
تومانی در نظر گرفته شده برای واردات کاالهای 
اساسی در کل سال، 3 میلیارد دالر ارز در نیمه 
تامین  کاالها  این  واردات  برای  امسال  نخست 

شده است.
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ستاد  جلسه  حاشیه  در  امروز  کامی  محمدرضا 
تنظیم بازار در جمع خبرنگاران،  با اشاره به مصوبات 
این ستاد در خصوص تامین کاالهای اساسی، گفت: 
در شرایط فعلی اقتصادی به 5 قلم کاال یعنی روغن 
خام، دانه ها روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت بانک 
که  دهد  می  تخصیص  تومانی   4200 ارز  مرکزی 
سهمیه ارزی  6 میلیارد دالری برای این اقام در 

یک سال در نظر گرفته شده است. 
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر مبنای گزارش بانک 
مرکزی در 6 ماهه اول امسال بیش از 3.5 میلیارد 

دالر برای واردات این کاالها ارز تخصیص داده شده 
است،  شده  تامین  آن  دالر  میلیارد   3 حدود  که 
بنابراین فرآیند تخصیص و تامین ارز این نوید را به 
ما می دهد که با توجه به موجودی خوب در حوزه 
ذخایر کاالی فوق روند استمرار تامین کاالها روند 

مناسبی دارد. 
اول  با مصوبه معاون  اینکه  بیان داشت: ضمن  وی 
رئیس جمهور در بازدید از گمرک بندرعباس مقرر 
شد کاالهای رسوب شده در بنادر کشور از گمرکات 
ترخیص شود و لذا این کار می تواند فضای آرامش 
بازار را حفظ تا دغدغه ای از این بابت نداشته  در 

باشیم. 
کامی در مورد تامین خوراک دام واحدهای تولیدی 
بیان داشت: نباید به  فضای روانی متاثر از نوسانات 
 50 تامین  به  توجه  با  زیرا  بزنیم  دامن  را  ارز  نرخ 
درصدی ارز برای واردات کاالهای اساسی و نهاده ها 
برای تامین این کاالها تاش شده است و عاوه بر 

اینکه در مورد کاالهای دپو شده در گمرکات تعیین 
تکلیف شده بقیه کشتی های حمل کاالهای مذکور 
در راه است و لذا ما تدارکات الزم در حوزه تامین 

کاال را انجام داده ایم. 
به  ها  نهاده  رسانی  کاال  موضوع  به  اشاره  با  وی 
مرغداران و دامداران بیان داشت: در این راستا نیز 
ستاد تنظیم بازار کشور در اسفند ماه 98 با توجه 
به راه اندازی سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی 
بنادر  از  دامی  های  نهاده  همه  کرد خروج  مصوب 

منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی شد . 
وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه فعا دارای ایراداتی 
است اما توسط وزارت جهاد در حال تکمیل است، 
گفت: از طریق این سامانه مرغدار می تواند به طور 
اگر کمی صبور  لذا  دریافت کند  را  نهاده  مستقیم 

باشیم انحرافات این سامانه نیز رفع خواهد شد. 
کامی گفت: پیش از راه اندازی سامانه ممکن بود 
واردکننده کاالیی که با ارز 4200 تومانی وارد کرده 
به  از شبکه  بیرون  و  نکند  منتقل  توزیع  به شبکه 
فروش برساند و یا یک مرغدار اقدام به جوجه ریزی 
کند و نهاده آن را با ارزترجیحی دریافت کند اما در 
نهایت اقدام به پرورش جوجه نکند و نهاده را نیز 
در بازار آزاد بفروش برساند. لذا در آمار ما با تویلد 
مرغ مواجه بودیم در حالی که در واقعیت انحراف و 
تخلفاتی صورت گرفته بود و مرغی تولیدنشده بود. 
جهاد  وزارت  داشت:  بیان  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
گرفته  را  تخلفات  جلوی  سامانه  این  در  کشاورزی 
و لذا ستاد تنظیم بازار تکلیفی که برای این سامانه 
تعیین کرده است این است که بین تحویل محصول 
یعنی کسانی  ایجاد شود  گره  نهاد  تبدیل  و  نهایی 
به  را  نهایی خود  محصول  که  کنند  دریافت  نهاده 
دولت و شبکه تحویل دهند و این کار قطعا حقوق 

مصرف کننده و تولید کننده را حفظ می کند. 

تامین 3 میلیارد دالر ارز ترجیحی واردات کاالهای اساسی
 در نیمه نخست امسال

آیین نامه روش احراز عمق 
ساخت داخل تصویب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
ثبت  با  من«  »فارس  سامانه  کاربران  برخی 
سوژه ای با عنوان »لزوم حمایت بیش از پیش از 
شرکت های دانش بنیان« و »تأکید بر حمایت از 
تولیدکنندگان جوان« خواستار حمایت از تولید 
ایرانی  محصوالت  به  بخشیدن  عمق  و  داخل 

شدند.
در این خصوص سید محمد مهدی هادوی، رئیس 
مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
داخل  ساخت  عمق  شناسایی  منظور  به  و  ایرانی 
محصوالت داخلی، آیین نامه اجرایی مربوط به روش 
احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در 7 ماده 

به تصویب رساند.
وی گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، 
انجام حمایت  هدفمند  با هدف  و  تجارت  و  معدن 
و به موقع از سوی دولت آیین نامه اجرایی تبصره 
جزء )3( بند )الف( ماده )4( قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی در خصوص روش احراز عمق ساخت داخل و 

تحقق آن را به تصویب رساند.
وی افزود: در روند اجرایی این تصویب نامه سازمان 
برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه های نفت، نیرو، 
جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

با وزارت صمت همکاری خواهند کرد.
عمق  نامه،  آیین  این  اساس  بر  داد:  ادامه  هادوی 
عوامل  ارزش  سهم  مجموع  میزان  داخل،  ساخت 
ساخت  فرآیند  در  رفته  کار  به  نهاده های  و  تولید 

https://www.farsnews.ir/news/13990714000649/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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طراح ها  ما  مشکالتند.  حالل  ذاتا  طراحان، 
پیوسته در تالشیم تا فضایی انعطاف پذیر برای 
برای  کسب وکارها  به  کنیم،  ایجاد  مشتری ها 
بهبود افزایش سالمت و بهره وری کمک کنیم و 
تجارب فرهنگ اداری ای برایشان فراهم کنیم که 
آنها را از رقبا متمایز کند. ما می دانیم یک فرمول 
مشخص برای همه جواب نمی دهد و این حاال که 
در مواجهه با پاندمی کرونا هستیم، بیش از پیش 
بر ما نمایان شده است. تجربه مشترک همه ما در 
زمینه دورکاری، درس های زیادی به ما داده. اوال، 
تعداد بی شماری از شرکت ها و حتی در بعضی 
موارد، تمام شرکت های یک حوزه به این نتیجه 
رسیده اند که اگر شرایط کارمندها بهینه باشد، 
در خانه بهتر می توانند زمان کار کردن خود را 
مدیریت کنند که چیزی حدود 5۰ درصد زمان 
افراد است. گرچه بهره وری یکی از دغدغه های 
اساسی است، اما نیاز انسان ها به بودن در کنار 
یکدیگر نیز به همان اندازه مهم است، هم برای 

هم  و  اجتماعی  ارتباطات  برای  هم  شرکت ها، 
برای ماموریت و فرهنگ سازمانی. خوشبختانه، 
ابزارهای تعامل مجازی تا حدی به کارمندهایی 
ارتباط  خأل  که  کرده  کمک  دورند  هم  از  که 

حضوری را جبران و تیم سازی کنند.
سواالت  اینها  همه  آینده:  سال های  در  کار  محیط 
زیادی در ذهن ما و شما ایجاد می کند که محیط 
کار در سال 2021 و سال های پس از آن چه شکلی 
ارتباطات  کارآمد،  و  موثر  فضای  یک  بود؟  خواهد 
میان »همه« کارکنان را ارتقا می دهد، چه در یک 
باشند، چه درحال  ایده  تبادل  اتاق جلسه مشغول 
گفت وگو در آبدارخانه و چه درحال تماس تصویری. 
برای سازمان هایی که به دنبال افزایش معنا و هدف 
عمیقا  که  کارکنانی  و  هستند  رودررو  برخوردهای 
فعالیت  و  انسانی  ارتباط  ایجاد  جست وجوی  در 
جدیدی  رویکردهای  و  روش ها  هستند،  گروهی 
برای  بیشتری  اهمیت  باید  داشت.  خواهد  وجود 
»فضای ما« قائل شویم که امکان جلسات رودررو را 

در جاهای مختلف فراهم کند، مثل کافه های داخل 
سازمان و قطب های شبکه اجتماعی.

را  کار  محیط  بر  کرونا  تاثیر  که  همزمان  امروز، 
ارزیابی می کنیم باید به این دو سوال پاسخ دهیم: 
چه  سازمان  ماموریت  پیشبرد  در  ما  روزمره  »کار 
نقشی دارد و چطور انرژی الزم برای ادامه کارها را 
به دست آوریم؟« فرهنگ، درست مثل این ویروس 
نامرئی، همه جا هست و حضورش حس می شود. در 
فیزیکی، سنجیده تر  کار  محیط  در  فرهنگ  آینده، 
خواهد بود و همزمان باید فرهنگ مجازی سازمان 
چشمگیری  طرز  به  کرونا  بروز  زمان  از  که  نیز  را 
از  جدیدی  گروه های  کنیم.  حفظ  یافته،  رواج 
چابک  کارکنان  و  هستند  ظهور  درحال  رهبران 
و  نوآوری  تمرکز،  حفظ  طریق  از  انعطاف پذیر،  و 

خاقیت به موفقیت می رسند.
با توجه به این تحوالت بنیادی فرهنگی و رفتاری 
باید  طراحان  داده،  رخ  گذشته  ماه  شش  طی  که 
اساسی  سوال های  سری  یک  خود  مشتری های  از 
امروز، چه  و  بپرسند. محیط کار پساکرونا چیست 
دنیای  در  است؟  مهم  کارمندها  برای  واقعا  چیزی 
پر از کرونا، آیا سنت »هر نفر یک کامپیوتر« معنا 
خواهد داشت؟ آیا باید به جای این چیزها، فضای 
فیزیکی را صرفا برای جلسات، تعامات و ارتباطات 
تقویت ماموریت سازمان، چه  برای  طراحی کنیم؟ 
ابزارها و فضاهایی در اختیار کارکنان بگذاریم تا در 

خانه »یا« در اداره، بازدهی داشته باشند؟
درباره  طراحان  که  سال هاست  سیال:  کار  محیط 
فضایی  کرده اند؛  صحبت  سوم«  »فضای  مفهوم 
استفاده  کردن  کار  برای  که  اداره  یا  خانه  جز  به 
می شود، مثل فضاهای مشترک یا کافی شاپ ها. آیا 
وقت آن رسیده که ادارات سنتی نیز در این گروه 
فراهم  ادارات،  کاربرد  بگیرند؟ سال های سال،  قرار 

آوردن یک فضای اختصاصی برای کارکنان بود. آیا 
از  آن،  به جای  و  بگذاریم  کنار  را  کاربرد  این  باید 
ادارات به عنوان »فضای جلسات« استفاده کنیم؟ آیا 
باید ادارات را طوری طراحی کنیم که به تعامل و 

ارتباطات کمک کند؟
پیشنهاد ما، یک رویکرد ترکیبی است: یک فضای 
کار سیال که هم مجازی است و هم فیزیکی. تیم ها 
باید در هر دو زمینه، نوآوری به خرج دهند. باید از 
است،  به خودش  منحصر  که  فرد  هر  کاری  سبک 
حمایت شود و به کارمندها آزادی عمل داده شود 
همکارانشان  با  می خواهند  که  کنند  انتخاب  تا 
خاصه  دور.  راه  از  یا  کنند  دیدار  جلسه  اتاق  در 
اینکه، مهم ترین اصل، ایجاد فضاهایی برای ارتباط 
و همکاری با یکدیگر است که به محیط کار، معنا 
دهند و به ما انرژی الزم برای انجام کار تاثیرگذار 
»فضاهای  طریق  از  این  ادارات،  در  موفقیت.  و 

جلسات« و »تریبون ها« ممکن خواهد شد.
مدل ترکیبی را می توانیم در صورت لزوم، به چند 
چهار  تیم های  برای  تیمی،  صمیمی  نسبتا  فضای 
نفره تقسیم کنیم که کارمندها هم بتوانند در این 
فضا روی وظایف خودشان تمرکز کنند و هم جلسه 
تشکیل دهند )البته اگر پروتکل های بهداشتی اجازه 
تیم های  برای  قبیل  این  از  فضاهایی  ایجاد  دهد(. 
و هم  باشند  انجام وظایف  مناسب  کوچک که هم 
که  می کنند  کمک  جلسات،  تشکیل  برای  جایی 
هم  و  باشند  جریان  در  سیال  به صورت  کارها  هم 

تعامات صورت بگیرند.
اداره، یک مقصد است نه یک پیش فرض: همزمان 
ایجاد یک  بر  باید عاوه  آینده،  به سوی  با حرکت 
موضوعات  یک سری  درباره  موثر،  تجربه حضوری 
تجدیدنظر کنیم، از جمله اینکه محیط کار چطور 
و  روحی  سامت  و  کاری  سبک  پشتوانه  می تواند 

اهمیت روابط اجتماعی در طراحی محیط های کاری

دورکاری؛ تحول اجتناب ناپذیر کار در پساکرونا

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3698329-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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	عرضه دستگاه ضدعفونیکننده دست با 20 درصد تخفیف
	توئیت گشت
	باید به عملکرد وزارت نفت در پارس جنوبی امتیاز میدادیم؛ نه کارت زرد
	انتخاب نام مناسب براي اپليكيشن خدمات غيرحضوري برق ايران
	آگهي مزايده فروش برق توربينهاي انبساطي 2 نيروگاه منتشر شد/ استفاده از برق نيروگاهها براي استخراج رمز ارز
	صرفهجویی 25 هزار میلیارد تومانی صنعت برق با نوسازی نیروگاههای حرارتی
	سایت " برق امید" راه اندازی شد
	اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یوروی دیجیتال به جای پول نقد
	 ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت برق هستهای ایران افزوده میشود
	دهها میلیارد دلار از ذخایر بانکمرکزی 
در دیگر کشورها مسدود است
	تشدید تورم در صورت بیتوجهی مجلس به اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی


	ضرورت تعیین تکلیف قراردادها در فرصت تنفس سه ماهه
	اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت درباره تعویق برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه نفت
	برگزاری ششمین دوره کنگره راهبردی نفت و نیرو بهصورت مجازی
	حائری:کاهش رشد پیک به یک درصد حاصل یک کار جمعی بود
	الجزایر به بازسازی بخش انرژی لیبی کمک می کند
	ثبت اختراع دستگاه حذف اشباع ترانسفورماتور جریان در صنعت برق
	هر کیلووات ساعت برق خورشیدی و بادی میانگین ۶۰۰ تومان
	عراق به دنبال خودکفایی در تولید بنزین
	تفاهم با دولت برای اعمال 12 حکم اصلاح ساختار در بودجه 1400
	بخشنامه اخیر وزارت صمت باعث رسوب کالا در گمرکات و تعطیلی تولید میشود
	امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل میشود



	Button 109: 
	Button 1021: 
	Button 1022: 


