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پایبندی  برای  سندیکا  پیگیری های  از  گزارشی  جلسه  این  در   
کارفرمایان به قرارداد تیپ ابالغ شده از سوی توانیر و نیز تاکید بر 
بازنگری آن ارائه و بر همین اساس مقرر شد در جلسه ای با معاون 
بخشنامه  ابالغ  لزوم  بر  نمایندگان سندیکا  توانیر  توزیع  هماهنگی 
پیاده سازی  و  تیپ  قرارداد  ابالغ  توزیع،  به شرکت های  ارز  جبرانی 

فهارس بهای توزیع بطور جدی تاکید نمایند.
در ادامـه جلسـه، گزارشـی از پیگیری هـای سـندیکا در خصـوص 

نهایی سـازی بخشـنامه تنقیـح و تلخیـص حـق بیمه مقاطعـه کاران  
توسـط رییـس کمیتـه حقوقـی و قـراردادی سـندیکا ارائه شـد. در 
ایـن گـزارش بـه موافقـت سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا اصالحـات 
بخـش  تکمیلـی  پیشـنهادات  ارائـه  لـزوم  و  سـندیکا  پیشـنهادی 
خصوصـی بـرای تعییـن تکلیـف بخـش تجهیـزات اشـاره و عنـوان 
شـد کـه پیشـنهاد سـازمان تامیـن اجتماعـی مبنـی بـر این اسـت 
کـه خریـد تجهیـزات معـاف از حـق بیمـه اسـت ولـی فـروش آن 
مشـمول حـق بیمـه مصـوب خواهـد بـود کـه ایـن موضـوع مـورد 
تاییـد بخـش خصوصـی نیسـت. در همیـن راسـتا بـر ایـن مسـاله 
تاکیـد شـد که سـندیکا با مشـارکت توانیـر و اتاق تهـران به صورت 
جـدی بـه دنبـال رفـع ابهامـات بخشـنامه مذکـور اسـت و تـالش 
کـه  نهایـی  بخشـنامه  از شـمول  را  جـاری  قراردادهـای  می کنـد 
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تلخیـص و تنقیـح قراردادهـای 14 تـا 14/11 در 
حـوزه حق بیمـه قراردادهـای پیمانی اسـت، خارج 
کنـد تـا از بروز مشـکالت جدیـد برای اجـرای این 
قراردادهـا جلوگیری شـود. همچنین بـر این تاکید 
شـد که شـفافیت و غیرقابـل تغییر و تفسـیر بودن 
بخشـنامه های تامیـن اجتماعـی از اهمیـت زیـادی 
برخـوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس ضمـن تقدیـر از 
تالش های صورت گرفته از سـوی نمایندگان هیأت 
مدیـره و دبیرخانـه سـندیکا، مقرر شـد این موضوع 
تـا رسـیدن بـه نتیجـه نهایـی و کسـب دسـتاورد 
 مشـخص جـزو ماموریت های اصلی سـندیکا باشـد.
اقدامـات  خصـوص  در  گزارشـی  جلسـه  ایـن  در 
انجـام شـده در حـوزه رفـع مشـکالت قـراردادی 
اعضـا توسـط رییس کمیتـه حقوقـی و قراردادهای 
سـندیکا ارائـه و بـه چهـار راهـکار تدویـن شـده 
اشـاره شـد. فعـال شـدن مکانیـزم آحـاد بهـا در 
صـورت عـدم صدور بخشـنامه جبرانی نسـل سـوم 
تـا نیمـه آذرمـاه و قبـل از پایـان دوران تنفـس، 
ابـالغ و الزامـی شـدن قـرارداد تیـپ بـرای تمامـی 
شـرکت های توزیـع، غربالگری قراردادهـای متوقف 
حـوزه توزیـع براسـاس میـزان تحقـق نقدینگـی و 
بررسـی مـوردی باقیمانـده قراردادهـا کـه مربـوط 
بـه سـال جـاری هسـتند و همچنین ابـالغ فهارس 
ایـن  عمومـی  مجمـع  طریـق  از  توزیـع  بهـای 
شـرکت ها، از جملـه ایـن راهکارهـا هسـتند کـه به 
دلیـل عـدم همراهـی معاونـت هماهنگـی توزیـع، 
پیاده سـازی آنهـا در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. بر 
همیـن اسـاس مقـرر شـد سـندیکا طـی جلسـه  با 
مدیـران شـرکت توانیـر مـوارد مذکـور را به صورت 
کامـل تشـریح و ابهامات و موانع موجـود را برطرف 
کنـد. همچنیـن بـه ایـن موضـوع اشـاره شـد کـه 
شـرکت توانیـر بـه دلیـل عدم دسترسـی بـه منابع 

سندیکا+/ انرژی 

مالـی مکفـی بـا غربالگـری قراردادهـا بـر مبنـای 
نقدینگـی مـورد نیـاز موافـق اسـت اما بـرای پیاده 
سـازی آن به ابالغیه ای شـفاف از سوی وزارت نیرو 
نیـاز دارد. بـر ایـن اسـاس مقـرر شـد سـندیکا یک 
نشسـت مشـترک بـا معاونت بـرق و انـرژی وزارت 
نیـرو برگـزار و صـدور ابالغیـه ای از سـوی وزارت 
نیـرو بـرای توانیر به منظـور غربالگـری قراردادهای 
متوقـف حـوزه انتقـال بـر اسـاس میـزان نقدینگی 

مـورد نیـاز را پیگیـری نمایـد.
***

همچنیـن هشـتاد و پنجمیـن جلسـه دوره هفتـم 
ایـران،  بـرق  صنعـت  سـندیکای  هیـات  مدیـره 
اعضـای  حضـور  بـا  جـاری  سـال  آذر  هجدهـم 
صـورت  بـه  سـندیکا  بازرسـین  و  مدیـره  هیـات 
برخـط برگـزار شـد. در ابتـدای جلسـه گزارشـی از 
اقدامـات اخیـر توسـط دبیر سـندیکا ارائه شـد. در 
ایـن گزارش به جلسـه نماینـدگان هیـأت مدیره با 
معـاون وزیر نیـرو در خصوص تمدیـد دوره تنفس، 
کشـور  کل  دادسـتان  قضایـی  معـاون  بـا  جلسـه 
معـاون  بـا  اعضـا، جلسـه  در خصـوص مشـکالت 
مشـکالت  در خصـوص  توانیـر  توزیـع  هماهنگـی 
قـراردادی اعضـا در حـوزه توزیـع، تهیـه و ارسـال 
گـزارش چالش هـای صنعت بـرق در تامیـن فلزات 
و راهکارهـای پیشـنهادی بـه وزارت صمـت، تهیـه 
پیشـنهادات سـندیکا در خصـوص الیحـه بودجـه 
14۰۰ و بروزرسـانی مطالبـات اعضـا و پیگیـری از 
شـرکت توانیـر اشـاره شـد. همچنیـن اسـتعالم از 
اعضـا در خصـوص عملکـرد بانک هـا در عمـل بـه 
مصوبـات سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد، ارائه 
پیشـنهادات سـندیکا در خصوص بخشـنامه تنقیح 
بـرای تعییـن حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـکاری 
بـه اتـاق تهـران، پیگیـری موضـوع سـاخت داخـل 

صمـت،  وزارت  داخـل  سـاخت  مرکـز  رئیـس  از 
انعقـاد قـرارداد ایجـاد پنجـره واحد بـرای کلینیک 
خدمـات سفارشـی سـندیکا و جلسـه بـا مدیرعامل 
شـرکت توانیـر و رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلس 
بـه منظـور پیگیـری مطالبـات شـرکت های عضـو 
 نیـز بخـش دیگـری از گـزارش دبیـر سـندیکا بود.
شـده  انجـام  نظرسـنجی  از  گزارشـی  ادامـه  در 
بیمـه  خدمـات  کیفیـت  خصـوص  در  اعضـا  از 
بیمه گـران  قیمت هـای  بررسـی  و  تکمیلـی 
مقـرر شـد  و  ارائـه  قـرارداد جدیـد  بـرای  معتبـر 
آتـی  سـال  بـرای  اعضـا  تکمیلـی  بیمـه  قـرارداد 
 نیـز طبـق رونـد سـال های گذشـته تمدیـد شـود. 
در بخـش بعـدی جلسـه بـا توجه بـه اینکه مسـاله 
نحـوه قیمت گـذاری کاالهـای انحصـاری بـه عنوان 
در  پیمانـکار  شـرکت های  چالش هـای  از  یکـی 
جلسـات گذشـته هیات مدیـره، مورد بررسـی قرار 
گرفتـه بـود ضمـن انتقـاد از عـدم تبییـن سـاخت 
داخـل و عمـق سـاخت در وزارت صمت، مقرر شـد 
ایـن موضـوع را بـا توانیـر مطـرح و اقدامـات الزم 
را بـه منظـور مذاکـره بـا شـرکت های تولیدکننـده 
همچنیـن  پذیـرد.  صـورت  انحصـاری  تجهیـزات 
کاالهـای  ایـن  تامیـن  لـزوم  موضـوع  شـد  مقـرر 
ایـن  تفکیـک  و  کارفرمایـان  سـوی  از  انحصـاری 
را  از قراردادهـای شـرکت های پیمانـکاری  بخـش 
 تـا رسـیدن بـه یـک راه حـل اساسـی دنبال شـود.
در ادامـه جلسـه دبیر سـندیکا گزارشـی از جلسـه 
نماینـدگان هیـات مدیـره با معـاون بـرق وزیر نیرو 
در خصـوص نتایـج اقدامـات انجـام شـده در دوره 
در  نیـرو  وزارت  تصمیمـات  و  ماهـه  سـه  تنفـس 
خصـوص قراردادهـای بالتکلیـف صنعت بـرق ارائه 
کـرد. در ایـن گـزارش بـر ایـن مسـاله تاکیـد شـد 
که سـندیکا در جلسـه مذکـور تمدیـد دوره تنفس 

اولویت بنـدی  و  غربالگـری  تعییـن  تکلیـف،  تـا 
قراردادهـا را به عنـوان اصلی ترین درخواسـت خود 
مطـرح کرده اسـت. بـه موافقت ضمنـی معاون برق 
وزیـر نیـرو بـا تمدید دوره تنفـس تا پایـان دی ماه، 
هماهنگـی مکاتبـه وزیر نیرو بـا سـازمان برنامه در 
خصـوص لـزوم تعیین تکلیـف قراردادهـای صنعت 
بـرق و حضور فعال تـر وزارت نیرو در شـورای عالی 
فنـی به منظور سـاماندهی بـه قراردادهـای متوقف 
 به عنوان مهمترین مصوبات این جلسـه اشـاره شد. 
ارائـه گزارشـی از جلسـه نماینـدگان سـندیکا بـا 
معـاون قضایـی دادسـتانی کل کشـور محـور بعدی 
معـاون  تاکیـد  بـه  ایـن گـزارش  بـود. در  جلسـه 
قضایـی دادسـتان کل کشـور بـر دفاع این دسـتگاه 
از تولیـد و اشـتغال و اینکـه هرگونه اقدام سـازمان 
بازرسـی در مـورد قراردادهـا بـرای ارائـه حکـم بـه 
دادسـتانی ارجـاع خواهد شـد اشـاره شـد. از اینرو 
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن جلسـه معـاون قضایی 
جلسـات  برگـزاری  بـرای  کشـور  کل  دادسـتانی 
مشـترک بین دادسـتانی، سـازمان بازرسـی، توانیر 
و سـندیکا بـه منظور هم اندیشـی و تدویـن راهکار 
آمادگـی  اعـالم  نیـز  فیمابیـن  چالش هـای  بـرای 
نمـوده، مقرر شـد سـندیکا موضوعات مرتبـط را به 
 معـاون قضایی دادسـتانی کل کشـور منعکس کند. 
 در بخـش پایانـی ایـن جلسـه مـوارد منـدرج در 
نامـه آقـای مهنـدس فریـدون محمودیـان کـه از 
طـرف شـرکت فولمـن به صـورت عمومـی منتشـر 
شـده اسـت مـورد بررسـی قـرار گرفت و مقرر شـد 
روابـط عمومی سـندیکا جهـت تنویر موضـوع برای 
اعضـای محتـرم و نهادهایـی کـه در نامـه مذکـور 
پاسـخ  یـک  تهیـه  ضمـن  قرارگرفته انـد،  خطـاب 
منطقـی و مناسـب ، جوابیـه را جهت حفظ شـأن و 

جایـگاه سـندیکا، منتشـر نمایـد.



3

برق و انرژی شماره  2791 8 دی 99

قیمت.بیت.کوین.باز.هم.افزایش.
یافت

بازهم. کوین. بیت. قیمت. گذشته. ساعات. طی.
افزایش.یافت.اما.پس.از.مدتی.دوباره.نزولی.شد.

الملل  بین  اقتصاد  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، در معامالت 
شب گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت 
کوین از 28 هزار دالر فراتر رفت و برای مدت زمان 
لمس  را  دالر  و 3۰۰  هزار   28 رقم  حتی  کوتاهی 

کرد.
البته طی معامالت اخیر، و به گزارش کوین مارکت 
کپ، قیمت بیت کوین به زیر 27 هزار دالر رسیده 
و حدود 26 هزار و 6۰۰ دالر در حال معامله است.

بازار  سمت  به  گذشته  هفته  سهامداران  برخی 
جهانی ارزهای مجازی آمده اند تا از محل حضور در 
این بازار دارایی های خود را از خطر تورم حفظ کرده 

و از طرف دیگر از افت ارزش آنها جلوگیری کنند.
به طور کلی با این افزایش قیمت بیت کوین، ارزش 
دالر  میلیارد   52۰ حدود  به  مجازی  ارز  این  بازار 
در  تسال  و  ویزا  اپل،  فیس بوک،  از  پس  و  رسیده 
گرفته  قرار  دنیا  ارزشمند  برند  یازدهمین  جایگاه 

است. 
بیت کوین 12 سال پیش توسط یک فرد ژاپنی به 
نام ساتوشی یاکاموتو، اختراع شد و از سال 2۰۰9 
معامالت آن آغاز شده است. فناوری معامالت بیت 
کوین مبتنی بر فناوری بالک چین است و مبادالت 
در  افراد  و  نیست  مرکزی  بانک  هیچ  نظر  زیر  آن 
بالک چین به صورت مستقیم داد و ستد می کنند. 

ارزان.ترین.منطقه.جهان.برای.
استخراج.بیت.کوین

منطقه.اسکاندیناوی.به.لطف.کاهش.قیمت.برق.

برای.استخراج. به.منطقه.جذابی. بار.دیگر. یک.
ارزهای.رمزنگاری.شده.تبدیل.شده.است.

به گزارش ایسنا، بارانی ترین آب و هوا در 2۰ سال 
گذشته تولید نیروگاههای برق آبی را افزایش داده 
و قیمت برق در سوئد و نروژ را به یکی از ارزانترین 
اشباع  است.  کرده  تبدیل  جهان  در  برق  قیمتهای 
تولید برق که مهمترین ماده خام در استخراج سکه 
های مجازی است، با سالی مصادف شده که قیمت 

بیت کوین سه برابر شده است.
ای  رایانه  های  مزرعه  در  دیجیتالی  ارزهای  این 
الگوریتمهای پیچیده  عظیم استخراج می شود که 
ای را در سالنهایی به بزرگی آشیانه های فرودگاه 
پردازش می کنند. برق در این فرآیند بسیار ضروری 
است و عملیات استخراج بیت کوین گاهی به اندازه 
دینامیکهای  کند.  می  مصرف  برق  خانه  هزار   7۰
بیت  بزرگ  کنندگان  استخراج  به  بازار  فعلی 

چین،  مانند  کشورهایی  برای  جایگزینهایی  کوین 
بیت  استخراج  محل  معموال  که  کانادا  و  قزاقستان 

کوین هستند، فراهم کرده اند.
دلیل  به  ضعیف  سود  حاشیه  سال  چند  از  پس 
هزینه های باالتر برق و قیمتهای پایین اکثر ارزهای 
مجازی، اقبال به استخراج کنندگان بیت کوین رو 
منطقه  این  به  که  ماینرها  از  بسیاری  است.  کرده 
جذب شده بودند در جریان آخرین افزایش در سال 

2۰17 آن را ترک کردند.
جنسیس  شرکت  عملیاتهای  مدیر  سالتر،  فیلیپ 
سوئد  "بودن"  شهر  در  سنتری  دیتا  که  ماینینگ 
اداره می کند، در این باره گفت: کسانی که مانند ما 
در دوره دشوار ماندند، اکنون کامال راضی هستند. 
زمانی بود که به هیچ وجه سود نمی کردیم اما در 
برابر  سه  از  بیش  ما  سودآوری  گذشته  سال  طول 

شده است.
آب و هوای بارانی غیرمعمول به همراه دمای هوای 
به  را  اسکاندیناوی  منطقه  در  آبی  ذخایر  مالیم 
باالترین سطح در بیش از 2۰ سال گذشته رسانده 
و این منطقه را با ظرفیت تولید فراوانی روبرو کرده 

های  دوره  برای  برق  قیمتهای  نتیجه  در  است. 
طوالنی به زیر صفر سقوط کرد. میانگین قیمتهای 
امسال حدود یک سوم قیمت برق در آلمان است 

که بزرگترین بازار برق اروپا به شمار می رود.
انرژی،  المللی  بین  آژانس  عضو   3۰ میان  در  نروژ 
سال گذشته ارزانترین قیمت برق را برای کاربران 
صنعتی داشت. همچنین در نیمه اول سال 2۰2۰ 
اروپا  اتحادیه  در  غیرخانگی  برق  قیمت  ارزانترین 
قرار  ایسلند  از  باالتر  اندکی  فاصله  با  و  داشت  را 
گرفت که یک مکان جذاب دیگر برای استخراج ارز 

دیجیتالی است.
مزیت محیط زیستی اصلی استخراج ارز دیجیتالی 
برق  تولید  که  است  این  اسکاندیناوی  منطقه  در 
و  گیرد  می  صورت  آالیندگی  انتشار  بدون  تقریبا 
بادی  نیروی  و  ای  هسته  آبی،  برق  تولید  شامل 
است. این موضوع برای بسیاری از سرمایه گذاران 
موسسه ای که به ارزهای دیجیتالی جذب شده اند، 
به میزان فزاینده ای اهمیت یافته و یکی از دالیل 
اصلی جهش اخیر قیمتها بوده است. استخراج ارز 
ریسک  پروفایل  اسکاندیناوی  منطقه  از  دیجیتالی 

سیاسی بیت کوین را کاهش می دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مقایسه قیمت برق در 
یارانه  و  هزینه  مالیات،  تفاوتهای  دلیل  به  جهان 
میان صنایع و مناطق، دشوار است. در یک بررسی 
یک  برق  های  هزینه  مقایسه  به  که  جهانی  بانک 
بود،  پرداخته  کشور  هر  پایتخت  در  فرضی  انبار 
کشورهای سوئد و نروژ پایینتر از چین اما باالتر از 
سایر مناطق استخراج ارز دیجیتالی مانند قزاقستان 

و مغولستان قرار گرفتند.
هزینه برق اهمیت بیشتر از این هم پیدا خواهد کرد 
زیرا محاسبات مورد نیاز برای تولید هر بیت کوین 

به طور پیوسته افزایش پیدا می کند.
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مدیرکل.دفتر.طرح.های.تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.
ساتبا.خبر.داد:

آغاز.ثبت.نام.مشترکان.پر.
مصرف.برای.پنل.خورشیدی

طرح.های. دفتر. مدیرکل. .- ایرنا. .- تهران.

تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.ساتبا.گفت:.ثبت.نام.

از. استفاده. برای. خانگی. مصرف. پر. متقاضیان.

پنل.های.خورشیدی.به.صورت.اقساطی.در.سایت.
ساتبا.آغاز.شده.است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت نیرو، »محمدتقی 
زیاری« افزود:مقرر است با توجه به محدودیت های 
منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای ثبت شده در 
مناطق مختلف در سایت ساتبا، یک استان به عنوان 

مرحله آزمایش اجرایی طرح انتخاب شود.
خانگی  خورشیدی  سامانه  یک  احداث  هزینه  وی 
کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 6۰۰ وات را حدود 
از مشخص شدن  و  کرد  اعالم  ریال  میلیون   15۰
ساز و کار ثبت نام متقاضیان برای نصب سامانه های 

خورشیدی کوچک مقیاس خبر داد.
زیاری با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در وزارت 
پرمصرف  مشترکان  مشارکت  ترغیب  برای  نیرو 

اجرایی کردن طرح سامانه های  برای  بخش خانگی 
امید،  برق  قالب  در  مقیاس  کوچک   خورشیدی 
خانوار  هر  برای  طرح  این  در  کرد:  خاطرنشان 
یک  احداث  است،  متقاضی  که  خانگی  پرمصرف 
سامانه با ظرفیت اسمی حدود 6۰۰ تا 7۰۰ وات با 

حمایت دولت در نظر گرفته شده است.
خانگی  مصرف  پر  متقاضیان  ثبت نام  افزود:  وی 
به  با توجه  آغاز شده و مقرر است  در سایت ساتبا 
محدودیت های منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای 
یک  ساتبا،  سایت  در  مختلف  مناطق  در  ثبت شده 

استان به عنوان پایلوت اجرایی طرح انتخاب شود.
زیاری خاطرنشان ساخت:  بر این اساس مدل تامین 
مالی این طرح، سرمایه گذاری الزم از طریق اخذ وام 
قرض الحسنه از سیستم بانکی توسط متقاضی صورت 
انجام  دولت  توسط  وام  سود  پرداخت  و  می پذیرد 
طرح  این  در  داد:  ادامه  مسوول  مقام  این  می شود. 
معرفی ضامن و همچنین بازپرداخت اقساط اصل وام 
طی مدت زمان 3۰ ماهه )یا حداکثر 3 سال( باید 
توسط متقاضی انجام پذیرد. وی گفت: بر اساس رویه 
اجرایی طرح، مبلغ وام اخذ شده توسط متقاضیان در 
اختیار شرکت های مجری ذی صالح قرار می گیرد و 
سامانه های خودتأمین خورشیدی از این محل اجرایی 
می شوند و هیچ گونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار 
نمی گیرد. زیاری ضمن اشاره به برآورد فنی متوسط 
عملکرد یک سامانه خورشیدی 6۰۰ واتی به میزان 
9۰ کیلووات ساعت در ماه بر اساس شرایط اقلیمی 
کشور، از پیش بینی کاهش هزینه های برق در قبوض 
برق به میزان تقریبی 3۰۰ تا 4۰۰ هزار ریال در ماه 
خبر  متقاضی(  تعرفه  مختلف  پله های  با  )متناسب 
برق  پیشتر سخنگوی صنعت  ایرنا،  گزارش  به  داد. 
گفت: پنل های خورشیدی طرح برق امید به صورت 
اقساطی در اختیار مشترکان پرمصرف قرار می گیرد.

ایران.صادرات.گاز.به.عراق.را.کاهش.داد
عدم.پرداخت.صورتحساب.های.گاز.خریداری.شده.از.ایران.باعث.شده.این.کشور.صادرات.خود.به.

دومین.تولیدکننده.بزرگ.نفت.اوپک.را.تا.روزانه.5.میلیون.مترمکعب.پایین.بیاورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ایران میزان صادرات گاز طبیعی به عراق را به خاطر عدم 
پرداخت صورتحساب های این کشور کاهش داد. به این ترتیب، احتمال کمبود بیشتر برق در بغداد و سایر 

شهرهای بزرگ عراق افزایش می یابد.
 احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در یک مصاحبه گفت ایران از دو هفته پیش صادرات گاز به عراق 
را که برابر با 5۰ میلیون مترمکعب در روز بود پایین آورده و حاال عراق تنها روزانه 5 میلیون مترمکعب گاز 

از ایران دریافت می کند.
 وی اضافه کرد دولت ایران اعالم کرده عرضه گاز به عراق را از روز یکشنبه تا سه میلیون مترمکعب در روز 

پایین می آورد اما این اقدام هنوز اجرایی نشده است.
 عدم پرداخت صورتحساب های گاز خریداری شده از ایران باعث شد این کشور صادرات خود به دومین 

تولیدکننده بزرگ نفت اوپک را پایین بیاورد. عراق حدود 2.7 میلیارد دالر به ایران بدهکار است.
 احمد موسی گفت تولید برق در عراق در نتیجه کاهش عرضه گاز ایران حدود 7 گیگاوات پایین آمده است. 

بغداد و سایر مناطق مرکزی عراق ضربه سختی از کمبود برق خورده اند.
وی اضافه کرد با وجود اینکه عرضه گاز ایران به عراق مختل شده ولی واردات برق همچنان مانند قبل 

ادامه دارد.
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فرصتی.تازه.برای.دیده.شدن.

تالش.هایتان.در.خلق.ارزش.از.
دارایی.های.فیزیکی

قابل.توجه.مدیران.فنی،.تعمیرات،.بهره.برداری،.
مهندسی.در.سازمان.های.تجهیز.محور

دارایی های  مدیریت  جایزه  برگزاری  دوره  ششمین 
و  صنایع  حضور  با   PAMAWARD فیزیکی 

سازما ن های تجهیز محور
نیرو )برق، آب و خدمات رسانی شهری(

اساس  بر  توانیر  زیرمجموعه  های  شرکت  ارزیابی   
ابالغ  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  نظامنامه  مدل 

شده سال 99
تجارب  اساس  بر  آبفا(  )ویژه  نیرو  ارزیابی صنعت   

موفق ایران و جهان
 نفت، گاز، پتروشیمی

دارایی های  مدیریت  نظامنامه  اساس  بر  ارزیابی   
IAM فیزیکی و سند

ایزو  و  تعالی  مدل های  تطبیق  اساس  بر  ارزیابی   
55۰۰۰

حمل  ساختمان،  معادن،  فلزات،  )خودرو،  صنعت   
و نقل و ...(

3 UPTIME ارزیابی بر اساس مدل تعالی 
 ارزیابی تطبیقی با تجارب موفق ایران و جهان

 مهلت ثبت نام تا 8 بهمن 99
دانلود برشور: 

http://pamaward.ir/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 1 / P A M C O -

POSTER-V2-2.pdf
 براي اطالعات بيش�ت با ما در ارتباط باشيد.

۰۲۱۸۸۴۷۲۸۰۸
www.PAMAWARD.ir

براساس.اعالم.بانک.مرکزی؛

مرحله.سوم.طرح.رمز.دوم.پویا.
از.امروز.عملیاتی.می.شود

بانک.مرکزی.اعالم.کرد:.مرحله.سوم.طرح.رمز.

الگوی. استانداردسازی. راستای. در. پویا. دوم.

پیامک.رمز.پویا.از.امروز.در.تمام.بانکها.اجرا.می.
شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از تاریخ 
1399.1۰.8 با هدف افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی 
مبتنی بر رمز دوم پویا، پیامک های ارسالی برای مشتریان 
حاوی اطالعات کامل تراکنش اعم از نوع تراکنش، مبلغ 
تراکنش و دریافت کننده وجه خواهد بود. همچنین الزم 
به ذکر است رمز دریافتی در بازه زمانی محدود و فقط 
برای همان تراکنش درخواستی معتبر بوده و از تاریخ 
اقالم تراکنش  از  1399.1۰.1۰ در صورتی که هریک 
)نوع، مبلغ و دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت 
شده معتبر نبوده و تراکنش انجام نخواهد شد. این اقدام 
در راستای افزایش امنیت تراکنش های مبتنی بر رمز دوم 
پویا انجام شده و نقش مهمی در کاهش جرایمی همچون 
فیشینگ و سایر اقالم کالهبرداری مبتنی بر تراکنش دارد. 
گفتنی است با اجرای طرح رمز دوم پویا از سال گذشته 
تاکنون آمار تراکنش های مشکوک بیش از 85 درصد 

کاهش یافته است.

http://pamaward.ir/wp-content/uploads/2020/11/PAMCO-POSTER-V2-2.pdf 
http://pamaward.ir/wp-content/uploads/2020/11/PAMCO-POSTER-V2-2.pdf 
http://pamaward.ir/wp-content/uploads/2020/11/PAMCO-POSTER-V2-2.pdf 
http://pamaward.ir/wp-content/uploads/2020/11/PAMCO-POSTER-V2-2.pdf 
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تسریع.در.پرداخت.بدهی.
صنعت.برق.از.طریق.بودجه.

۱4۰۰/.قیمت.تکلیفی.برق.باید.
۱۹۰.تومان.باشد

شرکت. اقتصادی. وامور. برنامه.ریزی. معاون.

مدیریت.تولید،.انتقال.و.توزیع.نیروی.برق.ایران.

گفت:.حذف.صنعت.آب.و.برق.از.شمول.تبصره.

۱4.در.الیحه.بودجه.سال.آینده.کمک.موثری.به.
تسریع.در.پرداخت.بدهی.های.این.صنعت.است.

برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط  گزارش  به 
رجبی  مصطفی  ایرنا،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایران 
مشهدی روز دوشنبه اظهار کرد: الیحه بودجه سال 
14۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال 

تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد.
سال  بودجه  قانون   14 درتبصره  داد:  ادامه  وی 
به  برق  فروش  از  ناشی  منابع  بود  شده  تاکید   99
در صنعت  هفته   2 مدت  به  بایست  می  مشترکان 

برق باقی بماند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: این باقی 
ماندن دو هفته ای سبب می شد از محل آن بتوان 
تا  شود  اقدام  خصوصی  بخش  از  برق  خرید  برای 

پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند.
از سوی  این موضوع  رعایت  رجبی مشهدی گفت: 
سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیازهای کالن این 
سازمان به درستی انجام نمی گرفت و وقفه ای در 

کار ایجاد می کرد.
برق  صنعت  برای  مذکور  وقفه  اینکه  بیان  با  وی 
مشکل ساز می شد، خاطرنشان ساخت: در الیحه 
بودجه ای که برای سال آینده تدوین شده این امر 
مورد توجه جدی قرار گرفت و صنعت آب و برق از 

شمول تبصره 14 حذف شد.

ادامه  توانیر  شرکت  اقتصادی  ریزی  برنامه  معاون 
داد: حدف صنعت آب و برق از شمول این تبصره 
سبب خواهد شد منابع صنعت به سرعت در اختیار 
این  نیازهای  سایر  و  پیمانکاران  تولیدکنندگان، 
صنعت  این  به  بزرگی  کمک  که  قرارگیرد  صنعت 

است.
نمایندگان  کرد:  ابرازامیدواری  مشهدی  رجبی 
گام  الیحه  این  تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس 

موثری در کمک به صنعت برق کشور برداند.
وی نکته مثبت دیگر الیحه بودجه سال آینده کل 
کشور را نحوه تسویه مطالبات مالیاتی پیمانکاران و 

تولیدکنندگان صنعت برق کشور دانست.
سخنگوی صنعت برق افزود:در بند و تبصره 5 الیحه 
بودجه پیشنهاد خوبی درباره مطالبات مالیاتی آمده 
که نیازمند آن است که به تصویب نمایندگان مجلس 
برسد تا برای کمک به پیمانکاران و تولیدکنندگان 

بخش برق مورد استفاده قرار گیرد.
رجبی مشهدی گفت: در مجموع و با تصویب این 
بند می توان از بخشی از منابعی که حاصل از تفاوت 
قیمت تکلیفی برق و قیمت فروش آن است استفاده 

کرد.
وی ادامه داد: قیمت تکلیفی برق باید 19۰ تومان 
باشد در حالی که اکنون 8۰ تومان به فروش می 

رسد.
افزود:  توانیر  شرکت  اقتصادی  ریزی  برنامه  معاون 
اختیار  در  می  قیمتی  فاصله  این  از  حاصل  منابع 
تولیدکنندگان و پیمانکاران برق قرار گرفته تا برای 

تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی آنها استفاده شود.
الیحه بودجه سال آینده 12 آذرماه تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شد. منابع و مصارف الیحه بودجه 
سال 14۰۰ کل کشور بیش از 24 میلیون و 357 
هزار و 78 میلیارد و 986 میلیون ریال تعیین شده 

است.

مصرف.مازوت.در.نیروگاه.ها.به.
دلیل.جلوگیری.از.خاموشی

و. مایع. سوخت. از. استفاده. و. مخازن. بودن. پر.

متهم. عنوان. به. نیروگاه.ها. در. مازوت. ویژه. به.

اصلی.آلودگی.هوا.در.تهران.معرفی.می.شود،.اما.

سخنگوی.شرکت.پاالیش.و.پخش.فرآورده.های.

نفتی.در.این.باره.می.گوید:.علت.استفاده.از.این.

سوخت،.نه.پر.بودن.مخازن.مازوت.بلکه.کمبود.
گاز.و.جلوگیری.از.خاموشی.است.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایرن 
به نقل از خبرگزاری ایرنا، آلودگی هوا در تهران در 
نیمه دوم سال تقریبا به سنتی هر ساله تبدیل شده 
با بهبود  تا  و اگرچه در سال های اخیر تالش شده 
کیفیت سوخت، از این آلودگی کاسته شود اما تردد 
صنایع  و  نیروگاه ها  فعالیت  و  فرسوده  خودروهای 
آلودگی  این  به  هم  شهر،  باز  نزدیکی  در  آالینده 

دامن می زند.
این آلودگی را چیز دیگری عنوان  اما علت  امسال 
می کنند. پر بودن مخازن مازوت به دلیل تحریم و 
آلودگی  اصلی  متهم  عنوان  به  آن  کاهش صادرات 

هوا مطرح می شود.
نه  تهران  هوای  آلودگی  که  هستند  مدعی  برخی 
به دلیل تردد خودروهای فرسوده بلکه با سوزاندن 

مازوت در نیروگاه ها ایجاد شده است.
به  گازرسانی  کاهش  را  موضوع  این  علت  آنها 
نیروگاه ها با فزایش مصرف گاز می دانند. همچنین 
تحریم  دلیل  به  مازوت  مخازن  که  هستند  مدعی 
پر شده و از آنجا که برای تامین سایر فرآورده های 
داد،  کاهش  را  پاالیشگاه ها  تولید  نمی توان  نفتی 
این مازوت در جایی دیگر به مصرف  باید  بنابراین 
از سوی سخنگوی شرکت  البته  که  ادعایی  برسد. 
تکذیب  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
دلیل  به  که  گفته  اسماعیلی  مهدی  است.  شده 
مصرف باالی گاز در کشور و عدم امکان تامین گاز 
کافی برای نیروگاه ها، بنا به دستور مراجع ذیصالح 
به  مازوت  و  گازوییل  نظیر  مایع  های  فرآورده  از 

عنوان سوخت استفاده می شود.
از خاموشی  به دلیل جلوگیری  امر  این  افزود:  وی 
احتمالی نیروگاه های برق کشور انجام می شود و 
هیچ ارتباطی به پر بودن انبارهای ذخیره نفت کوره 
که  تابستان  فصل  در  که  همانطور  ندارد؛  )مازوت( 
مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی کمتر است، کل 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها را گاز تشکیل می دهد.
ادعای پر بودن مخازن مازوت تنها در زمستان در 
با  نیز  تابستان  در  ایران  که  شده  عنوان  شرایطی 
تحریم رو به رو بود اما به دلیل امکان گازرسانی به 

نیروگاه ها،  هیچگاه مازوت به مصرف نرسید.
در واقع مجموعه وزارت نفت با هدف تامین سوخت 
مورد نیاز با اولویت بخش خانگی در زمستان،   گاز 
را تحویل می دهد و گازرسانی به نیروگاه ها با کاهش 

همراه می شود.
کمبود گاز در زمستان توسط سوخت مایع با اولویت 
گازوئیل و پس از آن مازوت جبران می شود، بنابراین 
پربودن مخازن مازوت نمی تواند دلیلی برای استفاده 

از این سوخت در نیروگاه ها باشد.
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گفت:. مجلس،. عمران. کمیسیون. سخنگوی.

اجازه. خصوصی. عمومی-. مشارکت. الیحه.

می.دهد.بخش.خصوص.در.زمینه.اجرای.پروژه.ها.
عمرانی.وارد.عمل.شوند.

نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
سیدالبرز حسینی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
 24( دوشنبه  امروز  نشست  تشریح  در  ملت،  خانه 
آذرماه( کمیسیون عمران مجلس، گفت: دستور کار 
بررسی الیحه  امروز کمیسیون در خصوص  نشست 
 5 نشست  این  در  بود،  عمومی-خصوصی  مشارکت 
ماده اول الیحه مذکور شامل تعریف الیحه مشارکت 
بخش های  مشارکت  نحوه  و  خصوصی  عمومی- 
خصوصی و دولتی در اجرای پروژه ها مورد بررسی قرار 
گرفت. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در نشست روز )سه شنبه 9 
دی ماه( ادامه مواد الیحه مشارکت عمومی-خصوصی 
مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: الیحه مشارکت 

شورای  مجلس  دهم  دوره  در  خصوصی  عمومی- 
اسالمی نیز مورد بررسی قرار گرفته اما به دلیل اهمیت 
این الیحه مجددا در کمیسیون عمران بررسی می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه تمامی نظرات نمایندگان، بخش خصوصی و 
دولت هرچه سریع تر به منظور ارائه الیحه مشارکت 
شورای  مجلس  علنی  صحن  به  خصوصی  عمومی- 
اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد، عنوان کرد: عمده 
پیشنهادات مطرح شده در خصوص جزئیات الیحه 
بود، الیحه مشارکت عمومی- خصوصی اجازه می دهد 
بخش خصوص در زمینه اجرای پروژه ها عمرانی وارد 
عمل شوند. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای 
اسالمی، گفت: امیدواریم با تصویب الیحه مشارکت 
عمومی - خصوصی به عنوان یکی از لوایح خوب دولت 
بتوانیم پروژه های عمرانی در اختیار دولت را با همراهی 

بخش خصوصی ساماندهی کنیم./

الیحه.مشارکت.عمومیـخصوصی.بررسی.شد
گام.نمایندگان.برای.واگذاری.پروژه.های.عمرانی.به.بخش.خصوصی

وبینار.راهکارهاي.توسعه.صادرات.با.استفاده.از.دیجیتال.مارکتینگ
وبینار.راهکارهاي.توسعه.صادرات.با.استفاده.از.دیجیتال.مارکتینگ.به.همت.دانشگاه.تربیت.مدرس.

برگزار.میگردد.
ورود به بازارهای بین المللی و توسعه بازارهای صادراتی همواره یکی از جنبه های مهم برای کسب و کارهای 
مختلف بوده و روشها و تکنیکهای مدرن و دیجیتالی در حوزه صادرات، همواره دارای مزایای قابل توجهی 
نسبت به روشهای سنتی است که از جمله مهمترین مزیتهای آن می توان به اثربخشی و بازدهی باالتر، 
صرفه جویی در وقت و هزینه ها و شناسایی سریع و بموقع فرصتها و بازارهای بکر بین المللی اشاره کرد. 

هدف این وبینار ، آموزش روشها و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ با رویکرد توسعه صادرات میباشد.  
زمان برگزاري: چهارشنبه و پنجشنبه  1۰ و 11 دیماه سال 99 ساعت 1۰ الي 12:3۰ مدت دوره: 5 ساعت 

https://eseminar.tv/wb20174  :لینک ثبت نام
———————————————————————————————

کد تخفیف sandika25 جهت تخفیف 25 درصدي ویژه اعضاي سندیکاي صنعت برق 

https://eseminar.tv/wb20174
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

اصالح.مکانیزم.مالیات.ستانی.
دولت.برای.تحقق.بودجه.ساالنه.

کشور
و. انرژی. کمیسیون. نشست. سی.و.دومین. در.
شد:. مطرح. تهران. بازرگانی. اتاق. محیط.زیست.
نمایندگان.بخش.خصوصی.در.نشست.کمیسیون.
انرژی.و.محیط.زیست.اتاق.تهران.که.با.حضور.
علی.مروی،.اقتصاددان،.برگزار.شد،.به.بررسی.
الیحه.بودجه.۱4۰۰.پرداخته.و.بخش.های.مختلف.
آن.از.جمله.بخش.مالیات.را.مورد.بحث.و.بررسی.

قرار.دادند.
در این نشست عنوان شد که نظام مالیاتی در ایران 
غیررسمی سوق  اقتصاد  به سمت  را  بنگاه ها  عمال 
می دهد در حالی که باید فشار بر بنگاه ها با اصالح 

نرخ و شیوه مالیات ستانی به حداقل برسد.
اتاق  محیط زیست  و  انرژی  کمیسیون  اعضای 
این  نشست  سی و دومین  در  تهران  بازرگانی 
بودجه سال  تحلیل الیحه  و  بررسی  به  کمیسیون 
14۰۰ کشور و تبعات این سند بر کسب و کار بنگاه ها 
و فعالیت های اقتصادی طی سال آینده پرداختند. 
آنها در همین رابطه میزبان علی مروی، اقتصاددان 
وی  تا  بودند  شریف  حکمرانی  اندیشکده  رئیس  و 
 ،14۰۰ سال  حدیث  و  حرف  پر  بودجه  واکاوی  با 
با کارآفرینان صنعت  را  آسیب ها و چالش های آن 
پیشنهادی  راهکارهای  و  گذاشته  میان  در  انرژی 

بخش  نمایندگان  با  را   14۰۰ بودجه  ترمیم  برای 
 خصوصی به اشتراک بگذارد.

نمایندگان  هم اندیشی،  نشست  این  در  همچنین 
انرژی و محیط  بازرگانی تهران در کمیسیون  اتاق 
زیست، پیشنهادهایی را نیز برای اصالح بودجه سال 
جدی ترین  از  برخی  و  کردند  مطرح  کشور  آینده 
تهدیدهای این سند بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها را 

متذکر شدند.
مروی  علی  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
در این نشست با اشاره به رقم 2436 هزار میلیارد 
تومانی بودجه سال 14۰۰ کشور، از جمله ابهامات 
الیحه بودجه ای که دولت برای سال آینده تدوین و 
پیشنهاد کرده را افزایش بیش از 1.5 برابری بودجه 
عنوان  دولت  عمومی  بودجه  به  دولتی  شرکت های 
کرد و این نکته را یادآوری کرد که این وضعیت به 
خوبی گویای عملکرد دولت در واگذاری های مربوط 

به اصل 44 قانون اساسی است.
بودجه   ،14۰۰ سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
و  تومان  میلیارد  هزار   1562 دولتی  شرکت های 
بودجه عمومی دولت نیز 93۰ هزار میلیارد تومان 
پیشنهاد شده است. وی با اتکا به اعداد و ارقام این 
و  درآمد  شکاف  بیانگر  که  عملیاتی  تراز  الیحه، 
هزینه ها است را با کسری 319 هزار میلیارد تومان 
عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس آمار صندوق 
به  ایران  در  دولت  هزینه  نسبت  پول،  بین المللی 
حدود  در   2۰2۰ سال  در  داخلی  ناخالص  تولید 
19 درصد است که از این لحاظ، کشور در رده های 

پایینی این شاخص در جهان قرار دارد.
وی سپس درآمدهای مالیاتی را سالم ترین و بهترین 
به تورم  تامین مالی دولت دانست که منجر  شیوه 
باید  دولت  که  کرد  تاکید  نکته  این  بر  و  نمی شود 
بودجه ساالنه را به گونه ای تنظیم و تدوین کند که 

85 درصد از درآمدها از محل مالیات تامین شود.
مروی سپس با اتکای به داده های الیحه بودجه سال 
14۰۰، تصریح کرد که سهم درآمدهای مالیاتی و 
گمرکی از منابع بودجه برای سال آینده کمتر از 3۰ 
درصد است و این میزان در مقایسه با هشت سال 
گذشته، کمترین است در حالی که طبق هدفگذاری 
قانون برنامه ششم توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی 

طی سال 14۰۰ باید به 5۰ درصد می رسید.
به  ادامه  در  شریف  حکمرانی  اندیشکده  رئیس 
ناخالص  تولید  به  مالیاتی  مقایسه سهم درآمدهای 
رابطه  این  در  و  کرد  اشاره  کشورها  برخی  داخلی 
این میزان را برای آمریکا حدود 25 درصد، آلمان 
حدود 36 درصد، دانمارک در حدود 48 درصد و 
به گفته وی،  ایران 1۰.5 درصد عنوان کرد.  برای 
بر  مالیات  که  می دهد  نشان  همچنین  بررسی ها 
درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای با اقتصاد 
توسعه یافته رقم قابل توجهی است در حالی که این 
به  سپس  مروی  است.  درصد   14 ایران  در  میزان 
سهم مالیات بر سود شرکت ها در کشورهای دیگر 
اشاره کرد و با اشاره به اینکه این میزان در آمریکا 
11.1 درصد، آلمان 7.6 درصد، نروژ 32.2 درصد و 
انگلیس 1۰ درصد است، افزود: این میزان از مالیات 

در ایران معادل 37 درصد است.
پیشرفته  کشورهای  در  اقتصاددان،  این  گفته  به 
به  هدفمند،  ابزارهای  به  اتکا  با  تولید  بخش 
بخش  و  می شود  ترغیب  و  تشویق  مالیات دهی 
عمده ای از درآمدهای مالیاتی از بخش مصرف کننده 
تامین می شود در حالی که در ایران نظام مالیاتی 
این ساز و کار انگیزشی را برای بخش تولید ایجاد 

نکرده است.
وی سپس با تاکید بر اینکه باید بخش قابل توجهی 
بر  مالیات  از محل  مالیاتی در کشور  از درآمدهای 

در  مالیاتی  نظام  افزود:  شود،  تامین  افراد  درآمد 
غیررسمی  اقتصاد  سمت  به  را  بنگاه ها  عمال  ایران 
بر  فشار  باید  هم زمان  که  حالی  در  می دهد  سوق 
به  مالیات ستانی  شیوه  و  نرخ  اصالح  با  بنگاه ها 

حداقل برسد.
مالی  منابع  را  نفتی  درآمدهای  ادامه،  در  مروی 
به  آن  نرخ  که  طوری  به  کرد  عنوان  ناپایدار 
قیمت های جهانی وابسته است و نه داخل کشور و 
در عین حال نیز پیش بینی ناپذیر است. وی سپس 
را   14۰۰ سال  بودجه  در  نفتی  درآمدهای  سهم 
در  دولت  افزود:  و  کرد  عنوان  درصد   3۰ از  بیش 
در  که  کرده است  پیش بینی   14۰۰ بودجه  الیحه 
صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، تا سقف 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان می تواند به انتشار اوراق دولتی 

اضافه کند.
درآمدهای  تحقق  برای  راهکارها  جمله  از  مروی 
سهام  بازار  از  دولت  استفاده  آینده،  سال  بودجه 
با  افزود:  و  کرد  عنوان  دارایی ها  واگذاری  برای 
به  نسبت  زیادی  دارایی های  دولت  اینکه  به  توجه 
استانداردهای بین المللی دارد، به مدت 3 تا 4 سال 
می تواند روی فروش دارایی ها حساب کند مشروط 
واگذاری ها  حکمرانی  الگوی  اصالح  با  آنکه  به 

تمدیدات الزم برای آن را بیندیشد.
وی سپس با بیان اینکه بر اساس الیحه بودجه سال 
14۰۰، بخش آشکار هزینه های دولت رقمی معادل 
637 هزار میلیارد تومان و بیش از دو برابر درآمدها 
به  نسبت   14۰۰ سال  بودجه  الیحه  افزود:  است، 
رشد  درصد   6۰ حدود  در   99 سال  بودجه  قانون 

هزینه دارد.
ترمیم  برای  راه حل هایی  به  توضیحات،  این  با  وی 
هزینه های  و  درآمد  شکاف  از  ناشی  آسیب های 
اشاره  کشور  اقتصاد  بر   14۰۰ سال  بودجه  الیحه 

http://www.ieis.ir/fa/news/6309/?l
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بیماری همه گیر کووید-19 منجر به تعطیلی دائمی 
و  است  شده  کوچک  کسب و کار  1۰۰هزار  حدود 
آنچه  از  بسیار  نشان می دهد که همه گیری  آمارها 
تصور می شد فراتر رفته است. در حالی که همه ما 

مشتاقانه منتظر جهانی پس از همه گیری هستیم، 
اما به نظر می رسد که شرایط جدیدی از راه رسیده 
است. در حالی که مشاغل در سراسر دنیا در حال 
محدود  ظرفیت  با  آنها  از  بسیاری  است  بازگشایی 
که  است  مشخص  و  هستند  بازگشایی  حال  در 
همه گیری به این زودی از بین نخواهد رفت. موج 
جدید می تواند برخی از ما را به حالت اول برگرداند، 
بنابراین برای شما مهم است که در صورت تعطیل 
شدن کسب و کارتان در اثر ویروس کرونا، یک برنامه 

مقابله برای حفظ کسب و کار خود داشته باشید.
موارد جدید کووید-19 در میان بازگشایی مشاغل 
اقتصادی  بهبود  به رغم  است.  افزایش  حال  در 
کوچک، بسیاری از صاحبان مشاغل نگران هستند 
که به دلیل موج های جدید احتمالی ویروس کرونا، 
مجبور به تعطیلی مجدد شوند. با این حال، بسیاری 
برای  اقدامی  هیچ  کوچک  مشاغل  صاحبان  از 
خود  کسب و کار  مجدد  تعطیلی  برای  آماده سازی 

انجام نداده اند.
بنابراین  است،  واقعی  بسیار  جدید  موج  تهدید  اما 
صاحبان مشاغل کوچک باید خود را برای حرکت در 
دور جدید تعطیلی آماده کنند.  در دور اول تعطیلی 
برای  تعیین کننده  عاملی  نقد،  موجودی  مشاغل، 
دوام یک کسب و کار بود. سازگاری و انعطاف پذیری 
نیز کلیدی بود، زیرا بسیاری از مشاغل برای ادامه 
فعالیت در یک محیط با فاصله اجتماعی بودند. در 
از  اقدامات ذیل توسط بسیاری  از  حالی که برخی 
مشاغل در حین اولین تعطیلی شرکت پیاده سازی 
شده بود، آماده شدن برای تعطیلی جدید می تواند 
موقعیت شما را برای بقای کسب و کارتان بهتر کند.

نقدینگی  جریان  وقتی  نقد:  پول  ذخیره   .1  
حمایت  برای  شما  نقدی  ذخایر  می شود،  قطع 
از  بسیاری  شماست.  نجات  راه  کسب و کارتان،  از 
برای  مشاغل کوچک دریافتند که فقط پول کافی 
تعطیلی  اولین  در  هفته  دو  تا  هزینه ها  پوشش 
از  دیگری  موج  با  مقابله  برای  دارند.  را  شرکت 
کووید-19 و جلوگیری از تعطیلی کسب و کار خود، 
ذخایر نقدی خود را به هر طریقی که می توانید رشد 
دهید. صاحبان مشاغل باید برای جمع آوری ذخایر 
نقد بسازند.  به طور سریع پول  تا  نقدی کار کنند 
و  بانک ها  صاحبخانه ها،  از  باید  مشاغل  صاحبان 
الزم  زمان  خود  پرداخت های  برای  تامین کنندگان 

برای به تعویق انداختن بدهی خود بگیرند.
از  بسیاری  دهید:  کاهش  را  اضافی  هزینه های   .2
حاضر  حال  در  ضرورت،  دلیل  به  کوچک  مشاغل 
با  می کنند.  کار  کوچک  ساختار  با  امکان  حد  تا 
این حال، اگر »هزینه های اضافی« در بودجه باقی 
مانده است، اکنون زمان اصالح آن است. همچنین 
به منظور آمادگی برای تعطیلی دوباره شرکت، یک 
تعلیق  صورت  در  تا  کنید  تدوین  احتمالی  برنامه 

فعالیت، بودجه هفتگی یا ماهانه خود را تامین کنید.
کنید:  اقدام  وام  دهنده  ارائه  صندوق های  برای   .3
همان طور که بسیاری از مشاغل کوچک از اقدامات 
حمایتی مانند وام جبران خسارت آسیب اقتصادی 
صندوق های  دنبال  به  همچنان  می کنند،  استفاده 
کمک رسانی موجود هستند. این برنامه ها از طریق 
صندوق های محلی و همچنین شرکت های خصوصی 
و سازمان های غیرانتفاعی در دسترس است. اگر فکر 
می کنید واجد شرایط یک برنامه حمایتی هستید، 
برای آن اقدام کنید. داشتن نقدینگی مهم است، به 
خصوص اگر شرایط شما را مجبور به تعطیلی مجدد 

کسب و کار خود کند.
اگر  جدید:  درآمد  جریان های  رشد  و  ایجاد   .4
باشد  خوش شانس  کافی  اندازه  به  شما  کسب و کار 
که طی همه گیر شدن، یک جریان درآمد جایگزین 
کنید.  گذاری  سرمایه  آن  رشد  برای  کنید،  ایجاد 
پیدا  جایگزین  درآمد  منبع  هنوز  که  دیگران  برای 
فکر  خالقانه  که  است  رسیده  آن  وقت  نکرده اند، 
کنند. مشتریان شما در حال حاضر به چه چیزهایی 
برآورده  را  نیاز  این  می توانید  چگونه  و  دارند  نیاز 
کنید؟ چگونه این محصول با محصوالت و خدمات 
از قبل  موجود شما سازگار است؟ نام تجاری شما 
خالقانه  فکر  یک  به  نیاز  فقط  شما  دارد.  مخاطب 
دارید تا نیاز آنها را برطرف کنید. بسیاری از شرکت ها 
جریان های درآمدی جدیدی از جمله فروش آنالین 
پیدا کرده اند. برای رستوران ها و سایر خرده فروشان، 
این امر به سمت فروش یا محدوده فروش در حال 
تغییر بود. کامل کردن این فرآیندهای فروش قبل 
از تعطیلی مجدد کسب و کار شما الزم است. خالق 
باشید و برای یافتن راه های جدید برای درآمدزایی، 

خارج از چارچوب فکر کنید.
را حفظ کنید: دورکاری  قابلیت های دور کاری   .5

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3724977-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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