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اعضای سندیکا )1399-1400(

مهدی مسائلی،
 عضو هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق ایران

پیمانکاری  قراردادهای  چالش های  موضوع 
فعاالن اقتصادی با دستگاه های دولتی و عمومی 
مهدی  حضور  با  گذشته  روز  ماژور(،  )فورس 
مدیره سندیکای صنعت  مسائلی عضو هیئت 
پژوهش  واحد  رئیس  ابراهیمی  ایران،  برق 
طغیانی  بازرگانی،  اتاق  اقتصادی  بررسی  و 

تالش برای خروج ماده فورس ماژور 
از بایگانی دستگاه های اجرایی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، نوریان رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه 
25 دادگستری استان و پورجوهری مشاور امور 
حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان در برنامه گفتگوی 

ویژه خبری شبکه اصفهان بررسی شد.
مهنـدس مسـائلی بـا اشـاره به وجـود فورس مـاژور در مـواد قانونی 
گفـت: فـورس ماژور بـه عنوان یک بند قانونـی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ 
قانون مدنی و شـرایط عمومی پیمان ابالغی سـازمان برنامه و بودجه 
کشـور در سـال های 13۷8، 1380 و 1383 وجود دارد اما متاسفانه 
دسـتگاه های اجرایـی کشـور در هنگام بـروز اختالفات قـراردادی و 
تالطمـات اقتصـادی از این ماده اسـتفاده نمی کننـد و علت این کار 
 را فقـدان وجـود اختیـار و ورود نهادهـای نظارتـی اعـالم می کننـد. 
وی در ادامـه بـا اشـاره به ضـرورت اسـتفاده از این ماده در شـرایط 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
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%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-(1400-1399)/
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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بحرانـی، تصریـح کـرد: در 11 مـاه اخیر که شـیوع 
کرونـا مشـکالت زیـادی را بـرای فعـاالن اقتصادی 
و  کـرده  کـرده  ایجـاد  پیمانـکاری  قراردادهـای  و 
همینطـور در شـرایط تالطمـات ارزی نیـز از ایـن 
مـاده اسـتفاده نشـده و باعـث آسـیب و خسـران 
و  توضیـح  اسـت.  شـده  پیمانـکاران  بـه  جـدی 
مـاژور  فـورس  مـاده  از  اسـتفاده  عـدم  توجیـه 
قانونـی  مـاده  ایـن  کـه  می شـود  اعـالم  اینگونـه 
کننـد.  ابـالغ  باالدسـتی  دسـتگاه های  بایـد   را 
عضـو عیـات مدیـره سـندیکا ادامـه داد: در حالـی 
کـه سالهاسـت اعـالم شـده کـه اسـتفاده از مـاده 
فـورس مـاژور منـوط بـه ابـالغ از سـوی نهادهـای 
باالدسـتی اسـت، متاسـفانه در مـاده ۲۲۷ قانـون 
مدنـی، ماده ۴3 شـرایط عمومی پیمـان و ماده ۷3 
شـرایط پیمـان عمومـی EPC هیـچ عامـل سـومی 
ذکـر نشـده و در واقـع اعـالم بیـن طرفین قـرارداد 
اسـت. دولتـی  بخـش  و  بخـش خصوصـی   یعنـی 
مهنـدس مسـائلی ضمن اشـاره بـه اقدامـات انجام 
شـده بـرای پیگیـری ایـن موضـوع گفـت: مـا ایـن 
موضـوع را در شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی اتـاق بازرگانـی از طریـق سـازمان برنامه 
و بودجـه اصفهـان بررسـی کردیـم امـا متاسـفانه 
کمکـی بـه ما نشـد. امیدواریـم با کمک ایـن برنامه 
و نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شـورای اسـالمی 
بتوانیم این ماده قانونی را احیا کرده و یک بار برای 
 همیشـه آن را از زیر آوارهای گمشـده نجات دهیم. 
وی تصریـح کـرد: در هر قـراردادی امـکان افزایش 
یـا کاهـش قیمـت قـرارداد بـه انـدازه ۲۵ درصـد 
از طـرف کارفرمـا وجـود دارد امـا هیـچ کارفرمـای 
قیمـت   آحـاد  تغییـر  اختیـار  و  امـکان  دولتـی 
نـرخ  و  قیمـت  تغییـر در  نـدارد.  را  قراردادهـا  در 
قـرارداد صرفـا بـه عهـده شـورای عالـی فنی اسـت 

کـه اگـر بودجـه قـرارداد اسـتانی باشـد بـه عهـده 
ملـی  بودجـه  اگـر  و  اسـتان  فنـی  عالـی  شـورای 
 باشـد بـه عهـده شـورای عالـی فنی کشـور اسـت. 
عضـو هیـات مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق ایران 
قالـب  در  قضاییـه  قـوه  نقـش  کـرد:  خاطرنشـان 
سـازمان بازرسـی و مجلـس شـورای اسـالمی در 
بحـث دیـوان محاسـبات در اجرایـی شـدن  مـاده 
تصمیم گیـری  و  قراردادهـا  در  مـاژور  فـورس 
دسـتگاه های اجرایـی براسـاس ایـن مـاده قانونـی 
اسـت  موثـر  بسـیار  پیمـان  عمومـی  شـرایط  و 
اسـت.  موضـوع  ایـن  مفقـوده  حلقـه  واقـع  در   و 
مهنـدس مسـائلی در پایـان ایـن برنامـه بـا اشـاره 
بـه راهکارهـای رفـع ایـن مشـکل اظهـار کـرد: مـا 
از سـال ۹3 بـه سـازمان برنامـه بودجـه کل کشـور 
پیشـنهاد دادیـم کـه اگـر چـه مـاده فورس مـاژور 
را بـه هـر دلیلـی اجـرا نمی کنـد و برایشـان تبعات 
بیـن المللـی دارد، بـه اسـتناد مـاده ۲003 قرارداد 
تیـپ اتـاق بازرگانـی بیـن الملـل ICC و همچنیـن 
شـرایط منـدرج در قرارداد تیـپ FIDIC ماده هارد 
شـیپ) عسـر و حـرج( در قراردادهـای تیـپ لحاظ 
شـود تـا در صـورت تغییـر شـرایط اولیـه حاکم بر 
پیشـنهاد مالـی یـا فنی هر قـرارداد، امـکان مذاکره 
از  و توافـق بیـن طرفیـن قـرارداد فراهـم شـود.  
طرفـی وفق مـاده ۲3 قانـون بهبود مسـتمر محیط 
قراردادهـا در دسـتور  تیـپ سـازی  کار  و  کسـب 
کار دسـتگاه های اجرایـی کشـور قـرار گیـرد. عـدم 
توجـه بـه اسـتفاده از ماده فـورس مـاژور در جهت 
غربالگـری قراردادهـای جـاری بخـش خصوصـی با 
شـرکت های دولتـی و عمومـی و همچنیـن عـدم 
تغییـر رویکـرد در آینـده، انقـراض پیمانـکاران دور 

از ذهـن نخواهـد بود.

جشنواره مجازی پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو شروع شد

جشنواره مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو، با 
نیرو، شرکت های  پژوهشگاه  نیرو،  وزارت  مشارکت 
مادر تخصصی صنعت آب و برق و شرکت های تابعه، 
همچنین شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه آب، 

برق و انرژی آغاز به کار کرد.
فناوری  و  پژوهش  جشنواره  نیوز،  برق  به گزارش 
سی  هفته  در  نیرو  وزیر  حضور  با  که  نیرو  وزارت 
و پنجم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران آغاز به کار 
کرد، رویدادی برای اشتراک گذاری دانش های نوین 
کسب شده در حوزه صنعت برق و انرژی، روش ها و 
مفاهیم نوآورانه به دست آمده توسط پژوهشگران و 
نهاد های مرتبط و توسعه فناوری های حوزه های آب 

و برق محسوب می شود.
و  اهداف  راستای  در  دارد  سعی  جشنواره  این 
بوم  زیست  در  برق  و  آب  صنعت  ماموریت های 
نوآوری این صنعت، همچنین مشارکت و همکاری 

صنایع و دانشگاه ها، چالش های پیش روی صنعت و 
تجارب پژوهشی در این زمینه را ارائه کند.

این جشنواره به دلیل محدودیت های شیوع ویروس 
اهداف  از  و  برگزار می شود  مجازی  بستر  در  کرونا 
مهم برگزاری این رویداد می توان به ترویج فرهنگ 
پژوهش و فناوری در سطح وزارت نیرو، شناسایی 
و عرضه عملکرد های پژوهشی و فناوری حوزه های 
آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، 
برتر،  اجرایی  دستگاه های  و  پژوهشی  موسسات 
فناوران،  و  پژوهشگران  میان  تعاملی  فضای  ایجاد 
بسترسازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و 
طرح های فناورانه و تبیین وضعیت موجود پژوهش 

و فناوری، روند ها و آینده آن در کشور اشاره کرد.
از  جشنواره  این  در  متعددی  جانبی  رویداد های 
تجربیات  انتقال  مجازی،  غرفه های  برپایی  جمله 
پژوهشی  دستاورد های  به کارگیری  در  عملیاتی 
به صورت معرفی و برگزاری نشست، کریدور پژوهش 
و فناوری، چالش های بهره برداری صنعت آب و برق، 
در  همچنین  و  مرجع  آزمایشگاه های  مجازی  تور 
طول جشنواره پژوهش و فناوری ۶۶ کارگاه و ۲0 
خواهد  برگزار  مجازی  به صورت  تخصصی  نشست 

شد.
این گزارش می افزاید، جشنواره حاضر اولین تجربه 
تالش  و  است  مجازی  جشنواره  یک  برگزاری  در 
و  جشنواره  کیفیت  با  برگزاری  بر  رویداد  متولیان 
میان  مجازی  فضای  در  مناسب  محیطی  ایجاد 

پژوهشگران و فناوران است.
عالقه مندان جهت حضور در این جشنواره به سایت 
 nirooRTFair.nri.ac.ir آدرس  به  جشنواره 
مراجعه کرده و ضمن ثبت نام با دریافت کد کاربری 
بازدید  مجازی  رویداد  این  مختلف  بخش های  از 

کنند.

http://nirooRTFair.nri.ac.ir
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

سرعت ورود و خروج شرکت ها به بورس نسبت 
به 3۰ سال گذشته تقریبا ۱۰۰ برابر شده است. 
که  دانشی  پیش بینی می شود  اساس  بر همین 
بشر تا پایان سال 2۱۰۰ در بستر فناوری اطالعات 
تولید خواهد کرد، معادل دو برابر دانش است که 

در کل تاریخ تمدن بشر تولید شده است.
جهان امروز عصر اطالعات را پشت سر گذاشته و به 
تدریج به عصر تلفیق وارد می شود، عصری که در 
آن فناوری ها به صورت مستمر و لگاریتمی در حال 
رشد بوده و ترکیب آنها سرعت تغییرات دنیا را به 

شدت شتاب می بخشد.
پیشروی  حال  در  سرعتی  چنان  با  تحوالت  این 
است که پیش بینی آینده فناوری و صنایع را دشوار 
در  فناوری  تحوالت  می کند.  ناممکن  گاه  حتی  و 

بستر بنگاه های اقتصادی با چنان سرعتی در حال 
پیش روی است که تاثیرات آن حتی در بورس های 
مطرح دنیا نظیر بورس نیویورک هم قابل مشاهده 

است.
سرعت ورود و خروج شرکت ها به بورس نسبت به 
بر  است.  شده  برابر   100 تقریبا  گذشته  سال   30
همین اساس پیش بینی می شود دانشی که بشر تا 
پایان سال ۲100 در بستر فناوری اطالعات تولید 
خواهد کرد، معادل دو برابر دانش است که در کل 

تاریخ تمدن بشر تولید شده است.
تحوالتی  که  ابرفناوری  تردید  بدون  میان  این  در 
غیرقابل پیش بینی را رقم خواهد زد، هوش مصنوعی 
است. سیر تکامل فناوری ها و نحوه بهره برداری بشر 

از آنها به سرعت در حال تحول است.

تلفن های هوشمند  نسل  اولین  که  نکنیم  فراموش 
توسعه  با  اما  نداشت،  افراد  برای  چندانی  کارایی 
به  تلفن ها  همین  تدریج  به  اینترنتی،  شبکه های 
اجزای الینفک زندگی افراد در هر سطحی تبدیل 

شدند.
عمال  کرونا،  پاندمی  دوران  طول  در  که  طوری  به 
بخشی از اداره کسب و کارها با اتکا به همین ابزار 
تحوالت  این  مسیر  در  می شود.  انجام  هوشمند 
با تغییراتی بی سابقه در روند  شگرف فناوری، بشر 

زندگی روزمره خود مواجه خواهد شد.
عامه  دسترسی  بستر  در  تغییر  مهم ترین  و  اولین 
مردم به امکاناتی رخ خواهد داد که تا پیش از این، 
بوده  گزافی  هزینه های  مشمول  آنها  از  بهره مندی 
است. افزایش طول عمر از دیگر رخدادهایی است 
طول  در  و  بوده  فناوری  پرشتاب  رشد  حاصل  که 
سال های آینده به مراحل تازه تری هم خواهد رسید.

کشف  انسان،  بدن  در  سنسور  نصب  با  مهم  این 
داروهای هوشمند و اختصاصی و شناسایی و از بین 
بردن سلول های پیر در آینده ای نه چندان دور قابل 
از  کمتر  که  نکنیم  فراموش  بود.  خواهد  دستیابی 
صد سال پیش 3۵ تا ۴0 درصد کودکان زیر پنج 
سال به دالیل مختلف از دنیا می رفتند، در حالی که 
تصور این وضعیت، امروز برای نوع بشر دشوار و دور 

از ذهن است.
کامال  هم  دنیا  غذای  تامین  درحوزه  تغییرات  این 
 1۵ پیش  سال  صد  مثال  طور  به  است.  مشهود 
میلیون نفر در آمریکا برای تامین غذای 8۵ میلیون 
نفر کشاورزی می کردند، امروز اما تنها سه میلیون 
این  در  نفر  میلیون   300 غذای  تامین  برای  نفر 

کشور کار می کنند.
مصادیق این موضوع با تفاوت هایی مرتبط با شرایط 
اقتصادی کشورها، در تمام دنیا قابل مشاهده است. 

در این میان البته هزینه های حمل و نقل زمینی، 
خودران  نقل  و  حمل  به  اتکا  با  دریایی  و  هوایی 
الکترونیکی هم به شکل چشم گیری کاهش می یابد.
افزون بر اینکه این نوع حمل و نقل، مسیر بیمه ها را 
هم به دلیل کاهش چشم گیر تصادفات تغییر داده و 
بهبود قابل توجهی در لجستیک ایجاد خواهد کرد. 
به همین دلیل ۴ تریلیون دالر سرمایه اندوخته در 
دگرگونی  با   … و  سنتی  خودروهای  بیمه،  صنایع 

بی سابقه ای مواجه خواهند شد.
توسعه فناوری های تلفیقی در طول سال های آینده، 
شدن  دموکراتیزه  و  اینترنت  به  دنیا  همه  اتصال 
اطالعات را نیز به دنبال خواهد داشت. پیش بینی ها 
آینده،  دو سال  از  کمتر  تا  که  است  این  از  حاکی 
بیش از ۷ میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی 
ایده ها،  جهانی،  بستر  همین  در  و  داشت  خواهند 
و  شده  شناسایی  نوین  خالقیت های  و  کارآفرینان 

در مسیر صحیح ایجاد دانش قرار خواهند گرفت.
یکی دیگر از تحوالتی که در طول سال های آینده 
روزمره  زندگی  بر  آن  عمیق  تاثیرات  منتظر  باید 
اینترنت  باشیم،  کشورها  اقتصاد  و  صنعت  و  مردم 
اشیاء است. موسسه مکنزی پیش بینی کرده است 
روی  پیش  پایان دهه  تا  دیتای خودروها  فقط  که 
میالدی، به ارزشی بالغ بر ۷۵0 میلیارد دالر خواهد 
رسید. امروزه در دنیا ۲0 میلیارد دستگاه متصل به 
اینترنت و قریب به یک تریلیون حسگر وجود دارد 
 ۵00 به  تعداد  این  آینده  سال  ده  از  کمتر  تا  که 
میلیارد دستگاه با 100 تریلیون حسگر ارزشی در 

محدوده ۶ تریلیون دالر خلق خواهد کرد.
آینده ای  در  فناوری  تصاعدی  و  پرشتاب  رشد 
نزدیک اطالعاتی دقیق و کامل را در دسترس عموم 
قرار خواهد داد. در حقیقت در این پروسه غیرقابل 
با گسترش سنسورها  توسعه و همزمان  پیش بینی 

آینده بورس در دست صنایع مدرن

http://www.ieis.ir/fa/news/6331/?l


4

برق و انرژی شماره  2797 16 دی 99

در گفت و گو با بورس نیوز تاکید شد:

چشم نیروگاه ها به بودجه ۱۴۰۰/ 
علت خاموشی های اخیر چیست

دبیر سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق گفت: 
بعضی نیروگاه ها به خاطر کمبود سوخت از مدار 
خارج شده اند و تعادل عرضه و تقاضای برق در 

کشور برهم خورده است.
به گزارش بورس نیوز این روزها مرتبا خبرهایی از 
احتمال قطعی برق می شنویم. عده ای ادعا دارند 
نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه شده اند و به مازوت 
روی آورده و علت آلودگی هوای تهران هم همین 
ارزهای  استخراج  و  "ماینرها"  دیگر  برخی  است؛ 

دیجیتال را علت کمبود برق می دانند!
تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر  الدین  غیاث  پرویز 
این خصوص  نیوز در  بورس  با  برق در گفت و گو 
بیان کرد: طرح موضوع خاموشی و قطع برق ناشی 
نیروگاه  است.  ها  نیروگاه  در  برق  تولید  کمبود  از 
های برق به سبب در اختیار نداشتن سوخت کافی، 
امکان تولید برق همانند سنوات قبل را ندارند. در 
فصل تابستان سوخت مایع کافی به نیروگاه ها داده 
نشده تا برای فصل زمستان ذخیره داشته باشند و 
مازوت هم که مشکالت خاص  از سوخت  استفاده 
خاطر  به  ها  نیروگاه  بعضی  بنابراین  دارد.  را  خود 
کمبود سوخت از مدار خارج شده اند و تعادل عرضه 

و تقاضای برق در کشور برهم خورده است.
وی افزود: این مشکالت ناشی از کاهش تولید برق 
ندارد.  ماینرها  مصرف  به  ربطی  و  هاست  نیروگاه 
در حدود 300  استفاده  مجوز  مجاز،  های  "ماینر" 
هم  مجاز  غیر  ماینرهای  با  و  دارند  برق  مگاوات 
اینکه حجم  میگیرد. ضمن  صورت  قانونی  برخورد 
که  نیست  آنقدر  هم  غیرمجاز  ماینرهای  مصرف 
)غیرمجاز ها حداکثر ۲00  برق شود  سبب قطعی 
مگاوات برق مصرف می کنند( و اینطور هم نیست 
که مصرف ماینرها یک شبه افزایش یابد. نمی توان 
دانست.  مرتبط  ماینرها  مصرف  به  را  برق  کمبود 
از  استفاده  مجوز  که  ماینرهایی  اینکه حتی  ضمن 
300 مگاوات برق را هم دریافت کرده اند، لزوما این 

میزان مصرف برق ندارند.
فعال  گفت:  خاتمه  در  نیروگاهی  صنعت  فعال  این 
خبر خاصی در صنعت نیروگاهی وجود ندارد. باید 
دید سرانجام الیحه بودجه 1۴00 چه خواهد شد؛ 
امیدواریم بودجه مناسبی برای صنعت برق در نظر 
نیروگاه ها  سودآوری  آن،  مدد  به  که  شود  گرفته 

افزایش یابد.

محتویات پیامک امروز صنعت برق/ کارنامه برقی ادارات به 
نهادهای نظارتی ارسال می شود

در پیامک امروز صنعت برق که خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی ارسال شد، ضمن تأکید بر 
ضرورت مدیریت مصرف برق در ۱5 روز آینده، اعالم شد که کارنامه برقی ادارات به نهادهای نظارتی 

ارسال می شود.
به  بزرگ  تهران  برق  توزیع  شرکت  پیامک  گذشته  روز  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
شهروندان تهرانی خبرساز شد. متن این پیامک بدین شرح بود: "مشترک محترم، یک لباس بیشتر می 

پوشم. یک درجه دمای اتاقم را کمتر می کنم، نمی گذارم یک هموطن بی برق و گاز بماند"
این پیامک که در راستای اطالع رسانی وضعیت بحرانی مصرف گاز و تأثیر آن در تأمین برق کشور ارسال 
شده بود، دست به دست در شبکه های مجازی و خبری با عنوان توصیه صنعت برق به مردم برای پوشیدن 

یک لباس بیشتر چرخید.
شماره  نامه  ابالغ  به  عنایت  با  برق؛  محترم  "مشترک  است:  شرح  بدین  برق  صنعت  امروز  پیامک  متن 
11/۴1۷۵ مورخ ۹۹/10/01 شرکت توانیر وبا توجه به نیاز کنترل پیک زمستان ۹۹ خواهشمنداست در 
خصوص کنترل وکاهش مصرف برق در ساعات اداری و خاموش بودن ادوات برقی و روشنایی پس از ساعات 
مشترک  آن  عملکرد  کارنامه  است  بدیهی  فرمایید  اقدام  الی۹۹/11/30   ۹۹/10/1۵ زمانی  بازه  در  اداری 

محترم در زمینه کاهش مصرف انرژی برای جنابعالی و نهادهای نظارتی ارسال میگردد."
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اقتصاد ایران و جهان

وزیر نیرو گفت: با وجود اینکه ایران برق و گاز 
از این کشور در  به عراق صادر می کند، نیمی 
خاموشی است و بخش باقیمانده نیز با تلفات 5۰ 

درصدی دست و پنجه نرم می کند.
نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
درباره اینکه قرارداد حوزه برق که با عراق به امضا 
رسید در چه حوزه ای بوده است؟ گفت: ایران از دو 
سال پیش یادداشت تفاهمی با وزیر برق وقت عراق 
امضا کرد با این محوریت که ما به عنوان همسایه 
ای که در شرایطی اقتضا کرده و جان خود را برای 
امنیت شما داده ایم نمی خواهیم همکاری در بخش 
برق فقط محدود به صادرات برق شما باشد چرا که 
رفاه و امنیت شما را با رفاه و امنیت خود یکسان 

می دانیم.
وی افزود: در این راستا دو پروژه را مطرح کردیم که 
یکی از آنها مربوط به کاهش تلفات شبکه و توزیع 
صادرات  وجود  با  حاضر  حال  در  است.  عراق  برق 
برق و گازی که ایران به عراق دارد نیمی از عراق در 
باقیمانده نیز دارای تلفات  خاموشی است و میزان 

تفاهم  یایدداشت  این  طبق  که  است  درصدی   ۵0
قول دادیم تا کمتر از دو سال این میزان تلفات را از 

۵0 درصد به ۲0 درصد برسانیم.
بدون  عراق  ترتیب  این  به  کرد:  تصریح  اردکانیان 
اینکه خرید برق بیشتری داشته باشد و یا نیروگاهی 
احداث کند، ظرفیت برق خود را 30 درصد افزایش 
داده است. با این محوریت پروژه ای را تعریف کردیم 
بخش  شرکت های  به  را  عراق  استان  به  استان  و 
خصوصی و غیر خصوصی ایران دادیم. این قرارداد 
از طرف ایران امضا شده و منتظر طرف عراقی است.

وی در مورد قرارداد دوم که قرار است بین ایران و 
تجربه خوبی  ایران  کرد:  تصریح  نهایی شود،  عراق 
در  این  دارد.  نیروگاهی  تجهیزات  تعمیر  زمینه  در 
حالی است که ۵ هزار ترانسفورماتور عراق در جنگ 
آسیب دیده و از بین رفته اند و امکان بازسازی همه 
از  و  ندارد  وجود  عراق  برای  ترانسفورماتورها  این 
سوی دیگر به دلیل محدودیت های مالی نمی تواند 
تمام این موارد را خریداری و نوسازی کند. به همین 
دلیل ترتیبی دادیم حتی در صورت نیاز شرکتی به 
صورت جوینت ونچر با شرکتی عراقی تأسیس شود 
تا ظرفیت تربیت نیروی انسانی برای عراق در حوزه 

تعمیرات نیروگاهی شکل بگیرد.
به گفته وزیر نیرو این قراردادها از سمت ایران امضا 
پیش  که  است  شده  عراق  مقامات  تحویل  و  شده 
بینی می کنیم در آینده نزدیک این قراردادها نهایی 

شود.
بدهی به نیروگاههای خصوصی با بدهی مالیاتی و 

بانکی نیروگاه ها تهاتر می شود
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 
مهر درباره میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های 
توضیح  نیز  آن  تسویه  روش  و  خصوصی  بخش 
مربوط  بخش خصوصی  به  نیرو  وزارت  بدهی  داد: 

و  برق  تولید  شده  تمام  حقیقی  هزینه  اختالف  به 
قیمت یارانه ای دولت است که در اختیار مردم قرار 
می دهد که اختالف این دو رقم، بدهی وزارت نیرو 

به بخش خصوصی را ایجاد می کند.
داریم  قصد  شده  انجام  بررسی های  با  گفت:  وی 
حوزه  در  تهاتر  صورت  به  را  بدهی  این  از  بخشی 
تسویه  نیروگاه ها  این  بانکی  بدهی های  یا  مالیات 
آینده کاسته  این اختالف در  اینکه  برای  اما  کنیم 
وزیران  هیئت  نیز  نباشد  دار  ادامه  حتی  و  شده 
مصوبه ای ابالغ کرده تا مشترکین پرمصرف به طور 

مستقیم از تولید کننده برق خرید کنند.
بورس  از  را  موردنیازشان  بزرگ،  کنندگان  مصرف 

خرید کنند
در  برق  مشترک  میلیون   3۷ داد:  ادامه  اردکانیان 
کشور داریم که از این تعداد هزار مشترک مصرف 
آنان  جمله  از  که  می شوند  محسوب  عظیم  کننده 
می توان به آلومینیوم، فوالد، ذوب آهن و غیره اشاره 
که  مشترکین  این  تا  کرده ایم  ایجاد  ترتیبی  کرد. 
باالی ۵ مگابایت مصرف برق دارند به طور مستقیم 
برق خود را از بورس انرژی و تولید کنندگان برق 
خریداری کنند. به این ترتیب هزینه پرداخت شده 

برق به رقم واقعی آن نزدیکتر می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در نتیجه خرید مشترکین 
برای  توانیر  شرکت  درآمد  شاید  بورس  از  بزرگ 
مدتی کاهش یابد، گفت: اما در بلندمدت قطعاً این 
کالن  بدهی  ایجاد  از  که  چرا  ماست  نفع  به  رویه 
جلوگیری می کند و از طرفی صاحبان صنایع بزرگ 
پیدا  یارانه  از  میلیاردی  هزار  که ساالنه سود چند 
اینکه  جای  به  می شوند  مند  بهره  انرژی  پنهان  و 
عوارض  محصوالتشان  کننده  وارد  کشورهای  به 
استفاده شده در کشور  انرژی  واقعی  دهند، هزینه 

را بپردازند.

بخش  در  قرارداد  دو  ما  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
صادرات برق و گاز به عراق دادیم، گفت: گازی که 
عراق از ایران دریافت می کند در اختیار نیروگاه های 
تولید کننده برق خود قرار می دهد و در نهایت به 
بنابراین هر دو کاالی  مصرف مردم عراق می رسد. 
برق و گاز در نهایت در قالب برق در اختیار مردم 
شاهد  که  حاضر  حال  در  و  می گیرد  قرار  عراق 
این  برای  برق  و  گاز  اهمیت  هستیم،  هوا  سرمای 

کشور دو چندان است.
وی افزود: برقی که ایران به همسایگان خود صادر 
می کند از نیروگاه های مختلف برق آبی، حرارتی و 
حتی نیروگاه هایی که سوخت مایع در برخی موارد 
استفاده می کنند، تأمین می شود. بنابراین نمی توان 
تولید  نیروگاه هایی  در  ایران  صادراتی  برق  گفت 
تصور  اگر  و  می کنند  استفاده  گاز  از  که  می شود 
ایران به همسایگان خود  کنیم تمام برق صادراتی 
با استفاده از گاز تولید می شوند نیز باید گفت گاز 
مورد استفاده در چنین شرایطی کمتر از یک درصد 
گفته  اساس  بر  و  است  کشور  روزانه  تولیدی  گاز 
حدود  کشور  گاز  روزانه  تولید  میزان  نفت،  وزارت 
یک میلیارد مترمکعب است که اگر چنین شرایطی 
را در نظر بگیریم حدود ۶0 تا ۷0 میلیون مترمکعب 

آن صرف تولید برق صادراتی می شود.
اردکانیان با تأکید بر اینکه ارز صادراتی برق برای 
که  آنجایی  از  داد:  ادامه  دارد  ای  ویژه  اهمیت  ما 
روبرو  ایران  نفت  خرید  و  دالر  تحریم  چالش  با 
هستیم، بی شک به منابع ارزی خود نیاز داریم اما 
آنچه اهمیت بیش تر دارد، میلیاردها دالر صادرات 
همسایه  کشورهای  به  که  است  گاز  و  برق  از  غیر 
داریم. این صادرات می تواند شامل بخش کشاورزی، 
توسط  که  باشد  غیره  و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
بخش خصوصی انجام می گیرد. حتی اگر بخواهیم 

وزیر نیرو در پاسخ به مهر:

مصرف کنندگان بزرگ برق 
هزینه واقعی را بپردازند

متن کامل
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در پی سهمیه بندی برق

شهرهای بزرگ چین به 
خاموشی رفتند

با سهمیه بندی مصرف برق به دلیل کمبود زغال 
خاموشی  به  چین  بزرگ  شهر  چندین  سنگ، 

رفتند.
به گزارش ایسنا، تحلیلگران می گویند قیمت زغال 
سنگ در چین به دلیل کمبود گزارش شده جهش 
پیدا کرده است. این خاموشیها در پی رشد تنشهای 

در  و  شده  گزارش  استرالیا  و  چین  میان  تجاری 
نتیجه تحلیلگران کمبود زغال سنگ و خاموشی را 
به ممنوعیت غیررسمی زغال سنگ استرالیا مربوط 

دانسته اند.
از  استرالیا  حمایت  از  پس  کشور  دو  میان  روابط 
تحقیقات بین المللی در خصوص عملکرد چین در 
همه گیری ویروس کرونا تیره شد. زغال سنگ تنها 
یکی از کاالهای استرالیایی است که چین در نتیجه 

تشدید تنشها هدف گرفته است.
چین سال گذشته از نیروگاههای این کشور خواسته 
بود میزان واردات زغال سنگ از کشورهای دیگر را 
به منظورکنترل قیمتها، محدود کنند. ظاهرا چین 
این محدودیتها را مدتی بعد رفع کرد اما محدودیت 
واردات از استرالیا را حذف نکرد. چین همچنین به 
به  فوالدسازی  های  کارخانه  و  دولتی  نیروگاههای 
صورت شفاهی اعالم کرده که واردات زغال سنگ 

استرالیا را متوقف کنند.
سنگ  زغال  کننده  مصرف  بزرگترین  کشور  این 
جهان به شمار می رود و بزرگترین منبع وارداتش 
اتکای  مورد  انرژی  منبع  زغال سنگ  استرالیاست. 
خریدار  دومین  کشور  این  و  بوده  چین  در  اصلی 
برای  که  استرالیاست  حرارتی  سنگ  زغال  بزرگ 

تولید برق استفاده می شود.
عرضه  کمبود  پی  در  چین  در  سنگ  زغال  قیمت 
پیش  کنزی  مک  وود  شرکت  و  کرده  پیدا  جهش 
بینی کرده که قیمت آن در دوره تقاضای زمستانی 

باال خواهد ماند.
سهمیه بندی برق در استانهای هونان و ژیجیانگ 
آغاز شده و امکان اندکی برای افزایش تولید زغال 

سنگ توسط تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
نگرانیها نسبت به کمبود برق برای شهروندان عادی 
خاموشیهای  فهرست  انتشار  از  پس  و  دسامبر  در 

برنامه ریزی شده توسط شبکه برق دولتی شانگهای 
برای مناطق مختلف اوج گرفت.

از  جنوبی  شهرهای  خصوص  به  شهرها  از  بعضی 
برق  مصرف  برای  را  محدودیتهایی  دسامبر  اواسط 
برای کارخانه ها تعیین کرده اند. در هاب فناوری 
مختلف  مناطق  در  ای  هفته  یک  خاموشی  شنزن 
گزارش شده است. با این حال هنوز شفافیتی درباره 
آنها  گستردگی  و  شده  گزارش  خاموشیهای  این 

وجود ندارد.
تقاضای  به  را  اخیر  خاموشیهای  چینی  مقامات 
فوق العاده باال و تعمیرات معمول نسبت داده اند. 
کمیسیون اصالحات و توسعه ملی چین در دسامبر 
برق  درصد   11 دسامبر  در  کشور  این  کرد  اعالم 
بیشتری مصرف کرد. این کمیسیون همچنین اعالم 
کرد احیای اقتصادی سریع، زمستان سرد و عرضه 
مصرف  مناطق  از  برخی  است  شده  باعث  محدود 
برق را محدود کنند. با کاهش دما انتظار می رود 
بانک  آمار  طبق  کند.  رشد  چین  در  برق  مصرف 
در  چین  سنگ  زغال  واردات  استرالیا،  ولث  کامن 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  درصد   ۴۴ نوامبر 

گذشته کاهش داشت.
به  اکنون  چین   ،CNBC شبکه  گزارش  اساس  بر 
آورده  روی  سنگ  زغال  تامین  برای  دیگر  منابع 
افزایش  روسیه  و  کانادا  مغولستان،  از  وارداتش  و 
قراردادی  گذشته  ماه  کشور  این  است.  کرده  پیدا 
با اندونزی برای خرید زغال سنگ حرارتی به ارزش 

1.۵ میلیارد دالر امضا کرد.
با این حال چین همچنان دچار کمبود زغال سنگ 
است و بعضی از کارخانه ها از ذخایری که داشته اند 
استفاده می کنند. عواملی مانند برنامه چین برای 
صفر کردن انتشار کربن باعث شده شرکتها انگیزه 

کمتری برای افزایش تولید داشته باشند.

ترمز بیت کوین کشیده شد
کوین  بیت  متوالی،  های  رکوردشکنی  از  پس 

سرانجام از قله تاریخی اش عقب نشست.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، تردید 
معامله گران به پتانسیل رشد بیشتر در کوتاه مدت 
ارز  این  ،باعث شد  افزایش عرضه  و  بیتکوین  برای 

برای نخستین بار در چند هفته اخیر ریزش کند. 
 بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت 1۶.۵۷ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۶.۹۵ درصدی به 
30 هزار و ۷۶۶.۷۲ دالر رسید. باالترین رکورد ثبت 
ژانویه  سوم  روز  به  مربوط  کوین  بیت  ارزش  شده 
به قیمت 3۲  ارز  این  بوده که در آن  سال ۲0۲1 
هزار و 1۶۹ دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط 
به روز دوم ژانویه بوده که در آن، این ارز به قیمت 

3۲ هزار و 1۶۹ دالر رسید.
ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود 

۵۴0 میلیارد دالر است.
گفت:  دیجیتالی  ارزهای  کارشناس  شف-  پتر 
بازار ارزهای دیجیتالی  حدود ۷0 درصد کل سهم 
معناست  بدان  این  و  است  کوین  بیت  اختیار  در 
روی  کوین  بیت  قیمت  در  تحولی  و  تغییر  هر  که 
تاثیر مستقیمی  نیز  ارزهای دیجیتالی  قیمت سایر 
خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲0۲0 برای ارزهای 
دستاوردهای  از  پر  و  نشدنی  فراموش  دیجیتالی 

بزرگ بود.  
پتانسیل  بیتکوین  معتقدند  گران  معامله  از  برخی 
شکستن سقف 100 هزار دالری را نیز در طوالنی 
مدت دارد.   بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 
شد و از سال ۲00۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
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مراسم روز ملی صادرات مجازی 
برگزار می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مراسم 
روز ملی صادرات به صورت مجازی و با حضور 

صادرکنندگان برتر برگزار می شود.
سازمان  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
به  اشاره  با  زادبوم  حمید  ایران،  تجارت  توسعه 
برگزاری روز ملی صادرات به صورت مجازی گفت: 
همه ساله همزمان با روز ملی صادرات )۲۹ مهرماه( 
مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه برگزار می شد، 
و   1۹ کووید  ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  اما 
بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  دستورالعمل  براساس 

کرونا برگزاری این رویداد ملی به تعویق افتاد.
بر  افزود:   ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
رعایت  با  مراسم  این  شد  مقرر  اساس  همین 
با  مجازی  صورت  به  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
 11 تا   ۹ ساعت  از  منتخب  صادرکنندگان  حضور 
صبح روز دوشنبه ۹۹.10.۲۲ در سالن همایش های 
ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 

برگزار شود.

سفر هیات بلندپایه ارمنستانی 
به تهران/ بررسی راه های 
افزایش تبادالت تجاری با 

ارمنستان
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
تجارت ایران از سفر هیاتی بلند پایه متشکل 
از بخش دولتی و خصوصی ارمنستان به تهران 
جهت پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه 
تجارت ایران، مجتبی موسویان  از برنامه ریزی های 
وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  توسط  شده  انجام 
صمت، جهت سفر هیاتی بلندپایه متشکل از بخش 
دولتی و خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد ارمنستان 
اوایل  در  اقتصادی  و  تجاری  اهداف  پیشبرد  جهت 

ماه آینده به تهران خبر داد.
توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای  توسعه  معاون 
ارمنستان که  ایران در جلسه میز کشوری  تجارت 

تبادالت  افزایش  راهکارهای  بررسی  کار  دستور  با 
داشت:  بیان  شد،  برگزار  کشور  این  با  تجاری 
کاالها  بیشتر  شمول  و  توسعه  درخصوص  مذاکره 
بانکی  تفاهمات  اوراسیا،  اقتصادی  تفاهم نامه  در 
و  مغری  و  ارس  آزاد  مناطق  ارتباط  ترانزیتی،  و 
هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران 

در ایروان از اهداف این سفر است.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از برنامه های هیات 
تجاری مذکور بازدید از چند مرکز تولیدی و صنعتی 
و بررسی تولید مشترک و صادرات تولیدات به سایر 

کشورهاست.
پایانه  در  کامیونی  و  مسافری   XRAY راه اندازی   *

مرزی نوردوز
دفتر  مدیرکل  حسن الفت،  بهروز  نشست،  این  در 
اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه 
گزارشی از وضعیت موجود روابط تجاری و اقتصادی 
و  مسافری   XRAY راه اندازی  به  ارمنستان  و  ایران 
و  کرد  اشاره  نوردوز  مرزی  پایانه  در  کامیونی 
از  با راه اندازی تجهیزات موصوف  گفت: امید است 

معطلی های بی مورد صادرکنندگان جلوگیری شود 
و شاهد کاهش قاچاق کاال در مرز نوردوز باشیم.

حجم  شده،  ارائه  گزارش  براساس  افزود:   وی 
 ۲01۹ سال  در  ارمنستان  به  کشورمان  صادرات 
که  است  بوده  دالر  میلیون   330 از  بیش  رقمی 
درصدی   ۲۹ سهمی  نفتی  فرآورده های  و  سوخت 
و سیمان و کلینکر سهمی ۲0 درصدی را به خود 

اختصاص داده است. 
الفت اظهار داشت: فوالد و محصوالت فوالدی، مواد 
پالستیکی و میوه و سبزیجات، کاشی و سرامیک، 
شیشه های ساختمانی و مواد شیمیایی و کودها در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت 
کاهش  و  کرونا  ویروس  وجود  با  گفت:  همچنین 
تبادالت تجاری کشورها، حجم صادرات کشورمان 
به ارمنستان ۲۵۵ میلیون دالر بوده است که نسبت 
به ده ماهه گذشته کاهش محسوسی نداشته است 
که این موضوع به دلیل عضویت ایران در اتحادیه 

اوراسیا و کاهش نرخ تعرفه ها بوده است.
8 اهمیت بازار ارمنستان برای ایران

ایروان  در  ایران  سفیر  ظهوری،  بدخشان  عباس 
و کشور  بازار  اهمیت  تشریح  با  این جلسه،  نیز در 
این  بازار  به  ورود  برای  سیاسی  شرایط  ارمنستان، 

کشور را فراهم دانست. 
وی عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
کشورهای  برخی  با  ترجیحی  تعرفه های  داشتن  و 
در  ارمنستان  تمایز  مورد  مولفه های  از  را  اروپایی 

میان کشورهای همسایه ذکر کرد. 
 در ادامه همچنین مشکالت مربوط به حمل و نقل 
پایانه  زیرساخت های  و  بانکی  مسائل  ترانزیت،  و 
مرزی نوردوز و استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد 

ارس مورد تبادل نظر قرار گرفت. 
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متن کامل

مقام عراقی: واشنگتن معافیت 
بغداد از تحریم ها علیه ایران را 

سه ماه دیگر تمدید کرد
یک مقام مسئول عراقی می گوید که واشنگتن 
معافیت بغداد از تحریم ها برای واردات برق و گاز 

از ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس، 
یــک مقــام مســئول عراقــی در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاری فرانســه )AFP( گفــت کــه آمریــکا بــا 
تمدیــد ســه ماهــه معافیــت عــراق از تحریم هــای 
تحمیلــی علیــه ایــران در بخــش انــرژی موافقــت 
کــرده اســت و بــه بغــداد اجــازه داده خواهــد شــد 
ــالمی  ــوری اس ــرق از جمه ــه واردات گاز و ب ــا ب ت
ایــران ادامــه دهــد. وی کــه خواســت نامــش فــاش 
نشــود، گفــت: ایــن معافیــت جدیــد کــه زمــان آن 
ــه  ــت نتیج ــابق اس ــای س ــر از معافیت ه طوالنی ت

مذاکــرات طوالنــی اســت.
ــته ای  ــق هس ــروج از تواف ــد از خ ــنگتن از بع واش
ــا  ــن تحریم ه ــداد را از ای ــار بغ ــن ب ــام، چندی برج
ــا  ــن معافیت ه ــای ای ــت. دوره ه ــرده اس ــاف ک مع
ــا در  ــت. ام ــوده  اس ــا 1۲0 روزه ب ــوالً ۹0 ت معم
چنــد نوبــت اخیــر ایــن معافیت هــا بــه ۴۵ تــا ۶0 
روز کاهــش یافتــه بــود کــه بــه اعتقــاد تحلیلگــران 
کوتــاه شــدن دوره ایــن معافیت هــا احتمــاال  
ــکا و  ــط آمری ــالف در رواب ــود اخت نشــانه ای از وج
ــر  ــداد ب ــر بغ ــنگتن ب ــار واش ــال فش ــراق و اعم ع

ســر برخــی مســائل اســت.
ــوز  ــه هن ــد ک ــت جدی ــن معافی ــب ای ــه موج ب
رســما از ســوی بغــداد اعــالم نشــده اســت، عــراق 
همچنــان می توانــد تــا آوریــل آینــده از همســایه 

ــرق و گاز بخــرد. شــرقی خــود ب

کارگروه پایش رفتار تجاری مصوب کرد

شرایط رفع تعلیق کارت 
بازرگانی صادرکنندگان

تجاری،  رفتار  پایش  کارگروه  ابالغیه  براساس 
دلیل  به  که  تولیدی  واحدهای  بازرگانی  کارت 
برای  بود  ارزی تعلیق شده  عدم ایفای تعهدات 
ایفای این تعهدات در فرجه ۴ ماهه در نظر گرفته 
شده رفع تعلیق می شود و کارت های بازرگانی 
تعهد  با  نیز می توانند  تعلیق شده  غیرتولیدی 
از  را  خود  کارت  تعهد،  رفع  بر  مبنی  محضری 
البته تا زمان رفع  حالت تعلیق خارج سازند و 

تعهد مجوز صادرات نخواهند داشت.
ایران  بازرگانی  اتاق  تشکل های  و  استان ها  معاون 
طی نامه ای به اتاق های سراسر کشور از رفع تعلیق 
به  آنها  کارت  که  صادرکنندگانی  بازرگانی  کارت 
دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، توسط 
سازمان های صمت استانی خبر داد. این رفع تعلیق 
در  تجاری  رفتار  پایش  کارگروه  مصوبه  موجب  به 
تاریخ نهم آذر ماه سال جاری و در راستای اجرای 
تاریخ  در  رئیس جمهوری  اقتصادی  معاون  ابالغیه 

1۲ آبان ماه سال 13۹۹ صورت  می گیرد.
بر اساس آنچه در این نامه مورد اشاره قرار گرفته 
بازرگانی  کارت های  تعلیق  رفع  از  هدف  است، 

صادرکنندگان آن است که آنان بتوانند از فرصت ۴ 
ماهه ایجاد شده برای رفع تعهد ارزی سال 13۹8 

خود از روش های مشروح در ابالغیه بهره ببرند.
جلسات  دوازدهمین  و  یازدهمین  مصوبات  طبق 
کلیه  بازرگانی  کارت  تجاری،  رفتار  پایش  کارگروه 
واحد های تولیدی جهت رفع تعهد ارزی حاصل از 
صادرات با روش های مذکور در مصوبه ابالغی معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری، متضمن تصمیمات یکصد 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  هفتم  و  هفتاد  و 
دولت در آبان ماه تا اطالع ثانوی به واسطه تعهدات 

ارزی مذکور تعلیق نمی شود.
آنها  کارت  که  بازرگانی  کارت  دارندگان  همچنین 
تعلیق  صادرات  از  حاصل  ارزی  تعهدات  دلیل  به 
از 30 درصد تعهد(  شده است، )غیرتولیدی کمتر 
جهت رفع تعهدات مذکور مطابق با شرایط و ضوابط 
مندرج در مصوبه فوق الذکر به شرط ارائه تعهدنامه 
حالت  از  صادرات  ارزی  تعهد  رفع  برای  محضری 
تعلیق خارج  می شود. این دسته از اشخاص )حقیقی 
حداقل  میزان  به  ارزی  تعهدات  رفع  تا  حقوقی(  و 
30 درصد مجاز به صادرات نیستند. در تبصره یک 
این ماده چنین آمده است که صادرکنندگان فوق، 
چنانچه ظرف مدت ۴ ماه نسبت به رفع تعهد ارزی 
خود )حداقل 30 درصد( اقدام نکنند، مجدداً کارت 
برابر  و  شد.  خواهد  ابطال  یا  تعلیق  آنها  بازرگانی 

قوانین و مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
است  آمده  مصوبه  این   ۲ تبصره  در  حال  عین  در 
که فهرست صادرکنندگان متقاضی بند ۲ از سوی 
بازرگانی،  اتاق  به  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک جمهوری 
از صدور گواهی  تا  ایران منعکس  می شود  اسالمی 
تعهد  رفع  زمان  تا  تشریفات گمرکی  انجام  و  مبدا 

ارزی ممانعت کنند.

 در سی و سومین نشست کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

بررسی پرسشنامه نماگر 
اخذ اعتبار شاخص سهولت 

کسب وکار 
کمیسیون  نشست  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
نحوه  تهران،  بازرگانی  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
پاسخ دهی به پرسشنامه نماگر اخذ اعتبار شاخص 
مرور  و  بررسی  یکدیگر  با  را  کسب وکار   سهولت 
استخراج  پرسشنامه  این  از  که  اطالعاتی  کردند. 
می شود در رتبه بندی فضای کسب وکار کشور حائز 
اهمیت است و از این رو الزم است فعاالن اقتصادی 

با نحوه صحیح تکمیل آن آشنا باشند.
و  پول  بازار  کمیسیون  نشست  سومین  و  سی  در 
به  پاسخ دهی  نحوه  تهران،  بازرگانی  اتاق  سرمایه 
پرسشنامه نماگر اخذ اعتبارات از نماگر های ده گانه 
شاخص سهولت کسب وکار  مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. طبق توافقی که میان اتاق بازرگانی تهران و 
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب وکار  
وزارت امور اقتصادی و دارایی برقرار شده است، این 
مرکز ضمن معرفی و تشریح وضعیت نماگر های این 
البته  و  اتاق  مشورتی  کمیسیون های  در  شاخص 
بخش  نمایندگان  پیشنهادات  با  اصالحی  اقدامات 
خصوصی، سعی دارد با ترجمه پرسشنامه های بانک 
جهانی و آگاهی بخشی به فعاالن اقتصادی، اطالعات 
کلی  شاخص  و  نماگر ها  این  وضعیت  از  صحیحی 
تا  کند  منعکس  بین المللی  نهاد  این  به  کسب وکار 

رتبه ایران از این جنبه نیز بهبود یابد.
از این رو اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران در نشست سی و سوم خود با نحوه 
پاسخ دهی درست و دقیق به پرسشنامه »نماگر اخذ 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66643
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یادداشت

 سال 2۰2۰، کابوسی برای بسیاری از کسب وکارها، 
از حوزه های مختلف و کشورهای گوناگون بود. 
بحران کرونا به یکباره بر جهان سایه افکند و 
جای  به  بسیاری  انسانی  و  اقتصادی  ضررهای 
گذاشت. کمتر کسی خاطره خوبی از 2۰2۰ دارد 
و شاید همه منتظر تمام شدن آن بودند. با این 
حال، همین شرایط دشوار، فرصتی برای بازنگری 
در شیوه فعالیت  کسب وکارها پدید آورد. شاید 
به بخش های  بیشتر  توجه  را سال  بتوان 2۰2۱ 
انسانی و اخالقی کار دانست و با ارتباط بیشتر 

با مشتریان به سمت جامعه سازی رفت.
سال جدید؛ فرصتی برای جامعه سازی کسب وکارها

استیون مک گریگور که استاد مدعو سالمت، بهروزی 
و عملکرد کسب وکارها در استنفورد و چند دانشگاه 
جهان غرب است، پیش از این با نوشتن کتاب هایی 
 Chief Wellbeing( بهروزی«  »مدیرکل  مانند 

را  در کسب وکار  انسانی اش  Officer( دغدغه های 
او از سه سال گذشته، پادکستی  نشان داده است. 
در  مک گریگور  می کند.  منتشر  نام  همین  با  نیز 
هرن،  بنیان گذار  رابی  سراغ  پادکست خود  آخرین 
و   )giffgaff( بریتانیا  گیف گف  مخابراتی  شرکت 
 Standing on( جاینتز  آن  استندینگ  موسسه 
Giants( رفته است. موسسه استندینگ آن جاینتز 
هدف خود را همکاری با شرکت های برندمحور برای 
ایفای مسوولیت های اجتماعی و ارتباط نزدیک تر با 
جامعه تعیین کرده است. در این پادکست، مجری و 
میهمان او به گفت وگو درباره جامعه سازی و ماهیت 
جدید کسب وکارها گفت وگو کرده اند. ترجمه آن را 

در زیر می خوانید:
 مک گریگور: سالم رابی هرن. سال ۲0۲0 برای شما 

چطور بود؟
سال  مردم  اکثر  برای   ۲0۲0 می کنم  فکر  هرن: 

دشواری بود. فراز و نشیب های فراوانی در این سال 
اما  چشیدیم.  بسیاری  تلخی های  و  کردیم  تجربه 
سال  حرفه ای  و  شغلی  نظر  از  من، دست کم  برای 
ارتباطات  نظر شغلی،  از  ما  به نظر می رسید.  خوبی 
به دستاوردهای  دیگر  کسب وکارهای  و  کارکنان  با 
با  همکاری  در  هم  درحال حاضر  رسیدیم.  خوبی 
که  هستیم  مختلفی  )برندهای(  تجاری  نشان های 
از طریق فضای مجازی قصد ارتباطات نزدیک تر با 
مشتریان و جامعه مخاطبان خود دارند. به نظر من 
این روند جامعه سازی و ارتباطات عمیق تر پیش تر 
باعث  کرونا  ویروس  فراگیری  اما  بود  شده  شروع 

تسریع آن شد.
اگر امکان دارد، درباره همکاری هایتان با کسب وکارها 

و شرکت های دیگر بیشتر توضیح دهید.
اگر بخواهم به ساده ترین شکل ممکن توضیح دهم، 
به موکالن خود )کسب وکارهای  ما  بگویم که  باید 
دیگر( کمک می کنیم که به صورت آنالین و در تمام 
نقاط جهان، جوامعی تعاملی با مشتریان خود بسازند. 
برای این کار تا حدی از فناوری ها استفاده می کنیم، 
تا حدی از تکنیک های جامعه سازی بهره می بریم و 
در نهایت از علم مدیریت برای تدوین استراتژی ها و 
طراحی فرآیندها در راستای اهداف اجتماعی کمک 
اهمیت  به  قبل  مدت ها  از  کسب وکارها  می گیریم. 
با ذی نفعان  ارتباطات نزدیک  ایجاد  جامعه سازی و 
به دلیل  طرح  این  اجرای  اما  بودند،  برده  پی  خود 
به موکالن  ابعاد مختلف آن، کار آسانی نیست. ما 
خود کمک می کنیم تا ابعاد مختلف کسب وکارشان 

را برای ایجاد یک جامعه موفق بازنگری کنند.
 کسب وکارها مدت ها قبل از اهمیت ایجاد جوامعی 
که  چرا  بودند؛  یافته  اطالع  ذی نفعان  از  وفادار 
سادگی  به  غیروفادار  مشتریان  می کردند  مشاهده 
سراغ رقبای آنها می روند. شاید به همین دلیل بود 

که شرکت ها سراغ داستان گویی و سایر تکنیک های 
این  اعتماد  چگونه  حال،  این  با  رفتند.  برندسازی 
کردن  پیدا  کار،  ابتدای  کردید؟  را جلب  شرکت ها 
دشوار  بخواهند،  کمک  شما  از  که  کسب وکارهایی 

نبود؟
و  همکاری ها  هم  گذشته  سال های  در  من 
از  داشتم.  مختلف  شرکت های  با  گفت وگوهایی 
طرفی سال ۲00۹ با بنیان گذاری شرکت مخابراتی 
گیف گف در بریتانیا تمام تمرکز خود را بر مشتریان 
افراد  ممکن  طریق  هر  به  کوشیدیم  و  گذاشتیم 
تحت پوشش شبکه مخابراتی خود را افزایش دهیم؛ 
ارائه  یا  موبایل  قسطی  فروش  به  نیاز  اگر  حتی 
صورت  این  به  بود.  آنها  به  رایگان  سیم کارت های 
در  خود  فعالیت  سال های  در  که  بگویم  می توانم 
محیط کسب وکار، تجربیات متفاوتی به دست آوردم 
موثر  موکالن  به  کنونی مان  خدمات  فروش  به  که 

بوده است.
با این حال، همواره شرایط به همین سادگی نیست. 
کسب وکارها به تدریج به این درک می رسند که رمز 
موفقیت آنها در شرایط امروز، ایجاد جوامعی اصیل 
از مشتریان است. کسب وکاری موفق خواهد بود که 
آورده ای برای جامعه داشته باشد و جامعه مشتریان 
هم بتوانند اهداف خود را از طریق کسب وکار مدنظر 
تامین کنند. به رغم این آگاهی، این مقاومت روانی 
نمی خواهند  که  می شود  دیده  کسب وکارها  در 
بگذارند.  نمایش  معرض  در  را  حقیقی شان  خود 
کسب وکارها از خود، غولی شکست ناپذیر ساخته اند؛ 
مشتریان  به  نمایش شکنندگی ها  که  صورتی  در 
نشان می دهد که ما هم انسان هستیم و می توانیم 

ارتباطاتی خالصانه با یکدیگر داشته باشیم.
به  توجه  با  مختلف  شرکت های  و  کسب وکارها 
ماشینی شدن و اهمیت مواردی مانند سود و زیان 

مصاحبه با کارآفرین بریتانیایی درباره ماهیت جدید کار

سال جدید؛ فرصتی برای جامعه سازی کسب وکارها

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3727947-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

قوهای مهاجر مهمان تاالب های مازندران
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