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عرضه دستگاه ضدعفونی کننده دست
 با 20 درصد تخفیف

وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در 
قراردادهای مقاطعه کاری صنعت برق

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه 
اعضای سندیکا )1399-1400(

از  نامه ای  طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درخواست 
همکاری  برای  تعیین شده  مهلت  است  کرده 
پیمانکاران حداقل  و  با سازندگان  کارفرمایان 
تا ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی 
کارآمد  اجرایی  راهکارهای  تبیین  و همچنین 

برای تعیین تکلیف قراردادها تمدید شود. 
در ابتـدای ایـن نامـه آمده اسـت که علیرغـم اینکه انتظـار می رفت در 
مهلت سـه ماه تعیین شـده از سـوی مدیرعامل شـرکت توانیر مبنی بر 
همـکاری شـرکت تابعه و زیرمجموعـه با تولیدکننـدگان و پیمانکاران 
صنعـت برق، راهکارهای جبرانی نوسـانات نرخ ارز و شـرایط اقتصادی 
کشـور ابـاغ شـود و از سـوی دیگر بـا تعیین تکلیف قراردادها بخشـی 

راهکارهای اجرایی برای 
برون رفت قراردادها از بحران 

در نامه سندیکا به حائری ارائه شد؛

از مشـکات بخش خصوصی در شـرایط بسیارسـخت اقتصادی کشـور 
مرتفـع شـود، تاکنـون هیچیـک از مـوارد فـوق محقـق نشـده اسـت. 
از اینـرو ضمـن اعـام مجـدد انتظـار سـازندگان و پیمانـکاران بـرای 
تمدیـد دوره تنفـس )حداقـل تا اباغ بخشـنامه جبرانی ارز(، سـندیکا 
پیشـنهادات را بمنظـور رفـع مشـکات قراردادهـای صنعـت بـرق به 
تفکیـک قراردادهـای حـوزه توزیـع و انتقـال به شـرح ذیل ارائـه کرده 

است. 
الف- 1 قراردادهای جاری شرکت های توزیع نیروی برق:

طی جلسـات کارشناسـی برگزار شـده با نمایندگان معاونت هماهنگی 
توزیـع شـرکت توانیـر، حـدود 300 قـرارداد در ایـن بخش با مشـکل 
مواجـه بـوده و بـه نظـر می رسـد بـا راهکارهای ذیـل قابـل مدیریت و 

راهبری باشـند:
- غربالگـری یا اولویت بندی مالی قراردادها برای شناسـایی قراردادهای 

اولویت دار 

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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- خاتمــه قراردادهــای خــارج از اولویــت بــا توجــه به 
محدودیت هــای نقدینگــی و میــزان تحقــق آن

- اعمال کاهش 25درصدی قراردادها
- ابــاغ اســتفاده موقــت از بخشــنامه تعدیــل 
بــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  بهــای  آحــاد 
ــابه  ــورخ 1382/9/15مش ــماره 101/173073 م ش
ــد معیــن. )بدیهــی اســت کــه در  قراردادهــای خری
ــی ســازمان  ــاغ دســتورالعمل های جبران صــورت اب
اعمــال  صورتحســاب ها  قطعی ســازی  برنامــه، 

ــد.( ــد گردی خواه
- ابــاغ بخشــنامه 99/330220 مــورخ 1399/6/26 
ــه تمامــی شــرکت های  ســازمان برنامــه و بودجــه ب

توزیــع نیــروی بــرق 
الف- 2 - قراردادهای آتی شرکت های توزیع نیروی برق :

- بمنظــور کاهــش دعــاوی و مشــکات قراردادهــا و 
بــه موجــب مــاده 23 قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کســب و کار، اســتفاده از قــرارداد تیــپ مــورد وثــوق 
بخــش خصوصــی بــرای تمامــی شــرکت های توزیــع 

نیــروی بــرق کشــور الزامــی گــردد. 
ــاغ رســمی شــرکت توانیــر، اســتفاده از  - طبــق اب
فهــارس بهــای توزیــع بــه شــماره های 98/260459 
مــورخ 1398/5/15 وهمچنیــن 99/204705 مــورخ 
ــم  ــن مه ــک ای ــردد. )بی ش ــی گ 1399/4/28 الزام
ــا شــرکت های  وضعیــت مبهــم بخــش خصوصــی ب

توزیــع را تاحــدودی شــفاف می نمایــد.(
شــماره  نامــه  مشــابه  نامــه ای   -
بــه  توانیــر  11/3648مورخ1399/8/28شــرکت 
ــا موضــوع مجــوز  ــه ای ب ــرق منطق شــرکت های ب
تامیــن اعتبــار و برگــزاری مناقصــات جدیــد، بــرای 

شــرکت های توزیــع نیــز الــزام و ابــاغ گــردد.
ب-1 - قراردادهای جاری شرکت های برق منطقه ای:

بــا  برگــزار شــده  کارشناســی  طــی جلســات 
ــی و پشــتیبانی و  ــت مال ــرم معاون ــدگان محت نماین
دفتــر بررســی های فنــی بازرگانــی شــرکت توانیــر، 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بازبین ــرارداد م ــدود100 ق ح
ــری  ــت و راهب ــل مدیری ــل قاب ــای ذی ــا راهکاره و ب

می باشــند:
- اعمــال غربالگــری مالــی قراردادهــا و تامیــن 
ــن  ــت و تعیی ــت مدیری ــاز جه ــورد نی ــی م نقدینگ

ــا  ــف آنه تکلی
- ابــاغ اختیــارات درخواســتی شــرکت توانیــر طــی 

نامــه شــماره 11/5253مــورخ 1398/9/23 
ــتای  ــه در راس ــره 80 بودج ــاح تبص ــری اص پیگی
ــد  ــال تجدی ــرو در اعم ــارات وزارت  نی ــش اختی افزای

ــا ــرخ پیمان ه ــر در ن نظ
- پیگیــری ابــاغ دســتورالعمل جبرانی نــرخ ارز نســل 
ســوم بــرای قراردادهــای ســال های 1397 تــا 1399 

ــازمان برنامه از س
بــرق  شــرکت های  آتــی  قراردادهــای   - ب-2 

منطقــه ای:
- بمنظــور کاهــش دعــاوی و مشــکات قراردادهــا و 
بــه موجــب مــاده 23 قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کســب و کار، اســتفاده از قــرارداد تیــپ مــورد وثــوق 
ــرق  ــرای تمامــی شــرکت های ب بخــش خصوصــی ب

منطقــه ای کشــور الزامــی گــردد. 
ــتفاده  ــر اس ــرکت توانی ــمی ش ــاغ رس ــق اب - طب
ــرق  ــرکت های ب ــی ش ــرای تمام ــا ب ــارس به از فه

ــردد. ــی گ ــه ای الزام منطق
- طبــق ابــاغ شــرکت توانیــر بــر لــزوم تامیــن مالی 
بــرای هرمناقصــه باســتناد مــواد 9 و 10 قانــون 

مناقصــات تاکیــد گــردد. 
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

عبدالناصر همتی خبر داد

واریز پیش پرداخت خرید 
واکسن کوواکس با همکاری 2 
بانک ایرانی و 3 بانک اروپایی

پیش پرداخت  واریز  از  مرکزی  بانک  رئیس کل 
کوواکس  واکسن  دوز  میلیون   16.8 تعداد 
به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی خبر 

داد.
اعام  مرکزی  بانک  رئیس کل  همتی،  عبدالناصر 
کرد: پیش پرداخت تعداد 16.8 میلیون دوز واکسن 

کواکس به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی 
واریز شد.

قبًا  که  »همان طور  افزود:  خبر،  این  اعام  با  او   
اعام کرده بودم بر اساس توافقات وزارت بهداشت و 
درمان کشورمان برای دریافت تعداد 16.8 میلیون 
برای  توافقی  پیش پرداخت  کوواکس،  واکسن  دوز 
امور  در  با تاش همکارانم  موردنظر  واکسن  خرید 
تحریم  از  ناشی  ایذایی  موانع  علی رغم  و  بین الملل 
آمریکا با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک اروپایی 
به حساب  ژانویه  تعطیات  از  بعد  روز  اولین  در 

کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.«
بسیار  »مبالغ  است:  داده  توضیح  همچنین  همتی 
تخصیص  کرونا  واکسن  خرید  برای  نیز  بیشتری 
داده ایم که در صورت تأیید مسئوالن محترم وزارت 

بهداشت تأمین ارز خواهد شد.«
بود  اعام کرده  پیش ازاین  بانک مرکزی  رئیس کل 
کرونا سنگ اندازی  واکسن  برای خرید  آمریکایی ها 
می کنند و اعام کرده بود انتقال پول از مسیرهای 

دیگر تحت پیگیری است.
یکی از این کانال ها، کانال مالی سوئیس است که 
اتاق مشترک  طبق گفته شریف نظام مافی رئیس 

بازرگانی ایران و سوئیس در حال انجام است.
قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF یکی 
از مهم ترین موانع خرید واکسن خارجی عنوان شده 
اعام  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی  که  زمانی  بود. 
کرد: »نپیوستن به اف ای تی اف و قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه آن، آثار خود را بر تراکنش های مالی 
و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم 
که تحریم مانع نمی شود متأسفانه اف ای تی اف این 

بهانه را ایجاد می کند.«
اتاق  رئیس  مافی  نظام  شریف  که  همان طور  اما 
مشترک بازرگانی ایران و سوئیس، می گوید: »خارج 

به  کرونا  واکسن  خرید  برای  ما  سوئیس  کانال  از 
علت قرار داشتن در لیست سیاه FATF به مشکل 
منظور  همین  به  سوئیس  کانال  اما  برمی خوریم 

خارج از FATF ساخته شده است.«
مانند  سوئیس  کانال  مافی،  توضیحات  طبق 
اینستکس نیست که یک دفتر یا رئیس داشته باشد 
مشخص شده  کار  این  برای  که  است  بانکی  بلکه 
است. نام این بانک BCP است که از گذشته و حتی 
از تحریم های قبل نیز با ایران برای خرید غات و 
کانال  از  صحبت  وقتی  بنابراین  می کرد؛  کار  غیره 
سوئیس می کنیم منظور مجوزهایی است که به این 
واکسن  خرید  به  مربوط  کارهای  انجام  برای  بانک 

داده شده است.
خرید واکسن از چین، هند و روسیه

جهانی  سازمان  از  کواکس  واکسن  خرید  بر  عاوه 
کشورهایی  ازجمله  روسیه  و  هند  چین،  بهداشت، 
هستند که طبق اعام محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری، برای خرید واکسن از این کشورها 

اقدام شده است.
در  چین  »با  است:  گفته  خصوص  این  در  واعظی 
حال توافق برای خرید حدود 4 میلیون دوز هستیم 
که خرید این واکسن حدود دو ماه طول می کشد. 
با هند و روسیه نیز صحبت هایی انجام داده ایم که 
تعیین  فروش  برای  آن ها  که  میزانی  به  آن  تعداد 

کرده اند، بستگی دارد.«
همچنین طبق صحبت های او، بر اساس هدف گذاری 
کرونا  فوتی های  اکثر  اینکه  به  توجه  با  انجام شده، 
مربوط به افراد باالی 60 سال و افراد دارای بیماری 
به  کشور  دسترسی  به محض  هستند،  زمینه ای 
و  درمان  کادر  هم زمان  و  افراد  این  ابتدا  واکسن، 
دارند،  ویروس  با  بیشتری  مواجهه  که  کسانی 

واکسینه خواهند شد.

معاون سازمان توسعه تجارت

پروژه های صادراتی مستعد را 
حمایت می کنیم

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
پروژه های  از  سازمان  این  گفت:  ایران  تجارت 
کارگروه  در  تصویب  از  پس  مستعد  صادراتی 

مرکز، حمایت خواهد کرد.
مجتبی موسویان در بازدید از بندر صادراتی دیر در 
جنوب استان بوشهر گفت: از طریق توسعه بازارهای 

صادراتی ملزم به کمک به صادرات کاال هستیم.
وی اضافه کرد: مشوق های صادراتی از نظر سازمان 
توسعه تجارت، توجه به زیرساخت ها و گذرگاه های 
افزایش  صادراتی،  آزمایشگاه های  برندینگ،  مرزی، 
بهره وری و حمایت از تجار و بازرگانان برای تسهیل 

در روند صادرات و رفع موانع است. 
از طرف  که  داد: هزینه هایی  ادامه  ریزی  موسویان 
بیشتر  می گیرد  صورت  صادرات  توسعه  سازمان 
مقررات  برابر  صادراتی  زیرساخت های  بخش  در 
در  که  است  مستعد  و  واجد شرایط  استان های  به 

کارگروه تهران تصویب خواهد شد.
از  صادرات  توسعه  به  کمک ها  فرایند  گفت:  وی 
با مراکز  آغاز شده و سازمان توسعه  سه ماه پیش 
در  استان ها  تجارت  و  معدن،  سازمان های صنعت، 
ارتباط است و مراکز مستعد صادراتی با بهترین ها و 
مستندات قانونی و توجه به مستندات و بازدیدهای 
استانی در کارگروه مرکز مطرح می شود و نسبت به 
اقدام خواهد  به پروژه های مستعد  اعتبار  تخصیص 
شد. بدون اشاره به رقم اعتبار مورد نظر بیان کرد: 
امسال اولین سالی است که بودجه تخصیص یافته 
بهتر  کارایی  که  بخش های  در  باید  اعتبارات  و 
نیاز  که  در صورتی  و  شود  هزینه  دارد  بیشتری  و 

http://www.ieis.ir/fa/news/6331/?l
http://otaghiranonline.ir/news/36280
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آمریکا معافیت واردات انرژی عراق از ایران را 
به مدت سه ماه تمدید کرده است؛ اما به گفته 
سخنگوی وزارت انرژی عراق همچنان صادرات 
گاز ایران به عراق به حالت عادی بازنگشته است. 

عراق به ایران 6 میلیارد دالر بدهی دارد.
عــراق پــس از دریافــت معافیــت 90 روزه از آمریکا 
ــت  ــر دریاف ــران، منتظ ــرژی از ای ــرای واردات ان ب
میــزان کافــی گاز ایــران بــرای تولیــد بــرق اســت.

ــراق  ــارد دالر ع ــی 6 میلی ــل بده ــه دلی ــران ب ای
ــن  ــه ای ــادرات گاز ب ــه ص ــود ک ــرده ب ــد ک تهدی
ــه و  ــن بهان ــه ای ــرد. ب ــد ک ــم خواه ــور را ک کش

ــان،  ــا اردکانی ــی، رض ــی ایران ــه بده ــرای مطالب ب
ــت. ــراق داش ــه ع ــک روزه ای ب ــفر ی ــرو س ــر نی وزی
ــاه  ســایت خبــری »شــانا« دوشــنبه هشــتم دی م
نوشــت بــود کــه شــرکت ملــی گاز ایــران صــادرات 
گاز خــود بــه عــراق را بــه دلیــل بدهــی عــراق بــه 
ــراردادی،  ــاره ق ــران و پــس از اخطارهــای چندب ای

کاهــش داده اســت.
یــک روز پیــش از بیانیــه شــرکت ملــی گاز ایــران، 
الشــرقیه بــه نقــل از ســخنگوی وزارت بــرق عــراق 
ــوخت  ــادرات س ــران ص ــه ای ــود ک ــرده ب ــام ک اع
گاز را کــه بــرای تأمیــن نیروگاه هــای بــرق عــراق 

الزم اســت، بــه پایین تریــن ســطح در چنــد ســال 
اخیــر کاهــش داده اســت.

ــراق  ــرق ع ــخنگوی وزارت ب ــی، س ــد موس  احم
گفتــه بــود کــه ایــران قصــد دارد صــادرات روزانــه 
ــه  ــب ب ــون مترمکع ــج میلی ــراق را از پن ــه ع گاز ب
ســه میلیــون مترمکعــب کاهــش دهــد. ایــن 
کاهــش پــس از برنامه هــای اعام شــده قبلــی 
ــج  ــه پن ــون ب ــرای کاهــش صــادرات از 50 میلی ب

میلیــون مترمکعــب در روز صــورت می گیــرد.
ــه  ــده ک ــران آم ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش در بیانی
ایــران از وزارت بــرق عــراق بیــش از پنــج میلیــارد 
ــت  ــراق باب ــرق ع ــت: »وزارت ب ــکار اس دالر طلب
واردات گاز بیــش از معــادل پنــج میلیــارد دالر 
ــه  ــکار اســت ک ــران بده ــی گاز ای ــه شــرکت مل ب
 TBI ــی ــک عراق ــارد دالر آن در بان ــغ 3 میلی مبل
ــده و بیــش از 2  ــل اســتفاده مان مســدود و غیرقاب
میلیــارد دالر از بدهــی سررســید شــده وزارت بــرق 
ــرق عــراق  نیــز هنــوز از اســاس از طــرف وزارت ب

پرداخت نشــده اســت.«
همچنیــن بــه غیــر از ایــن پنــج میلیــارد بدهــی، 
شــرکت ملــی گاز ایــران بــه گفتــه »شــانا« طــرف 
عراقــی، طبــق قــراردادی کــه بــا ایــران دارد، بیش 
از یــک میلیــارد دالر بابــت تخلف هــای قــراردادی 

هــم بدهــی دارد.
حــاال بعــد از گذشــت یک هفتــه بــار دیگــر احمــد 
موســی، ســخنگوی وزارت بــرق از وضعیــت بــرق و 
نحــوه صــادرات گاز ایــران بــه عــراق گفتــه اســت: 
ــه  ــراق ادام ــتان های ع ــی از س ــی در برخ خاموش
دارد و دلیــل خاموشــی ادامــه کاهــش عرضــه گاز 

ــا اســت. ــه نیروگاه ه ــران ب ای
طبــق بیانیــه دفتــر مصطفــی الکاظمــی، نخســت 
وزیــر عــراق، رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــروی ایــران 

در ســفر یــک روزه خــود بــه عــراق، قــول داده بــود 
تامیــن گاز بــه ســطح ســابق برگــردد.

ــه  ــت هزین ــه پرداخ ــد ک ــق ش ــفر تواف در آن س
ــع  ــل مناب ــا، از مح ــا از اروپ ــن کرون ــد واکس خری

ــود. ــام ش ــراق انج ــران در ع ــی ای مال
ــت  ــک معافی ــامبر ی ــکا در 30 دس ــی آمری از طرف
ــه ایــن کشــور اجــازه  90 روزه صــادر کــرد کــه ب
ــد.  ــه ده ــران ادام ــرژی ای ــه واردات ان ــد ب می ده
معافیــت قبلــی 45 روزه بــود و در 20 نوامبــر صادر 
ــود. عــراق از ســال 2018 از معافیت هــای  شــده ب
ــوردار  ــران برخ ــرژی از ای ــرای واردات ان ــکا ب آمری
ــرار  ــنگتن ق ــای واش ــدف تحریم ه ــه ه ــده ک ش

گرفتــه اســت.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در بیانیــه ای 
گفتــه اســت: مــا بــر ایــن باوریــم کــه در مــدت 90 
ــاداری  ــات معن ــد اقدام ــراق می توان ــت ع روز دول
ــام داده و  ــرژی انج ــی ان ــش خودکفای ــرای افزای ب
وابســتگی خــود بــه انــرژی گــران ایــران را کاهــش 

دهــد.
بــه گــزارش »ایســنا« عــراق تحــت فشــار آمریــکا 
ــده داده  ــران، وع ــرژی ای ــش واردات ان ــرای کاه ب
ــن گاز و  ــش تامی ــرای افزای ــی را ب ــت اقدامات اس

ــرق انجــام دهــد. ب
ــال  ــی، در س ــک جهان ــار بان ــق آم ــه طب ــراق ک ع
2019 پــس از روســیه دومیــن نــرخ بــاالی مشــعل 
ســوزی در جهــان را داشــته، در تــاش بــرای 
جمــع آوری گازهایــی اســت کــه محصــول فرعــی 
اســتخراج نفــت هســتند. همچنیــن عــراق قصــد 
دارد از عربســتان ســعودی، شــورای همــکاری 
ــا  ــرق وارد کنــد ت خلیــج فــارس، ترکیــه و اردن ب
کمبــود بــرق کــه بــه اعتراضــات مرگبــار در ایــن 

ــد. کشــور منجــر شــده اســت را برطــرف کن

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می دهد

عراق در انتظار عادی شدن سطح صادرات گاز ایران
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اقتصاد ایران و جهان

از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه

وبینار »خلق ارزش در کسب وکار« 30 دی ماه برگزار می شود
وبینار »خلق ارزش در کسب وکار« از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، سی ام دی ماه برگزار 

می شود.
آشنایی با مفاهیم خلق ارزش در کسب وکار ، خلق ارزش و دالیل انتخاب توسط مشتریان ، بررسی انواع 
ارزش در کسب وکار و بیان الگوهای خلق ارزش ازجمله مهم ترین سرفصل های این وبینار هستند که قرار 

است از ساعت 14 الی 16 روز سه شنبه، 30 دی ماه برگزار شود.
عاقه مندان جهت کسب اطاعات بیشترمی توانند با شماره 88491427 داخلی 2 تماس گیرند.

معاون سازمان توسعه تجارت

پروژه های صادراتی مستعد را 
حمایت می کنیم

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه 
پروژه های  از  سازمان  این  گفت:  ایران  تجارت 
کارگروه  در  تصویب  از  پس  مستعد  صادراتی 

مرکز، حمایت خواهد کرد.
توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای  توسعه  معاون 
پروژه های  از  سازمان  این  گفت:  ایران  تجارت 
صادراتی مستعد پس از تصویب در کارگروه مرکز، 

حمایت خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا

مجتبی موسویان در بازدید از بندر صادراتی دیر در 

جنوب استان بوشهر گفت: از طریق توسعه بازارهای 
صادراتی ملزم به کمک به صادرات کاال هستیم.

وی اضافه کرد: مشوق های صادراتی از نظر سازمان 
توسعه تجارت، توجه به زیرساخت ها و گذرگاه های 
افزایش  صادراتی،  آزمایشگاه های  برندینگ،  مرزی، 
بهره وری و حمایت از تجار و بازرگانان برای تسهیل 

در روند صادرات و رفع موانع است. 
از طرف  که  داد: هزینه هایی  ادامه  ریزی  موسویان 
بیشتر  می گیرد  صورت  صادرات  توسعه  سازمان 
مقررات  برابر  صادراتی  زیرساخت های  بخش  در 
در  که  است  مستعد  و  واجد شرایط  استان های  به 

کارگروه تهران تصویب خواهد شد.
از  صادرات  توسعه  به  کمک ها  فرایند  گفت:  وی 
با مراکز  آغاز شده و سازمان توسعه  سه ماه پیش 
در  استان ها  تجارت  و  معدن،  سازمان های صنعت، 
ارتباط است و مراکز مستعد صادراتی با بهترین ها و 
مستندات قانونی و توجه به مستندات و بازدیدهای 
استانی در کارگروه مرکز مطرح می شود و نسبت به 
اقدام خواهد  به پروژه های مستعد  اعتبار  تخصیص 
شد. بدون اشاره به رقم اعتبار مورد نظر بیان کرد: 
امسال اولین سالی است که بودجه تخصیص یافته 
بهتر  کارایی  که  بخش های  در  باید  اعتبارات  و 
نیاز  که  در صورتی  و  شود  هزینه  دارد  بیشتری  و 
تقاضای  باشیم  داشته  بیشتری  بودجه  و  اعتبار  به 

بودجه اضافی از دولت خواهیم کرد.
توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای  توسعه  معاون 
استان های  از  یکی  بوشهر  گفت:  ایران  تجارت 
محصوالت  و  پتروشیمی  بخش شیات،  در  پیشرو 
کشاورزی به بازارهاتی جنوبی و شرقی آسیا  است.

وی بیان کرد: هدف بازدید از استان بوشهر افزایش 
و  تجارت  کار  تسهیل  و  صادراتی  ظرفیت های 

شناسایی موانع و برطرف کردن آنها است. 
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معاون اقتصادی دادستان کل کشور در نشست شورای 
راهبری بهبود محیط کسب وکار

مبارزه با فساد، اولین گام برای 
تامین امنیت سرمایه گذاری 

است
»تضمین امنیت سرمایه گذاران« از جمله مهم ترین 
راهبری  شورای  اخیر  نشست  که  بود  موضوعاتی 
اقتصادی  معاون  با حضور  بهبود محیط کسب وکار 
و  بحث  اقتصادی  فعاالن  و  کشور  کل  دادستان 

بررسی شد.

محیط  بهبود  راهبری  شورای  نشست  تازه ترین 
اقتصادی  معاون  نوری  پیمان  با حضور  کسب وکار، 
امنیت  »تضمین  شد.  برگزار  کشور  کل  دادستان 
موضوعاتی  مهم ترین  جمله  از  سرمایه گذاران« 
اقتصادی  معاون  حضور  با  نشست  این  در  که  بود 
و  بحث  اقتصادی  فعاالن  و  کشور  کل  دادستان 

بررسی شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به روند 
خصوصی سازی در کشور گفت: در شرایطی که به 
بسیاری  محدودیت های  با  اقتصاد  تحریم ها،  دلیل 
مواجه شده، شاهد هستیم که بخش قابل توجهی 
است.  بوده  بر دوش بخش خصوصی  اقتصاد  بار  از 
نقش  اهمیت  بر  که  تاکیدی  به رغم  حال  این  با 
متاسفانه  اما  می شود،  اقتصاد  در  بخش خصوصی 
جایگاهی  به  ما  کشور  در  خصوصی  بخش  هنوز 
سهم  اگر  صورتیکه  در  است.  نرسیده  باید  که 
با  االن  بود  درصد   90 اقتصاد  در  بخش خصوصی 
مواجه  تحریم،  از  ناشی  محدودیتهای  و  مشکات 

نبودیم.
انجام  سهولت  شاخص   به  اشاره  با  همچنین  نوری 
کرد  خاطرنشان  مختلف،  کشورهای  در  کسب وکار 
که با نقش آفرینی بخش خصوصی در کشور، شاهد 
ارتقای جایگاه ایران در این شاخص ها  خواهیم بود.
او تاکید کرد: شکی نیست که امنیت سرمایه گذاری 
اقتصادی  توسعه  در  مهمی  نقش  سرمایه گذاران  و 
قضایی  حمایت  امر،  این  در  و  می کند  ایفا  کشور 

نقش مهمی را برعهده دارد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین معتقد 
حمایت  ومولد  سالم  سرمایه گذاری  از  باید  است: 
بخش خصوصی  فعاالن  از  زمینه  درهمین  او  کرد. 
خواست تا مطالبات خود را از قوه قضاییه در راستای 
این  اقتصادی و در چارچوب وظایف  امنیت  تامین 

قوه، مشخصا بیان کنند.
نوری، مبارزه با فساد را به عنوان یک گام مهم برای 
جذب سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاران 

عنوان کرد.
ضرورت بهره گیری از نظرات بخش خصوصی

بهبود  راهبری  شورای  رئیس  فوالدگر  حمیدرضا 
این نشست، ضمن توضیح  محیط کسب و کار در 
ارایه  به  شورا،  این  وظایف  و  اهداف  مهم ترین 
شورای  سوی  از  که  پرداخت  مصوباتی  مهم ترین 
پیگیری  حال  در  محیط کسب وکار  بهبود  راهبری 

است.
او بر ضرورت بهره گیری از نظرات تخصصی بخش 
خصوصی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های 
اقتصادی بین المللی تاکید کرد و خواستار همکاری 

چندجانبه میان بخش خصوصی و قوه قضاییه شد
بعد از آن، علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی 
و پایش اتاق ایران با ارایه آمار و ارقامی از جایگاه 
اظهار  بین  المللی،  اقتصادی  شاخص های  در  ایران 
و  کسب  فضای  مشکات  از  یکی  متاسفانه  کرد: 
که  کشورها  سایر  خاف  بر  که  است  این  ما  کار 
این اقتصاد است که زیرساخت همه چیز را تعیین 
از  مساله ای  هر  به  متاسفانه  ایران  در  اما  می کند، 

جمله اقتصاد، سیاسی نگاه می کنیم.
او با اشاره به سقوط رتبه ایران در رتبه بندی جهانی 
اقتصادی  آزادی  گزارش  طبق  اقتصادی  آزادی 
2020 موسسه فریزر گفت: طبق این گزارش رتبه 
ایران در تجارت با سایر کشورها 161 از 162 است  
دولت  بودن  کوچک  میزان  به  که  رتبه ای  در  و 

اختصاص دارد، رتبه ایران 117 از 162 است.
ایران  اتاق  پیشنهادهای  داد:  توضیح  همچنین  او 
انجام  ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت  برای 
کسب وکار )Doing Business( به صورت جامع 

تهیه شده است که اگر بر مبنای آن حرکت کنیم، 
شاهد ارتقای جایگاه ایران خواهیم بود.

برای  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  پیشنهادهای 
امنیت سرمایه گذاری

مرکز  اقتصادی  پژوهش های  مدیر  نوروزی، 
پژوهش های اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره 
اقتصاد  این مرکز در خصوص  به تهیه گزارش های 
در  قوه قضاییه  نقش   مهم ترین  تشریح  به  سیاسی، 

ایجاد امنیت اقتصادی پرداخت.
سرمایه گذاری  ارقام  و  آمار  گفت:  همچنین  او 
که سرمایه گذاری  است  آن  از  سال گذشته حاکی 
استهاک  حتی  که  است  نبوده  اندازه ای  به 

سرمایه گذاری را جبران کند.
این کارشناس، »مبارزه با فساد«، »تضمین حقوق 
اجرای  تضمین   « و  معنوی«  و  مادی  مالکیت 
اولویت های  مهم ترین  عنوان  به  را  قراردادها« 
قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه گذاران عنوان 

کرد.
حجم قوانین و مقررات، بای جان اقتصاد شده است
بازرگانی،  اتاق  رئیس  مشاور  مرعشی،  سیدجعفر 
زائد  حجم  نیز  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
قوانین و مقررات را یکی از مهم ترین مشکات فعلی 
محیط کسب و کار عنوان و بر ضرورت به کارگیری 

جسارت در روند تصمیم گیری ها تاکید کرد.
مرعشی همچنین خواستار شکل گیری پیوندی قوی 

میان مجلس، دولت و نظام قضایی شد.
و  کشور  از  خارج  ایرانی  سرمایه گذاران  جذب 
خارج  مقیم  ایرانیان  ظرفیت های  از  بهره مندی 
به  ایران  اتاق  رئیس  مشاور  که  بود  نکاتی  دیگر  از 
از مهم ترین  به عنوان یکی  را  اشاره کرد و آن  آن 
امنیت  تامین  بحث  در  قوه قضاییه  اولویت های 

اقتصادی عنوان کرد.
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متن کامل

سرپرست مرکز شتابدهی صادرات

ارتقای زیرساخت های قانونی 
کسب وکارهای دانش بنیان را 

دنبال می کنیم
قانونی در حوزه کسب وکارهای  رفع خالء های 
گروه های  ظرفیت  از  استفاده  و  بنیان  دانش 
گسترده تر  صادرات  برای  پارلمانی  و  دوستی 
سرپرست  نشست  در  بنیان  دانش  محصوالت 
امور  مشاور  با  ایران  صادرات  شتابدهی  مرکز 
بین الملل نایب رئیس اول مجلس مورد تأکید قرار 

گرفت.
کسب وکارهای  حوزه  در  قانونی  های  خاء  رفع 
دانش بنیان و استفاده از ظرفیت گروه های دوستی 
محصوالت  گسترده تر  صادرات  برای  پارلمانی  و 
شتابدهی  مرکز  سرپرست  نشست  در  بنیان  دانش 
نایب رئیس  بین الملل  امور  مشاور  با  ایران  صادرات 

اول مجلس مورد تأکید قرار گرفت.

همکاری مرکز شتابدهی صادرات با مجلس شورای 
حوزه  در  قانونی  خاء  رفع  راستای  در  اسامی 
کسب وکارهای دانش بنیان و نوآور موضوعی بود که 
در نشست سرپرست مرکز شتابدهی صادرات ایران 
با مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس مورد 

تأکید قرار گرفت.
بر  از کسب وکارهای  الزم  قانونی  نبود حمایت های 
پایه نوآوری و دانش بنیان یکی از کمبودهایی است 
توجه  با  می شود.  بخش  این  پیشرفت  از  مانع  که 
وابسته شدن بخش های  باال رفتن سطح شتاب  به 
نو الزم  فناوری های  و  تکنولوژی  به  مختلف کشور 
است که زیرساخت های قانونی این حوزه نیز ایجاد 
شتابدهی  مرکز  سرپرست  اقتصادی،  مهدی  شود. 
با مصطفی طالب  ایران طی نشستی  اتاق  صادرات 
پور، مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس، 
حوزه  در  قانونی  زیرساخت های  تقویت  لزوم  بر 

کسب وکارهای دانش بنیان تأکید کرد.
بیماری  شیوع  دلیل  به  امروز  گفته های  براساس 
کرونا سطح وابستگی بخش های مختلف اقتصادی، 
به  مردم  روزمره  فعالیت های  حتی  و  اجتماعی 
تکنولوژی و فناوری های نو رشد قابل توجهی داشته 
نسبت  ویژه ای  توجه  دارد  ضرورت  بنابراین  است، 
به این حوزه هم از سوی نمایندگان مجلس و هم 

دولتمردان صورت بگیرد.
وی ضمن تشریح آنچه در مرکز شتابدهی صادرات 
برای حمایت از ایده های نو و استارت آپ ها انجام 
می شود، گفت: در این بخش رویه مشخص و دقیقی 
را تعریف کردیم و با حمایت معاونت علمی ریاست 
جمهوری سعی داریم از کسب وکارها یدانش بنیان 
بخش  به  را  جذاب  و  نو  ایده های  و  کرده  حمایت 

صنعت کشور معرفی کنیم.
دوطرفه  تعامل  و  پویا  ارتباط  ادامه  در  اقتصادی 

بین نمایندگان مجلس و اعضای اتاق ایران را برای 
مؤثر  آنها  برای  راه حل  یافتن  و  دغدغه ها  شناخت 
در  بخش خصوصی  نقش  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
مجلس  نمایندگان  بین  باید  مختلف  حوزه های 
فعاالن  انگیزه  موضوع  این  شود.  پررنگ  دولت  و 
اقتصادی را برای حضور بیشتر در میدان تجارت و 

سرمایه گذاری بیشتر می کند.
در ادامه مصطفی طالب پور، مشاور امور بین الملل 
نایب رئیس اول مجلس نیز با توجه به موازی کاری 
و نبود تمرکز الزم در حوزه استارت آپ ها، گفت: 
یکی از مسائلی که مانع رشد کسب وکارهای دانش 
بنیان می شود، نبود تمرکز الزم در این بخش است. 
نهادها و سازمان های متعددی در این بخش فعال 

شده اند و این پراکندگی را ایجاد کرده اند.
وی ایجاد بانک اطاعاتی جامع و قابل به روزرسانی از 
وضعیت تجارت کشور توسط اتاق ایران که به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی کشور شناخته می شود را 
تصمیم گیری،  برای  کرد:  تأکید  و  دانست  ضروری 
وجود  موجود،  چالش های  و  دغدغه ها  شناخت 
اتاق  که  آنجا  از  است.  مهم  بسیار  به روز  اطاعات 
مستقیم  ارتباط  اقتصاد  اصلی  بخش های  با  ایران 
دارد، می تواند نهاد مناسبی برای ایجاد مرکز داده 
باشد. مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس، 
ظرفیت گروه های دوستی و پارلمانی را به ویژه در 
شرایط تحریمی امروز در راستای شناسایی بازارهای 
هدف و ورود به آنها مناسب توصیف کرد و افزود: 
پارلمانی، ظرفیتی هستند که  و  گروه های دوستی 
راحت تری،  شرایط  در  و  خاص  تشریفات  از  جدا 
می توانند زمینه روابط تجاری بین کشورها را فراهم 
دانش  محصوالت  صادرات  برای  شک  بدون  کنند. 
بنیان و نوآور می توان از این ظرفیت به خوبی بهره 

برد.

مقیمی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

درک واقعی از بازارهای 
صادراتی ضروری است

گرجستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
با  آشنایی  و  صادراتی  هدف  بازارهای  شناخت 
اقتصاد  بر  قوانین و ضابطه های حاکم  مجموعه 
کرد:  تأکید  و  دانست  ضروری  را  کشور  آن 
گرجستان ظرفیت های مطلوبی برای تجارت و 
اینکه  بر  مشروط  دارد  ایرانیان  سرمایه گذاری 

نظام اقتصادی این کشور را به خوبی بشناسیم.
شناخت  گرجستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
مجموعه  با  آشنایی  و  صادراتی  هدف  بازارهای 
را  اقتصاد آن کشور  بر  قوانین و ضابطه های حاکم 
ضروری دانست و تأکید کرد: گرجستان ظرفیت های 
مطلوبی برای تجارت و سرمایه گذاری ایرانیان دارد 
به  را  کشور  این  اقتصادی  نظام  اینکه  بر  مشروط 

خوبی بشناسیم.
تأکید  با  گرجستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
از  مناسب  بهره مندی  عدم  و  ناموفق  عملکرد  بر 
اوراسیا،  منطقه  در  ایران  برای  پیش آمده  موقعیت 
شناخت فرهنگ، سایق مصرفی و قوانین حاکم بر 

http://otaghiranonline.ir/news/36243
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عبدالحکیم ریگی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق 
ایران تشریح کرد

پیامدهای منفی محدودیت های 
داخلی بر تجارت ایران و 

پاکستان
تفاهم میان  پاکستان  و  ایران  اتاق مشترک  رئیس 
بین  آزاد  تجارت  موافقت نامه  انعقاد  برای  دولت   2
ایران و پاکستان را با توجه به ظرفیت های تجاری 
موجود، ضروری دانست و تأکید کرد: در حال حاضر 
سطح مبادالت بین دو کشور حدود یک میلیارد و 
200 میلیون دالر است که با توجه به پتانسیل ها، 

قابل افزایش است.
تفاهم میان  پاکستان  و  ایران  اتاق مشترک  رئیس 
بین  آزاد  تجارت  موافقت نامه  انعقاد  برای  دولت   2
ایران و پاکستان را با توجه به ظرفیت های تجاری 
موجود، ضروری دانست و تأکید کرد: در حال حاضر 
سطح مبادالت بین دو کشور حدود یک میلیارد و 
200 میلیون دالر است که با توجه به پتانسیل ها، 

قابل افزایش است.
است  قرار  پاکستان  نخست وزیر  دستور  اساس  بر 
تا فوریه 2021 با باز شدن مرز پیشین-مند شمار 

گذرگاه های رسمی دو کشور به سه مرز برسد که 
مناسبات  افزایش  در  توجهی  قابل  تأثیر  می تواند 

تجاری بین دو کشور داشته باشد.
گبد   - ریمدان  جدید  مرز  گذشته  ماه های  طی 
به طور رسمی بازگشایی شد. حال با در نظر گرفتن 
و  ریمدان-گبد(  و  )میرجاوه-تفتان  مرز موجود  دو 
گذرگاهی که در آینده نزدیک بازخواهد شد، رحیم 
حیات قریشی، سفیر پاکستان در تهران طی دیدار 
با هیاتی از فعاالن اقتصادی در اتاق تهران به اجرای 
ترجیحی  تعرفه های  موافقت نامه  دقیق تر  و  بهتر 
اجرایی   1385 سال  از  که  پاکستان  و  ایران  میان 
شده، اشاره می کند و تأکید دارد دو کشور نسبت 
تا در  این موافقت نامه همت کنند  به اجرای کامل 
آینده نزدیک موافقت نامه تجارت آزاد به امضا برسد. 
مذاکرات  امروز،  همین  او  اظهارات  اساس  بر  البته 
و  ایران  بین  آزاد  تجارت  موافقت نامه  انعقاد  درباره 

پاکستان در حال انجام است.
در همین رابطه سیدرضا سید آقازاده، مدیرکل دفتر 
نیز  ایران  تجارت  توسعه  اقیانوسیه سازمان  و  آسیا 
به شرایط بهتر توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین 
ایران و پاکستان بعد از امضای موافقت نامه تجارت 
پاکستان  او  گفته های  طبق  می کند.  اشاره  آزاد 
می شود  محسوب  ایران  صادراتی  بازار  پنجمین 
و  ایران  بین  همکاری  برای  خوبی  ظرفیت های  و 

پاکستان وجود دارد.
اما آنچه تا به امروز مانع از رشد مناسبات دو کشور 
شده است، چیست؟ فعاالن اقتصادی که در ارتباط 
مهم ترین  از  یکی  می کنند،  فعالیت  کشور  این  با 
حمل ونقل  مناسب  زیرساخت های  نبود  را  موانع 
ریلی و جاده ای می دانند البته در حال حاضر نبود 
سیستم بانکی برای نقل و انتقاالت پول نیز سطح 
مناسبات دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در 

این ارتباط پس از آغاز تحریم های یک جانبه آمریکا، 
تهاتر، به عنوان یک راهکار، بعد از شروع تحریم های 
روابط  در  حدودی  تا  و  مطرح  آمریکا،  یک جانبه 

تجاری بین دو کشور اجرایی شد.
مشترک  اتاق  رئیس  میرجاوه،  ریگی  عبدالحکیم 
ایران و پاکستان در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق 
تا  برد  زمان  مدت ها  که  مطلب  این  بیان  با  ایران 
با  ارتباط  در  شوند  متقاعد  مرکزی  بانک  و  دولت 
پاکستان، موضوع برگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی 
آنها مدنظر داشتند،  به شیوه ای که  صادرکنندگان 
پیمان  آغاز  از زمان  تأکید کرد:  نیست،  امکان پذیر 
و  تجار   97 سال  فروردین  از  یعنی  ارزی  سپاری 
فعالیت می کردند،  پاکستان  بازار  در  بازرگانانی که 
به  و  شده  مشکل  دچار  ارزی  تعهدات  ایفای  برای 

عنوان بدهکاران ارزی شناخته شدند.
او ادامه داد: در ارتباط با پاکستان به طور معمول 
می کردند  کار  حواله ای  صورت  به  صادرکنندگان 
دولت  که  محدودیت هایی  و  تحریم ها  شروع  با  اما 
گرفت،  نظر  در  کشور  به  ارز  برگشت  برای  ایران 
تا  شدند.  مشکل  دچار  منطقه  این  صادرکنندگان 
و  زاهدان  اتاق  مشترک،  اتاق  رایزنی های  با  اینکه 
متقاعد  دولت  و  مرکزی  بانک  سرانجام  ایران  اتاق 
تجارت  سازوکار  پاکستان،  با  ارتباط  در  شدند 

پایاپای و تهاتری را تعریف کنند.
دو  بین  تهاتر  سازوکار  درباره  اقتصادی  فعال  ین 
قلم   1000 از  فهرستی  ایران  دولت  گفت:  کشور 
تبادالت  در  می توانستند  صادرکنندگان  که  کاال 
اما  کرد  تهیه  کنند،  استفاده  آنها  از  خود  تجاری 
نام برخی کاالهایی که همواره از پاکستان به ایران 
علی رغم  و  نیست  فهرست  این  در  می شده  صادر 
انتقادهایی که صورت گرفته، همچنان مجوز واردات 

آنها داده نشده است.

از  کرد:  تصریح  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
جمله محصوالت صادراتی پاکستان به ایران نارنگی 
و انبه این کشور است که متأسفانه در این فهرست 
جایی ندارند و یا محدودیت هایی برای واردات برنج 
کاهش  به  منجر  که  گرفتند  نظر  در  کشور  این  از 

سطح صادرات پاکستان به ایران شده است.
او کنجد را نیز یکی از اقام مهم صادراتی پاکستان 
عنوان کرد و از نبود نام این کاال در فهرست مربوط 

به کاالهای قابل تهاتر بین دو کشور انتقاد کرد.
دارد  انتظار  پاکستانی  طرف  داد:  ادامه  ریگی 
همان طور که ایران کاالهای موردنیاز این کشور را 
تأمین می کند، ایران نیز کاالهای موردنیاز خود را 
دهد  اجازه  و  کرده  تأمین  پاکستان  بازار  طریق  از 

دادوستد متوازن بین دو کشور برقرار باشد.
بخش  در  پاکستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
برقراری  ضرورت  به  خود  گفت وگوی  از  دیگری 
اشاره کرد.  بین دو کشور  آزاد  تجارت  موافقت نامه 
تعرفه های  حاضر  حال  در  او  گفته های  اساس  بر 
ترجیحی درباره 600 قلم کاال وجود دارد که گاهی 
همه  حذف  او  امروز  پیشنهاد  نمی شوند.  رعایت 
تعرفه ها و برقراری تجارت آزاد بین دو کشور است.

و  ایران  بین  روابط  چشم انداز  اقتصادی  فعال  این 
در  و  تحریم ها  لغو  امکان  به  توجه  با  را  پاکستان 
در  بانکی  محدودیت های  شدن  برداشته  نتیجه 
داخل، روشن ارزیابی کرد و با توجه به تراز مثبت 
سیاست هایی  اتخاذ  خواستار  ایران،  نفع  به  تجاری 
برای برقراری توازن بین صادرات و واردات دو کشور 
از یکدیگر با هدف ایجاد مناسبات پایدار بین این دو 

کشور همسایه شد.
و  ایران  بین  جدید  مرز  بازگشایی  همچنین  او 
پاکستان و دسترسی به بازار استان های جنوبی این 
کشور را اقدامی مثبت و امیدوارکننده توصیف کرد.
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یادداشت

را  تازه ای  تهدید  ناخوانده جهان 2020،  مهمان 
متوجه کسب وکارهای 2021 کرده است. »کرونا« 
زد  رقم  را  فراگیر  اقتصادی  رکود  سال گذشته 
را  شرکت ها  در  همه گیر«  »خستگی  اکنون  و 
برای  اما  آیند ه نگر  مدیران  است.  شده  موجب 
ترمیم سالمت روان و روحیه کارمندان می توانند 
با سه روش، کسالت و افسردگی نیروی کار در 

عصر کرونا را مهار کنند.
همان طور که به سمت موج دوم شیوع کووید-19 
کاری تان  تیم  و  شما  است  ممکن  می رویم،  پیش 
دچار خستگی، بد خلقی و سردرگمی شده باشید. 
آدرنالین موج اول تمام شده  است و با اینکه اخبار 
خوبی در مورد کشف واکسن به گوش می رسد، اما 
ممکن  است،  پیش رو  که  زمستانی  کردن  مدیریت 
است کمی سخت باشد. ما درخصوص نحوه مدیریت 
واکسن  کشف  احتمال  و  ویروس  شیوع  دوم  موج 

عادی  ظاهر  به  امور  تمام  بودیم.  گفت وگو  درحال 
و مطلوب بود و اوضاع کاری خوب پیش می رفت، 
کسب وکار رونق داشت و دارای موقعیت خوبی بود. 
به خود جلب  کرد؛  را  نگرانی ها، ذهن ها  برخی  اما 
و  عزم  قدرت  باکاهش  شخصی  بعد  در  کارمندان 
طرز  و  استوار«  »اقدام  رویکرد  بودند.  مواجه  اراده 
فکر »واکنش سریع« که از ویژگی های مدیریت در 
طول موج اول شیوع بیماری بود، اکنون تغییر کرده 

و دچار ابهام، کاهش ابتکار و ناپایداری شده است.
پس از بررسی سطوح مختلف سازمان به این نتیجه 
رسیدیم که این احساس در میان رهبران و مدیران 
درحال  استرس زا  اتفاقات  دارد.  وجود  نیز  دیگر 
افزایش بودند، واکنش های عاطفی مردم دو قطبی 

شده و گروه های بیشتری از بین می رفتند.
و  شرکت ها  سایر  میان  در  موضوع  این  احتماال 
بخش های دیگر نیز صدق می کند. از این موضوع با 

نام های مختلفی یاد می شود: »خستگی همه گیر«، 
»مه ذهنی«، »تاری کاری یا تاری زندگی«، »خأل 
که  عباراتی  این  بی پایان.«  »انتظار  و  گسترده« 
استفاده  آن  از  مدیران  که  بود  آن هایی  شد  ذکر 
می کردند. مشتریان هم معتقدند که کسالت دارند 
و خسته شده اند و »سال 2020 بیش از حد سخت 
و سنگین بوده  است.« افرادی که در صنایع پررونق 
اذعان می کنند »از نظر روحی دیگر  فعالیت دارند 

توانایی ندارند.« 
احساس می کنم تمام دنیا خسته شده  است. حتی 
با وجود اینکه کشف واکسن باعث شده در انتهای 
اما مدت زمان  آید،  نور روشنی به چشم  این تونل، 
»در خانه ماندن« طوالنی شده است و شاید بیش از 
آنچه ما انتظار داریم بر زندگی حرفه ای و شخصی 

ما اثر بگذارد.
شیوع  دوم  موج  در  موفقیت آمیز  حرکت  برای 
و  شخصی  انعطاف پذیری  باید  مدیران  ویروس، 
همچنین انعطاف پذیری اعضای تیم خود را مجددا 
بررسی کنند. موضوعاتی مانند توانایی و قدرت غلبه 
بر موانع، بازگشت به عقب و اعمال بهبودهای الزم 
فشار  تحت  میزان  چه  به  شما  چالش ها.  مورد  در 
هستید؟ با چه سرعتی از شکست ها باز می گردید؟ 
از همه مهم تر چطور می توانید برای عبور از آخرین 

پیچ های این مسیر، تمرکز داشته باشد؟
بهار  فصل  در  ویروس  این  وجود  استرس  به دلیل 
بیماری  بهبود  درخصوص  ضدونقیض  خبرهای  و 
درک  به  نیاز  ویروس  دوم  موج  تابستان،  فصل  در 
داشت.  شخصی  تحمل  و  تاب آوری  از  جدیدی 
واکنش  بر  متکی  شخصی  تاب آوری  اول،  موج  در 
بود. شوک ها،  برانگیختگی  نام  به  روحی  اضطراری 
و  آگاه تر می کند  را  ما  اطمینان ها  عدم  و  تهدیدها 
تمام این موارد سبب فعال شدن آدرنالین و افزایش 

روحیه مبارزه و در کنار هم بودن شد. این واکنش 
کاری  تیم های  اکثر  بین  در  و  جهانی  تقریبا  آنی، 

قابل  مشاهده است.
شیوع  دوم  موج  در  شخصی  انعطاف پذیری  اما 
استقامت  به  زیرا  دارد؛  متفاوتی  داستان  بیماری، 
روی  بر  روحی  استقامت  است.  وابسته  روحی 
الگوهای عاطفی عمیق تری استوار است که توسط 
صادقانه  می گیرد.  شکل  فردی  تجربیات  و  نیازها 
بگویم استقامت موردنیاز است؛ زیرا موج دوم شیوع 
نیست.  به هیچ وجه موضوع هیجان انگیزی  ویروس 
بی حوصلگی  و  کسالت  احساس  می گویند  مردم 
اضافه  آن  به  هم  ارتباطات  کردن  قطع  و  می کنند 

شده است.
ارتقای انعطاف پذیری نیازمند بازسازی مجدد ارتباط 
احساسی است و نیازمند نوع متفاوتی از خواسته ها 
در بین اعضای تیم ها و همکاران است. وظیفه اصلی 
این است که بزرگ ترین چالش های خود در طول 
تقویت  به  سپس  و  کنید  شناسایی  را  جاری  سال 
توان روحی خود و تیم خود برسید. برای این منظور 
بین  تفاوت  درک  دارد:  وجود  کلیدی  مرحله  سه 
ضرورت و اهمیت؛ حفظ تعادل و ارتقای مهارت های 
جدید به منظور انرژی بخشیدن به خود و دیگران و 

در آخر  درک فوریت و اهمیت.
تمام سازمان ها از روبه رو شدن با چالش های دشوار 
موضوع  این  اینکه  با  می کنند؛  اجتناب  پیش رو 
آن،  دلیل  یک  است.  شگفت انگیز  اما  است  بدیهی 
آنچه  هر  ما  بحران هاست:  به  ما  طبیعی  واکنش 
غیرضروری است را کنار می گذاریم. به بیان دیگر، 
برطرف کردن موضوعات ضروری، تصور  به محض 
می کنیم که باید اکنون استراحت کنیم. در چندین 
تیم موفق که من در حال حاضر مشاور آنها هستم، 
را  پیش رو  چالش های  که  دارد  وجود  تمایل  این 

چگونه وقتی تمام دنیا خسته شده است مدیریت کنیم؟

تهدید جدید کرونا در شرکت ها

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3728395-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

تنها مانده - »باغ شاهی«

https://www.isna.ir/photo/99101612315/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C#1
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