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وزیر تجارت عراق تاکیدکرد:

امکان رفع موانع تجاری ایران 
و عراق با بهره گیری از اقتصاد 

دیجیتال
رئیس  و  عراق  تجارت  وزیر  ایرنا-  تهران- 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  عراقی 
عراق گفت: امروز در جهان، اقتصاد دیجیتال از 
اهمیت بسزایی برخوردار است و می توان موانع 
و مشکالت موجود بر سر راه توسعه تعامالت دو 

کشور را با توجه به آن برطرف کرد.
»عالء  نیرو،  وزارت  از  ایرنا  سه شنبه  روز  گزارش  به 
مشترک  کمیسیون  چهارمین  در  الجبوری«  احمد 
اقتصادی توسعه همکاری های ایران و عراق در محل 
وزارت نیرو، افزود: امروز برای رفع موانع و مشکالت 
موجود در صدر هیاتی به تهران آمدیم تا در کمیسیون 
اقتصادی همکاری های دو کشور شرکت و  مشترک 
موضوعات مهم اقتصادی طرفین را بررسی کنیم.  وی 
اضافه کرد: شرایط و مسائل اقتصادی در جهان پس از 
همه گیری کرونا فضای متفاوتی را نسبت به دوره پیش 
از این بیماری ایجاد کرده که الزم است توافق نامه های 
اقتصادی با توجه به داده های موجود و نسبت به شرایط 
حاضر بازنگری شود. به گفته الجبوری، حضور هیات 

بلندپایه عراقی در این اجالس نشان دهنده جدیت این 
کشور برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران است تا 
موانع موجود و نیازهای فنی کشور عراق را شناسایی 
و برطرف کرده و اقدامات الزم را به صورت عملیاتی 
انجام دهد. وی ابراز امیدواری کرد با توافق های انجام 
را  وزارتخانه ها  و  دستگاه ها  همه  نقش  بتوان  شده 
مشخص کرد تا شرایط و محیطی مناسب برای اجرای 
اقدامات داشته باشیم. وزیر تجارت عراق با اشاره به 
در  امروز  شد:  یادآور  نفتی،  منابع  دارای  کشورهای 
آنها  اقتصاد  که  کشورهایی  کرونا  همه گیری  شرایط 
وابسته به نفت است با چالش روبه رو بوده و کشورهایی 
منابع غیرنفتی حرکت کرده  به  اتکا  راستای  که در 

بودند موفقیت بیشتری نسبت به دیگران دارند.
اجالس  چهارمین  به  عراقی  مسوول  مقام  این 
همکاری های اقتصادی دو کشور اشاره و اظهار کرد: 
با توجه به روابط مهم جمهوری اسالمی ایران و عراق، 
هر دو کشور می توانند با اشتراک گذاشتن تجربیات 
و دانش های فنی خود به یکدیگر کمک کنند تا در 
مسائل مهم اقتصادی همکاری های خوبی داشته باشیم. 
الجبوری در پایان سخنان خود گفت: جغرافیا و جایگاه 
سیاسی کشورهایی که در کنار دریا ساکن هستند 
همکاری های  برای  موثری  و  خوب  فرصت  می تواند 
مهم و سودمند باشد. به گزارش ایرنا، صبح امروز وزیر 
نیرو از تالش ایران و عراق برای رساندن سطح مبادالت 
تجاری دو کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دالر در سال 
خبر داد. »رضا اردکانیان« افزود: رسیدن به این هدف 
مستلزم رفع موانع گمرکی، پولی و بانکی، حمل و نقل 

پول و میدان دادن به بخش خصوصی است.
وی، همچنین بر رفع موانعی مانند مسایل استاندارد، 
گمرک، تعرفه های ترجیهی و سایر اقدام های مشابه 
برای رسیدن به سطح مبادالت تجاری باالی ۲۰ میلیار 

دالر در سال تاکید کرد.

شــرکت مهندســي آبفــاي کشــور، ســندیکاي 
ــل و  ــور بین المل ــز ام ــران، مرک ــرق ای ــت ب صنع
ــره  ــو خب ــرق، عض ــي آب و ب ــي دیپلماس هماهنگ
نهــاد  مــردم  ســازمان هاي  و  صمــت  وزارت  از 
تشــکیل می دهنــد. خانــم دکتــر رحیمــی ریاســت 
ــل را  ــرد بین المل ــا رویک ــم ب ــر اقلی ــروه تغیی کارگ

ــد.  ــر عهــده دارن ب
مــورد  در  بسترســازي  و  آگاه ســازي  آمــوزش، 
اقلیــم  بین المللــي  صندوق هــاي  و  بازارهــا 
 adaptation fund, green climate fund,(
ــکل  ــم، پروت ــر اقلی CDM و ...( ، کنوانســیون تغیی
کیوتــو، توافقنامــه پاریــس، آیین نامــه اجرایــي 
ــاي آن،  ــوا و پروتکل ه ــر آب و ه کنوانســیون تغیی
ــنایي  ــم )COP(، آش ــي اقلی نشســت هاي بین الملل
 TEC,( بــا انتقــال فنــاوري و شــبکه فنــاوري اقلیــم
CTCN( برخــی از فعالیت هایــی اســت کــه توســط 

ــه انجــام رســیده اســت.  ایــن کارگــروه ب
 فهرســت انتشــار گازهــاي گلخانــه اي بــا اســتفاده 
از نرم افزارهــاي بین المللــي و ملــي، هماهنگــي 
ــاي  ــم بخش ه ــر اقلی ــاي تغیی ــش فعالیت ه و پای
عضــو  براســاس شــاخص هاي کمــي و کیفــي 
ســازمان محیــط زیســت در تغییــر اقلیــم )کســب 
ســال  در  اجرایــي  دســتگاه هاي  دوم  رتبــه 
ــا،  ــا، گزارش ه ــته(، بحــث و بررســي پروژه ه گذش
ــه و  ــم دو جانب ــر اقلی ــاي تغیی مواضــع و فعالیت ه
ــن  ــي نیــز بخــش دیگــری از اقدامــات ای بین الملل

ــروه اســت.  کارگ
ــرق  ــد ب ــرکت تولی ــدگان ش ــن نماین ــش از ای پی
ــران  ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ــي و ش حرارت
ــده  ــر عه ــوق را ب ــروه ف ــری کارگ ــئولیت دبی مس
ــن  ــال 99 ای ــاه س ــدای دی م ــته اند و از ابت داش
ــرق  ــه نماینــده ســندیکای صنعــت ب مســئولیت ب

ــت. ــده اس ــذار ش ــران واگ ای
ــه  ــان دانش آموخت ــدس تبیانی ــت مهن ــی اس گفتن
ــی  ــع کارشناس ــرژی در مقط ــت ان ــته مدیری رش
ــر  ــران و دبی ــک ته ــی تکنی ــگاه پل ــد از دانش ارش
هســتند.  ســندیکا  تخصصــی  کمیته هــای 
ــت از ســاخت داخــل،  ــه ســازندگان و حمای کمیت
کمیتــه  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  کمیتــه 
ــاخص ترین  ــت از ش ــخیص صالحی ــی و تش ارزیاب
عهــده دار  ایشــان  کــه  هســتند  کمیته هایــی 
ــران  ــرق ای مســئولیت آن در ســندیکای صنعــت ب

شــند.  می با
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متن کامل

هدف گذاری رساندن سطح 
مبادالت تجاری ایران و عراق تا 

2۰ میلیارد دالر در سال
وزیر نیرو گفت:  در حوزه صادرات خدمات فنی 
امکان  که  داریم  آمادگی  عراق  به  مهندسی  و 
تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک را بین 
دو کشور فراهم کنیم تا از این طریق بخش های 
بیشتری  امکان  با  بتوانند  کشور  دو  خصوصی 

طرح های خود را به اجرا دربیاورند.
مشترک  کمیسیون  چهارمین  ایسنا،  به گزارش 
ایران و عراق، صبح  اقتصادی توسعه همکاری های 
و  کشور  دو  رتبه  عالی   مدیران  حضور  با  امروز 
تنی چند از فعاالن اقتصادی به مدت دو روز آغاز 
مشترک  همکاری  ظرفیت های  بررسی  کرد.  به کار 
مشترک  وجوه  به  توجه  با  مختلف  بخش های  در 
از  کشور  دو  بین  مذهبی  و  فرهنگی  جغرافیایی، 

جمله اهداف این کمیسیون است.
اقتصادی،  روابط  توسعه  است،  حاکی  گزارش  این 
همکاری های  و  صادرات  توسعه  راه های  بررسی 
بهینه  بهره وری  برای  طرفین  بازار  ارزیابی  متقابل، 
گردشگری،  انرژی،  نقل،  و  حمل  زمینه های  در 
جمله  از  برق  و  آب  صنایع  و  عمرانی  فعالیت های 
اقتصادی  فعاالن  با  تعامل  در  که  است  مواردی 
بخش خصوصی و دولتی موجب عمق بخشیدن به 

همکاری های طرفین می شود.
طبق اعالم وزارت نیرو، ظرفیت باالی محصوالت و 
خدمات ایرانی در کشور عراق، از جمله پارامترهای 
مثبت در تعامل با فعاالن بخش خصوصی و دولتی 

به شمار می آید.
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
فی  همکاری های  توسعه  منظور  به  عراق  و  ایران 

مابین در مهر ماه سال جاری تشکیل شد.
چهارمین  به کار  آغاز  آئین  در  اردکانیان  رضا 
همکاری های  توسعه  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
و  برق  انرژی،  زمینه  در  کرد:  اظهار  عراق  و  ایران 
گاز و همچنین منابع آبی، آمادگی داریم توافق های 
توافقنامه های  همچنین  و  عملیاتی  را  شده  انجام 
قانونی  موافقت نامه های  چارچوب  در  را  جدیدی 
در  کشور  دو  همکاری های  و  کنیم  تدوین  موجود 

این دو عرصه نیز توسعه پیدا کند.
وقفه،  سال  شش  از  بعد  اجالس  این  افزود:  وی 
امروز و فردا در تهران برگزار می شود و مصادف با 
نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج 
ابومهدی المهندس است که این شهادت و سالگرد 
را به پیشگاه رهبران، دولت و مردم دو کشور دوست 

و برادر تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
اردکانیان گفت: امید است این اجالس که با حضور 
فعال هیئت بلندمرتبه عراقی و ایرانی در بخش های 
دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت و با مذاکرات 
توسعه  در  اسنادی  امضای  به  هیئت  دو  جانبه  دو 
روابط  توسعه  مسیر  شد،  خواهد  منجر  همکاری ها 

اقتصادی و تجاری را هموارتر کند.
از سفر رئیس جمهوری  بعد  نیرو اضافه کرد:  وزیر 
فعلی  وزیر  نخست  سفر  و  عراق  به  ایران  اسالمی 
توافق هایی  و  تهران  به  عراق  سابق  وزیر  نخست  و 
انجام  کشور  دو  رهبران  میان  عالی  سطوح  در  که 

گرفته امید است کمیسیون مشترک همکاری های 
به عملی  اجرایی مربوط  بتواند طرح های  اقتصادی 
کردن منویات رهبران سیاسی دو کشور را به نتیجه 

برساند.
نیازمند  تجاری  مناسبات  توسعه  برای  گفت:  وی 
اخذ  از  اجتناب  از جمله  متعددی  موافقت نامه های 
مالیات مضاعف، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 
گمرکی  همکاری های  ترجیحی،  تعرفه  متقابل، 
امیدواریم  که  هستیم  دست  این  از  توافق هایی  و 
مراحل تدوین،  امضا و پیگیری  آنها در دستور کار 

قرار بگیرد.
وزیر نیرو گفت: بحث توسعه خطوط مواصالتی بین 
دو کشور و تسهیل امر حمل و نقل از جمله حمل 
یک سره کاال نقش مهمی در توسعه روابط تجاری 
و  رو  پیش  مذاکرات  با  امیدواریم  داشت،  خواهد 
و  ایرانی  وزرای  با  عراق  تجارت  وزیر  که  جلساتی 
رئیس  اول  معاون  با  و همچنین  مسئول  مقام های 
قدم های  داشت،  خواهند  سفر  خالل  در  جمهوری 

خوبی نیز در این عرصه برداشته شود.
درمانی،  و  بهداشتی  مسائل  عرصه  در  افزود:  وی 
توافق های  کردن  عملیاتی  ضمن  داریم  آمادگی 
هم   19 کووید  بیماری  با  مبارزه  زمینه  در  قبلی، 
در این ایام از امکاناتی که در کشور ما فراهم است 

خواهران و برادران عراقی نیز بهره مند باشند.
اردکانیان گفت: به عنوان جمهوری اسالمی ایران، 
عمران و آبادانی و مصالح کشور خودمان را در عاری 
شدن منطقه از حضور بیگانگان می دانیم و این امر 
رفع  در  منطقه  مردم  توانایی های  توسعه  مستلزم 

حوادث و نیازهای خودشان است.
وی ادامه داد: از این حیث در راستای مصالح کشور 
ایران و همچنین منطقه آمادگی و اشتیاق داریم که 
را در جهت  و تخصص خود  دانش  تجربیات،   همه 

اخالص  طبق  در  خود  همسایگان  نیازهای  رفع 
سرمایه گذاران  و  شرکت ها  حضور  که  کنیم  عرضه 
بازارهای  ایرانی در  و کارآفرینان و تولید کنندگان 
کشورهای همسایه دقیقا از همین سیاست و راهبرد 

سرچشمه می گیرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم هر چه وسیع تر و سریع تر،  
نیازهای  رفع  در  خوداتکایی  به  ما  همسایگان 
مسیر  این  ما  که  همانگونه  برسند،  خود  تخصصی 
و  نظامی  جنگ  وجود  با  گذشته  دهه  چهار  در  را 
پشت  تحریم ها  همه  و  تحمیلی  اقتصادی  جنگ 
سر گذاشتیم و دستاوردهای ارزنده ای داشتیم، با 
راستای  در  را  تجربیات  و  توانمندی ها  این  اشتیاق 
مصالح خود و منطقه به خواهران و برادران خود در 

کشورهای همسایه عرضه می کنیم.
اجالس  این  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
نقطه روشنی در زمینه توسعه روابط اقتصادی باشد 
تا در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن نتایج آن در 

عرصه کار و فعالیت در دو کشور باشیم.
از  بهره گیری  با  تجاری  مبادالت  موانع  رفع  امکان 

اقتصاد دیجیتال
رئیس  و  عراق  تجارت  وزیر  الجبوری-  احمد  عالء 
عراق  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  عراقی 
توسعه  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  چهارمین  در 
امروز  کرد:  اظهار  هم  عراق  و  ایران  همکاری های 
برای رفع موانع و مشکالت موجود در صدر هیئتی 
به تهران آمدیم تا در کمیسیون مشترک اقتصادی 
مهم  موضوعات  و  شرکت  کشور  دو  همکاری های 

اقتصادی دو کشور را با هم بررسی کنیم.
 وی اضافه کرد: شرایط و مسائل اقتصادی در دنیا 
نسبت  را  متفاوتی  فضای  کرونا  همه گیری  از  بعد 
به دوره قبل از این بیماری ایجاد کرده که بر این 
اساس الزم است توافقنامه های اقتصادی با توجه به 

https://www.isna.ir/news/99102317191/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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توانیر اعالم کرد:

تامین پایدار انرژی با کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف گاز و برق

تهران - ایرنا- شرکت توانیر با اشاره به اینکه به 
دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی 
به  تحویلی  محدودیت سوخت  نیز  و  تجاری  و 
برخی نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی 
مناطق اعمال شده است، اعالم کرد: تنها با ۱۰ 
درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار 
تامین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد 

بود.  
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا، شــرکت توانیــر 

ــت  ــته اس ــردم خواس ــه ای از م ــار اطالعی ــا انتش ب
ــای  ــا دو درجــه از دم ــک ت ــل ی ــا کاهــش حداق ب
منــازل، محــل کار و مدیریــت مصــرف گاز و بــرق، 
ــه  ــرای هم ــرژی را ب ــن ان ــتمرار تامی ــکان اس ام

ــد.    ــم آورن ــان فراه هموطن
 توانیــر یــادآور شــده اســت: خاموشــی هــای 
ــوده  ــل نب ــزی از قب ــه ری ــل برنام ایجــاد شــده قاب
و تنهــا بــا 1۰ درصــد کاهــش مصــرف گاز و بــرق، 
ــرق در  ــن گاز و ب ــن مطمئ ــتمرار تامی ــکان اس ام

ــود.   ــد ب ــم خواه کشــور فراه
ــش از  ــرف بی ــل مص ــه دلی ــا،  ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــر و ب ــای اخی ــه ه ــد گاز در هفت ح
اینکــه ســوخت بســیاری از نیــروگاه هــا، گاز 
ــه  ــدم مصــرف بهین ــل ع ــه دلی ــوده و ب ــهری ب ش
انــرژی، محدودیــت هایــی در تامیــن ســوخت 
نیــروگاه هــای کشــور ایجــاد شــد بــه طــوری کــه 
ــف و از  ــا متوق ــروگاه ه ــرق در برخــی نی ــد ب تولی
مــدار خــارج شــد و ایــن مشــکل بــه قطعــی بــرق 
ــه صــورت پراکنــده در ســطح پایتخــت و ســایر  ب

ــن زد. ــهرها دام ش
ــت  ــخنگوی صنع ــهدی« س ــی رجبی مش »مصطف
بــرق نیــز امــروز بــا اشــاره بــه برخــی خاموشــی ها 
در تعــدادی از کالن شــهرهای کشــور از جملــه 
پایتخــت بــه ایرنــا گفــت:  ایــن خاموشــی ها ناشــی 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــوخت نیروگاه هاس ــود س از کمب
ــی،   ــش خانگ ــرف گاز در بخ ــزان مص ــش می افزای
ــه  ناشــی از افزایــش ســرما، عرضــه ســوخت گاز ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــت مواج ــا محدودی ــا ب نیروگاه ه
ــوخت  ــن س ــرای تامی ــالش ب ــهدی از ت رجبی مش
جایگزیــن بــرای ایــن نیروگاه هــا خبــر داد و افــزود: 
 طــی ســاعت های آینــده و بــا عرضــه ســوخت ایــن 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــی ها برط خاموش

هشدار وزیر نیرو به دارندگان 
ماینر: مجوز نگیرید برخورد 

می شود
استفاده  که  صورتی  در  داد  هشدار  نیرو  وزیر 
کنندگان ماینرها از وزارت صمت مجوز نگیرند 
و تعرفه استفاده از برق ماینر را رعایت نکنند با 

آنها برخورد می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح امروز 
در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین نمایشگاه صنعت 
برق و شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضالب 
عراق  تجارت  وزیر  با همراهی  در جمع خبرنگاران 

مشترک  کمیسیون  چهارمین  فردا  و  امروز  گفت: 
اقتصادی ایران و عراق بعد از 6 سال برگزار می شود.

مشترک  کمیسیون  ریاست  قبل  ماه   6 افزود:  وی 
اقتصادی ایران و عراق به وزارت نیرو واگذار شد و 
در این مدت ترتیبات برگزاری چهارمین کمیسیون 

مشترک اقتصادی را انجام دادیم.
ارشد  مدیران  از  تن   ۵۰ داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
این  در  را  تجارت  وزیر  عراق،  اقتصادی  بخش های 
سفر به تهران همراهی می کنند بخصوص که زمینه 
و  فنی  خدمات  حوزه  در  کشور  دو  همکاری های 
پروژه های  پیشبرد  و  عراق  و  ایران  میان  مهندسی 
عمرانی، فراهم است. اردکانیان یادآور شد: در این 
و۷۵  برق  بخش  در  ایرانی  شرکت   ۲۰۰ نمایشگاه 
شرکت ایرانی در بخش آب و فاضالب و چند شرکت 
خارجی حضور دارند. اهمیت این دوره از نمایشگاه 
نسبت به دوره های قبل در این است که در دو سال 
برای  را  کنندگان تالش های خود  تحریم  که  اخیر 
از  پس  رسانده اند  ثبت  به  ایران  اقتصادی  تحریم 

برخورد با سقف با مغز به زمین افتادند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ماینرهای غیرمجاز 
اظهار داشت: پس از تصویب آئین نامه بهره برداری 
از ماینرها در هیئت دولت و ابالغ آن به وزارت نیرو، 
استفاده از ماینرها تابع مقرراتی است که در مرحله 
نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز 
دریافت کنند. در مرحله بعد کسانی که این مجوز 
از  استفاده  با  می توانند  دارند  صمت  وزارت  از  را 
تعرفه های خاص مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را 

تعیین می کند، از انرژی برق استفاده کنند.
اردکانیان هشدار داد: در غیر این صورت کسانی که 
استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها داشته باشند 
با آنها برخورد می شود. ما اجازه استفاده غیر مجاز از 
برق برای ماینرها را تحت هیچ شرایطی نمی دهیم.
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 از سوی معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اعالم 
شد

جمع آوری مستندات مربوط به 
تعطیلی بنگاه ها برای ارائه در 

ستاد رفع موانع تولید
اتاق  کسب و کار  معاون  حاجی پور،  هومن 
و  تولید  بنگاه های  مدیران  از  تهران،  بازرگانی 
صنعتی تعطیل شده طی یکسال اخیر، خواست 
مستندات دالیل تعطیلی بنگاه  خود را به این 
معاونت ارسال کنند تا در نشست ستاد تسهیل 
برگزار  ماه  بهمن  در  که  تولید  موانع  و  رفع  و 

می شود، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی تهــران از 
ــدی و  ــای تولی ــکالت واحده ــه مش ــیدگی ب رس
ــتاد  ــی س ــه آت ــده در جلس ــل ش ــی تعطی صنعت

ــر داد. ــد خب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بهمــن 
ــکالت  ــل مش ــدف حل وفص ــا ه ــال 98، ب ــاه س م
و  تکمیــل  بــه  کمــک  و  تولیــدی  واحدهــای 
ــی،  ــن مال ــام، تأمی ــای نیمه تم ــدازی طرح ه راه ان
ــن  ــوق و همچنی ــای مع ــف بدهی ه ــن تکلی تعیی
ــع  ــا محیط زیســت، مناب ــع مشــکالت مرتبــط ب رف
طبیعــی، معــادن و رفــع موانــع صادراتــی، در 
ــتاد  ــن س ــید. ریاســت ای ــب رس ــه تصوی ــت ب دول
بــر عهــده وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
ــس کل  ــه، رئی ــر کابین ــد وزی ــای آن را چن و اعض
بانــک مرکــزی، رؤســای برخــی دســتگاه های 
اجرایــی و نیــز رئیــس اتــاق ایــران و رؤســای اتــاق 

ــد. ــکیل می دهن ــاف تش ــاق اصن ــاون و ات تع
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران، هومــن 
ــکالت  ــی مش ــر بررس ــالم خب ــا اع ــور ب حاجی پ
تولیــدی در  بــه تعطیلــی واحدهــای  مربــوط 
جلســه آتــی ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، 
ــی  ــای صنعت ــان بنگاه ه ــه صاحب ــرد ک ــوان ک عن
و تولیــدی کــه طــی یــک ســال اخیــر ناچــار بــه 
ــار  تعطیلــی شــده اند، مســتندات خــود را در اختی
ــرار  ــی تهــران ق ــاق بازرگان ــت کســب و کار ات معاون
ــی  ــدی، در نشســت آت ــس از جمع بن ــا پ ــد ت دهن
ــرد. ــرار گی ــورد رســیدگی ق ــن ســتاد طــرح و م ای

مدیــران بنگاه هــای تعطیــل شــده یــا نماینــدگان 
ــه  ــه طبق ــود ب ــتندات خ ــه مس ــرای ارائ ــان ب آن
ــه  ــران ب ــاق ته ــماره ۲ ات ــاختمان ش ــارم س چه
نشــانی خیابــان وزرا، خیابــان ۲1،پــالک 1۰، 
ــد. ــه کنن ــران مراجع ــاق ته ــب و کار ات ــت کس معاون

دلیل قطع گسترده برق در تهران چیست؟ یک واحد نیروگاهی در 
تهران از مدار خارج شد

پیگیری های تسنیم از دلیل قطع گسترده برق در تهران طی امروز حاکی است، به دلیل محدودیت 
سوخت رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره برداری، برق مناطقی از کالنشهر 

تهران قطع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ساعتی پیش گزارش های مردمی حاکی از قطع قابل توجه 
و تقریبا گسترده برق در نقاط مختلف کالنشهر تهران، شامل مناطقی از غرب، شرق و جنوب پایتخت بود 
که پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است، با از مدار بهره برداری خارج شدن یکی از واحدهای 

نیروگاهی، بخش تامین برق پایتخت با اختالل مواجه شده است.
به نظر می رسد دلیل از مدار بهره بردار ی خارج شدن این واحد نیروگاهی و تحمیل خاموشی به مناطقی از 

کالنشهر تهران، محدودیت در سوخت رسانی به این نیروگاه بوده است.
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متن کامل

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و صادرکننده نمونه 
کشور بیان کرد

ضرورت اصالح نظام 
قیمت گذاری و فروش اعتباری 

مواد اولیه
کمیسیون  نایب رئیس  صمدی،  کالهی  علیرضا 
به  که  تهران،  بازرگانی  اتاق  معدن  و  صنعت 
در  ملی  نمونه  صادرکنندگان  از  یکی  عنوان 
مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه کشور مورد 
قیمت گذاری در  ثبات  قرار گرفت، عدم  تقدیر 
مواد اولیه، تغییر پی در پی قوانین و بوروکراسی 
ناکارآمد را به عنوان موانع رشد صادرات کشور 

عنوان کرد.
 ۲۲ دوشنبه  روز  که  صادرات  ملی  روز  مراسم  در 
 ۵6 شد،  برگزار  ایران  بازرگانی  اتاق  در  ماه  دی 
با  و  شده  معرفی   1398 سال  برتر  صادرکننده 
گرفتند.  قرار  تجلیل  مورد  لوح  و  تندیس  اهدای 
لوح  دریافت  به  موفق  که  میان صادرکنندگانی  در 
و تندیس شده اند، نام علیرضا کالهی صمدی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به چشم می خورد. 
مجموعه تحت مدیریت او توانسته است با 8 میلیون 

دالر صادرات سیم و کابل در سال 1398 که حدود 
خود  به  را  محصول  این  صادرات  کل  درصد   13
نمونه  صادرکنندگان  شمار  در  می دهد،  اختصاص 

کشوری قرار گیرد.
اتاق  روابط عمومی  با  در گفت وگو  کالهی صمدی 
تهران به موفقیت ها و موانع صادرات غیرنفتی اشاره 
صادرکنندگان  جمع  در  گرفتن  قرار  گفت:  و  کرد 
نمونه کشور که عمدتاً شرکت های صادرکننده مواد 
خام و کاالی پایه هستند، کار آسانی نیست. یکی از 
ابهر،  انتخاب شرکت سیم و کابل  مهمترین دالیل 
بحث ارزش افزوده بود. در واقع ارزش افزوده و رشد 
اصلی  معیارهای  از جمله  در سال 1398  صادرات 

ارزیابی شرکت ها تعیین شده بود.
سال  طی1۰  او  متبوع  شرکت  اینکه  بیان  با  او   
گذشته، میزان صادرات مناسبی داشته است، ادامه 
بازارهای داخلی  اوج رونق  داد: در سال 1384 در 
کشور به سراغ صادرات رفتیم؛ زمانی که عراق درگیر 
جنگ بود، شخصاً به عراق سفر کردم و به مدت دو 
سال روی پروژه صادرات به عراق کار کردم. پس از 
این  به  برای صادرات  ویژه ای  دو سال هم مسئول 
صادرات  مقوله  به  توجه  علت  کردم.  تعیین  کشور 
آن  بود،  باال  هم  داخلی  تقاضای  که  هنگام  آن  در 
ورزشکار  یک  که  همان طور  می کردم  فکر  که  بود 
تا در میادین ورزشی رقابتی حضور نیابد نمی تواند 
ادعای ورزشکار بودن داشته باشد، هیچ شرکتی هم 
بازار داخلی  از مرزهای  فراتر  به  را  فعالیت خود  تا 
تعمیم ندهد، به درستی محک نمی خورد و ورزیده 

و وارد رقابت نمی شود.
ایران،  در  بزرگ  کالهی صمدی گفت: شرکت های 
تماس  آنها  با  مشتری  که  می کنند  عادت  معموال 
بگیرد و نفر اول در هر پروژه ای باشند. اما بیرون از 
ایران وضعیت این گونه نیست و شرکت ها  مرزهای 

و  شده  تمام  قیمت  قیمت گذاری،  نظام  نظر  از 
حتی طراحی کاال در معرض محک قرار می گیرند. 
آغاز  را  خود  صادراتی  فعالیت های  که  هنگامی  ما 
واگذار  رقبا  به  را  مناقصات  مقاطعی  در  کردیم، 
می کردیم. اما نقاط قوت شرکت های برنده در این 
مناقصات را بررسی و سعی می کردیم ایرادات خود 

را رفع و رجوع کنیم.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 
کاالی  صادرات  مشکالت  از  دیگر  یکی  تهران 
ساخت محور نسبت به صادرات مواد اولیه و کاالهای 
پایه را ضرورت برندسازی برای ساخت محور ها عنوان 
کرد و گفت: دلیل دیگری که ما به سرعت به سمت 
سراغ صادرات حرکت کردیم آن بود که فکر کردیم، 
داخلی  بازار  سبد  در  تخم مرغ ها  تمام  گذاشتن 
برندسازی  اینکه  به  علم  با  نیست.  عاقالنه ای  کار 
زمان بری  کار  صادراتی  بازار  در  شرکت  پایداری  و 
است، برنامه ریزی را آغاز کردیم و این برنامه ریزی 
چند سال بعد به ثمر نشست. این ثمردهی، با رکود 
کاهش  و  ایران  در  گاز  و  نفت  عمرانی،  پروژه های 
خوشبختانه  که  شد  مصادف  ایران  بازار  در  تقاضا 

حضور در بازار صادراتی بسیار به ما کمک کرد.
کالهی در پاسخ به این پرسش که مقاصد صادراتی 
کشورهایی  چه  عمدتا  ابهر  کابل  و  سیم  شرکت 
جهانی  کاالی  یک  کابل  و  سیم  گفت:  هستند، 
بازار  می شود.  محسوب  منطقه ای  کاالیی  و  نیست 
از  پیش  تا  است.  منطقه  کشورهای  عمدتاً  هم  ما 
آنکه مشکالت سیاسی پیش بیاید، صادرات خوبی 
و  فارس  خلیج  همکاری های  شورای  کشورهای  به 
سایر کشورهای همسایه داشتیم. گاهی کشورهای 
جزو  هم  ونزوئال  حتی  و  قبرس  نظیر  دوردست تر 
به  صادرات  عمده  اما  بودند  ما  صادراتی  مقاصد 

کشور های منطقه صورت گرفته است.

چالش های  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او   
و  پرداخت  خود  مدیریت  تحت  شرکت  صادراتی 
گفت: نظام قیمت گذاری در بسیاری از مواقع دست 
و پای ما را می بندد. در دو سه ماه اخیر، کاهش نرخ 
ارز نیما و ارز آزاد و نوع نظام قیمتگذاری مواد اولیه 
همچون  کشور هایی  با  ما  رقابت  تقریباً  ایران،  در 
برای  است.  کرده  غیرممکن  را  ترکیه  و  عربستان 
تا  را  مس  و  آلومینیوم  مانند  موادی  گاهی  نمونه 
3۰ الی 4۰ درصد باالتر از قیمت های جهانی تامین 

کرده ایم.
او نبود چارچوب مشخص و عدم ثبات قیمتگذاری 
 ۵ تخفیف  رعایت  عدم  همچنین  و  اولیه  مواد  در 
را  داخلی  صنایع  به  اولیه  مواد  ارائه  در  درصدی 
کرد  عنوان  صنایع  این  رقابت پذیری  کاهش  عامل 
صادرات  تمایز  وجوه  از  دیگر  یکی  داد:  توضیح  و 
پایه  کاالی  صادرات  با  فنی  ساخت محور  کاالهای 
این است که کاالهای ساخت محور، دوره نقد به نقد 
طوالنی دارد. یعنی از زمانی که ما کاال را طراحی 
کرده، شروع به ساخت می کنیم و پس از آن دوره 
دریافت صورتحساب  تاییدیه های الزم،  اخذ  حمل، 
کشوری  برای  می کنیم،  طی  را  پول  دریافت  و 
چون عراق ۲۵۰ روز و گاهی تا ۲۷۰ روز به طول 
نخست،  گام  در  که  می دهد  نشان  این  می انجامد. 
عربستانی  و  ترکیه  از جمله  رقبای خود  به  نسبت 
که  اخیراً  ویژه  به  هستیم.  عقب  درصد   1۵ حدود 
به نظر می رسد عربستان به صورت بسیار هدفمند، 
خطوط اعتباری نیز برای عراق در نظر گرفته است.
اتاق به مراجع  از طریق  افزود: پیشنهاداتی که  او   
ذیربط ارائه کرده ایم، مبنی بر اعتباری کردن مواد 
اگر  اولیه صنعتی و اصالح نظام قیمتگذاری است. 
این پیشنهادات پذیرفته و اجرایی نشود، نباید انتظار 
داشت که صادرات گسترده و ریشه دار شود. ترکیه 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66749
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علت وجود نوسان در معامالت بورس چیست؟

علت وجود نوسان در معامالت 
بورس چیست؟

سرمایه  بازار  کارشناس  یک   - ایرنا   - تهران 
نوسان  ایجاد  در  تاثیرگذار  عوامل  به  اشاره  با 

معامالت بورس گفت: تا پایان سال به دلیل وجود 
فضاهای مناسب جهانی و احتمال ثبات قیمت 
بازار شاهد  این  را در  ارز، روزهای کم هیجانی 
خواهیم بود و شاخص بورس در مسیر صعودی 

با شیبی مالیم قرار می گیرد.
و  گفت  در  )سه شنبه(  امروز  نصیرزاده«  »سلمان 
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به افت شاخص بورس 
افزود:  و  کرد  اشاره  سهام  بازار  دیروز  معامالت  در 
مجموعه عوامل بنیادی و روانی بر بازار حاکم است، 
این موضوع نشات گرفته از ابهام های منفی است که 

به بازار تزریق شده است.
عاملی  همان  بنیادی  لحاظ  به  اینکه  بیان  با  وی 
تا  اخیر  سال  دو  در  بورس  شاخص  شد  باعث  که 
کانال دو میلیون واحد رشد کند، در روند اصالحی 
بازار تاثیرگذار بود، اظهار داشت: بیشتر این موضوع 
ناشی از انتظارات تورمی و نرخ ارز بود و منجر به 
این  مقابل  نقطه  اکنون  شد،  سهام  قیمت  افزایش 
مسایل در بازار ایجاد شده است و بازار انتظار کاهش 
سرعت نرخ تورم را دارد و نگران این است که نرخ 

دالر بیش از اینها کاهش پیدا کند.
اینکه در طول سال هایی که  بر  تاکید  با  نصیرزاده 
بوده است،  تورم محور  بود  فعالیت  بورس در حال 
گفت: با توجه به اینکه سهام شرکت های جدید به 
بازار نشات گرفته  این  اما رشد  بورس ورود کردند 
از تورم بوده است، بدین معنا که هر زمان تورم با 
جهش همراه شده است بورس با سرعت زیادی در 
مسیر افزایشی قرار گرفت، اکنون هم بازار با نقطه 

مقابل این فضا روبرو شده است.
از  برخی  وجود  افزود:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بازار  در  قیمت گذاری ها  مورد  در  تصمیم گیری ها 
در  نوسان  ایجاد  باعث  تورمی  انتظارات  کنار  در 
معامالت بورس و کاهش اعتماد سرمایه گذاری در 

بازار سرمایه شده است.
تورم  نوع  دو  با  بازار  در  اکنون  داشت:  اظهار  وی 
جهانی و داخلی روبرو هستیم، در بازارهای جهانی 
به دلیل متورم بودن قیمت ها، قیمت های جهانی رو 
به افزایش است، با توجه به قیمت های جهانی روند 
بازار می توانست بهتر از این ها باشد و از فضای بازار 
بازار  در  قالب  بحث  اکنون  اما  شود  منتفع  جهانی 
موضوع انتظارات تورمی و تغییر فضا در بحث تورم 

داخلی است.
به گفته نصیرزاده، به محض اینکه بازار وارد مسیر 
تعادلی می شود، برخی از تصمیم گیری ها بازار را از 

مسیر خود خارج و وارد مدار نزولی می کند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:یکی دیگر 
از ریسک های آینده بازار،  موضوع آزادسازی سهام 
عدالت است که سازوکار این آزاد سازی  همچنان 

برای فعاالن این بازار مبهم است.
وی با بیان اینکه با توجه به چنین عواملی می توان 
اعالم کرد که بازار برای  میان مدت با تغییر روند از 
صعودی به نزولی وارد فضای اصالحی شده است، 
گفت: از دید میان مدت می توان آن را اصالح تلقی 
کرد اما در کوتاه مدت بازار به دالیلی مانند انتشار 
بازار  تحوالت  و  مجامع  فصل  فصلی،  گزارش های 
ممکن  و  است  روند  تغییر  برای  تالش  در  جهانی 
صعودی  مسیر  به  دوباره  موقتی  صورت  به  است 

بازگردد.
در  دالر  نرخ  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  نصیرزاده 
محدوده ۲۵ هزار تومان قرار دارد و این بازار دارای 
بدین  نگاه خوشبینانه  اظهار داشت:  نگاه است،  دو 
صورت است که دالر اکنون در کف قیمتی قرار دارد 

و در حال آماده سازی برای رشد دوباره است.
اگر  کرد:  خاطرنشان  سرمایه   بازار  کارشناس  این 
بازار  پیش روی  خوبی  روزهای  دهد  رخ  اتفاق  این 

است  این  دیگر  نگاه  گرفت،  خواهد  قرار  سرمایه 
است  قیمت  این  در  سقف سازی  حال  در  دالر  که 
و با گشایش های سیاسی از هیجان نرخ ارز تخلیه 
می شود و ممکن است نرخ دالر تا محدوده ۲۰ هزار 
نوبه خود بر  به  این موضوع  یابد که  تومان کاهش 

روند نزولی بازار تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: از االن به بعد باید حداقل ها را در بازار 
سرمایه لحاظ کنیم که این امر باعث کنترل ریسک 
و ایجاد ثبات در بازار می شود و از این طریق می توان 
با تمرکز بیشتری در این بازار سرمایه گذاری کنیم.

نصیرزاده با بیان اینکه اکنون بازار دارای ابهام منفی 
ایجاد گشایش ها، کاهش نرخ دالر و  برای احتمال 
باعث  امر  این  که  است  تورم  نرخ  سرعت  کاهش 
ایجاد فضای رکودی در کشور شده است، گفت:  در 
صورت ایحاد ثبات نسبی در قیمت دالر و نرخ تورم، 
بازار سرمایه از باقی بازارها پیشی می گیرد و بازدهی 

بهتری را در اختیار سهامداران قرار می دهد.
 وی روند معامالت بورس را پیش بینی کرد و گفت:  
ناشی  بازار  فعاالن  پیش روی  امیدواری  و  پتانسیل 
از انتظار انتشار گزارش های مثبت 9 ماه شرکت ها 
یک  عنوان  به  می تواند  موضوع خود  این  که  است 
اما  قلمداد شود  بازار  در  افت  و سرعت گیر  محرک 
را  غافلگیرکننده  رشدهای  انتظار  نباید  سهامداران 
داشته باشند در عین حال با این محرک در مقطع 
نمی توان  هم  را  سنگین  های  افت  انتظار  کنونی  

داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به 
کم عمق شدن بازار سرمایه فروشنده زیاد است اما 
تا پایان سال به دلیل وجود فضاهای مناسب جهانی 
و احتمال ثبات قیمت ارز، روزهای کم هیجانی را 
در این بازار خواهیم بود و شاخص بورس در مسیر 

صعودی با شیبی مالیم قرار می گیرد.
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اقتصاد ایران و جهان

قیمت رسمی فروش نفت عراق 
به آسیا افزایش یافت

قیمت  سعودی  عربستان  از  تبعیت  به  عراق 
رسمی فروش نفت خود به مشتریان آسیایی  را 

افزایش داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از بلومبرگ، 
عراق هم پس از عربسـتان سـعودی قیمت رسـمی 
فـروش نفـت خـام خـود بـه آسـیا در مـاه فوریه را 

داد. افزایش 
بـر اسـاس فهرسـت قیمت های عرضه شـده توسـط 
دومیـن  عـراق،  نفـت  بازاریابـی  دولتـی  شـرکت 
تولیدکننـده بـزرگ اوپک قیمت نفت سـبک بصره 
را بـرای فـروش بـه خریـداران آسـیایی ۷۰ سـنت 

بـرای هـر بشـکه افزایـش داد و آن را یـک دالر و 
1۰ سـنت باالتـر از شـاخص منطقـه ای بـه فـروش 

می رسـاند.
کاهـش  اعـالم  از  پـس  بازارهـا  در  نفـت  عرضـه 
داوطلبانـه یـک میلیـون بشـکه در روز عربسـتان 
بـرای ماه هـای فوریه و مـارس، کاهش یافته اسـت. 
عربسـتان همچنیـن قیمـت رسـمی فـروش نفـت 
خـام خـود بـرای مشـتریان آسـیایی در مـاه فوریه 
برنامه ریزی شـده  تولیـد  کاهـش  داد.  افزایـش  را 
نفـت عربسـتان قیمت نفـت خام برنـت را در هفته 
گذشـته بـه ۵۵ دالر بـرای هر بشـکه رسـاند، یعنی 
قیمت این شـاخص نسـبت به ابتدای سـال ۲۰۲1، 

8 درصـد افزایـش یافت.
کشـورهای  سـازمان  عضـو  کشـورهای  بیشـتر 
صادرکننـده نفـت )اوپـک( و متحدانـش )ائتـالف 
کردنـد  توافـق  گذشـته  هفتـه  اوپک پـالس( 
هم زمـان با کاهـش تقاضـا و افزایـش قرنطینه های 
اعمال شـده بـرای مهـار ویـروس کرونـا تولیـد نفت 
خـود را ثابـت نگـه دارنـد. در حالـی کـه روسـیه و 
قزاقسـتان می تواننـد کمـی افزایـش تولیـد داشـته 
باشـند، کاهـش تولیـد داوطلبانه عربسـتان بسـیار 
بیشـتر از افزایـش تولیـد این دو کشـور خواهـد بود.

عـراق قیمـت فروش نفت متوسـط و سـنگین بصره 
را هـم بـرای فـروش بـه آسـیا افزایـش داد. بغـداد 
همچنیـن قیمـت فـروش نفـت سـبک و متوسـط 
خـود در مـاه فوریـه بـه ایـاالت متحـده را بـاال برد 
و قیمـت فـروش نفـت سـنگین خود به این کشـور 
را ثابـت نگـه داشـت. فـروش نفـت خـام کرکـوک 
از شـمال عـراق بـه آمریـکا هزینه کمتـری خواهد 
را  اروپـا  بـه  نفـت  فـروش  قیمـت  بغـداد  داشـت. 
حداقـل 8۰ سـنت بـرای هـر بشـکه کاهـش داده 

ست. ا

معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد؛

تراکنش های بدون کدملی از 
اوایل بهمن پذیرش نمی شود

پذیرش  عدم  از  مرکزی  بانک  فناوری  معاون 
از  ملی  شناسه  یا  ملی  کد  بدون  تراکنش های 
اوایل بهمن خبر داد و گفت: از 5 بهمن ماه امسال، 
تمام تراکنش های بدون کد شهاب در »ساتنا« 

برگشت می خورند.
بانـک  از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
فناوری هـای  معـاون  محرمیـان،  مهـران  مرکـزی، 
نویـن بانـک مرکزی از عـدم پذیـرش تراکنش های 
بـدون کـد ملـی یـا شناسـه ملـی از اوایـل بهمـن 
بـرای اشـخاص حقیقـی،  مـاه خبـر داد و گفـت: 
»کـد ملـی« و بـرای اشـخاص حقوقـی، »شناسـه 
ملـی« آنهـا، »کـد شـهاب« قلمـداد می شـود و از 
۵ بهمن مـاه امسـال، تمـام تراکنش هـای بـدون کد 

برگشـت می خورنـد. شـهاب در »سـاتنا« 
وی افـزود: این اقـدام تأثیری بر فعالیت مشـتریانی 
و  بانک هـا  نـزد  ایشـان  هویتـی  اطالعـات  کـه 
مؤسسـات اعتبـاری موجـود اسـت، نخواهد داشـت 
فاقـد  کـه  را  تراکنش هایـی  و  حسـاب ها  صرفـاً  و 

شناسـه ملـی هسـتند را متأثـر خواهـد کـرد.
قانـون  اجـرای  راسـتای  در  گفتـه محرمیـان،  بـه 
از چنـد سـال قبـل بـه دنبـال آن بودیـم کـه از 
هویـت تمـام تراکنش هـای بانکـی مطمئـن شـویم 
مشـخص  کـه  تراکنش هایـی  انجـام  از  بتوانیـم  و 
نیسـت بـه کدام شـخص حقیقی یا حقوقـی مربوط 
هسـتند جلوگیـری کنیـم و در این زمینـه، تاکنون 
فعالیت هـا و اقدامـات زیـادی بـه ویـژه در تعامـل 
بـا سـازمان ثبت احـوال، سـازمان ثبت شـرکت ها، 
وزارت کشـور و سـایر نهادهای ذی ربط انجام شـده 

ست. ا
وی اظهـار داشـت: در صورتی که تراکنش سـاتنای 
هموطنـان برگشـت داده شـد، می توانند مشـکل را 
از طریـق بانـک مبـدا پیگیـری و بانـک موظـف به 
راهنمایـی و همـکاری بـرای حـل مشـکل اسـت؛ 
ضمـن اینکـه بـا توجـه به مهلـت طوالنی کـه برای 
اجـرای ایـن قانـون در نظر گرفته شـده بـود، زمان 

تعییـن شـده تمدیـد نخواهد شـد.
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یادداشت

قبولی  نمره  حیث  هر  از  مدیریت،  ستاره های 
می گیرند اما یک »نارسایی« در سبک مدیریتی 
تهدید  همیشه  را  شرکت  کسب وکار  آنها، 
می کند. مدیران ستاره، فرمان همه امور را دست 
خود دارند و نبض فعالیت های شرکت، وابسته به 
آنها است. اما یک تجربه می گوید اگر مدیر نقش 
»تدارکاتچی« برای جمع آوری ایده ها از کارمندان 

را بازی کند، شرکت توسعه پیدا می کند.
و  هاروارد  کسب وکار  مدرسه  استاد  هیل،  لیندا 
گفت وگو  به  کسب وکار،  جهانی  مجمع  سخنران 
تشریح  به  تا  نشست  بیزینس ریوو  یوروپین  با 
دیدگاه های خود در مدیریت نوآوری بپردازد. لیندا 
»ستاره ها«  با  کردن  کار  در  بسیاری  تجربه  هیل 
ستارگان  از  یکی  هم  را  او  خود  می توان  و  دارد 
به  ما  دانست.  سازمانی  رهبری  و  مدیریت  دنیای 
دارد  دوست  که  پرداختیم  مورد  این  در  گفت وگو 

استفاده ای  چه  امروز،  سازمانی  رهبران  و  مدیران 
کوچکی  خواسته  او  اما  ببرند.  سخنرانی هایش  از 
که  است  آن  سخنرانی هایم  از  من  »هدف  ندارد: 
مدیران برای ساخت سازمانی که نوآوری تبدیل به 
فرآیندی مکرر و عادی در آن باشد، تصورات خود 
را از رهبری سازمانی دور بریزند. مدیریت و هدایت 
نوآوری به معنای بصیرت داشتن و آینده بین بودن 
نیست، بلکه به معنای ایجاد یک چشم انداز و ترغیب 
کارکنان به حرکت در مسیر آن است.« احتماال با 
خودتان فکر می کنید که این سخن در تضاد با تمام 
نوآوری  پیشبرد  آموزه های سنتی علم مدیریت در 
سازمانی  رهبران  از  یکی  است.  شما  با  حق  است. 
از  او گفته است: »من دست  به  مورد مطالعه هیل،  
مطالعه کتاب های رهبری سازمانی برداشتم؛ چراکه 
داشته  چشم انداز  یک  باید  می گفتند  کتاب ها  این 
باشم اما اگر من بخواهم کاری متفاوت داشته باشم، 

داشته  نباید چشم اندازی  آن،  لغوی  تعریف  نظر  از 
باشم!«

می شود،  نوآوری  پیشبرد  از  صحبت  زمانی که 
موفق  به ندرت  سازمانی  رهبری  سنتی  مدل های 
او  که  مطالعاتی  اساس  بر  حال،   این  با  می شوند. 
داشته،  کسب وکار  دنیای  »ستاره های«  مورد  در 
این است که  اکثر مدیران و رهبران سازمانی  نظر 
ندارد.  شانس موفقیت  هم  او  ضدچشم اندازی  مدل 
قشر  موفق ترین  روی  معموال  »من  می گوید:  هیل 
مدیران و رهبران سازمانی مطالعه می کنم؛ افرادی 
که به شدت در کارشان عالی عمل کرده اند. با این 
حال،  پژوهش های بسیاری نشان می دهند که این 
)که  موفق  سازمانی  رهبران  و  مدیران  از  دسته 
آنها را ستاره می نامم( مشکالت بیشتری در محل 
در  دلیل  این  به  صرفا  آنها  از  بسیاری  دارند.  کار 
یا سازمان خود شکست  پیشبرد شرکت  و  هدایت 
را  کارها  از  بسیاری  آن،  از  پیش  که  می خورند 
خودشان کرده اند. به عبارت دیگر، چنین ستاره های 
موفق و خوداتکایی، سازمان هایی می سازند که هنوز 
افراد  به  متکی  به شدت  آن  قابلیت های  و  فرهنگ 
موفقیت  باعث  عاملی  چه  حساب،  این  با  است.« 
چیز  همه  هیل،  نظر  از  می شود؟  سازمانی  رهبران 
را باید در فرهنگ سازمانی جست وجو کرد. منظور 
که  است  سازمانی  »ایجاد  سازمانی  فرهنگ  از  او 
کارکنان و مدیران آن مشتاق و قادر به حل خالقانه 

مشکالت باشند.«
می دهد:  توضیح  هاروارد  کسب وکار  مدرسه  استاد 
یک  نوآوری  که  می کنند  تصور  مردم  از  »بسیاری 
یافتم«  »آهان،  لحظه  یکباره  و  است  فکری  نبوغ 
یک  نوآوری  که  است  آن  واقعیت  اما  می رسد.  فرا 
به  می توان  زمانی  همچنین  است.«  جمعی  نبوغ 
نبوغ جمعی دست یافت که از فرآیند »حل مساله 

با  آن هم  از  پیش  و  کنیم  پیروی  دسته جمعی« 
گردهم آوردن کارکنانی با استعدادها و دیدگاه های 
ساخته  فراهم  را  آنها  تضارب آرای  زمینه  متفاوت، 
دیگری،  فرآیند  هر  مانند  که  است  طبیعی  باشیم. 
همکاری،  و  ایده پردازی  از  سطح  این  به  رسیدن 
متفاوت  نگرش های  و  استعدادها  داشتن  عین  در 

نیازمند آزمون و خطای بسیار است.
فرهنگ  این  ایجاد  سازمانی،  رهبر  یک  نقش 
اما  است.  نوآوری  برای  مورد نیاز  قابلیت های  و 
چه  به  نوآوری  پیشبرد  برای  که  است  این  سوال 

قابلیت هایی نیاز داریم؟
فرسایش  نخست،   می برد  نام  را  قابلیت  سه  هیل 
به معنای  که    )creative abrasion( خالق 
است.  ایده ها  تقابل  و  جمع آوری  برای  فضایی 
نوآوری  برای  ایده ها  بهترین  به  می توان  زمانی 
بحث  و  آنها  جسورانه  بروز  فضای  که  یافت  دست 
چابکی  دوم،  قابلیت  سازیم.  فراهم  را  آنها  تقابل  و 
چابکی خالق،   است.   )creative agility( خالق 
فرآیند آزمون و پاالیش مجموعه ایده ها است. این 
ایده ها  حقیقت  در  و  دارد  اجرایی  ماهیتی  فرآیند 
را از طریق آزمایش یا یادگیری های اکتشاف محور 
پاالیش می کنند. در این مرحله به جای آنکه صرفا 
آنها  روی  برخورد شود،  ایده ها  با  نظری  دیدگاه  از 
کارآیی  تا  می گیرد  صورت  مختلفی  آزمایش های 
آنها در موفقیت سنجیده شود. چنین  اثربخشی  و 
اگر فقط  فراوانی دارد.  روشی در طراحی ها کاربرد 
تولید  جدید  محصول  یک  از  آزمایشی  نمونه  یک 
مواجه  شکست  با  محصول  آن  است  ممکن  شود، 
با  اما  برود.  بین  از  آن  ایده  اعتبار صاحب  یا  شده 
به  هم  شکست  حتی  آزمایش ها،  از  مجموعه  یک 
این  در  است.  اولیه  ایده  بهبود  و  یادگیری  معنای 
مسیر  برای  قبل  از  آنکه  به جای  خالقانه،  فرآیند 

پیشنهادهای استاد مدرسه کسب وکار هاروارد در مورد مدیریت نوآوری

اشتباهات رایج ستاره های مدیریت

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3730365-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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نگاه آخر

پایان زندگی در »اسبوکال« با زیر آب رفتن

https://www.isna.ir/photo/99101914299/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86#21
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