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ادامه در صفحه2

با رویکرد توسعه  ایران  در سال های اخیر، جمهوری اسالمی 
گرا و افزایش صادرات غیر نفتی خصوصاً صادرات محصوالت و 
تجهیزات و خدمات با ارزش افزوده باال، به بستر سازی در این 

زمینه پرداخته است.
اجرای برنامه های 5 ساله توسعه و نوسازی زیرساخت های اقتصادی 
کشور از جمله زیرساخت های صنعت آب و برق طی سه دهه اخیر 
و به دنبال آن کاهش تدریجی نرخ رشد این بخش از صنعت، از یک 
طرف و محدودیت منابع مالی وزارت نیرو در سال های اخیر برای 

راهکارهای دوازده گانه توسعه 
صادرات برق در سال 1400

وزارتخانه  این  سنگین  بدهی  جدید،  نیاز  مورد  های  پروژه  اجرای 
به شرکت های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و عدم تمایل آنها 
و  سازندگان  نگاه  دیگر،   از طرف  داخلی  های  پروژه  در  به حضور 
و  خارج  به  کشور  داخل  بازار  از  را  صنعت  این  ایرانی  پیمانکاران 

بازارهای صادراتی تغییر داده است.
این تغییر نگاه در حالی اتفاق افتاده که به دنبال کاهش ارزش پول 
مناسب  کیفیت  داشتن  دلیل  به  ایران  تولید  برقی  تجهیزات  ملی، 
تحت  ایران  برقی  تجهیزات  اغلب  اینکه  به  توجه  با  و  استاندارد  و 
المللی بوده و هستند، از نظر قیمت  الیسنس برندهای معتبر بین 
می توانند با کاالهای مشابه در عرصه بین المللی رقابت کرده و این 
فرصت طالیی )در عرف اقتصادی کاهش ارزش پول ملی به منزله 
بهشت صادرکنندگان تعبیر می شود( را برای تولید کنندگان داخلی 
فراهم کرده است. در چنین شرایطی آشنایی و آگاهی به برنامه های 
اجرای  بر  مقررات حاکم  و  قوانین  و  و  شرایط، مسائل  زیرساختی 
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متن کامل

به  پروژه ها در کشورهای هدف صادراتی و اطالع 
روز از مناقصات جاری این کشورها از پیش نیازهای 
برای  ایرانی  شرکت های  رقابتی  و  فعال  حضور 
صادرات خدمات فنی و مهندسی محسوب می شود.
در سال های اخیر، جمهوری اسالمی ایران با رویکرد 
خصوصاً  نفتی  غیر  صادرات  افزایش  و  گرا  توسعه 
صادرات محصوالت و تجهیزات و خدمات با ارزش 
افزوده باال، به بستر سازی در این زمینه  پرداخته 
است. هرچند کشور ما در این عرصه هنوز هم در 
مراحل اولیه است اما می تواند در تقویت صادرات 
ایجاد  با  رابطه  این  در  کند.  نقش آفرینی  غیرنفتی 
امورخارجه  وزارت  در  اقتصادی  دیپلماسی  معاونت 
به منظور تسهیل فرایند توسعه و گسترش مناسبات 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  و  اقتصادی 
فعاالن  رقابتی  قدرت  بهسازی  و  کشور  از  خارج 
شرایط  رسانی  اطالع  و  خصوصی  بخش  اقتصادی 

اقتصادی این کشورها اتفاقی مبارک است.
و  قدرت حضور  می تواند  واحد  این  خدمات  گرچه 
صادراتی  بازارهای  در  را  اقتصادی  فعاالن  رقابت 
و  نیاز  مورد  همکاری های  عدم  اما  کند،  افزون 
بسترسازی ها و روان سازی های کسب وکار صادراتی 
توسط واحدهای دیگر می تواند فرایند رشد صادرات 

را متوقف سازد.
نگاه حاکم بر نهادهای صادراتی کشور طی بیش از 
یک قرن با نگاه و فرهنگ و قوانین و آئین نامه هایی 
محصوالت  و  خام  اولیه  مواد  صادرات  محوریت  با 
تحوالت  به  نیاز  اکنون  هم  و  گرفته  شکل  سنتی 
بنیادین سریع اعم از سیاسی، اقتصادی و ساختاری 
و به روز دارد تا بتواند گام به گام  همراه با ضوابط 
حاکم بر صادرات و تبادالت بین المللی تغییر یافته 
اعم  نهادها  این  به روز شود. ضرورت دارد تمامی  و 
از دولتی و غیردولتی، نهادهای قانونگذاری، بانک ها 

دیگری  سازوکارهای  صادرات،  ضمانت  صندوق  و 
تمهید  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  برای  را 
کنند. متاسفانه آمار و اطالعات نشان از آن دارد که 
صادرات خدمات فنی و مهندسی را جدی نگرفته ایم 
و این بی توجهی ها در تمامی ابعاد و زمینه ها میزان 
به 40  آغاز دهه 90  را که در  این بخش  صادرات 
کشور و با رقمی در حدود 5 میلیارد دالر بوده، در 
پایان سال 1398 به رقمی در حدود 500 میلیون 

دالر کاهش داده است.
بر این اساس ضروری است که مزایا و مشکالت این 
حوزه از صادرات را و نیازها و انتظارات از دولت که 
ذیال به آن اشاره شده است، مورد توجه جدی قرار 

گیرد: 
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صادرات   -1
بر  عالوه  همسایه  کشورهای  به  صادرات  خصوصاً 
ارزآوری، به دلیل زیرساختی و زیربنایی بودن پروژه 
های این حوزه برای کشورهای هدف و پایش دائمی 
آنها می تواند به نوعی تحکیم روابط پایدار سیاسی 
و اقتصادی بین دو کشور و ایجاد امنیت برای ایران 
نوعی  به  که  را  کشورهایی  حضور  و  بزند  رقم  را 
در  را  ایجادکنند  امنیت  عدم  ایران  برای  می توانند 

کشورهای همسایه کاهش دهد.
2- پایش دائمی اطالعات کشورهای هدف در حوزه 
خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین نیازهای 
شرکت های  است.  بخش  این  صادراتی  فعاالن 
در  سرمایه گذاری  برنامه های  از  باید  صادراتی 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  حوزه  زیرساخت های 
اطالع  سیستماتیک  و  دائم  طور  به  هدف  کشورها 
داشته باشند. در این رابطه شاهد تغییر نگاه وزارت 
امورخارجه به این مهم در سال های اخیر هستیم. 
امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاونت  ایجاد 
خارجه با هدف تسهیل توسعه مناسبات اقتصادی و 

بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
ضوابط  و  مسائل  و  شرایط  رسانی  اطالع  طریق  از 
مهمی  قدم  هدف  کشورهای  در  اقتصادی  فعالیت 
است که در این راستا طی سال های اخیر برداشته 
حضور  طریق  از  نهاد  این  سازمانی  تجهیز  و  شده 
کارشناسان خبره اقتصادی و بازاریابی در سفارتخانه 
بازار  ظرفیت  سیستمی  تحلیل  و  مربوطه  های 
خدمات فنی و مهندسی کشور هدف و انتقال آن به 
و شرکت های بخش خصوصی کشور چشم  نهادها 

انداز امید بخشی است که به وجود آمده است. 
افزون بر این خدمات حضور کارشناسان حقوق بین 
قراردادها  انعقاد  زمان  در  امورخارجه  وزارت  الملل 
ایرانی را که در  می تواند دامنه ریسک شرکت های 
حقیقت پیشانی اعتبار کشور هستند، کاهش دهد. 
چنانکه در برخی از کشورهای هدف، خارج از عرف 
و تعهد قراردادی کارفرمایان ضمانت نامه ها را ضبط 
شده و یا جریمه های ظالمانه ای را به پیمانکاران 

ایرانی تحمیل می کنند.
اتاق های  و  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های   -3
مشترک بازرگانی محل  و محمل با اهمیتی برای 
کسب و انتقال اطالعات به فعالین بخش خصوصی 
و انعکاس مشکالت و موانع اجرای کار در کشورهای 
آنها  از جانب بخش خصوصی در جهت رفع  هدف 

محسوب می شود.
برخی  با  ایران  مشترک  ستادهای  و  میزها   -4
کشورهای  با  ایران  مشترک  ستاد  مانند  کشورها 
برای  حیاتی  ستادهای  جمله  از  عراق  و  سوریه 
برای  که  است  موانعی  و  مشکالت  رفع  و  حمایت 
کشورها  این  در  یافته  خاتمه  و  جاری  های  پروژه 
این  اغلب  اینجاست که  نکته  آمده است.  به وجود 
و  پیمانکاران  قراردادی  تعهدات  از  خارج  مشکالت 
کشورها  این  در  ضوابط  بودن  عرفی  غیر  از  ناشی 

است.
قرارداد  اجرای  از  حاصل  وجوه  انتقال  و  نقل   -5
سایر  یا  و  ایران  به  پروژه  اجرای  محل  کشور  در 
دست  در  پروژه  آنجا  در  پیمانکار  که  کشورهایی 
غیر  به صورت  تحریم،  دلیل  به  عمدتاً  دارد،  اقدام 
نامعتبر  از طریق صرافی ها و دالل های  و  رسمی 
و  سنگین  انتقال  و  نقل  هزینه  که  می شود  انجام 
این  در  دارد.  دنبال  به  را  وجوه  هدررفت  احتمال 
رابطه ضرورت دارد که نهادهای ذیربط ایران برای 
و  کنند  اندیشی  چاره  ها  واسطه  این  جایگزینی 
برخی  در  ایران  دولت  شده  بلوکه  دولتی  وجوه  یا 
این  ابعاد  کاهش  منظور  به  سازوکارهایی  کشورها، 

مشکل تمهید شود.
6- حمایت ستادهای ذیربط دولتی از شرکت های 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  های  پروژه  مجری 
کشورهای هدف در زمانی که کارفرمایان خودسرانه 
و خارج از تعهدات قراردادی پیمانکار، جریمه های 
پیمانکار  یا گاهاً  و  پیمانکار تحمیل  به  را  سنگینی 
به  نیاز  که  است  مواردی  از  کنند،  می  ید  خلع  را 
به جد می توان گفت  دارد.  نهادهای دولتی  حضور 
که حمایتی که نهادهای دولتی برخی از کشورهای 
صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مانند ترکیه از 
خدمات  توسعه  در  می کنند  خود  خصوصی  بخش 
فنی و مهندسی این کشورها نقشی اساسی داشته 

است.
بپذیرند  را  واقعیت  این  باید  دولتی  نهادهای   -7
باید  و  نیست  دولت  رقیب  خصوصی،  بخش  که 
اقتصادی  فعالیت های  در  یکدیگر  هماهنگی  با 
مکمل،  به صورت  و  یافته  هدف حضور  کشورهای 
می تواند  دولت  کنند.  کمک  و  حمایت  را  یکدیگر 
قدرت رقابتی شرکت های ایرانی در مناقصات بین 
المللی را به طرق مختلف و مشخصا برقراری مجدد 
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران:

واقعی شدن تعرفه برق در کنار 
افزایش قدرت خرید مردم 

صورت گیرد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ضمن 
تقویت اقتصاد صنعت برق و حقیقی شدن نرخ 
تعرفه آن، باید به طور موازی قدرت خرید مردم 

را نیز افزایش دهیم.

11 فروردیـن سـال جـاری، رضـا اردکانیـان، وزیـر 
ابتـدای  از  بـرق  و  آب  تعرفـه  افزایـش  از  نیـرو 
اردیبهشـت مـاه خبـر داد. بـر اسـاس اظهـارات او 
ایـن مصوبـه هیـأت دولت مربـوط به 3 سـال پیش 

. ست ا
ایـن موضـوع درحالـی مطـرح شـده کـه بـه اعتقاد 
بـه  بایـد  تعرفه هـا  افزایـش  بخـش،  ایـن  فعـاالن 
مـردم صـورت  قـدرت خریـد  بـا  مـوازی  صـورت 
پذیـرد هرچنـد افزایـش نـرخ تعرفه هـا برای رشـد 

و تقویـت ایـن صنعـت ضـرورت دارد.
در همیـن رابطـه سـیدحمیدرضا صالحـی، رئیـس 
کمیسـیون انـرژی اتـاق ایـران بـه خبرگـزاری مهر 
از  بـرق  تعرفـه  نـرخ 7 درصـدی  افزایـش  دربـاره 
ابتدای اردیبهشـت ماه سـال جاری گفـت: به دلیل 
ادامـه نـدادن برنامـه سـوم توسـعه که در راسـتای 
تعدیـل نـرخ تعرفه های بـرق بود، هزینه تمام شـده 
تولیـد بـرق از نرخ دریافتی از مصرف کننده پیشـی 
گرفـت و همیـن رونـد موجـب ایجـاد گـپ بزرگی 
بیـن هزینـه تمـام شـده تولیـد و قیمـت دریافتـی 
اقتصـاد  بـه  آسـیب  و  بـرق  کننـدگان  از مصـرف 
ایـن صنعـت شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه سـایر 
بـرق،  تولیـد  هزینه هـای  بـر  اثرگـذار  مؤلفه هـای 

روزبـه روز افزایـش پیـدا کرد.
ایـن فعـال اقتصـادی با اشـاره بـه اینکه نـرخ تورم 
و رونـد رشـد آن بیـش از ایـن افزایـش 7 درصدی 
تعرفـه بـرق اسـت، ادامـه داد: تعرفـه بـرق بایـد به 
ایـن  سـمت حقیقـی شـدن پیـش رود چـرا کـه 
صنعت به عنوان صنعتی زیرسـاختی و سـرمایه ای، 
ورشکسـته بـه شـمار مـی رود؛ رشـد و تقویـت این 
توسـعه یافتگی  مسـیر  در  گذاشـتن  قـدم  صنعـت 
بیشـتر، افزایـش درآمدها، اشـتغال زایی و در نتیجه 

افزایـش قـدرت اقتصـادی به شـمار مـی رود.

اقتصـاد  تقویـت  اینکـه ضمـن  بیـان  بـا  صالحـی 
صنعـت بـرق بایـد بـه طـور مـوازی قـدرت خریـد 
نمی تـوان  افـزود:  دهیـم،  افزایـش  نیـز  را  مـردم 
بـه سـمت حقیقـی  تعرفه هـا  انتظـار داشـت کـه 
شـدن پیـش رود امـا قـدرت خریـد مـردم افزایش 
نیابـد چـرا کـه ایـن مؤلفه هـا همگـی حلقه هـای 

واحـدی هسـتند. اقتصـاد 
دبیـر فدراسـیون صـادرات انـرژی سـهم هـر یـک 
مصـرف کننـدگان بـرق صنعتـی، خانگـی و تجاری 
و اداری را در سـبد تولیـد بـرق یک سـوم دانسـت 
و تصریـح کـرد: طـرح برق امیـد با هـدف کمک به 
اقشـار کم درآمد کشـور شـکل گرفت کـه می تواند 
تـا حـدی به این بخـش تنهـا در حوزه بـرق کمک 
کنـد و البتـه صرفـه جویی هایی را نیـز در پی دارد 
کـه بـه نقش مشـوق بـودن این طـرح بـر می گردد.
ــه  ــی ک ــادی، صنایع ــال اقتص ــن فع ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــن الملل ــا در بازارهــای بی ــی آنه محصــول نهای
چندانــی  نقــش  دولــت  و  می شــود  عرضــه 
بــر قیمــت گــذاری محصــوالت آن هــا نــدارد، 
تــاب آوری شــأن در مقابــل حقیقــی شــدن تعرفــه 
ــه  ــت. در مرحل ــتر اس ــأن بیش ــی ش ــرق مصرف ب
ــه  ــتند ک ــاری هس ــای تج ــی واحده ــدی برخ بع
آنهــا نیــز تــاب آوری بیشــتری در مقابــل حقیقــی 
ــر  ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــا دارن ــرخ تعرفه ه ــدن ن ش
ــد  ــرق بای ــای ب ــدن تعرفه ه ــی ش ــد حقیق می رس

ــود. ــام ش ــه ای انج ــه ای و پل ــورت مرحل ــه ص ب
ــرژی  ــورس ان ــرق در ب ــه ب ــاره عرض ــی درب صالح
نیــز گفــت: رونــد عرضــه و تقاضــا بــرق در بــورس 
ــی  ــمت حقیق ــه س ــت ب ــت؛ الزم اس ــی اس تصنع
ــوع  ــه تن ــب ک ــن ترتی ــه ای ــم ب ــش روی شــدن پی
ــاد  ــت را ایج ــت دول ــدون دخال ــا ب عرضــه و تقاض

ــویم. ــر ش ــی نزدیک ت ــرخ حقیق ــه ن ــا ب ــم ت کنی

با امضای جهانگیری

مصوبه تعیین بودجه ۱۴۰۰ 
سازمان های مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی ابالغ شد

به  مربوط  مصوبه  جهانگیری  اسحاق  امضای  با 
تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی و اصالحیه بودجه سال ۱3۹۹ 

آنها ابالغ شد.
 15 مورخ  وزیران  هیات  جلسه  در  وزیران  هیات 
فروردین 1400، به یشنهاد دبیرخانه شورای عالی 
و  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق 
اداره  چگونگی  قانون   )4( ماده  )ج(  بند  استناد  به 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بودجه سال 1400 
– صنعتی کیش،  تجاری  آزاد  مناطق  سازمان های 
قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت های 
تابع آنها و نیز اصالحیه بودجه سال 1399 آنها را 

به تصویب رساند.
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نیاز برق کشور تا ۱۰ سال آینده 
چقدر است؟

در سال گذشته، حداکثر نیاز مصرف برق کشور 
معادل 58 هزار و ۲5۴ مگاوات بوده که نسبت 
داشته  افزایش  درصد  یک  حدود   ۹8 سال  به 
انتخاب ساختگاه  مطالعات  نتایج  و طبق  است 
در  می شود  پیش بینی  حرارتی  نیروگاه های 
و  کشور  در  مصرف  الگوی  اصالح  عدم  صورت 
ادامه روند فعلی، حداکثر نیاز مصرف کشور تا 
سال  تا  مگاوات،   735۰۰ حدود  به   ۱۴۰5 سال 
۱۴۱۰ به حدود ۹۱۲۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۱5 به 

حدود ۱۱ هزار و 3۲۰ مگاوات برسد.
 به گزارش ایسنا، تامین مطمئن این نیاز، مستلزم 
اساس  بر  برق  تولید  توسعه  حوزه  در  برنامه ریزی 

از  باالیی  حجم  احداث  و  دسترس  در  منابع 
نیز  و  مختلف  تکنولوژی های  با  جدید  نیروگاه های 
بهره گیری از راهکارهای مدیریت مصرف به منظور 

استفاده بهینه از منابع موجود می باشد.
بر  مبنی  نیرو  وزارت  کلی  سیاست  اساس  بر  لذا 
افزایش میانگین راندمان برق و حرارت نیروگاه های 
کشور، طی این مطالعات برنامه ای برای بازنشستگی 
واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده است 
که با خروج این واحدها از شبکه و احداث واحدهای 
جدید که دارای راندمان باالیی خواهند بود، راندمان 
تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت. ضمن اینکه 
ازای  )به  مصرف سوخت  کاهش  همزمان  امر،  این 
آالیندگی  کاهش  نتیجه  در  و  مساوی(  برق  تولید 
خواهد  پی  در  را  کمتر  سوخت  مصرف  از  ناشی 

داشت.
واحدهای  عمر  جهانی،  استانداردهای  اساس  بر 
گازی تا زمان بازنشستگی 20 سال، سیکل ترکیبی 
می باشد  سال   40 بخاری  واحدهای  و  سال   25
با لحاظ عمر 30 سال برای واحدهای گازی و  که 
بخاری  واحدهای  برای  سال  و 45  ترکیبی  سیکل 
در کشورمان و نیز بررسی راندمان واحدها، در حال 
نیروگاه های  از  مگاوات  هزار  هشت  از  بیش  حاضر 
به عمر و هزینه تعمیر و  با توجه  حرارتی موجود، 
نگهداری باال و راندمان پایین بایستی تا سال 1405 

بازنشسته شوند.
 14 از  بیش  نیروگاه ها،  سن  تدریجی  افزایش  با 
طی  بازنشستگی  کاندیدای  نیز  دیگر  مگاوات  هزار 
توجه  با  اما  می باشند.   1415 تا   1406 سال های 
به نیاز شبکه به تولید این واحدها، در حال حاضر 
احداث  بدون  آنها  از  یک  هیچ  بازنشستگی  امکان 

واحد جایگزین امکانپذیر نیست.
لذا جایگزینی این 22 هزار مگاوات در برنامه توسعه 

منابع  تامین  صورت  در  که  است  شده  پیش بینی 
تحقق  یورو،  میلیارد   12 بر  بالغ  نیاز  مورد  مالی 
این برنامه باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف 
سوخت خواهد شد. غالمرضا آگاه - مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی کالن تولید شرکت برق حرارتی در این 
اصلی  فاز  در  که  مطالعات  این  انجام  گفت:  رابطه 
در  هم اکنون  و  رسیده  درصدی   100 پیشرفت  به 
همراه  زیادی  چالش های  با  است،  بروزرسانی  حال 

بوده است.
گسترده ای  مطالعات  چنین  انجام  اساس  این  بر 
بالطبع با مجموعه های مختلفی از جمله بخش های 
و  راه  وزارت  نفت،  وزارت  نیرو،  وزارت  مختلف 
بانک  وجود  عدم  که  است  مرتبط   ... و  شهرسازی 
اطالعاتی جامع و کامل در برخی شرکت ها و یا عدم 
امکان دسترسی به بعضی اطالعات به دالیل مختلف 
از مهمترین چالش های این پروژه بوده است که با 
خصوص  در  مدونی  مطالعات  وجود  عدم  به  توجه 
به  استفاده  قابل  که  کشور  در  تولید  برنامه ریزی 
عنوان سابقه و مرجع اطالعاتی باشد، کلیه اطالعات 
از  گسترده ای  جلسات  و  مکاتبات  با  نیاز  مورد 

بخش های مختلف جمع آوری شد.
تولید  کالن  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
مهم  چالش های  دیگر  از  حرارتی  برق  شرکت 
مطالعات،  این  نتایج  از  بهینه  استفاده  منظور  به 
متناسب  آن  بروزرسانی  و  مستمر  پایش  ضرورت 
و  مناطق  بار  رفتار  شبکه،  در  داده  رخ  تغییرات  با 
روند پیاده سازی برنامه های توسعه در سایر بخش ها 

است.
طبق اعالم شرکت برق حرارتی پروژه در مرحله به 
روزرسانی اول در حال پیگیری است که پیشرفت آن 
در این بخش، بیش از 70 درصد است و پیش بینی 

می شود که تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران به ۶۹ هزار مگاوات 
رسید

ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
ایران به ۶۹ هزار مگاوات رسید

صنعت  عملکرد  به  نگاهی  ایسنا،  به گزارش 
از آن است  برق حرارتی در سال ۱3۹۹ حاکی 
که طی سال گذشته ۱75۹ مگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی افزوده شده و اسفند سال 
گذشته با راه اندازی واحد بخار نیروگاه کاسپین 
ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی ایران به ۶8 

هزار و ۹33 مگاوات رسیده است.
 129 در  حرارتی  برق  تولید  واحد   583 تاکنون 
پروژه  افتتاح  با  که  شده  احداث  کشور  نیروگاه 
تحت  حرارتی  واحدهای  تعداد  کاسپین  نیروگاه 
 380 به  بزرگ  صنایع  و  خصوصی  بخش  مالکیت 
واحد و ظرفیت نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت 
بخش خصوصی به 46 هزار و 425 مگاوات رسیده 

است.
از  اعم  کشور  نیروگاه های  ظرفیت  حاضر  حال  در 
حرارتی، برق آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس کوچک 
و اتمی به 85 هزار و 115 مگاوات رسیده که 81 
درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه های حرارتی 

است.
واحدهای  اکنون  هم  است،  حاکی  گزارش  این 
سیکل ترکیبی با ظرفیت 30 هزار و 643 مگاوات 
)36 درصد(، واحدهای گازی با ظرفیت 22 هزار و 
بخاری  نیروگاه های  و  )26.1 درصد(  مگاوات   257
با ظرفیت 15 هزار و 829 مگاوات )18.6 درصد(، 

نیروگاه های حرارتی کشور را تشکیل می دهند.
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روز گذشته ثبت شد؛

۴۱ هزار مگاواتی شدن مصرف 
برق

بیست  در  کشور  برق  مصرف  ایرنا-  تهران- 
و 3۹  هزار  به ۴۱   ۱۴۰۰ فروردین  روز  دومین  و 

مگاوات در ساعت ۲۰ و 57 دقیقه رسید.
فرارسیدن  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
روزهای گرم زودتر از موعدسال های گذشته که ورود 
اجتناب ناپذیر  را  مدار مصرف  به  وسایل سرمایشی 
همین  از  را  کشور  در  برق  مصرف  روند  می کند، 
افزایش کرده که  با  آغازین ماه سال 1400 همراه 
این امر ضرورت توجه دوچندان به مدیریت مصرف 

را جدی تر از سال های گذشته می کند.
سال  در  بارش ها  محسوس  کاهش  دیگر  طرف  از 
آبی جاری )مهر 99 تا آخر شهریور 1400( نگرانی 
درباره تامین برق از نیروگاه های برق آبی را جدی تر 
بهینه  روش های  اعمال  لزوم  ضرورت  بر  و  کرده 

مصرف تاکید بیشتر می کند.
مدیرعامل توانیر درباره کاهش بارش ها و اثر آن بر 
ایرنا گفت: در سال آبی جاری  روی تامین برق به 
از  برق  تولید  تامین  از  نگرانی  و  بوده  کم  بارش ها 

نیروگاه های برق آبی وجود دارد.

»محمدحسن متولی زاده« ادامه داد:  انتظار می رود 
اطالع رسانی  با  بتوان  رسانه  اصحاب  پشتیبانی  با 
الگوی  رعایت  درباره  را  مردم  همکاری  درست، 

مصرف جلب کرد.
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  تازه  گزارش 
باال  به  شروع  برق  مصرف  روند  که  می دهد  نشان 
روز  ای  گونه  به  کرده،  افزایش  پله های  از  رفتن 
و   20 ساعت  در  فروردین(   22 گذشته)یکشنبه 
57 دقیقه میزان مصرف به 41 هزار و 39 مگاوات 
رسید، در حالی که پارسال و در همین بازه زمانی 
این عدد 34 هزار و327 مگاوات بوده که رشد قابل 

توجهی را نشان می دهد.
در همین  نیز  در بخش صنایع  برق  میزان مصرف 
ساعت پنج هزار و 503 مگاوات گزارش شده است.

و  بیست  دقیقه   12 و   14 ساعت  در  برق  مصرف 
دوم فروردین 39 هزار و 597 مگاوات بوده که در 
ساعت های عصرگاهی همچنان با رشد همراه شد 
تا به باالترین رشد خود در ساعت 20 و 57 دقیقه 

رسیده و بیش از 2 هزار مگاوات رشد نشان داد.
یافت،  تداوم  نیز  صنایع  بخش  در  روند  همین 
در  مگاوات  و57  هزار  پنج  مصرف  از  که  به طوری 
ساعت 14 و 12 دقیقه به پنج هزار و 503 مگاوات 

در ساعت 20 و 57 دقیقه رسیده است.
مدیرعامل شرکت توانیر درباره مصرف برق صنایع به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود: مشترکان دیماندی 
)صنایع بزرگ( اگر با سیاست های تشویقی همکاری 
که  هزینه هایی  از  بخشی  باید  قطع  به طور  نکردند 
این  در  کنند،  را جبران  تحمیل می کنند  مردم  به 
زمینه تعرفه بحرانی پیک در صورت تصویب یکی از 

راه های جبران خسارت خواهد بود.
همکاری  پرمصرف  مشترکان  تا  کرد  توصیه  وی 
کنند تا نیاز به اعمال سیاست های بازدارنده نباشد.

از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد

بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰
پس از کش و قوس فراوان در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ و مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان 
و کارگران در شورای عالی کار، سرانجام بخشنامه مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال جاری، 

از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد.
بخشنامه تعیین حداقل مزد سال 1400 از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد. این بخشنامه، طی 
نشست شورای عالی کار در روز 23 اسفندماه سال گذشته و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
تصویب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه، از اول سال 1400 حداقل مزد روزانه 
با نرخ یکسان برای تمامی کارگران مشمول قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موقت، مبلغ 885 هزار و 165 ریال 
تعیین شد. همچنین بر اساس این بخشنامه، از ابتدای سال جاری سایر سطوح مزدی نیز روزانه 26 درصد 
مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه 82 هزار 785 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد. 
برای آگاهی بیشتر از مصوبه حداقل مزد سال 1400 و بندهای قانونی آن، متن بخشنامه شورای عالی کار از 

اینجا قابل دریافت است.
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پایگاه خبری اتاق ایران از سفر نخست وزیر کره به 
تهران گزارش می دهد

پول های بلوکه شده در کره آزاد 
می شود؟

یکی از موضوع های اصلی مورد گفت وگو در سفر 
نخست وزیر کره جنوبی، چگونگی آزادسازی پول 
بلوکه شده ایران است. قرار است یک میلیارد دالر 

از این بدهی به صورت نقدی پرداخت شود.
به  کره جنوبی،  نخست وزیر  کیون«  سیه  »چانگ 
کره جنوبی  نخست وزیر  است  قرار  کرد.  سفر  تهران 
اول رئیس جمهوری،  با معاون  این سفر سه روز  در 
الریجانی،  علی  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

مشاور مقام معظم رهبری دیدار کند.
چانگ سیه کیون با حسن روحانی، رئیس جمهوری 
گفت وگوی  اصلی  موضوع  کرد.  خواهد  دیدار  هم 
خواهد  تهران-سئول  روابط  بهبود  دیدارها  این 
با  کره جنوبی  نخست وزیر  است  قرار  همچنین  بود. 
سامسونگ  ازجمله  کشور  این  شرکت های  مقامات 
اس کای  شرکت  و  الکترونیکس  ال جی  الکترونیک، 

نتورک که در ایران فعالیت می کنند، دیدار کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
ایران پیش تر گفته بود که نخست وزیر کره جنوبی در 
روزهای 22 و 23 فروردین ماه برای دیدار با مقامات 
ایرانی و گفتگو درباره موضوع های دوجانبه ازجمله 
محدودیت های غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی 
به منابع بانک مرکزی در این کشور به تهران سفر 

خواهد کرد.
روز  ایران،  مرکزی  بانک  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
چهارشنبه ششم اسفند 1399 در جمع خبرنگاران 
در  ایران  منابع  از  دالر  میلیارد  هفت  که  بود  گفته 

کره جنوبی مسدود شده و در مرحله نخست، »یک 
میلیارد دالر از بدهی کره جنوبی به ایران به صورت 

نقدی به حساب بانک های ایرانی واریز می شود«.
توافق  از  بارها  گذشته  ماه های  طی  ایران  مقامات 
کره  در  ایران  شده  مسدود  منابع  آزادسازی  برای 
این  در  اقدامی  تاکنون  اما  داده اند،  خبر  جنوبی 

زمینه صورت نگرفته است.
از طرفی 15 دی ماه یک کشتی کره جنوبی به دلیل 
در  زیست محیطی«،  مخاطرات  و  نفتی  »آلودگی 
از مذاکراتی  بعد  و  توقیف شد  تنگه هرمز  نزدیکی 
از سه ماه رفع توقیف  ایران و کره جنوبی بعد  میان 
خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  شد؛ 
ایران، گفته دادستانی با »تکمیل تحقیقات« دستور 
گفته:  خطیب زاده  است.  داده  را  کشتی  آزادی 
»عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی، زمینه نگاه مثبت 

دادستان محترم را فراهم کرد.«
گفته می شود آزادی کشتی کره ای در گره آزادسازی 
دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی 
بوده است. بعد از آزادی کشتی کره ای، سئول اعالم 
با آمریکا در  ایران  کرد برای آزادسازی دارایی های 
حال مذاکره است و یک روز پس از آن، رئیس بانک 
مرکزی ایران عنوان کرد که قرار است یک میلیارد 
دالر از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله نخست 

پرداخت شود.
»موافقت  از  جنوبی  کره  رسانه های  پیش  چندی 
در  ایران  دارایی های  آزادسازی  با  آمریکا  اصولی« 
کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس 

خبر دادند.
حاال نخست وزیر کره جنوبی در مسیر سفر به ایران 
کره  نخست وزیر  یک  سفر  اولین  سفر  این  است؛ 
سال  از 44  پس  خاورمیانه  در  به کشوری  جنوبی 

خواهد بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد

تمدید مهلت تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی به مدت 

شش ماه
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
اعالم کرد براساس ستاد ملی کرونا مهلت تسویه 
 5۰۰ زیر  تسهیالت  با  حقیقی  اشخاص  بدهی 
میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با 
تسهیالت زیر ۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی 
که در رشته فعالیت های تولیدی فعالیت دارند به 

دلیل کرونا شش ماه دیگر تمدید شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد که با توجه 
آن،  اقتصادی  آثار  و  کرونا  بیماری  تداوم شیوع  به 
ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از 
قانون  در  شده  تعیین  مهلت های  تمدید  با  تولید، 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت 

شش ماه موافقت کرده است.
به  تهران  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد نهاوندیان  نقل 
در این رابطه گفت: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد 
ملی کرونا، مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل 
تسویه بدهی،تا آخر سال 1399 پایان می پذیرفت. 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشنهاد  با  مساله  این 

تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع 
در دستورکار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا 
قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از 
بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از 
واحد های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. 
لذا موضوع در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در 
مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا 
به  با شرایط مطلوب تری نسبت  تولیدی  واحد های 

تسویه بدهی اقدام کنند.
بر  داد:  توضیح  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
تسهیالت  با  حقیقی  اشخاص  مذکور  قانون  اساس 
اقتصادی  بنگاه های  و  تومان  میلیون   500 زیر 
حقوقی با تسهیالت زیر 2 میلیارد تومان، در رشته 
شیالت،  کشاورزی،  شامل  تولیدی  فعالیت های 
برق،  تامین  و  ساختمان  معادن، صنعت،  استخراج 
آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر 
آنان  بدهی  و  می شود  بخشوده  تولیدکنندگان  این 
بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده )و نه 
مشمول  تولیدکنندگانی  می شود.  محاسبه  مرّکب( 
بدهی  بخواهند  که  هستند  قانون  این  تسهیالت 

غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند.
ستاد  مصوبات  اساس  بر  که  کرد  عنوان  نهاوندیان 
است،  ابالغ شده  دستگاه ها  به  که  دولت  اقتصادی 
در  بخش  این  از  پشتیبانی  و  تولید  موانع  رفع 
پیشنهادهای  همه  و  گرفته  قرار  ستاد  دستورکار 
جهت  در  تعاونی،  و  خصوصی  بخش  و  دستگاه ها 
در  تصویب  برای  تولید  از  پشتیبانی  و  مانع زدایی 
اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی  و  دولت  هیات 
سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقباً 

اطالع رسانی خواهد شد.
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با پیگیری های دبیرخانه شورای گفت وگو

امکان امهال یک ساله تسهیالت 
ارزی بانک صنعت و معدن 

فراهم شد
به دنبال پیگیری های دبیرخانه شورای گفت وگو 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه  اساس  بر  و 
ارزی  تسهیالت  یک ساله  امهال  امکان  دولت، 

بانک صنعت و معدن فراهم شد.
درباره  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه  با 
اقساط  بازپرداخت  و  مالی  تأمین  دوره  تمدید 
تسهیالت ارزی، امکان بهره مندی از امهال یک ساله 
اقساط تسهیالت ارزی برای تسهیالت گیرندگان از 
محل جزء )د( بند )6( قانون بودجه سال 1388 کل 

کشور فراهم شد.
براساس جزء )د( بند 6 قانون بودجه سال 1388، 
مبلغ یک میلیارد دالر )750 میلیون یورو( از محل 
ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 

بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و 
متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد تا طبق 
ماده )1( ضوابط اعطای تسهیالت ارزی موضوع جزء 
کشور  کل   1388 سال  بودجه  قانون   )6( بند  )د( 
مصوب 10/27/ 1388، نسبت به اعطای تسهیالت 
موردنیاز  تسهیالت  و  ماشین آالت  خرید  برای 
و  نیمه تمام  مربوط  خدمات  و  تولیدی  طرح های 

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.
پس از بروز نوسانات ارزی، قانون گذار با تصویب ماده 
20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور در سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن، 
شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را برای 
ذخیره  حساب  گیرندگان  تسهیالت  مشکالت  حل 
ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم 
کرد، اما ذکر نام تسهیالت گیرندگان ارزی جزء )د( 
قانونی  ماده  از   1388 سال  بودجه  قانون   )6( بند 

فوق مغفول ماند. 
در این راستا با تصویب بند )ح( تبصره )4( قانون 
بودجه سال 1396، تسهیالت گیرندگان موضوع جزء 
)د( بند )6(  قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول 
ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط 
به آن شدند. نظر بانک مرکزی اینگونه بوده و هست 
تسهیالت گیرندگان  اینگونه  تسهیالت  تسویه  که 
نیازمند تامین اعتبار الزم در قانون بودجه سنواتی 
و تدوین آیین نامه ای برای بند )ح( تبصره )4( قانون 

بودجه 1396 است.
گفت وگوی  شورای  نشست   دو  در  مشکل  این 
و 24  اردیبهشت   23 در  بخش خصوصی  و  دولت 
مسئله،  این  حل  منظور  به  و  شد  مطرح   99 آذر 
ضرورت تامین اعتبار الزم در قانون بودجه سنواتی 
اقدامات حقوقی، اجرایی و  و همچنین توقف کلیه 

خروج  و  مشمول  تولیدی  واحدهای  علیه  قضایی 
بدهکاران  سرفصل  از  گیرندگان  تسهیالت  اینگونه 
غیرجاری و رفع کلیه محدودیت های بانکی و ارائه 

خدمات به آنها مورد تصویب قرار گرفت.
اعتبار  تامین  پیشنهاد  گفت وگو  شورای  سپس 
الزم در قانون بودجه سنواتی را به مجلس شورای 
اسالمی ارسال کرد و در ادامه نیز طی مکاتباتی با 
اینگونه  مشکل  حل  پیگیر  جمهوری،  ریاست  نهاد 

تسهیالت گیرندگان شد.
هماهنگی  ستاد  نشست  دویست ودهمین  در 
 155543 شماره  بخشنامه  طی  دولت،  اقتصادی 
تمدید  دوره  برای  تصمیم   99 اسفند   26 با  برابر 
تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیالت ارزی از 
محل جزء )د( بند )6( قانون بودجه سال 1388 به 

شرح ذیل اتخاذ و ابالغ شد. 
صورت  در  مجازند  مربوط  عامل  »بانک های 
درخواست اشخاص و بنگاه های اقتصادی متقاضی، 
نسبت به امهال یک ساله تسهیالت ارزی پرداخت 
بودجه سال  قانون  بند )6(   )د(  از محل جز  شده 
اقدام کنند. دوره سپرده گذاری  1388 کل کشور 
ارزی بانک مرکزی ایران نزد بانک عامل برای یک 

سال تمدید می شود.«
و  کامل  صورت  به  مشکل  این  حل  برای  چند  هر 
سنواتی  بودجه  قانون  در  الزم  اعتبار  باید  قطعی 
پیش بینی شود و پیگیری ها در ارتباط با این موضوع 
خواهد  ادامه  گفت وگو  شورای  دبیرخانه  سوی  از 
درراستای  مثبتی  گام  فوق  مصوبه  با  اما  داشت، 
مساعدت با تسهیالت گیرندگان ارزی از محل جز 
قانون بودجه سال 1388 کل کشور  بند )6(   )د( 
صورت پذیرفته و بدین ترتیب امکان بهره مندی از 
امهال یک ساله اقساط تسهیالت ارزی برای اینگونه 

متقاضیان فراهم شده است.

از سوی مرکز شماره گذاری کاال و خدمات ایران اعالم 
شد

تعیین بسته مشوق های حمایتی 
ویژه صادرکنندگان نمونه 

کشوری
با اعالم مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات 
بسته  از  کشوری  نمونه  صادرکنندگان  ایران، 
شناسه های  برخی  صدور  برای  ویژه  تشویقی 
سازمان  استانداردهای  با  منطبق  بین المللی 

جهانی GS1 بهره مند شدند.
از  ایران  خدمات  و  کاال  شماره گذاری  ملی  مرکز 
نمونه  صادرکنندگان  ویژه  نهاد  این  تشویقی  بسته 

کشوری، رونمایی کرد.
ملی  مرکز  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
شماره گذاری کاال و خدمات با تاکید بر اهمیت آگاهی 
صادرکنندگان ایرانی از استانداردهای سازمان جهانی 
GS1  ، در این بسته تشویقی، تخفیفاتی برای صدور 
صادرکنندگان  ویژه  تجاری  اقالم  بین المللی  شناسه 
نمونه کشوری درنظر گرفته است. بر اساس این بسته 
تشویقی، تخفیف 30 درصدی صدور شناسه بین المللی 
اقالم تجاری که برای شناسایی منحصر به فرد و یکتای 
اقالم تجاری در سراسر دنیا از آن استفاده می شود، 

برای صادرکنندگان نمونه درنظر گرفته شده است.
همچنین صادرکنندگان نمونه از تخفیف 50 درصدی 
شناسایی  برای  که  مکان  بین المللی  شناسه  صدور 
برده  کار  به  تجاری  طرف های  مکان های  یکتای 
می شود، برخوردار می شوند. در بسته تشویقی مرکز 
تسهیالت  ایران،  خدمات  و  کاال  شماره گذاری  ملی 
نمونه درنظر گرفته  برای صادرکنندگان  نیز  دیگری 
شده که برای آگاهی بیشتر، متن این بسته تشویقی 

از اینجا قابل دریافت است.
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از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

مصوبات دهمین جلسه 
شورای عالی توسعه صادرات 

غیرنفتی
غیرنفتی  صادرات  توسعه  شورای عالی  اعضای 
طی مصوبه ای، عالوه بر تعیین برخی تکالیف در 
حوزه صادرات برای برخی وزارتخانه ها، صادرات 
توسط  موقت شده  خروج  ماشین آالت  قطعی 
پروژه های  اجرای  حین  در  که  صادرکنندگان 
برون مرزی دچار آسیب و فرسودگی شده است 

را مجاز اعالم کردند.
شورای عالی  جلسه  دهمین  مصوبات  اساس  بر 
ماموریت هایی  و  تکالیف  توسعه صادرات غیرنفتی، 
در  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  برخی  برای 
ارتباط با تسهیل مشکالت حوزه تجارت خارجی به 

ویژه با کشورهای همسایه، تدوین و ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این 

تعهد  رفع  تسهیل  راستای  در  شد  »مقرر  مصوبه، 
ارزی صادرکنندگان و تکمیل مصوبات جلسه 177 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلسه ای با حضور 
ارزی  معاون  و  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس کل 
که  پیشنهادی  بسته  متن  و  تشکیل  مرکزی  بانک 
مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی نیز باشد، تهیه 
شده و پس از تایید معاون اول رئیس جمهور، برای 
تصویب به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال و 

اجرایی شود.
همچنین در این جلسه در رابطه با اجازه صادرات 
موقت شده  خروج  تجهیزات  و  ماشین آالت  قطعی 
فنی و مهندسی،  خدمات  صادرکنندگان  توسط 
قطعی  »صادرات  شد  مصوب  و  تصمیم گیری 
توسط  موقت شده  خروج  تجهیزات  و  ماشین آالت 
منظور  به  مهندسی  و  فنی  صادرکنندگان خدمات 
حین  در  بعضا  که  را  برون مرزی  پروژه های  اجرای 
یا  تخریب  حادثه،  سانحه،  دچار  پروژه  انجام 
و  شده  آن  مشابه  موارد  و  حد  از  بیش  فرسودگی 
بازگشت ماشین آالت و تجهیزات فاقد ارزش تجاری 
امور  وزارت  نمایندگی های  تایید  از  پس  باشد، 
بازرگانی جمهوری اسالمی  رایزنی  یا دفاتر  خارجه 
ایران در کشور هدف و تصویب کمیته موضوع ماده 
صادرکنندگان  از  حمایت  اجرایی  آیین نامه   )19(

خدمات فنی و مهندسی مجاز است«.
عالی  شورای  تصمیم  دیگر  اساس  بر  همچنین 
تشویق  برای  شد  مصوب  غیرنفتی،  صادرات 
لنج داران به جایگزینی لنج های باری در خلیج فارس 
با کشتی های کوچک تجاری، تسهیالت درازمدت با 

بهره کم با آنان تخصیص یابد.
جلسه  دهمین  مصوبات  از  بیشتر  آگاهی  برای 
شورای عالی صادرات غیرنفتی، متن کامل مصوبه 

ابالغ شده از اینجا قابل دریافت است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد

بررسی درخواست اعمال ماده 
۲3۴ درخصوص عدم اجرای 

قانون حمایت از صنایع پایین 
دستی نفت خام

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی از بررسی درخواست عده ای از نمایندگان 
برای اعمال ماده ۲3۴ آیین نامه در خصوص عدم 
پایین  صنایع  از  حمایت  قانون  دقیق  اجرای 
دستی نفت خام و توسعه پتروپاالیشگاه ها در 

جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایسنا، ضمن 
بیان  انرژی مجلس،  امروز کمیسیون  تشریح جلسه 
درخواست  انرژی  کمیسیون  امروز  جلسه  در  کرد: 
تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آئین نامه 
داخلی مجلس به دلیل تاخیر رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه در اجرای کامل قانون حمایت 
از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی، مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: اشکالی که مطرح شده بود 
این بود که چرا جلسه هیات امنای صندوق توسعه 
را  قانون  این  الزامی مندرج در  تنفس خوراک  ملی، 

تصویب نمی کند تا تکلیف طرح های منتخب برای 
اجرای قانون و تاسیس پتروپاالیشگاه ها مشخص شود. 
در جلسه این موضوع طرح شد و اکثر نمایندگان بر 

ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون تاکید داشتند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نمایندگان 
دولت از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و هیات 
امنای صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و تاکید 
باید کامل اجرا شود و  کردند که قبول داریم قانون 
تالش خود را نیز در این مسیر می کنیم و قول دادند 

هرچه سریع تر قانون اجرایی شود.
به  توجه  با  نهایت  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  شریعتی 
تاکیدی که کمیسیون انرژی بر ضرورت تصویب تنفس 
خوراک در هیات امنای صندوق توسعه ملی داشت 
و با توجه به مهلت آئین نامه که 10 روز فرصت به 
کمیسیون داده تا نظرش را در خصوص اعمال ماده 
234 به هیات رییسه اعالم کند، این مهلت را دادیم 
تا جلسه هیات امنای صندوق تشکیل شود و تنفس 

خوراک تصویب شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: امیدواریم دولت از 
این فرصت داده شده استفاده کند و تنفس خوراک 
را در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب 
در   234 ماده  درخواست  اینصورت  غیر  در  کند. 
خصوص عدم اجرای این قانون؛ طبق روال خود دنبال 

خواهد شد.
شورای  مجلس  داخلی  آیین نامه   234 ماده  طبق 
گزارشی  می توانند  کمیسیون ها  از  هریک  اسالمی 
به  را  دولت  و  اجرایی  تخلفات دستگاه های  درباره ی 
هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس 
شورای اسالمی فورا از طریق هیات رییسه موارد به 
قوه قضاییه ارسال می شود و باید گزارش های ارسالی 
به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی 

قرار گیر
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یادداشت

متن کامل

»اوبر« ۱۲ سال پیش با نوآوری در خدمات تاکسی ،  
از  سفرهای درون شهری را در آمریکا و خیلی 
کشورها زیر و رو کرد. غول »تاکسی آنالین« در 
طول مسیر با خرابکاری هایی از سمت سنتی های 
بازار روبه رو شد؛ اما اعتقاد مدیران »اوبر« به یک 
شکست  مانع  تکنولوژی،  عصر  مختص  اصل 
این شرکت شد. راز مقاومت »اوبر«، قطب نمای 

استارت آپ ها و شرکت های تکنولوژی است.
توسط  بار  نخستین  زننده«  برهم  »نوآوری  نظریه 
کسب وکار  مدرسه  استاد  کریستنسن«،  »کلیتون 
را  اتفاق  این  کتابش،  در  او  شد.  مطرح  هاروارد 
این گونه توصیف می کند: نوآوری ای که با به ارمغان 
یک  صرفگی،  به  مقرون  و  راحتی  سادگی،  آوردن 
در  آن هم  را دگرگون کند،  یا بخش موجود  بازار 
باال یک روال  شرایطی که پیچیدگی و قیمت های 
عادی است. یکی از این نمونه ها نتفلیکس است که 

نمونه  یک  زد.  برهم  را  کرایه ای  ویدئوهای  دنیای 
دیگر، »اوبر« است؛ اپلیکیشن تاکسی اینترنتی که 
صنعت خدمات خودرو را زیر و رو کرد. تنها چند 
سال پس از راه اندازی در حدود سال 2010، اوبر به 
تبدیل  بزرگ ترین شرکت خدمات خودروی جهان 
با چالش های بزرگی هم  اوبر  شد. طی این سال ها 
لندن  در  قانون گذاران  اقدام  جمله  از  بوده،  مواجه 
شرکت.  این  مجوز  ابطال  برای   2019 سال  در 
مدرسه  استراتژی  واحد  از  »الکساندر مک کی« 
کسب وکار هاروارد که تحقیقات جامعی درباره اوبر 
مجله  از  کنی«  »برایان  میهمان  اخیرا  داده،  انجام 
HBR بوده تا بیشتر درباره موضوع »رقابت جهانی« 
با  از این گفت وگو را  اوبر صحبت کنند. چکیده ای 

هم می خوانیم:
برایان: ایده اوبر ظاهرا خیلی ساده بود اما از بسیاری 

از جهات، انقالبی بود. این شرکت طی یک دهه که 
بد  و  خوب  اخبار  سوژه  بارها  می گذرد،  عمرش  از 

بوده. کمی از آن برایمان بگو.
الکس: خیلی جالب است که ما تازگی ها شاگردانی را 
در کالس می بینیم که تا به حال تاکسی سنتی سوار 
نشده اند. تضاد میان این دو آنقدر دارد زیاد می شود 
که درکش برای مردم سخت است. تمرکز اصلی من 
در تحقیقاتم، »سیاست رقابتی« بود، به خصوص در 
شرکتی  اوبر  و  قانون گذاری،  و  ضدانحصاری  حوزه 
اول  روز  همان  از  قانون گذاران  با  رابطه  که  است 
بوده،  استراتژی اش لحاظ شده و مهم  تاسیس، در 
بنابراین بررسی تاثیر قانون گذاری روی عملکرد اوبر 
استراتژی جهانی  برای درک  بازارهای مختلف،  در 

آن الزم و ضروری است.
این  ندانند  شاید  مردم  بگو.  برایمان  اوبر  از  بیشتر 
بزرگ  چقدر  اوبر  است.  عظیم  حد  چه  تا  شرکت 
چه  اینترنتی«  »تاکسی  حوزه  چشم انداز  است؟ 

شکلی است و اوبر کجای آن ایستاده؟
اوبر بزرگ ترین شرکت تاکسی اینترنتی جهان است. 
تحویل  پلت فرم  و  اینترنتی  تاکسی  از  درآمدشان 
غذای »Uber Eats« در سال 2018 بیش از 10 
میلیارد   6 از  بیش   ،2019 سال  بود.  دالر  میلیارد 
سفر در این اپلیکیشن ثبت شده. پس اوبر شرکت 

بسیار عظیمی است.
این 10 سال  آنها طی  علت اصلی گسترش سریع 

چه بوده؟
اوال اوبر در همان ابتدا توسط سرمایه گذاران موسوم 
به »فرشته« تامین مالی شد. اما به نظر من عامل 
بود  این  آنها  هنگام  زود  و  سریع  گسترش  اصلی 
محسوب  »سبک«  دارایی  با  شرکت  یک  اوبر  که 
برای  ترجمه  یا  فروش  تیم  به  شاید  آنها  می شود. 
اما  باشند  داشته  نیاز  مختلف  بازارهای  در  فعالیت 

اصلی ترین چیزی که ارائه می کنند، نرم افزار است. 
خودرو و موبایل را هم خود راننده باید داشته باشد 
بازار  این  در  فعالیت  برای  کلیدی  وسیله  دو  که 
هستند، پس نیازی به سرمایه گذاری هنگفت نبوده. 
وقتی به شکل آزمایشی در پاریس )به عنوان اولین 
بازار بین المللی شان( شروع به فعالیت کردند، فقط 
می خواستند نشان دهند که »هی! توانستیم بدون 

سختی زیاد، در پاریس کار کنیم.«
  پس اوبر بزرگ ترین شرکت خدمات خودروی جهان 
است که هیچ خودرویی ندارد! سوال اینجاست که 

پس آنها واقعا کارشان چیست؟
این  برای  است.  مسافر  به  راننده  رساندن  کارشان، 
داشته  ماشین  شرکت،  خود  که  نیست  نیاز  کار 
و  آدم ها  یعنی  موجود،  سرمایه های  از  آنها  باشد. 
استفاده  بالاستفاده اند،  که  شخصی ای  ماشین های 

می کنند. این یعنی استفاده از سرمایه  بیکار.
تراویس کاالنیک، یکی از موسسان و سرمایه گذاران 
بازارهای  به  او، گسترش  براساس فلسفه  اوبر بوده. 

جدید باید چه شکلی باشد؟
تراویس  بگویم.  او  پیشینه  از  کمی  اول  بده  اجازه 
دیگر  شرکت  دو  تاسیس  به  اقدام  اوبر  از  قبل 
هم  را  دومی  و  شد  ورشکسته  اولی  که  بود  کرده 
هدف  بود.  اوبر  او،  بعدی  بزرگ  حرکت  فروخت. 
اینکه  بود؛  چیز  یک  شرکت  سه  هر  تاسیس  از  او 
بتواند از تکنولوژی به عنوان اهرمی برای تغییر دنیا 
استفاده کند و گاهی کسب وکارهایی از این قبیل، 
ذاتا در حوزه هایی فعالیت دارند که به لحاظ قانونی، 
واضحی  و  مشخص  قانون  یعنی  است.  خاکستری 
برایشان تعریف نشده. اینجاست که باید تصمیمات 
که  است  از چالش هایی  یکی  این  و  بگیری  سخت 
موسس هر شرکتی که می خواهد با یک تکنولوژی 
خواهد  مواجه  آن  با  کند،  دگرگون  را  دنیا  جدید، 

درس هایی از استراتژی رشد اوبر در دوازدهمین سالگرد تاسیس

قطب نمای »اوبر« برای استارت آپ ها

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3754864-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

آماده سازی و خزانه گیری برنج در دودانگه ساری

https://www.mehrnews.com/photo/5186045/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/photo/14000113000256/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-400-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--
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