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وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها 

ادامه در صفحه2

قراردادهای صنعت برق را مشمول 
شرایط فورس ماژور اعالم کنید

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در نامــه ای بــه محمدباقــر 
نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور درخواســت 
کــرد بــا توجــه بــه مــوج چهــارم ویــروس کرونا و مشــکالت 
پیــش آمــده بــرای فعــاالن صنعــت بــرق، قراردادهــای ایــن 

صنعــت را مشــمول شــرایط فــورس مــاژور اعــالم کنــد.
ــارم  ــوج چه ــفانه م ــه متاس ــده اســت ک ــه آم ــن نام ــدای ای در ابت
ــه هموطنــان  ــاد در حــال انتقــال ب ــا ســرعت زی ــا ب ــروس کرون وی
عزیــز در اســتان ها و شــهرهای مختلــف کشــور اســت. ســهولت و 
ســرعت انتقــال ایــن ویــروس بــه افــراد و همچنیــن محدودیت های 
ایجــاد شــده از ســوی دولــت، عمــا شــرایطی اضطــراری را مجــددا 
در کشــور حاکــم کــرده اســت. ایــن شــرایط در واحدهــای تولیــدی 
و پروژه هــای صنعتــی بــه دلیــل وســعت و عــدم امــکان ضدعفونــی 
ــا  ــوده و ب ــر ب ــیار بغرنج ت ــروژه بس ــزات پ ــط و تجهی ــردن محی ک
ــدی و  ــای تولی ــف فعالیت ه ــری، توق ــوادث قه ــرایط ح ــاد ش ایج
پیمانــکاری صنعــت بــرق را موجــب شــده و بی شــک تــا برقــراری 
ــات طــرف  ــدگان کاال و خدم ــادی در کشــور تامین کنن ــرایط ع ش
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قــرارداد بــا شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو و 
شــرکت توانیــر قــادر بــه پاســخگویی بــه تعهــدات 

قــراردادی خــود نخواهنــد بــود.
ــن شــرایط  ــه ای ــح شــده اســت ک ــه تصری در ادام
ــرای ســامتی مهندســین، کارکنــان و کارگــران  ب
ــن در  ــت. ای ــن اس ــدت خطرآفری ــه ش ــا ب پروژه ه
حالیســت کــه اکثــر کارفرمایــان تابعــه وزارت نیــرو 
ــا شــرکت های  ــرارداد ب ــر طــرف ق و شــرکت توانی
ســازنده، پیمانــکار و مشــاور، بــدون در نظــر گرفتن 
ــای  ــر پیگیری ه ــا ب ــود صرف ــاد موج ــرایط ح ش

ــد.  ــد می کنن ــراردادی تاکی ــختگیرانه ق س
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــه تاکی ــن نام ــندیکا در ای س
شــرایط  جــزو  واگیــردار  بیماری هــای  شــیوع 
فــورس مــاژور قــرارداد بــوده و در شــرایط عمومــی 
پیمان)مــاده 43 نشــریه 4311 و مــاده 73 نشــریه 
 PC 5490 و همچنیــن مــاده 73 شــرایط عمومــی
و مــاده 28 شــرایط عمومــی قراردادهــای مشــاوره( 
بــه صراحــت بــه آن اشــاره شــده و از ســوی دیگــر 
بــا اعمــال مجــدد محدودیت هــای اجتماعــی 
و تــردد در ســطح کشــور امــکان حضــور در 
ــده  ــن ش ــا غیرممک ــدی و پروژه ه ــای تولی واحده

اســت. 
ــازمان  ــت س ــر ریاس ــاوه ب ــه ع ــه ک ــن نام در ای
ــر  ــاون  وزی ــرای مع ــور، ب ــه کش ــه و بودج برنام
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی، معــاون امــور صنایــع 
وزارت صمــت، مدیرعامــل شــرکت توانیــر، روســای 
اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــران و تهــران و رئیــس شــورای هماهنگــی 
حرفــه ای  و  صنفــی  مهندســی،  تشــکل های 
ارســال شــده، درخواســت شــده اســت بــه منظــور 
جلوگیــری از خطــر ابتــای کارکنــان شــرکت های 
تولیــدی، پیمانــکاری و مهندســی صنعــت بــرق بــه 

ــه  ــری از مواجه ــن جلوگی ــروس و همچنی ــن وی ای
مجــدد بــا طیــف وســیعی از قراردادهــای متوقــف 
ایــن  فعــاالن  قراردادهــای  بــرق،  صنعــت  در 
ــا  ــرو ت ــه وزارت نی ــرکت های تابع ــا ش ــت ب صنع
ــرایط  ــمول ش ــی ، مش ــن اپیدم ــن ای ــن رفت از بی
ــاز  ــق، مج ــس )تعلی ــرایط تنف ــا ش ــاژور ی فورس م
ــارات  ــران خس ــن جب ــرات و همچنی ــدن تاخی ش
و  کرونــا  ویــروس  محدودیت هــای  از  ناشــی 
ــد.  ــرار گیرن ــا( ق ــه قرارداده ــکان خاتم حتی االم
ــراز امیــدواری شــده اســت کــه  ــان نامــه اب در پای
ــی  ــوی تمام ــی از س ــات مقتض ــام اقدام ــا انج ب
دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های تابعــه وزارت 
ــای  ــی واحده ــر، از فروپاش ــرکت توانی ــرو و ش نی
تولیــدی، خدماتــی و مهندســی صنعــت بــرق 
ــوی  ــادی و معن ــوق م ــظ حق ــا حف ــری و ب جلوگی
طرفیــن قــرارداد، جــان و ســامتی کارکنــان 
ــود. ــظ ش ــای ایشــان حف ــرق و خانواده ه ــت ب دستورالعمل صیانت و حمایت صنع

از گزارشگران تخلف و فساد در 
صنعت برق ابالغ شد

مدیرعامل شرکت توانیر، دستورالعمل صیانت و 
حمایت از گزارشگران تخلف و فساد در صنعت 

برق را ابالغ کرد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
دستورالعمل صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف 
و فساد در صنعت برق که در راستای اجرای آئین نامه 
پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی 
با توجه به مصوبه هیئت وزیران و قانون ارتقای  و 
سامت اداری تدوین شده است، توسط محمدحسن 
متولی زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توانیر، امضا و به شرکت های زیرمجموعه اباغ شد.

تخلفات  می توانند  هموطنان  گزارش،  این  بر  بنا 
آدرس  به  سمات  سامانه  در  را  شده  مشاهده 
 https://www.tavanir.org.ir/samaat

ثبت نمایند.
این گزارش حاکی است، سامانه مدیریت و ارزیابی 
اجرای  راستای  در  )سمات(  توانیر  برق  خدمات 
و  اداری  نظام  سامت  ارتقای  قانون   )25( ماده 
رعایت  و  ذینفعان  رضایت  افزایش  فساد،  با  مقابله 
شده  راه اندازی  اداری  نظام  در  شهروندان  حقوق 
است و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایات 
برق  خدمات  حوزه  در  مردم  درخواست های  و 

رسیدگی می کند.
از نحوه  در معرفی این سامانه آمده است: چنانچه 
ارایه خدمات، نقض قوانین و مقررات و عدم انجام 
وظیفه از سوی مسئوالن شرکت های توزیع نیروی 
داشته  شکایتی  منطقه ای  برق  شرکت های  یا  برق 
زمینه های  در  حق  احقاق  و  رسیدگی  خواهان  و 
مربوطه می باشید و یا از سوء جریانات اداری نظیر 
اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری، 
تضییع اموال عمومی و دولتی، وجود فساد و جرم 
و یا دیگر تخلفات اداری اطاعاتی دارید، می توانید 
تا وفق  نمایید  اعام  از طریق "سمات"  را  موضوع 

ضوابط و مقررات به آن رسیدگی شود.
بر پایه این گزارش، در این سامانه امکان ثبت تخلف 
و استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز 

نیز وجود دارد.
ثبت  درخواست های  و  شکایات  است،  ذکر  شایان 
ارسال  شده جهت رسیدگی به شرکت های مرتبط 
و پاسخ الزم پس از بررسی از طریق همین سامانه 

اعام خواهد شد.
همچنین تمام اطاعات هویتی اعام کنندگان فساد 

و تخلف، در شرکت توانیر محفوظ خواهد ماند.
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وزیر دارایی عراق:

مطالبات برق و گاز ایران از 
عراق پرداخت می شود

وزیـر دارایـی عـراق در دیـدار با وزیـر تعاون 
ایـران بـه مطالبـات بـرق و گاز ایـران از عراق 
اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مطالبات بـه زودی 

پرداخـت می شـود.
از  نقــل  بــه  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، محمــد 
ــراق  ــور ع ــه کش ــود ب ــفر خ ــریعتمداری در س ش
بــا »علــی عبداالمیــر عــاوی« وزیــر دارایــی ایــن 

ــر  ــدار ب ــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دی کشــور دی
ــات در حوزه هــای  ــال تجربی ــش و انتق توســعه دان
مختلــف، امضــای موافقتنامــه »اجتنــاب از مالیــات 
مضاعــف«، گســترش همکاری هــای بیمــه ای و 

ــد. ــد ش ــراق تاکی ــران و ع ــن ای ــی بی گمرک
ــورمان  ــی کش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــا اشــاره بــه اشــتراکات فــراوان، همجــواری 
جمهــوری  آمادگــی  کشــور،  دو  همســایگی  و 
در  تجــارب  تبــادل  بــرای  را  ایــران  اســامی 
ــه ویــژه موضوعــات مرتبــط  حوزه هــای مختلــف ب

ــرد. ــام ک ــارش اع ــت اختی ــه تح ــا وزارتخان ب
ــاوی  ــر ع ــی عبداالمی ــدار، عل ــن دی ــه ای در ادام
در  ایــران  گفــت:  نیــز  عــراق  دارایــی  وزیــر 
زمینه هــای مختلــف بــه ویــژه توســعه منابــع 
ــوب و  ــارب خ ــانی از تج ــروی انس ــوزش نی و آم
ــد،  ــرای رش ــا ب ــت و م ــوردار اس ــده ای برخ ارزن
ــتقبال  ــراق از آن اس ــاد ع ــبرد اقتص ــق و پیش رون

. می کنیــم
عــاوی، همچنیــن بــه مطالبــات بــرق و گاز ایــران 
از عــراق اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مطالبــات بــه 

ــود. ــت می ش زودی پرداخ
وی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا امضــای توافــق 
ــی  ــادی و مال ــط اقتص ــه، رواب ــه جانب ــه ای هم نام
ــد و  بیــن دو کشــور بیــش از پیــش گســترش یاب
ــدی  ــره من ــراق و به ــه شــکوفایی اقتصــاد ع زمین

ــود. ــم ش ــران فراه ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــراق همچنی ــی ع ــر دارای وزی
میــراث غنــی و ارزشــمند کشــورمان عنــوان کــرد: 
مــا از ایده هــای ایــران در زمینه هــای فنــی و 
ــی،  ــوزش مهارت ــدارس آم ــیس م ــه ای، تأس حرف
صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی اســتقبال 

. می کنیــم

مدیر عامل توانیر به مهر خبر داد؛

کدام صنایع مشمول افزایش 
تعرفه هستند؟/برق رایگان 

برای۷میلیون مشترک
برق  تعرفه  گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
واحدهای صنعتی پرمصرف اصالح می شود؛ البته 
از تولید برق در محل این واحدها استقبال می 

کنیم.
محمدحســن متولــی زاده، مدیرعامــل شــرکت 
ــخ  ــر در پاس ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــر در گفتگ توانی
ــرای  ــه هیــأت دولــت ب ــه اینکــه در قالــب مصوب ب
اصــاح تعرفــه بــرق بخــش خانگــی، تعرفــه بــرق 
واحدهــای صنعتــی بــزرگ نیــز اصــاح می شــود، 
گفــت: در خصــوص مشــترکین خانگــی بایــد 
ــروه هســتند؛  ــن مشــترکین شــامل 3 گ گفــت ای
مشــترکینی کــه تخفیــف 100 درصــدی دریافــت 
می کننــد کــه تعــداد ایــن مشــترکین حــدود 
ــزان  ــن می ــه ای ــم ب ــت و امیدواری ــون اس 7 میلی
ــه  ــی پرمصــرف ک ــود. مشــترکین خانگ ــه ش اضاف

البتــه تعــداد آنهــا زیــاد نیســت، امــا مصــرف آنهــا 
بــاال اســت و بــا اقدامــات ســاده ای می تواننــد 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــش دهن ــود را کاه ــرف خ مص
ترتیــب صــورت حســاب های آن هــا بــه طــور 

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــل توجه قاب
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــم می ــار داری ــزود: انتظ وی اف
کاهشــی  خانگــی  بخــش  حســاب  صــورت  و 
باشــد. در مــورد اصــاح تعرفــه بــرق صنایــع نیــز 
ــل  ــامی عم ــورای اس ــس ش ــه مجل ــق مصوب طب

. می کنیــم
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: از اینکــه 
ــاز  ــرق، نی ــزرگ ب ــی ب ــدگان صنعت ــرف کنن مص
خــود بــه بــرق را در محــل، تولیــد کننــد اســتقبال 
ــد  ــازاد تولی ــم م ــی داری ــی آمادگ ــم و حت می کنی

ــم. ــداری کنی ــا را خری آن ه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، 10 اســفند مــاه 
ســال 99 مجلــس شــورای اســامی متوســط 
بهــای انــرژی بــرق تحویلــی بــه صنایــع فــوالدی، 
ــای  ــی و کانی ه ــزات اساس ــس، فل ــوم، م آلومینی
فلــزی، واحدهــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی 
ــرق  ــه ب ــه تعرف ــن مصوب ــا ای ــرد؛ ب ــب ک را تصوی
ــووات 80  ــر کیل ــور از ه ــی مذک ــای صنعت واحده
ــه  ــد. ب ــش می یاب ــان افزای ــه 300 توم ــان ب توم
گفتــه محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه 
ــرای  ــرق ب ــود ب ــث می ش ــر باع ــن ام ــه ای و بودج
ــران  ــان گ ــارد توم ــا 8,000 میلی ــن مجموعه ه ای

ــود. ش
قــرار اســت منابــع حاصــل از افزایــش تعرفــه 
ــزد  ــر ن ــرکت توانی ــاب ش ــه حس ــع، ب ــرق صنای ب
خزانــه داری کل کشــور واریــز شــود. مشــترکین بــا 
مصــرف کمتــر از 2 مــگاوات شــامل ایــن مصوبــه 

نمی شــوند.
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در گفتگو با مهر مطرح شد؛

قیمت گذاری دستوری دولت 
نیروگاه های خصوصی را 

زمینگیر کرد
رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس کوچک 
گفت: انتظار می رود با توجه به شعار سال،تولید 
نباشد  برق  یارانه  پرداخت  به  وادار  برق  کننده 
و دولت از محل منابع خود یارانه اقشار آسیب 

پذیر را تامین کند.
احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس 
کوچک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقتصاد 
ضعیف صنعت برق گفت: انتظار می رود با توجه به 

شعار سال، تولید کننده برق وادار به پرداخت یارانه 
برق نباشد و دولت از محل منابع خود یارانه اقشار 

آسیب پذیر را تأمین کند.
آن  می شود  خریداری  سال  از  ماه   4 نیروگاه  برق 
هم با نرخ های بسیار نازلی که عمًا صرفه اقتصادی 
ندارد. در حال حاضر به خاطر همین مشکل، بیش 
انجمن  این  عضو  نیروگاه های  از  مگاوات   200 از 
برای یک طرح  این  و  به سر می برند  در خاموشی 
ادامه  انتظار می رود 100 سال  که  گذاری  سرمایه 

یابد به معنی فاجعه است
وی یکـی از بزرگتریـن مشـکات صنعـت بـرق را 
باتکلیفـی بعد از 5 سـال اول بهره برداری دانسـت 
و گفـت: دریافـت مجوزهـا، تأمیـن مالـی و احداث 
نیـروگاه حـدود 5 سـال زمـان می بـرد، درآمـد در 
5 سـال اول بهـره بـرداری نیـز صـرف بازپرداخـت 
بدهی هـای نیـروگاه می شـود. با مقـررات فعلی بعد 
از 10 سـال تاش و کوشـش مسـتمر، در حالی که 
سـرمایه گذار هنوز حاوت سـرمایه گـذاری خود را 
نچشـیده، ناگهـان بـا وضعیتـی مواجه می شـود که 
بایـد نیـروگاه را خامـوش و سـرمایه گـذاری انجام 

شـده را جمـع آوری کند.
وی افـزود: بـرق نیـروگاه 4 مـاه از سـال خریداری 
نازلـی کـه  بسـیار  نرخ هـای  بـا  آن هـم  می شـود 
عمـًا صرفـه اقتصـادی نـدارد. در حـال حاضـر بـه 
خاطـر همیـن مشـکل، بیـش از 200 مـگاوات از 
نیروگاه هـای عضـو این انجمن در خاموشـی به سـر 
می برنـد و ایـن بـرای یـک طـرح سـرمایه گـذاری 
کـه انتظـار مـی رود 100 سـال ادامه یابـد به معنی 

اسـت. فاجعه 
ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بر اینکه اصـاح اقتصاد 
صنعـت بـرق، از نان شـب بـرای مملکـت واجب تر 
اسـت، تصریـح کـرد: بایـد قراردادهـای مسـتقیم و 

فـروش دو جانبـه برق به سـرعت تسـهیل شـوند و 
گسـترش یابنـد. از سـوی دیگـر دولت اجـازه دهد 
نـرخ بـورس و بـازار برق رونـد طبیعی خـود را طی 

کـرده و تعدیل شـوند.
صـدر اظهـار داشـت: بخشـی از مصـرف کننـدگان 
یارانـه  ولـی  گیرنـد  قـرار  حمایـت  مـورد  بایـد 
از جیـب تولیـد  نبایـد  آنهـا  بـه  یافتـه  تخصیـص 
کننـده بـرق داده شـود. دسـتورالعمل یارانه هـای 
متقاطـع وزارت نیـرو، عمـًا به معنی اعطـای یارانه 
بـه قشـر آسـیب پذیـر از جیـب تولیدکننده اسـت 
که الزم اسـت به سـرعت اصاح شـود. نکته جالب 
توجـه این اسـت که صنایع کشـور همگـی در حال 
گرفتـن یارانـه انـرژی از دولت هسـتند. ایـن یارانه 
گاهـی بـه 50 درصـد درآمدهـای ناخالـص آنها نیز 
می رسـد، ایـن در حالـی اسـت کـه نیروگاه هـا کـه 
زیرسـاخت همـان صنایـع هسـتند نـه تنهـا یارانـه 
دریافـت نمی کننـد بلکـه به اجبـار بخشـی از یارانه 
از جیـب آنهـا دریافـت می شـود و همین امـر باعث 
شـده کـه صنعـت نیروگاهـی کـه موتـور توسـعه 

کشـور اسـت روز بـه روز ضعیف تـر شـود.
رئیـس انجمـن نیروگاه هـای کوچـک مقیـاس در 
پاسـخ به پرسـش خبرنـگار مهـر مبنی بـر اینکه با 
توجـه بـه شـعار امسـال، بزرگتریـن مانـع در حوزه 
نیروگاه هـای مقیـاس کوچـک و بهترین پشـتیبانی 
افتخـار اعـام  بـا  از آنهـا چیسـت؟، توضیـح داد: 
می کنـم صنعـت برق مـا در مقایسـه با دنیا بسـیار 
پیشـرو و بالـغ اسـت و نیاز بـه هیچ گونـه حمایتی 
نـدارد. تنهـا انتظـار ایـن اسـت کـه بـا رگوالتـوری 
تولیـد  و  نشـود  ایـن صنعـت سـرکوب  نادرسـت، 
کننـده بـرق وادار بـه پرداخـت یارانـه بـرق نباشـد 
و دولـت از محـل منابـع خـود یارانه اقشـار آسـیب 

پذیـر را تأمیـن کند.

اتا  ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
می کند

پنج دوره آموزشی در حوزه 
تجارت

دوره های آموزشی »جامع ثبت سفارش واردات 
کاال از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز 
 «،»)EPL( از راه دور در گمرک نیمایی و اظهار 
جامع   «،»1400 چک  جدید  قانون  با  آشنایی 
بازرگانی«،»جامع واردات« و» مکاتبات بازرگانی 

بین المللی« برگزار می شود.
آموزشی خود  برنامه های  پیشبرد  برای  تهران  اتاق 
در سال جدید، پرطرفدارترین و البته کاربردی ترین 
حوزه  به  مربوط  عمدتا  که  را  آموزشی  های  دوره 
نوبت  در  آینده  های  هفته  طی  است،  تجارت 
پنج  دوره  اساس  این  بر  است.  داده  قرار  برگزاری 
آموزشی»جامع ثبت سفارش واردات کاال از طریق 
سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار 
قانون  با  )EPL(«،»آشنایی  گمرک  در  دور  راه  از 
بازرگانی«،»جامع  1400«،»جامع  چک  جدید 
برگزار  المللی«  بین  بازرگانی  و»مکاتبات  واردات« 

می شود.
از  کاال  واردات  سفارش  ثبت  جامع  آموزشی  دوره 

NTSW طریق سامانه
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، 
دوره آموزشی »جامع ثبت سفارش واردات کاال از 
طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز نیمایی 
به صورت  را   )EPL(گمرک در  دور  راه  از  اظهار  و 
برگزار  آموزشی  ساعت  طی28  وآناین،  حضوری 
می کند. شروع دوره از 28 فروردین ماه بوده و روزها 
و ساعات برگزاری دوره، شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 

16 الی 20 خواهد بود.
فرآیند  راه(  )نقشه  گام  به  گام  مراحل  با  آشنایی 

http://www.tccim.ir/story/?nid=67850
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مهر گزارش می دهد؛

معطلی فعاالن اقتصادی برای 
تمدیدوصدورکارت بازرگانی 

پایان می یابد؟
فعاالن اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط 
معتقدند   ، قضائیه  قوه  و  تجارت  جامع  سامانه 
عدم حل این مساله، یک مانع بزرگ پیش روی 

فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور است.
سـال های  طـی  در  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بازرگانـی  کارت هـای  از  اسـتفاده  شـیوع  گذشـته 
موسـوم به یکسـال مصـرف توسـط افراد سـودجو، 
بـه بسـتری بـرای وقـوع مفاسـد اقتصـادی نظیـر 
قاچـاق کاال و فـرار مالیاتـی تبدیـل شـده بـود. بـه 
همیـن دلیـل، طبـق بنـد 3 مـاده 6 قانـون مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز مصـوب سـال 1392، دولـت 
موظـف شـد تـا بـا راه انـدازی »سـامانه یکپارچـه 
اعتبـاری«، اصاحـات  رتبه بنـدی  و  اعتبارسـنجی 
و  فرآینـد صـدور  سـاماندهی  راسـتای  در  را  الزم 
تمدیـد کارت هـای بازرگانـی انجـام دهد. سـرانجام 
پـس از 7 سـال انتظـار در تاریـخ 1 مـرداد 1399، 
ایـن سـامانه توسـط وزارت صمـت تکمیـل و مورد 

گرفـت. قـرار  بهره بـرداری 
بـر اسـاس اظهـار نظـر کارشناسـان حـوزه تجارت، 

دولـت  توسـعه  جهـت  در  اصلـی  موانـع  از  یکـی 
الکترونیـک و بهبـود وضعیـت سـامانه های نظارتی 
در ایـن حـوزه بـه عـدم اشـتراک گذاری اطاعـات 
و داده هـا توسـط دسـتگاه های حاکمیتـی مربـوط 
می شـود. بـه عنـوان مثـال بـا وجـود اینکـه سـال 
گذشـته بـا رایزنـی میـان وزارت صمـت و مرکـز 
اسـتعام  سـرویس  وب  قضائیـه،  قـوه  فنـاوری 
احـراز عـدم ورشکسـتگی بـه تقصیـر یـا تقلـب و 
نداشـتن محکومیـت مؤثر کیفری در سـامانه جامع 
تجـارت مهیـا شـد و در اختیـار وزارت صمـت قرار 
گرفـت؛ امـا پـس از گذشـت مـدت کوتاهـی، ایـن 
قضائیـه  قـوه  سـوی  از  اطاعـات  اشـتراک گذاری 

شـد. قطع 
سـخنگوی  دهقانی  نیـا،  حمیدرضـا  ایـن  از  پیـش 
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در گفتگـو بـا 
مهـر بـا اشـاره بـه تبعـات قطـع وب سـرویس قوه 
قضائیـه در سـامانه جامـع تجـارت اظهـار داشـت: 
»بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن وب سـرویس در حوزه 
تجـارت خارجـی از منظـر صـدور کارت بازرگانـی، 
قطـع ایـن وب سـرویس بـه رویـه واردات و تأمیـن 
مـواد اولیـه آسـیب جـدی وارد می کنـد؛ خصوصـاً 
کـه ایـن اتفـاق مصـادف بـا آغاز مـاه رمضان شـده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق 
کاال و ارز و وزارت صمـت مصرانـه پیگیـر حـل این 

مسـئله هسـتند.«
نگرانـی در مـورد توقـف فرآینـد صـدور و تمدیـد 

بازرگانـی کارت 
اتـاق  عضویـت  توسـعه  معـاون  رضایـی،  اعظـم 
بازرگانـی تهـران در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر با 
اشـاره بـه اینکـه وزارت صمـت جهـت سـاماندهی 
فرآینـد صـدور و تمدیـد کارت های بازرگانـی اقدام 
بـه راه انـدازی »سـامانه اعتبار سـنجی و رتبه بندی 

اعتبـاری« کـرده اسـت، گفـت: صـدور کارت هـای 
نهادهـای  از  اسـتعام   14 بـه  نیـاز  بازرگانـی 
گوناگـون دارد کـه این سـامانه می توانـد به صورت 

وب سـرویس ایـن خدمـات را ارائـه دهـد.
وی افـزود: اکثـر اسـتعامات ضـروری در سـامانه 
جامـع تجـارت بـه صـورت برخـط ارائـه می شـد و 
در آخریـن مرحلـه نیـز مرکـز فناوری قـوه قضائیه، 
وب سـرویس اسـتعام احـراز عـدم ورشکسـتگی و 
نداشـتن محکومیـت مؤثـر کیفـری را در اختیـار 

سـامانه جامـع تجـارت قـرار داد.
لـزوم اسـتعام برخـط احـراز عـدم ورشکسـتگی و 

نداشـتن محکومیـت مؤثـر کیفـری
ایـن مقـام مسـئول در اتاق تهـران با اظهـار نگرانی 
کارت  تمدیـد  و  صـدور  فرآینـد  توقـف  مـورد  در 
بازرگانـی، ادامـه داد: ارتبـاط قوه قضائیه و سـامانه 
اعتبار سـنجی و رتبه بندی از اول اسـفندماه سـال 
1399 ایجـاد شـد؛ امـا بـه دلیـل قطـع اشـتراک 
اطاعـات، بازرگانـان تنهـا توانسـتند یـک مـاه از 
وب سـرویس اسـتعام برخـط سـامانه قـوه قضائیه 

کنند. اسـتفاده 
رضایـی ادامـه داد: متأسـفانه پـس از مدتـی ایـن 
وب سـرویس قطع شـده و تجـار و متقاضیان کارت 
فرآینـد  گذشـته  ماننـد  بـه  می بایسـت  بازرگانـی 
دریافـت سـو پیشـینه خـود را بـه صـورت دسـتی 
انجـام دهنـد که ایـن فرآینـد بیـش از 15 الی 20 
روز زمـان می  بـرد و در طـول این مدت، مشـکات 
زیـادی بـرای تجـار و فعالیت اقتصـادی آن ها ایجاد 

می شـود.
انتظـار فعـاالن بخـش خصوصـی از دسـتگاه قضـاء 

؟ چیست
ایـن مقـام مسـئول در اتـاق بازرگانـی تهـران بـا 
تأکیـد بـر اهمیـت احیـای وب  سـرویس اسـتعام 

سوء پیشـینه از قـوه قضائیـه گفـت: انتظـار فعـاالن 
بخـش خصوصـی از قـوه قضائیـه ایـن اسـت کـه 
مسـئله ارتبـاط بیـن سـامانه وزارت صمـت و قـوه 
قضائیـه بـه زودی برطـرف شـود؛ چـرا کـه عـدم 
حـل و فصـل ایـن موضـوع، خود یـک مانـع بزرگ 
در برابـر تجـارت و تولیـد کشـور اسـت و همانطـور 
کـه مقـام معظـم رهبـری فرمودند در سـال جاری 
بهتـر اسـت به سـمت مانع زدایـی   از مسـیر تولید و 

تجـارت حرکـت شـود.
وی افـزود: بـه طـور کلی پیشـنهاد بخش خصوصی 
این اسـت که در فرآینـد تمدید کارت های بازرگانی 
شـرایط تسهیل شـود و اسـتعامات کمتری نسبت 
جدیـد  بازرگانـان  بـرای  کارت  صـدور  رونـد  بـه 
انجـام شـود. همچنیـن ضـروری اسـت کـه تمامی 
سـازمان های ذی ربـط همـکاری خـود را با سـامانه 
جامـع تجـارت افزایش دهنـد چرا که این مسـئله، 
تأثیـر مسـتقیمی بـر فعالیت مؤثر بخـش خصوصی 
و بـه تبـع آن بهبـود وضعیـت اقتصادی کشـور دارد.
بـرای  اقتصـادی  فعـاالن  مـدت  معطلـی طوالنـی 

بازرگانـی کارت  تمدیـد 
اتـاق  رئیـس  حریـری،  مجیدرضـا  همچنیـن 
بازرگانـی ایـران و چیـن در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
مهـر بـا انتقـاد از وضعیـت فعلـی فرآینـد اسـتعام 
سوءپیشـینه بـرای تمدیـد کارت بازرگانـی گفـت: 
متأسـفانه با وجود توسـعه سـامانه های سیسـتمی، 
بـه صـورت  کامـًا  فرآینـد  ایـن  در حـال حاضـر 
دسـتی انجـام می شـود؛ بـه طوریکـه هر فـرد برای 
تمدیـد کارت بازرگانـی خـود بایـد بیـش از یـک 

هفتـه معطـل بمانـد.
وی ادامـه داد: ایـن در حالـی اسـت کـه اکثر مردم 
و بازرگانـان نیـازی به اسـتعام سوءپیشـینه ندارند 
و شـاید تنهـا 1 یـا 2 درصد از کل جمعیت کشـور، 
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متن کامل

مدیر کل حقوقی ستاد به مهر خبر داد؛

اصالحات تازه قانون مبارزه 
با قاچاق/تعیین تکلیف 

ارزصادراتی با 3روش
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق مهمترین 
اصالحات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که دو 
روز پیش در مجلس تصویب شد را تشریح کرد.

سید علی معصومی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
قاچاق  با  مبارزه  قانون  اصاح  الیحه  داشت:  اظهار 
کاال و ارز که مصوبه سال 92 دولت بود و در مجلس 
دهم به نتیجه نرسید، باالخره دو روز قبل در مجلس 
به تصویب رسید و با تصویب این اصاحیه، برخی 
فرایندها و ابزار مبارزه با قاچاق تغییر خواهد کرد. 
یکی از مهم ترین محورهای اصاحیه این است که 
ساختار حقوقی مبارزه با قاچاق یعنی ستاد مبارزه با 
قاچاق به عنوان تصمیم گیر، سیاست گذار و برنامه 
نحوه  تشکیات،  واقع ساختار،  در  تقویت شد.  ریز 
اجرای  ضمانت  و  جلسات  برگزاری  تصمیم،  اتخاذ 

تصمیمات تقویت خواهد شد.
ارز  با قاچاق کاال و  مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه 
تصمیمات  از  تخطی  اصاحیه،  این  از  پیش  افزود: 
ستاد، تبعات چندانی برای خاطیان نداشت و همین 
چندان  اجرایی  ضمانت  اثرگذار،  چندان  نه  تبعات 
خاطیان،  با  برخورد  برای  و  نداشت  قدرتمندی 
می شد.  داده  ارجاع  عمومی  مقررات  و  قوانین  به 
تصمیمات  از  تخطی  برای  جدید،  اصاحیه  در  اما 
انفصال  همچون  مجازات هایی  ستاد  مصوبات  و 
بینی  پیش  حبس  مجازات  و  برکناری  خدمت،  از 
یا  فرد  دهد  تشخیص  ستاد  اگر  یعنی  است.  شده 
نداده،  انجام  درستی  به  را  خود  وظیفه  دستگاهی 

برای مجازات به مرجع قضائی معرفی می شود.

بارگذاری قوانین و بخشنامه های تجاری در »سامانه 
مقررات تجاری« الزامی شد

و  کرد  اشاره  قانون  مهم  اصاحیه  دومین  به  وی 
ادامه داد: تکمیل فرایند سیستماتیک و سامانه های 
است  مهمی  اصاح  دیگر  ارز  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
که انجام شده است؛ از سال 92 تاکنون خاهایی 
که  داشتیم  قاچاق  با  مبارزه  سامانه های  حوزه  در 
نیاز بود تکمیل شوند؛ یکی از این سامانه ها، سامانه 
تسهیل  نقش  دلیل  به  که  است  تجاری  مقررات 
در  می گرفت.  قرار  توجه  مورد  باید  دارد  که  گری 
اصاحیه جدید، راه اندازی و بارگذاری اطاعات در 
این سامانه الزم االجرا شده است و کلیه قوانین و 
مقررات حوزه تجاری ما باید در این سامانه بارگذاری 
شود و در صورت عدم بارگذاری در سامانه، صمانت 

اجرا نخواهند داشت.
به  الزام  و  سامانه  این  تکمیل  با  گفت:  معصومی 
بارگذاری همه مقررات تجاری در آن، تاجر و فعال 
و  قوانین  و  دستورالعمل ها  انبوه  در  ما  اقتصادی 
بخشنامه ها سردرگم نمی شود و با مراجعه به سامانه 
و  بخشنامه ها  آخرین  می تواند  موضوعی  به صورت 
قوانین مربوط به حوزه تجارت خارجی را مشاهده 
کند؛ این اقدام، تجارت رسمی را تسهیل می کند و 
عوامل  از جمله  که  رسمی  تجارت  فرایند  اطاله  از 

شکل گیری قاچاق بود، جلوگیری می شود.
تقویت سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کاالهای 

قاچاق
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  حقوقی  کل  مدیر 
تازه  با مصوبه  که  مهمی  اصاحیه  دیگر  افزود:  ارز 
مجلس، در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد 
ارائه  از  اندازی »سامانه جلوگیری  الزام به راه  شد، 
خدمات به کاالهای قاچاق« است؛ یکی از روش های 
ورود  از  پس  که  است  این  قاچاق  کاالی  تطهیر 

کاال به کشور، این اقام براحتی از خدمات رسمی 
اخذ  با  از شرکت ها  برخی  مثًا  می شوند  برخوردار 
گارانتی  همچون  خدماتی  ارائه  به  نسبت  وجوهی 
برای کاالی قاچاق اقدام می کنند که برای مصرف 
قانونی  کاال  که  می آید  وجود  به  تعبیر  این  کننده 

وارد کشور شده است.
ارائه  از  اندازی »سامانه جلوگیری  با راه  وی گفت: 
خدمات به کاالهای قاچاق«، هر گونه ارائه خدمات 
منوط  کاالها  به  مالی  و  گارانتی  بیمه ای،  بانکی، 
این  از  استعام  و  واردات رسمی  و  ثبت رسمی  به 

سامانه است.
مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزئیات مشخص شد

معصومی با بیان اینکه در اصاحیه قانون در مورد 
است،  شده  بینی  پیش  جدید  حکم   3 ارز  قاچاق 
اظهار داشت: محور نخستی که در اصاحیه قانون 
مورد  در  مفصل  ماده  یک  بینی  پیش  دارد،  وجود 
جزئیات و مصادیق قاچاق ارز است؛ در قانون سال 
شکلی  به  بود  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  تمرکز   92
خرید  مرکزی،  بانک  اعامی  ضوابط  از  تخطی  که 
محسوب  قاچاق  ارز  نگهداری  و  جمل  و  فروش  و 
گرفت،  صورت  که  جدیدی  اصاح  با  اما  می شد، 
شده  مشخص  جزئیات  ذکر  با  ارز  قاچاق  مصادیق 
است که این موضوع هم برای فعاالن تجاری مفید 
آنها جلوگیری می کند و هم  از سردرگمی  است و 
برای دستگاه های نظارتی و کاشف قاچاق شفافیت 
ایجاد می کند که چه عملی قاچاق است و چه عملی 

سالم است.
از  ارز  خروج  و  ورود  نمونه  عنوان  به  افزود:  وی 
کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای 
کشور  از  ارز  خروج  به  اقدام  گونه  هر  غیرمجاز، 
رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به 
شرط احراز در مراجع ذی صاح با استناد به قرائن 

کارگزاری  انجام  ارز،  فردایی  معامله  انجام  موجود، 
خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج 
از کشور بدون داشتن مجوز انجام معامله صرافی از 
ارزی در سامانه  بانک مرکزی، عدم ثبت معامات 
مربوطه یا ثبت ناقص یا خاف واقع اطاعات مربوط 
بانک ها،  توسط  سامانه  این  در  مذکور  معامات  به 
صورت  ارائه  عدم   ،… و  مالی  مؤسسات  صرافی ها، 
خرید  حساب  صورت  ارائه  یا  معتبر  خرید  حساب 
مشتری  به  ناقص  اطاعات  دارای  یا  واقع  خاف 
دارای  مالی  مؤسسات  صرافی ها،  بانک ها،  توسط 
مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل و یا نگهداری 
فاقد مجوز  یا  ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر 
صرافی ها،  بانک ها،  از  غیر  اشخاصی  توسط  ورود 
مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی از جمله 

مصادیق تعیین شده برای قاچاق ارز هستند.
تعیین تکلیف ارز صادراتی با 3 روش

این مقام مسئول گفت: محور دوم مربوط به بخش 
از  ناشی  ارز  حوزه  به  مربوط  نیز  قانون  ارز  قاچاق 
این  در  قانونی  اساساً  این  از  پیش  است؛  صادرات 
بخش نداشتیم و حکم خاصی پیش بینی نشده بود.
وی افزود: حال با اصاح قانون مقرر شده، اشخاصی 
که ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با ضوابطی 
به  شده،  تعیین  اعتبار  و  پول  شورای  طرف  از  که 
نقدی  جزای  با  اینکه  بر  عاوه  برنگردانند  کشور 
حبس  به  می شوند،  مواجه  ارز  ریالی  بهای  معادل 

درجه 6 نیز محکوم می شوند.
ارزی موضوع ماده  معصومی گفت: عدم رفع تعهد 
از  تعزیرات، در صورتی که معادل بیش  قانون   10
10 میلیارد ریال مطابق باالترین نرخ اعامی بانک 
مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم محسوب و 
مرتکب عاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع 
تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی به یک 

https://www.mehrnews.com/news/5188343/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
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سرمایه گذاری ها  مدد  به  گفت:  نیرو  وزیر 
با  انرژی  تبادل  امکان  موجود  ارتباط های  و 
کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و 
هم اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم 

بسترها و امکان این تبادل به وجود آمده است.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در نشست ماهانه 
اعضای باشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه کشور در آستانه 
توسعه  هفتم  برنامه  تفصیل  و  کلی  خطوط  تدوین 
است، با اشاره به جایگاه منابع انسانی در صنعت برق 
به عنوان بزرگترین بخش سرمایه گذاری عاوه بر منابع 
مالی وسیعی که در طول چهار دهه در این صنعت 
سرمایه گذاری شده است، اظهار کرد: در زمان حاضر، 
یک میلیون کیلومتر شبکه های انتقال، توزیع و فوق 
توزیع، حدود 500 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست های 
فشار قوی و ضعیف و حدود 85 هزار مگاوات ظرفیت 

نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که 
راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل 
سال  پایان  در  ترکیبی  سیکل  به  گازی  نیروگاه های 
گذشته از مرز 39 درصد عبور کرد، افزود: دستاوردهای 
از  خوبی حتی در شرایط مضیقه و تنگناهای ناشی 
تحریم ها و جنگ اقتصادی در سال های اخیر فراهم 
بوده و به اتکای مجموعه فعالیت های انجام شده در همه 
ادوار، امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی 
کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه های گازی به 
سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته از مرز 39 درصد 
عبور کرد و میزان تلفات توزیع در انتهای سال 98 یک 
رقمی شد و با اقدام هایی نظیر تعویض شبکه هوایی 
مسی با کابل های خودنگهدار، استفاده از ترانس های با 
تلفات کم و تعویض کنتورهای معیوب، هم اینک به 9.2 

درصد رسیده است.
اردکانیان همچنین با اشاره به فعالیت های خوب انجام 
شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای 
همسایه به مدد سرمایه گذاری ها و ارتباط های موجود 
اظهار داشت: اکنون با تمام کشورهایی که مرز زمینی 
با  وی  است.  آمده  وجود  به  تبادل  این  امکان  داریم 
یادآوری سنکرون شدن سیستم برق کشورمان با عراق 
در سال 98 و پیگیری سنکرون کردن سیستم برق 
ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و نیز 
آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی 

خواهد شد.
اردکانیان اظهار کرد: مسیر ایران "آذربایجان"روسیه، 
سه  هر  موافقت  با  و  است  دست یافتنی تری  مسیر 
کشور، مهندسان مشاور ایرانی برای مطالعات این کار 
انتخاب و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شد که اکنون 
در مسیر اجراست و امید می رود عملیات اجرایی آن 
زودتر آغاز شود. وی گفت: همزمان با روند مذاکرات 
مسئولیت  واگذاری  به  توجه  با  عراق،  و  روسیه  با 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  همکاری های  کمیسیون 
افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم 
تعریف شده  پروژه هایی  و  ارائه  پیشنهادهایی  و  آغاز 
اجاس  برگزاری  با  دولت  همین  در  درصددیم  که 
کمیسیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در 
وضعیت فعلی افغانستان و شرایط استقراری دولت به 
نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم. 
 وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری 
در بخش منابع انسانی گفت: این که نحوه انتخابات 
همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیت ها چگونه باشد 
در خروجی کار تاثیر خود را نشان می دهد، الزم است به 
جد به تمرکززدایی اندیشید. در کنار اینها باید پایبندی 
به اخاق حرفه ای، قانون مداری، شایسته گزینی با این 
تمرکز زدایی و کار بین بخشی همراه شود تا بتوانیم به 

یک توسعه پایدار در سازمان خود دست پیدا کنیم. 
وی همچنین با اشاره به پیگیری مذاکرات سال های 
گذشته با قطر گفت: مسئولیت کمیسیون همکاری های 
مشترک اقتصادی ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو 

محول شده است.
وزیر نیرو افزود: در زمان حاضر قابلیت تبادل حدود 
با کشورهای همسایه وجود دارد که  3500 مگاوات 
با برنامه ریزی های انجام شده تا 10 هزار مگاوات قابل 

توسعه است.
طبق اعام وزارت نیرو، وی به اقدام های صورت گرفته 
در زمینه هوشمندسازی شبکه برق هم اشاره کرد و 
گفت: هم اینک سیستم های کنترلی پیشرفته نیروگاهی 

و پست های فشار قوی را می توانیم در داخل بسازیم.
مرکز  استقرار  به  همچنین  ارتباط  این  در  اردکانیان 
پایش هوشمند شبکه های توزیع اشاره کرد و گفت: 
بهره برداری  آماده  پیشرفته ای  و  دیسپاچینگ جدید 
است. در بحث دفاع سایبری در زیرساخت های برق هم 

کارهای خوبی در حال انجام است.
وزیر نیرو به تحقق دولت الکترونیک در صنعت آب و 
برق هم پرداخت و با یادآوری اقدام های صورت گرفته 
در این زمینه گفت: در عرصه تجدیدپذیرها هرچند 
تحریم ها و نوسانات شدید در نرخ ارز موجب کندی 
آهنگ رو به رشد جلب سرمایه و حتی توقف جلب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در برخی بخش ها 
شد، اما تاش می شود برنامه دولت در این بخش دنبال 
این بخش را  اردکانیان ظرفیت نصب شده در  شود. 
حدود 900 مگاوات عنوان کرد و گفت: در الیحه بودجه 
1400 و نیز بحث های مرتبط در کمیسیون تلفیق و 
صحن مجلس، تحوالت خوبی برای عرصه آب و برق 
بویژه برق صورت گرفت؛ به شکلی که همکاران من با 
کمی اغماض از حیث احکام در اختیار صنعت برق، این 

بودجه را بهترین بودجه ادوار اخیر می دانند.

وزیر نیرو:

امکان تبادل انرژی با تمام کشورهایی که مرز زمینی داریم
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در نشست پژوهشکده آینده پژوهشی با روسای 
کمیسیون های تخصصی اتاق ایران مطرح شد

تبیین تصویر واقعی اقتصاد، 
پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی 

است
پژوهشکده  اعضای  همفکری  نشست  در 
روسای  و  آینده پژوهشی  و  چشم انداز 
کمیسیون های تخصصی اتاق ایران بر ضرورت 
واقعی  تصویر  ترسیم  و  زیرساخت ها  تقویت 

اقتصاد برای هرگونه برنامه ریزی تاکید شد.
و  چشم انداز  پژوهشکده  اعضای  همفکری  نشست 
تخصصی  کمیسیون های  روسای  و  آینده پژوهشی 

اتاق ایران برگزار شد.
این  در  ایران  اتاق  نایب رئیس  حسین ساح ورزی، 
برنامه ریزی  و  همفکری  با  داد:  پیشنهاد  نشست 
تخصصی  کمیسیون   19 حضور  مقدمات  جامع، 
»ایران  کمیته  نشست های  سلسله   در  ایران  اتاق 
این  چراکه  شود.  فراهم  )ه.ش(«  پانزدهم  قرن 
بسیار  نقش  ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون های 
مهمی در بررسی مسائل روز اقتصادی و همچنین 

مسائل اقتصادی در آینده دارند.
کردند:  تاکید  نشست  در  حاضر  اقتصادی  فعاالن 

آینده،  شکل گیری  برای  برنامه ای  و  اقدام  هر 
زیرساخت ها و الزاماتی نیاز دارد و برای ایجاد امنیت 
اقتصادی باید بخش خصوصی در حکمرانی اقتصاد 

نقش ویژه ای ایفا کند.
عملکرد  درباره  توضیحاتی  ارائه  با  ادامه  در 
چرایی  و  آینده پژوهی«  و  چشم انداز  »پژوهشکده 
)ه.ش(«،  پانزدهم  قرن  »ایران  کمیته  تشکیل 
روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران به بیان 

نظر ات خود پرداختند.
صنایع  و  معادن  کمیسیون  رئیس  شکوری،  بهرام 
معدنی اتاق ایران با بیان اینکه کشور در حوزه های 
گفت:  دارد،  توسعه  برای  فراوانی  پتانسیل  مختلف 
برای نمونه در حوزه معادن به رغم ظرفیت هایی که 
وجود دارد تنها 5 درصد از منابع معدنی در دست 
فعاالن اقتصادی این حوزه است و سرمایه گذاری در 
دالر  میلیارد  به 50  معدنی  و صنایع  معادن  حوزه 

نمی رسد.
او با اشاره به ظرفیت های کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران افزود: این کمیسیون نقش بسیار 

مهمی در شکل گیری توسعه معادن دارد.
دیگر  از  صنعتی  توسعه  استراتژی  نبود  از  انتقاد 
متاسفانه  کرد:  اظهار  و  مطرح  او  که  بود  مسائلی 
به رغم اینکه چالش های اقتصادی مشخص و همه 
انتخاب  با  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  هم  ساله 
شعار سال بر آن تاکید می شود اما اراده ای برای حل 

مشکات وجود ندارد.
کسب وکارهای  کمیسیون  رئیس  کاهی،  افشین 
از  اظهار کرد: در حال حاضر یکی  دانش بنیان هم 
مسائل مهم کسب وکارهای دانش بنیان مساله بازار 
و در دیدی جامع تر توسعه روابط بین الملل است که 
نقش بسیار مهمی هم در جذب سرمایه گذاری دارد.

حوزه  در  فعلی  حرکت  مسیر  کرد:  تاکید  او 

دانش بنیان مسیری بسته است که اگر همین روند 
عما  رشد  دوره  یک  از  بعد  شرکت ها  یابد  ادامه 

متوقف خواهند شد.
کاهی الزمه هر گونه آینده پژوهی در اقتصاد کشور 
اختافاتی  و  اشتراکات  دقیق  تبیین  گروی  در  را 
و  دارد  وجود  مختلف  گروه های  بین  که  دانست 
تاکید کرد که اگر مسیر اختافات به روشنی هموار 
شود آن وقت می توان با یک دید و نظر درباره آینده 

هم صحبت کرد.
کمیسیون  رئیس  صالحی،  حمیدرضا  آن،  از  بعد 
شاخص های  تعیین  ضرورت  بر  ایران  اتاق  انرژی 
توسعه تاکید کرد و از وابستگی اقتصاد به سیاست 

انتقاد کرد.
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  شریعتی مقدم،  علی 
اتاق ایران هم اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد دستوری 
و  رود  نابودی  به  رو  ایران  کشاورزی  تا  شد  باعث 
امروز در وضعیتی قرار داریم که هیچ برنامه ای برای 
توسعه این بخش و سایر بخش های اقتصادی وجود 

ندارد.
صادرات  توسعه  کمیسیون  مشاور  نیکمهر،  ساجد 
سیاست های  از  انتقاد  با  هم  ایران  اتاق  غیرنفتی 
کرد:  اظهار  صادرات،  فضای  بر  حاکم  نادرست 
صادرکنندگان  تا  شده  باعث  فعلی  روند  متاسفانه 
کان با مشکات متعددی دست و پنجه نرم کنند 
و اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم در حال حاضر 
که  صورتی  در  هستیم.  مواجه  صادرات  قاچاق  با 
هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است مگر با توسعه 

صادرات.
به  آیین نامه هایی پرداخت که منجر  از  انتقاد  به  او 
محدودیت در صادرات می شود و در همین زمینه 
بر ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی و تقویت 

زیرساخت ها برای توسعه صادرات تأکید کرد.

آماده سازی زیرساخت ها و بهره مندی از مزیت های 
از سوی  بود که  از مهم ترین موضوعاتی  نیز  نسبی 
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کان 

اتاق ایران مطرح شد.
او پیشنهاد داد: تا برای سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف باید اول نقشه راه تجارت و تعامل با جهان 

مشخص شود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران 
هم تاکید کرد پیش از برنامه ریزی در هر حوزه ای 
ایران  اقتصادی  وضعیت  از  واقعی  تصویر  ابتدا  باید 

ترسیم شود.
او ادامه داد: تجربه نوشتن چشم انداز در حوزه های 
مختلف به کرات در ایران وجود داشته اما مشکلی 
که وجود دارد این است هر نهاد و بخش وظیفه و 
نقش خود را به درستی نمی داند؛ بنابراین باید اول 
مشخص کنیم نقش مجلس و دولت قوی چیست و 

برای توسعه نقش هرکدام از این قوه چیست؟
ایران  اقتصاددانان  انجمن  کل  دبیر  مولوی،  پیمان 
واقعیت های  به  توجه  بدون  را  آینده  شکل گیری 
به  توجه  بر ضرورت  و  دانست  غیرممکن  اقتصادی 
این مسئله تأکید کرد. او توضیح داد: در قرن فعلی 
داده های دریافتی به قدری زیاد است که افراد در هر 
با هر تخصصی می توانند به درک کاملی از  سن و 

واقعیت های اقتصادی برسند.
پژوهش های  مرکز  گزارش  به  اشاره  با  مولوی 
هشت درصدی،  رشد  الزامات  با  رابطه  در  مجلس 
افزود: گاهی راهکارهای اقتصادی مشخص است اما 
نمی دانیم چه دلیلی وجود دارد که نمی خواهیم به 

این راهکارها توجه کنیم.
نمی شود مگر  اقتصادی ممکن  اظهار کرد: رشد  او 
گفته شده،  هم  مذکور  گزارش  در  که  همان طور 

حداکثر استفاده از پتانسیل های جهانی را بگیریم.
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متن کامل

تجربه  اصطالح  از  مردم شناسی  متخصصان 
آستانه ای )liminal experience( برای توصیف 
باستانی  قبایل  برخی  فرهنگی  مراسم  یک 
استفاده می کنند. در این مراسم اعضای جوان 
و  جسمی  آزمون های  دشوارترین  تحت  قبیله 
آنها  بلوغ و شایستگی  تا  روانی قرار می گیرند 
برای مسوولیت های آینده شان مشخص شود. به 
عبارت دیگر، در این تجربیات، افراد به آستانه 
به  وادار  تا  می رسند  روانی خود  آرامش  و  درد 
همین  از  اما  شوند.  جدید  چالش های  و  رشد 
کارکنان  تجربیات  تشریح  برای  می توان  واژه 
کرد.  استفاده  )کرونا( هم  کنونی  در همه گیری 
آزمایش  متفاوتی تحت  به شکل  ما  از  هر کدام 
قرار گرفتیم و زمانی که این همه گیری تمام شود، 
به سطح جدیدی از توانایی ها رسیده ایم. چالش  
متوجه  باید  دارد.  قرار  ما  پیش روی  فرصتی  و 
و  فعالیت ها  به  چگونه  کرونا  از  پس  که  شویم 
بزرگ  آزمایش  این  از  و  بازگردیم  خود  زندگی 

برای ساخت جامعه ای قوی تر استفاده کنیم.
سال گذشته چگونه شما و سازمانتان را تغییر داد؟

آزمایشی  کرونا  افراد،  و  سازمان ها  تمام  برای 
تجربه  را  آن  مردم شناسان  که  بود  طوالنی مدت 
معمول  به طور  اصطاح  این  می نامند.  آستانه ای 
برای توصیف یک مراسم فرهنگی و سنتی استفاده 
می توانیم  هم  ایرانی  فرهنگ  در  حتی  می شود. 
فان  که  کنیم  پیدا  را  بسیاری  داستان های 
پادشاه برای سنجش درستکاری، شجاعت یا سایر 
ویژگی های جسمانی و شخصیتی فرزندانش، به آنها 
برای  عقیم  بذرهای  دادن  کرد.  واگذار  مسوولیتی 
شده  کاشته  گیاه  رشد  میزان  مشاهده  و  پرورش 
مشاهده  برای  آنها  به  خالی  گنجینه های  دادن  یا 
امانت داری و حتی فرستادن آنها به جنگ و چالشی 
فیزیکی به کرات در داستان ها دیده می شود و ریشه 
در آداب و رسومی قدیمی دارد. اما کرونا را می توان 
تجربه ای آستانه ای برای همه ما و سازمان ها در نظر 
رفتارهای  و  آموخته ایم  چه  تجربه  این  از  گرفت. 

آینده مان چگونه تغییر خواهد کرد؟
3 ویژگی تجربه آستانه ای

آنها،  با  مرتبط  چالش های  و  آستانه ای  تجربیات 
آنکه  نخست  دارند.  اساسی  ویژگی   3 کلی  به طور 
معمول  از شرایط  را  ما  بلندمدت  به طور  و  به اجبار 
قوانین  تغییر  می سازد.  جدا  کارها  انجام  و  زندگی 
جدید،  شرایط  با  مواجهه  و  آشنا  ساختارهای  و 
به خودی خود می تواند از نظر جسمانی و احساسی 
را  این وضعیت  ما  از  بسیاری  باشد.  بزرگ  چالشی 
در خال همه گیری کرونا تجربه کردیم. کرونا تمام 
قوانین و ساختارهای زندگی و فعالیت را تغییر داد.

دوم آنکه، یک تجربه آستانه ای به رغم فاصله انداختن 
آن  جایگزین  کامل  به طور  آشنا،  شرایط  و  ما  بین 

نمی شود. شرایط جدید هم به طور چالش برانگیزی 
متفاوت و هم به شکل عجیبی شبیه است. در دوران 
همه گیری، سازمان ها و کارکنانشان نشان دادند که 
از روش هایی کاما متفاوت و  با استفاده  می توانند 
عادی«  ارائه »خدمات  به  شرایط جدید  به  وابسته 
خود ادامه دهند. در همین زمان، مرزهای بین کار 

و زندگی شخصی به طور کامل از بین رفتند.
تجربه  پایان  از  پس  که  است  این  سوم  ویژگی 
آستانه ای، بازماندگان به شکل افرادی متحول شده 
به جامعه و قبیله خود بازمی گردند. ما هم زمانی که 
با  برسانیم،  به سر  را  آزمون  دوران  این  باالخره 
پایدار در شخصیت و نگرش خود مواجه  تغییراتی 
متوجه  کامل  به طور  هنوز  شاید  که  شد  خواهیم 
چگونه  است:  این  بزرگ  سوال  باشیم.  نشده  آنها 
می توانیم بیشترین منافع از این تغییرات را به دست 

آوریم )هم برای خود و هم برای سازمان هایمان(؟
تجربیات آستانه ای

تجربیات آستانه ای آزاردهنده و مختل کننده وضعیت 
تفکر،  برای  بالقوه  فرصت هایی  اما  هستند   موجود 
کشف و حتی خاقیت و اختراع )اشیا یا روش های 
کار( فراهم می سازند. برای کسب بیشترین بهره از 
این فرصت ها، باید ابتدا با شیوه های مختلف مواجهه 
و تقای افراد در مقابل تجربیات آستانه ای شان آشنا 
مانند  آستانه ای  تجربیات  که  است  واضح  شویم. 
سیلی ناگهانی شوک آور است و هرکس به طریقی با 

آن مواجه می شود.
همه گیری کرونا یک تجربه آستانه ای برای همه ما 
اما عاوه بر چالش های فردی متفاوتی  بوده است. 
که با آن داشته ایم، به صورت جمعی نیز از آن عبور 
کرده ایم. در چالش جمعی آن، شباهت ها و حضور 
دلگرمی  و  پیوند  یکدیگر، یک حس  کنار  در  افراد 
داشته است. به عنوان مثال، هر جامعه و هر سازمان 

آن  اعضای  که  شدند  مواجه  خاصی  چالش های  با 
برای عبور از آنها به همفکری و مشارکت با یکدیگر 
بوده  بیشتر  تفاوت ها  فردی،  سطح  در  پرداختند. 
بیشتری  دشواری های  افراد  برخی  برای  کرونا  و 

به همراه داشت.
به عنوان مثال، به تفاوت هایی که این دوران آزمون 
برای مشاغل زیر در یک شرکت مشابه داشته است، 

توجه کنید:
مدیرعامل: کرت، را به عنوان مدیرعامل یک شرکت 
زمانی که  می گیریم.  نظر  در  بین المللی  بزرگ 
دوران قرنطینه فرارسید، او دفتر کار بزرگ خود را 
ترک کرد؛ دفتر کاری که بسیار بزرگ بود، با قرار 
گرفتن در گوشه ساختمان از دو نبش بهره می برد 
شد  مجبور  او  داشت.  شهر  از  زیبایی  چشم انداز  و 
که چشم انداز  کند  نقل مکان  ییاقی خود  کلبه  به 
دریا داشت. ماه نخست قرنطینه با افزایش قدرت و 
روحیه او به خوبی پیش رفت. اعتماد به نفس او که 
ناشی از ترشح آدرنالین و مجاورت با دریا بود، باعث 
اساسی  تغییرات  انجام  برای  را  همکارانش  که  شد 
خود  خدمات  توانستند  به خوبی  آنها  کند.  هدایت 
اما  دهند.  ارائه  وقفه  بدون  موکانشان  تمام  به  را 
بحران های  با  کرت  همه گیری،  شدن  ادامه دار  با 
روحی بسیاری مواجه شد. او نمی توانست آینده را 
پیش بینی کند و نسبت به شرکت و حتی خودش با 

ابهامات فلسفی زیادی درگیر شد.
مانند  کرت  روانی  سامت  همه گیری،  از  پیش 
بود.  ممکن  حد  باالترین  در  جسمانی اش  سامت 
احساس  همه گیری،  شروع  از  پس  ماه  چند  اما 
که  شد  باعث  کلبه  در  تنهایی  و  همکاران  از  انزوا 
با تردیدهای زیادی دست به گریبان شود. در همین 
زمان، شرکا و کارکنان او نیز برای قوت قلبشان به 

او رجوع می کردند.

راهکارهایی برای رهبران سازمانی برای بازگشت قدرتمندتر در جهان پس از کرونا

سال گذشته چگونه شما و سازمانتان را تغییر داد؟
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طرح واکسیناسیون پاکبانان و کارگران خدمات شهری

https://www.isna.ir/photo/1400012413612/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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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