
 

2859
شنبه 28 فروردین 1400

تالش برای مانع زدایی از فعالیت استخراج 
2  ...................................................... رمزارزها

راندمان نیروگاه های حرارتی ایران از کشورهای 
3  .................................پیشرفته بیشتر است

معرفی 2۷ کاالی دانش بنیان »تولیِد باراول« در 
3  .................................... حوزه انرژی های نو
پروژه اتصال شبکه توزیع برق دو کشور آغاز 

4  ...................................................... می شود؟
5  ... چراغ همه معابر از 14 بهمن روشن است
 امضای تفاهم نامه بین ساتبا و وزارت بهداشت 
5  ............ برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات 

6  ...........سال های 139۷ تا 1400 تصویب شد
قوانین کشور باید در حمایت از سرمایه تجار 

۷  .............................................................باشد
تعیین تکلیف تمامی صادرکنندگان با بسته 

۷  ......................سیاستی جدید بانک مرکزی

1

وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها 

 علی بخشی؛ 
رییس هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق ایران 

ادامه در صفحه2

بحران جدید قراردادهای 
صنعت برق با جهش نرخ دستمزد

ــرق  ــت بـ ــندیکای صنعـ ــره سـ ــات مدیـ ــس هیـ رییـ
ـــنیم  ـــزاری تس ـــه خبرگ ـــتی ب ـــال یادداش ـــا ارس ـــران ب ای
ـــرق  ـــت ب ـــای صنع ـــد قرارداده ـــران جدی ـــوص بح در خص
ـــرد. ـــه ک ـــی ارائ ـــتمزد توضیحات ـــرخ دس ـــش ن ـــا جه ب

افزایـــش نـــرخ حقـــوق و دســـتمزد بـــرای ســـال 1400 اگرچـــه 
اقدامـــی موثـــر و الزامـــی بـــرای تامیـــن حداقـــل رفـــاه بـــرای 
ـــور  ـــاد کش ـــامان اقتص ـــرایط نابس ـــم در ش ـــه آن ه ـــای جامع اعض
ـــای  ـــن هزینه ه ـــان یافت ـــاده ســـازی آن و جری ـــا شـــکل پی اســـت ام

ـــور  ـــاد کش ـــی اقتص ـــای میان ـــه ه ـــش در الی ـــن افزای ـــی از ای ناش
کـــه عمدتـــا شـــامل کســـب و کارهـــای بخـــش خصوصـــی در 
بخـــش هـــای مختلـــف صنعتـــی، بازرگانـــی و خدماتـــی اســـت، 
ـــال دارد. ـــه دنب ـــوزه ب ـــن ح ـــاالن ای ـــرای فع ـــدی ب ـــران جدی بح

ـــی از  ـــوان بخش ـــه عن ـــان ب ـــه کارفرمای ـــد هم ـــدون تردی ـــه ب البت
ـــان  ـــه کارکن ـــتند ک ـــول هس ـــق الق ـــاله متف ـــن مس ـــه، در ای جامع
ـــور،  ـــی کش ـــد کنون ـــورم و راک ـــاد مت ـــرایط اقتص ـــران در ش و کارگ
ـــا  ـــتند ام ـــتمزد هس ـــوق و دس ـــش حق ـــزان افزای ـــن می ـــتحق ای مس
ـــع  ـــش در صنای ـــب افزای ـــن ضری ـــال ای ـــه اعم ـــت ک ـــوال اینجاس س
ـــدت  ـــان م ـــا می ـــد ی ـــای بلن ـــه قرارداده ـــر پای ـــه ب ـــاختی ک زیرس
ـــدی  ـــکالت ج ـــا مش ـــم ب ـــر ه ـــرایط حاض ـــرده و در ش ـــت ک فعالی
اعـــم از قراردادهـــای متوقـــف و انباشـــت مطالباتشـــان بواســـطه 
ــل  ــه قابـ ــد، چگونـ ــت مواجهنـ ــا دولـ ــه بـ ــای یکطرفـ قراردادهـ

ـــت. ـــران اس ـــن و جب تامی
ـــاه  ـــد در کوت ـــی توانن ـــی م ـــات مصرف ـــدگان کاال و خدم عرضـــه کنن
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ـــوق و  ـــرخ حق ـــش ن ـــی افزای ـــد منطق ـــدت درص م
دســـتمزد را در قیمـــت تمـــام شـــده کاال و خدمـــات 
ــبه و  ــان محاسـ ــه مشتریانشـ ــده بـ ــه شـ عرضـ
ـــه  ـــا مشـــکل اینجاســـت ک ـــد، ام ـــی کنن ـــش بین پی
ـــرق  ـــت ب ـــه صنع ـــداث از جمل ـــع اح ـــده صنای عم
بـــه دلیـــل قراردادهایـــی کـــه عمدتـــا یـــک تـــا 
ـــل  ـــکان تعدی ـــی شـــوند و ام ـــد م ـــج ســـاله منعق پن
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــای آنه ـــت ه ـــی قیم ـــی و واقع منطق
ـــه و منعطـــف  ـــای هوشـــمند، عادالن ـــود قرارداده نب
ـــران  ـــرای جب ـــکاری ب ـــزار و راه ـــدارد، اب ـــود ن وج
ــش وار  ــش جهـ ــی از افزایـ ــای ناشـ ــه هـ هزینـ
ـــان  ـــد درآمدهایش ـــیر رش ـــنل از مس ـــوق پرس حق

ـــد. را ندارن
ـــن مســـاله را هـــم از نظـــر دور  ـــد ای ـــه عـــالوه نبای ب
ـــال هاســـت  ـــرق س ـــت ب ـــاالن صنع ـــه فع داشـــت ک
ــت  ــان در پرداخـ ــر کارفرمایـ ــکل تاخیـ ــا مشـ بـ
ـــال  ـــاله در س ـــن مس ـــد و ای ـــان مواجهن مطالباتش
ـــده  ـــاز ش ـــران س ـــج و بح ـــدر بغرن ـــر آنق ـــای اخی ه
کـــه بســـیاری از شـــرکت هـــا بـــرای پرداخـــت 
ـــذ  ـــه اخ ـــر ب ـــان ناگزی ـــه کارکنانش ـــوق ماهیان حق
تســـهیالت بانکـــی بـــا ســـودهای بـــاالی 20 

درصـــد هســـتند.
ـــد  ـــب درآم ـــار و نامتناس ـــان ب ـــد زی ـــتمرار رون اس
ـــل  ـــه دلی ـــرق ب ـــت ب ـــاالن صنع ـــای فع ـــه ه و هزین
ـــت،  ـــن صنع ـــته ای ـــب و ورشکس ـــاد نامتناس اقتص
ـــویه  ـــک س ـــای ی ـــان و قرارداده ـــدی کارفرمای بدعه
ای کـــه عمـــده ایـــن هزینـــه هـــا و ریســـکها را 
بـــر دوش بخـــش خصوصـــی قـــرار مـــی دهـــد، 
ـــعه  ـــای توس ـــت ه ـــف ظرفی ـــز تضعی ـــه ای ج نتیج
ای و زیرســـاختی صنعـــت بـــرق کشـــور در پـــی 

ـــت. ـــته اس نداش
ــر دور  ــوان از نظـ ــه نمـــی تـ ــه دیگـــری کـ نکتـ

داشـــت ایـــن اســـت کـــه بحـــران قراردادهـــای 
ـــت  ـــی اس ـــور و پرچالش ـــده قط ـــرق پرون ـــت ب صنع
کـــه متاســـفانه علیرغـــم تـــالش هـــای صـــورت 
ـــه  ـــد. اگرچ ـــته نش ـــته بس ـــال گذش ـــه در س گرفت
ـــای  ـــرای قرارداده ـــس ب ـــد دوره تنف ـــالم و تمدی اع
ـــل  ـــکن عم ـــه مس ـــه مثاب ـــدازه ای ب ـــا ان ـــاری ت ج
ـــن  ـــه مشـــکل ای ـــن اســـت ک ـــت ای ـــا واقعی ـــرد ام ک
قراردادهـــا بســـیار فراتـــر از اقدامـــات معمـــول و 

منفعـــل کنونـــی اســـت.
حـــاال در آغـــاز ســـال 1400 در شـــرایطی کـــه 
ـــن  ـــر چهارمی ـــترده درگی ـــکلی گس ـــه ش ـــور ب کش
خیـــز بیمـــاری کروناســـت و فعالیـــت هـــای کســـب 
و کارهـــا بـــا محدودیـــت هـــای جـــدی مواجـــه 
اســـت و کارفرمایـــان دولتـــی هـــم بـــا کمتـــر از 
ـــاره  ـــد، دوب ـــی کنن ـــود کار م ـــنل خ ـــی از پرس نیم
ـــدی از  ـــاز جدی ـــرق وارد ف ـــت ب ـــای صنع قرارداده

ـــوند. ـــی ش ـــران م بح
ـــا 39  ـــش 26 ت ـــد افزای ـــدون تردی ـــان ب ـــن می در ای
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــتمزد ه ـــوق و دس ـــرخ حق درصـــدی ن
ـــف  ـــد زد. توق ـــن خواه ـــدت دام ـــه ش ـــکالت ب مش
رونـــد پـــروژه هـــای صنعـــت بـــرق دو معنـــای 
مشـــخص دارد. اول توقـــف و اختـــالل جـــدی در 
ـــکار  ـــازنده و پیمان ـــای شـــرکتهای س ـــد درآمده رون
ایـــن صنعـــت و دوم مواجهـــه بـــا اقدامـــات 

ـــا. ـــای کارفرم ـــرکت ه ـــی ش ـــختگیرانه حقوق س
تحمیـــل قریـــب بـــه ؟ درصـــد هزینـــه اضافـــه 
ـــمندی  ـــل و غیرهوش ـــد تعدی ـــای فاق ـــه قرارداده ب
ـــای  ـــه ه ـــران هزین ـــرای جب ـــی ب ـــچ انعطاف ـــه هی ک
ــازنده و  ــای سـ ــرکت هـ ــرل شـ ــارج از کنتـ خـ
ـــک  ـــن ریس ـــه ای ـــال هم ـــته و عم ـــکار نداش پیمان
هـــا و نوســـانات را بـــه آنهـــا تحمیـــل مـــی 
کنـــد، بـــه معنـــای خـــارج شـــدن بنـــگاه هـــای 

ـــت  ـــل فعالی ـــت از ری ـــن صنع ـــال ای ـــادی فع اقتص
و توســـعه اســـت.

ـــش  ـــرای بی ـــرق ب ـــت ب ـــه صنع ـــم ک ـــوش نکنی فرام
ــاد  ــتقیم ایجـ ــتغال مسـ ــر اشـ ــزار نفـ از 150 هـ
ـــش  ـــره تامین ـــل گســـتردگی زنجی ـــه دلی ـــرده و ب ک
ـ چـــه در حـــوزه ســـاخت و چـــه در حـــوزه 
ـــای  ـــه معن ـــرکت ب ـــر ش ـــی ه ـــکاری ـ تعطیل پیمان
ـــه  ـــت ک ـــکاری اس ـــرب بی ـــوج مخ ـــک م ـــاد ی ایج
ـــی آن  ـــادی و اجتماع ـــای اقتص ـــوارض و پیامده ع

ـــت. ـــیده نیس ـــس پوش ـــچ ک ـــر هی ب
لـــذا ضمـــن تاکیـــد بـــر لـــزوم افزایـــش ســـطح 
حقـــوق و دســـتمزد متناســـب بـــا حداقـــل 
ــه  ــت کـ ــروری اسـ ــیار ضـ ــورم، بسـ ــش تـ افزایـ
دولـــت بـــا بازنگـــری قراردادهـــا، ایجـــاد امـــکان 
ـــش  ـــد افزای ـــای درص ـــر مبن ـــراردادی ب ـــل ق تعدی
ـــای  ـــاد ابزاره ـــز ایج ـــده و نی ـــاد ش ـــش وار ایج جه
ـــتیبانی و  ـــعار پش ـــا ش ـــه ب ـــالی ک ـــی در س حمایت
ـــول  ـــده، از اف ـــذاری ش ـــد نامگ ـــی تولی ـــع زدای مان
و ســـقوط شـــرکت هـــای فعـــال بـــه ویـــژه در 
ـــرده  ـــری ک ـــداث جلوگی ـــاختی و اح ـــع زیرس صنای
و زمینـــه را بـــرای تامیـــن منافـــع شـــرکت هـــا 
و پرســـنل آنهـــا فراهـــم آورد. ایجـــاد تعهـــدات 
قانونـــی بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی تنهـــا زمانـــی 
ـــود  ـــع ش ـــر واق ـــدار موث ـــعه پای ـــد در توس ـــی توان م
کـــه دولـــت نیـــز خـــود را در قبـــال پیامدهـــا و 
ـــت های  ـــل سیاس ـــه دلی ـــه ب ـــادی ک ـــوارض اقتص ع
ـــل  ـــای اقتصـــادی تحمی ـــگاه ه ـــه بن کالن کشـــور ب
ـــخصی  ـــای مش ـــته و راهبرده ـــئول دانس ـــده مس ش
ـــر  ـــی در نظ ـــای منف ـــن پیامده ـــران ای ـــرای جب ب
داشـــته باشـــد و یـــا حداقـــل بخشـــی از هزینـــه 
ـــر،  ـــی و موث ـــی، عقالی ـــکل قانون ـــه ش ـــای آن را ب ه

عهـــده دار شـــود.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

تالش برای مانع زدایی از فعالیت 
استخراج رمزارزها

گفت:  برق  صنعت  سخنگوی  ایرنا-  تهران- 
صنعت برق در تالش برای مانع زدایی و پشتیبانی 

از مراکز استخراج رمزارزها در کشور است.
از پایگاه خبری شرکت  ایرنا  به گزارش روز جمعه 
برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  تخصصی  مادر 

ایران )توانیر(، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: 
مناطق  به  رمزارزها  استخراج  مراکز  هدایت  با 
در  استخراج  بزرگ  مزارع  تشکیل  و  اولویت دار 
از تخفیف  استفاده  امکان  کشور، در درجه نخست 
ولتاژ اتصال تا سقف 20 درصد و تخفیف اتصال به 
استخرهای داخلی )15 درصد( وجود خواهد داشت.

که  افرادی  یا  خرده ماینرها  سپس  اضافه کرد:  وی 
صنعت  در  را  خود  خرد  سرمایه های  دارند  تمایل 
امکان  کنند،  سرمایه گذاری  رمزارزها  استحراج 
استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها 

توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.
با  تعامل  با  کرد  امیدواری  ابراز  مشهدی  رجبی 
در  تسهیل  امکان  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت، 
ارائه مجوزهای الزم به مزارع استخراج رمزارزها در 
این  بیشتر  هرچه  رونق  تا  شود  فراهم  مناطق  این 

صنعت در کشور ممکن شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر سخنگوی صنعت برق گفت: 
برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس 
استخراج  استخرهای  به  ذی صالح  مراجع  تایید 
داخل کشور متصل می شوند، عالوه بر تخفیف های 
تخفیف  درصد   15 مشمول  مذکور،  اتصال  ولتاژ 

دیگر نیز خواهند شد.
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راندمان نیروگاه های حرارتی 
ایران از کشورهای پیشرفته 

بیشتر است
گفت:  حرارتی  برق  تولید  شرکت  عامل  مدیر 
راندمان نیروگاه های حرارتی برق تا پایان سال 

به 40 درصد افزایش می یابد.
صداوسیما،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
راندمان  اینکه  به  اشاره  با  طلب  طرز  محسن 

نیروگاه های حرارتی برق در سال گذشته برای اولین 
نیروگاه های  تبدیل  افزود:  رسید،  به 39 درصد  بار 
توربین های  از  استفاده  ترکیبی،  سیکل  به  گازی 
و  گازی  واحدهای  ارتقا  جدید،  فناوری  با  گازی 
بازنشسته کردن نیروگاه های فرسوده از برنامه های 

افزایش راندمان در نیروگاه های حرارتی است.
به صنعت  انرژی جدید  ابالغ سند  به  اشاره  با  وی 
راندمان  تا سال 1420  این سند  گفت: طبق  برق 
نیروگاه های حرارتی کشور باید به 50 درصد برسد 
که نیازمند سرمایه گذاری های سنگین خواهد بود.

داد:  ادامه  حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
راندمان نیروگاه های حرارتی در کشورهای پیشرفته 
نزدیک  ما  به کشور  تولید آن ها  جهان که ظرفیت 
است معادل 3۷.3 درصد است و این در حالی است 
 39 ایران  نیروگاه های  در  اکنون  هم  رقم  این  که 
درصد و البته بیشتر از نیروگاه های حرارتی بسیاری 

از کشورهای جهان است.
شده  انجام  ریزی های  برنامه  به  اشاره  با  طرزطلب 
سیکل  نیروگاه  مگاوات   ۷500 اندازی  راه  برای 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  جدید  ترکیبی 
نیروگاه  مگاوات   3500 گذشته،  سال   4 از  افزود: 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  ترکیبی  سیکل 
ساخته شد که امسال تکمیل می شود و البته پیش 
بینی می شود 3500 مگاوات باقی مانده نیز فراهم 
به  درصد  این ظرفیت 4  کامل  با ساخت  که  شود 

راندمان نیروگاه های کشور افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی 
تاکنون سبب صرفه جویی یک میلیارد مترمکعبی 
سوخت شده است، ادامه داد: سال گذشته از محل 
سوخت صرفه جویی شده 200 میلیون یورو معادل 
ارزی از سرمایه گذاران نیروگاه ها به بخش خصوصی 

بازگشت داده شد.

از سوی ساتکاب اعالم شد؛

معرفی 2۷ کاالی دانش بنیان 
»تولیِد باراول« در حوزه انرژی 

های نو
ویژگی  با  کاال  معرفی 2۷  از  مقام مسئول  یک 
در  برق«،  و  »آب  صنعت  در  اول«  بار  »تولید 
قالب قراردادهای خرید تولید بار اول محصوالت 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  به  دانش بنیان 

جمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی 
از ساخت  دفتر حمایت  مدیرکل  نوده،  اکبر رجلی 
ضمن  ساتکاب  شرکت  صادرات  توسعه  و  داخل 
تاکید بر اهمیت شرکت های دانش بنیان در توسعه 
»صنایع آب و برق« گفت: این شرکت، با شناسایی 
استارتاپ های  و  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت 
و  کشور  سطح  در  برق«  و  »آب  صنعت  در  فعال 
اجرای  راستای  در  مذکور،  صنایع  توسعه  هدف  با 

سیاست حمایتی خود حدود 2۷ کاالی دانش بنیان 
را با شاخص »تولید بار اول« در صنایع »آب، برق و 
آبفا« مورد حمایت، جهت حضور در بازار داخلی و 

خارجی قرار داده است.
وی افزود: شرکت های تولید کننده این محصوالت 
بار  تولید  قراردادهای خرید  قالب  در  بنیانی  دانش 
فناوری  علمی  معاونت  به  را  خود  محصوالت  اول، 
ریاست جمهوری معرفی کرده اند. این کاالها توسط 
جمهوری«،  ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  »صندوق 
قالب  در  مالی،  تسهیالت  روش های  از  یکی  به 
و »لیزینگ خرید  بهره«  »وام بالعوض«، »وام کم 
حضور  می گیرند.  قرار  حمایت  مورد  محصوالت« 
شرکت های دانش بنیان در صنایع آب و برق به ویژه 
تقویت  و  موانع  رفع  با  باراولی«  »تولید  شاخص  با 
تحقق  شاهد  و  شده  گسترده تر  حمایتی،  اقدامات 

شعار امسال در عرصه داخلی و خارجی باشیم.
به گزارش وزارت نیرو، ظهور فناوری های جدید در 
بر کمک به حل مسائل  حوزه های تخصصی عالوه 
در  نفس  به  اعتماد  ایجاد  باعث  کشور  مشکالت  و 
راهبردهای  در  آنها  تأثیرگذاری  و  جوان  جامعه 
کشور شده است. شرکت های دانش بنیان به عنوان 
متولیان تولید فناوری به رقابت های اقتصادی ورود 
پیدا کرده اند. شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت 
و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(، نیز در راستای 
شامل  خود  شده  تعریف  پیش  از  اهداف  اجرای 
از شرکت های دانش بنیان و ساخت داخل  حمایت 
عملیاتی  منظور  به  همچنین  و  صادرات  توسعه  و 
بر  مبنی  رهبری،  معظم  مقام  سال  شعار  کردن 
از  حمایت  زدایی ها«،  مانع  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
و  آب  صنایع  در  پژوهشی   – تحقیقاتی  واحدهای 
برق در کشور را سرفصل فعالیت های خود قرار داده 

و اقدام به توسعه آن کرده است.
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متن کامل

صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون  مقام  قائم 
وابسته گفت: امکان اتصال شبکه برق ایران و 
قطر از طریق کابل دریایی با استفاده از ظرفیت 

داخل کشور به طور کامل وجود دارد.
فارس، ۷  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
بین  ویدیو کنفرانسی  ماه سال 1399، جلسه  مهر 
وزیر نیروی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی قطر 
برگزار شد که یکی از مهمترین دستورات این جلسه 
به مسئله اتصال شبکه برق دو کشور با استفاده از 

خط انتقال دریایی اختصاص داشت.
با  ایران  برق  توزیع  و  تولید  شبکه  کلی  طور  به 
با  مقایسه  در  مگاوات  هزار  به 90  نزدیک  ظرفیت 
کشورهای منطقه از توسعه بسیار بیشتری بهره مند 
شده است. تا جایی که این شبکه پتانسیل تبدیل 
شدن به قطب توزیع انرژی برق منطقه را در اختیار 
داشته و می تواند ایران را به بازیگر اصلی منطقه در 

حوزه تامین برق تبدیل کند.
برق  توزیع  و  تولید  قطب  به  ایران  شدن   تبدیل 
اهمیت عمیق سیاست خارجی  بر  منطقه عالوه  در 
و مسئله تامین امنیت انرژی نقش قابل توجهی در 
پیک  میزان  زیرا  دارد،  کشور  انرژی  پایدار  تامین 
مصرف در ایران مرتبط با بازه زمانی خاصی در فصل 
اتصال شبکه برق  تابستان است و در شرایطی که 
ایران و شبکه برق کشورهای همسایه وجود داشته 
انرژی  از  استفاده  با  این میزان پیک مصرف  باشد، 
متفاوتی  انرژی  پیک  که  کشورهایی  سایر  تولید 

نسبت به ایران دارند، تامین می شود.
کردن  ایجاد  مسئله  اخیر،  سال های  در  متاسفانه 
زیرساخت های الزم به منظور تبدیل شدن ایران به 
قطب انرژی کشور جدی گرفته نشده اما کشورهای 
را  فراوانی  اقدامات  ایران  جایگزینی  برای  منطقه 
آلمان  زیمنس  شرکت  مثال  برای  داده اند.  صورت 

افغانستان  کشور  شدن  تبدیل  قراردادی،  قالب  در 
به قطب توزیع برق منطقه آسیای مرکزی را هدف 
قالب  در  آمریکا  الکتریک  جنرال  شرکت  یا  گرفته 
کشور  انرژی  زیرساخت های  متعدد  قراردادهای 

عراق را گسترش می دهند.
و  ایران  برق  اتصال شبکه  در چنین شرایطی خبر 
گام  می تواند  دریایی  انتقال  از خط  استفاد  با  قطر 
ایران  ابتدایی برای بازگشت به مسیر تبدیل شدن 
مزایای  تمام  از  استفاده  و  منطقه  انرژی  قطب  به 

مذکور تبدیل شود.
با در  برق کشور  از طرفی بخش خصوصی صنعت 
دست داشتن 60 درصد از تولید برق کشور می تواند 
شدن  تبدیل  هدف  تحقق  در  موثری  بسیار  نقش 
ایران به قطب انرژی منطقه ایفا کند و بازوی اصلی 

حاکمیت در این زمینه باشد.
مد  حالی  در  قطر  و  ایران  برق  اتصال شبکه  بحث 
نظر دو کشور قرار گرفته که این مسئله در مرحله 
مطالعه قرار دارد و امید است هرچه زودتر به نتیجه 

قطعی و شروع عملیات اجرایی آن نزدیک شویم.
پیرامون  گفتگو  منظور  به  ارتباط  همین  در 
و  ایران  برق  شبکه  اتصال  اهمیت  و  امکان سنجی 
به سراغ علیرضا  انتقال دریایی  از طریق خط  قطر 
و  انرژی  فدراسیون صادرات  مقام  قائم  غفوری فرد، 
صنایع وابسته رفتیم تا به بحث پیرامون این موضوع 

بپردازیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

فارس: مدتی پیش در دیدار مجازی رضا اردکانیان 
وزیر نیروی ایران و سعد شریده الکعبی، وزیر مشاور 
برق  اتصال شبکه  امکان  بحث  قطر  انرژی  امور  در 
ایران به قطر از طریق کابل دریایی مطرح شد، به 
از نظر شما اجرای چنین پروژه هایی در  طور کلی 
سطح کالن چگونه ارزیابی می شود و اساسا چه آثار 

و پیامدهای مثبتی را برای کشور به همراه خواهد 
داشت؟

در  مثبت  گام  قطر،  و  ایران  برق  شبکه  *اتصال 
تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه

غفوری فرد: پرونده اتصال شبکه برق کشورها به یک 
دیگر در سطح منطقه ای و جهانی با محوریت تامین 
پایدار انرژی مسئله بسیار مثبتی تلقی می شود. این 
مسئله در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی به جهت 
تفاوت در افق و ساعت بسیار موثر است. شما توجه 
کشور  یک  در  انرژی  مصرف  پیک  الزاما  که  کنید 
تطبیقی با حداکثر تولید ندارد و این پوشش تامین 
از  تولید  میزان  و  مصرف  پیک  التفاوت  مابه  برق 
طریق تبادل انرژی با سایر کشورهایی که به جهت 
اختالف ساعت، پیک مصرف برق متفاوت دارند، به 

راحتی امکان پذیر است.
برای مثال در کشورهای شمالی، در مقاطعی تولید 
برق هیدرولیک زیاد داریم و آن ها برق مازاد دارند، 
تابستان،  فصل  در  و  زمان  همان  در  که  حالی  در 
کشور ما در پیک مصرف برق به سر می برد و نیاز 
به برق دارد. در شرایطی که امکان تبادل انرژی از 
راحتی  به  مهیا شود،  برق  اتصال شبکه های  مسیر 
انرژی  منابع  تمامی  از  بهینه  استفاده  با  می توان 
مهیا  منطقه  در  پایدار  برق  تامین  برای  را  شرایط 
با در  ایران و قطر  برق  اتصال شبکه  بنابراین  کرد. 
نظر گرفتن فضای عنوان شده اتفاقی بسیار مثبت 

و مفید است.
سایه  و  عراق  برق  بازار  میلیون دالری   2 *فرصت 

سنگین بی توجهی مسئوالن
فارس: اگر به فضای رسانه ای حوزه انرژی کشورهای 
منطقه توجه کنیم، متوجه حجم باالی فعالیت در 
زمینه پروژه های مشترک صنعت برق هستیم، برای 
قراردادهای متعددی  آمریکایی ها  و  آلمانی ها  مثال 

باتری به باتری برق ایران و قطر در آینده نزدیک

پروژه اتصال شبکه توزیع برق دو کشور آغاز می شود؟

https://www.farsnews.ir/news/14000126000583/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
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محدودیت  روشنایی تهران با هماهنگی پلیس انجام 
شد

چراغ همه معابر از 14 بهمن 
روشن است

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق تهران گفت: همه خاموشی های معابر 
پلیس  کامل  با هماهنگی  بهمن ماه  پایتخت در 

انجام شد.
به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
و  بـرداری  بهـره  معـاون  منصـوری،  حمیدرضـا 
دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تهـران 
بـزرگ در واکنـش بـه خبر فـوت 26 نفـر در تهران 
بـه دلیـل خاموشـی در خیابان هـا و بزرگراه هـای 
بـه  گذشـته  سـال  زمسـتان  در  گفـت:  پایتخـت، 
تولیـد  بـرای  سـوخت  تامیـن  محدودیـت  علـت 

بـرق نیروگاه هـا، حـدود سـه هفتـه مجبور شـدیم، 
روشـنایی معابـر و بزرگ راه هـای عریضی کـه تردد 

پیـاده در آن هـا کمتـر بـود را محـدود کنیـم.
شـرکت  دیسـپاچینگ  و  بـرداری  بهـره  معـاون 
توزیـع نیـروی بـرق تهـران بـزرگ، در بیـان اینکه 
محدودیـت روشـنایی معابـر بـه دلیـل تامیـن برق 
پایـدار واحدهـای مسـکونی در بـازه زمانـی مذکور 
ایـن  مجمـوع  خوشـبختانه،  گفـت:  افتـاد،  اتفـاق 
اتفاقـات منجـر بـه آن  شـد کـه گرفتـار خاموشـی 

گسـترده و طوالنـی نشـویم.
*محدودیـت  روشـنایی تهـران بـا هماهنگی پلیس 

انجام شـد
وی بـا اشـاره بـه اینکـه همـه خاموشـی های معابر 
بـا هماهنگـی کامل پلیس انجام شـد، افـزود: برای 
مثـال در بزرگ راه آزادگان به علـت مخالفت پلیس 
بـا محدودیت روشـنایی هیچگونه خاموشـی اعمال 
نشـد و ایـن اتفـاق در سـایر معابـر پرخطـر مد نظر 

پلیـس نیز تکرار شـد.
منصـوری در پایـان با اشـاره به اینکـه از 14 بهمن 
دیگـر خاموشـی در سـطح معابـر نداشـتیم، تاکیـد 
کـرد: در حـال حاضـر وضعیـت نرمـال روشـنایی 
در همـه معابـر وجـود دارد و از شـهروندان عزیـز 
مشـاهده  را  مـوردی  خاموشـی  اگـر  می خواهـم، 
کردنـد، از طریـق پل هـای ارتباطـی نظیـر برنامـه 
بـرق مـن اطـالع دهند تـا در اسـرع وقت با شـکل 

گیـری ارتبـاط دوجانبـه ایـن مشـکل رفـع شـود.
الزم بـه تاکیـد اسـت، پیـش از ایـن رئیـس پلیس 
راهـور تهران گفته بود، در بهمن سـال گذشـته 26 
نفـر در پایتخـت به دلیـل خاموشـی در خیابان ها و 
بزرگراه هـای پایتخـت جـان خود را از دسـت دادند 
کـه ایـن خبـر بازتـاب گسـترده ای در رسـانه های 

بیگانـه پیـدا کرد.

 امضای تفاهم نامه بین ساتبا 
و وزارت بهداشت برای توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر
انرژی های  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه 
و  برق)ساتبا(  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
توانایی  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  به منظور 
طرفین جهت اجرای پروژه های مدیریت مصرف 
انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به 

امضا رسید.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
معاون  ساتکین،  محمد  میان  همکاری  تفاهم نامه 
وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا و سید کامل تقوی 
برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون  نژاد، 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور 
و  جانبه  دو  همکاری  برای  مناسب  زمینه  ایجاد 
برای  طرفین  توانایی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
اجرای پروژه های مدیریت انرژی، اجرای معیارهای 

مصرف انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 
آموزش  مراکز  و  بیمارستان ها  ساختمان ها،  در 

پزشکی مبادله شد.
اصلی  واحد  فعالیت  چارچوب  و  ساختار  طراحی 
انرژی،  مدیریت  واحدهای  ایجاد  انرژی،  مدیریت 
ارائه مشاوره و نظارت فنی و کارشناسی در خصوص 
مشاوره  ارائه  خورشیدی،  پنل های  از  استفاده 
حرارت  و  برق  همزمان  تولید  واحدهای  ایجاد  در 
)CHP(، ارائه مشاوره در اجرای استاندارد برچسب 
انرژی در ساختمان های وزارت بهداشت و واحدهای 
و  آموزشی  دوره های  برگزاری  همچنین  و  تابعه 
از  انرژی  مصرف  مباحث  با  مرتبط  سمینارهای 
این  تعهد سازمان ساتبا در  جمله موضوعات مورد 

تفاهم نامه به شمار می آید.
بر اساس این گزارش، استفاده از پنل های خورشیدی 
به منظور رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل، رعایت 
و  بازسازی  برنامه های  در  صرفه جویی  ضوابط 
ایجاد  موجود،  تاسیسات  و  ابنیه  اساسی  تعمیرات 
بسترهای الزم برای اجرای پروژه بهینه سازی مصرف 
انرژی در ساختمان نمونه، تخصیص اعتبارات الزم 
بهبود  و  اصالح  با  مرتبط  پروژه های  اجرای  جهت 
مصرف انرژی، بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و 
سربازان فارغ التحصیل انرژی در واحدهای مدیریت 
انرژی وزارت بهداشت از دیگر موارد توافق شده در 

این تفاهم نامه عنوان شده است.
نشان  تحقیقات  نتایج  است،  حاکی  گزارش  این 
در  باالیی  بسیار  پتانسیل  از  بیمارستان ها  می دهد 
انرژی  بهره وری  افزایش  و  انرژی  مصرف  کاهش 
برخوردار بوده و مداخله هوشمندانه در آنها می تواند 
جاری  هزینه های  کاهش  در  توجهی  قابل  تأثیرات 
انرژی  مصرف  مدیریت  همچنین  و  بیمارستان ها 

داشته باشد.
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متن کامل

روش جدید استخراج ارز دیجیتال 
در ایران 

حمیدرضا صالحی اظهار کرد: بر اساس آنچه که 
وزارت نیرو اعالم کرده، از سویی به افراد اعالم 
شده که می توانند در صورت مشاهده ماین کردن 
دیگر  سوی  از  و  دهند  اطالع  را  آن  غیرقانونی 
انرژی تجدید پذیر مانند پنل  از  بحث استفاده 
خورشیدی برای استخراج ارز دیجیتال به عنوان 
گزینه جدید مطرح است که باید برای اجرای آن 

برنامه ریزی جدید داشت.
اتاق  عضو  کرد:  مطرح  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
بازرگانی تهران می گوید برای کاهش فشار بر شبکه 
برق در فرایند ماین)استخراج( ارز دیجیتال می توان به 

روش های دیگری نیز فکر کرد.
که  آنچه  اساس  بر  کرد:  اظهار  صالحی  حمیدرضا 
وزارت نیرو اعالم کرده، از سویی به افراد اعالم شده که 
می توانند در صورت مشاهده ماین کردن غیرقانونی آن 
را اطالع دهند و از سوی دیگر بحث استفاده از انرژی 
تجدید پذیر مانند پنل خورشیدی  برای استخراج ارز 
دیجیتال به عنوان گزینه جدید مطرح است که باید 

برای اجرای آن برنامه ریزی جدید داشت.
استخراج  غیرقانونی  فرایند  کشف  نحوه  درباره  وی 

احتماال  عادی  افراد  برای  داد:  توضیح  دیجیتال،  ارز 
ندارد  راه دیگری وجود  ماینر،  جز مشاهده مستقیم 
اما در شبکه برق وقتی یک واحد مسکونی یا اداری 
ماینر نصب می کند از نظر میزان بار مصرفی، مشخص 
می شود و وزارت نیرو می تواند این موضوع را رصد کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته برخی افراد از 
ماینرهای کوچک استفاده می کنند که مصرف برقشان 
در حد کولرهای گازی است اما در نهایت با رصد دقیق 

امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.
انرژی  از  استفاده  برای  جدید  طرح  درباره  صالحی 
خورشیدی برای ماین کردن ارز دیجیتال نیز بیان کرد: 
مشکل اصلی پنل های خورشیدی این است که در طول 
روز تنها چند ساعت امکان به وجود آوردن برق دارند اما 
ماینرها به شکل دائم از شبکه استفاده می کنند. در این 
مسیر عقد قراردادهای مشخص و تعهد به تامین انرژی 
می تواند هم موضوع را شفاف کند و هم مشکلی برای 

استخراج ارز ایجاد نکند.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو روز گذشته اعالم کرد: 
تامین برق از طریق الف( سرمایه گذاری در طرح های 
طریق  از  برق  تامین  ب(  برق،  مصرف  سازی  بهینه 
نیروگاههای تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، ج( 
اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق و یا د( با 
نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، چهار روش 
تعریف شده ای است که متقاضیان می توانند برای 

تامین برق مراکز خود یکی از آنها را انتخاب کنند.
در ماه های گذشته بحث هایی درباره استفاده از پنل های 
خورشیدی برای استخراج ارز دیجیتال مطرح شده که 
با توجه محدودیت زمانی استفاده از آنها و نیاز شبانه 
ابهام هایی در این زمینه باقی  روزی ماینرها به برق، 
مانده اما با توجه به تجدید پذیر بودن انرژی آن، در 
صورت حل کردن معضالت، می تواند به گزینه ای جدید 

در این حوزه بدل شود.

بسته سیاستی برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال های 

139۷ تا 1400 تصویب شد
بانک مرکزی امروز پنجشنبه 26 فروردین 1400 
حاصل  ارز  برگشت  سیاستی  بسته  کرد  اعالم 
تصویب  به   139۷-1400 سال های  صادرات  از 
کمیته ماده )2( مصوب شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی رسیده است.
چهاردهمین   )2( ماده  کمیته  جلسه  تشکیل  با 
تاریخ  در  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه 
21 فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته 
سال های  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  سیاستی 

1400-139۷ به تصویب رسید.
بانک  از  نقل  به  تهران  بازرگانی  اتاق  گزارش  به 
مرکزی مهمترین رئوس این بسته سیاستی به شرح 

زیر است:
سال   صادرات  از  ارزی حاصل  تعهدات  ایفای  الف( 

:139۷
ریالی  فروش  به  نسبت  که  صادرکنندگانی   - 1
 139۷.01.22 زمانی  بازه  در  صادراتی  کاالهای 
اقدام  افغانستان  و  عراق  به   139۷.05.16 لغایت 
اطالعات  ثبت  به  نسبت  مقرر  موعد  در  و  کرده 
اقدام  تجارت  جامع  سامانه  در  خود  ریالی  فروش 
نکرده اند، حداکثر تا 1400.03.31 فرصت دارند تا 
با ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع 
تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام 

کنند.
ریالی  فروش  به  نسبت  که  صادرکنندگانی  تبصره: 
بازه  در  کشورها  سایر  به  خود  صادراتی  کاالهای 
مستندات  ارائه  از  پس  کرده اند،  اقدام  فوق  زمانی 
تایید  صورت  در  ارزی،  اقدام  کمیته  دبیرخانه  به 

نسبت  ارزی،  اقدام  کمیته  توسط  مهلت  تعیین  و 
سامانه  در  خود  ریالی  فروش  اطالعات  ثبت  به 
از  گروه  این  ارزی  تعهدات  و  اقدام  تجارت  جامع 

صادرکنندگان رفع خواهد شد.
2 - در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال، 
 139۷ سال  صادراتی  پروانه  دارای  صادرکنندگان 
شروط  رعایت  با  مربوطه  ارزی  تعهد  رفع  امکان 
تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل 
فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل 
بازپرداخت  هم گروه،  شرکت های  و  خود  صادرات 
به  سنا  سامانه  در  ارز  فروش  و  ارزی  بدهی های 
شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای 
ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه  امر  این 
به   1400.04.31 تا  حداکثر  مربوطه  مستندات  با 
کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت 
رفع  امکان  کمیته،  تایید  با  متعاقبا  است،  ضروری 
تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.
ب( ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های 

139۸-1400
1-صادرکنندگان سال 139۸ تا پایان تیرماه 1400 
ماه  پایان شهریور  تا  و صادرکنندگان سال 1399 
تعهدات  ایفای  با  تا  داشت  خواهند  مهلت   1400
ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند 
شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی 
ایفای  مهلت  به  ارتباطی  و  است  صادرکنندگان 
 )4( بند  در  مندرج  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات 

مصوبه 1۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.
2- صادرکنندگان سال های 139۸ و 1399 مکلفند 
90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعالمی توسط 

گمرک ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.
به  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  روش های  ج( 

چرخه اقتصادی:

http://www.tccim.ir/story/?nid=67852
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رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران

قوانین کشور باید در حمایت از 
سرمایه تجار باشد

به گفته جمشید نفر بانک مرکزی بر تمامی نقل 
تصمیم های  اما  دارد  نظارت  پولی  انتقاالت  و 
اگر  شود  اتخاذ  درست  زمان  در  باید  درست 
آثار  تصمیم درست در زمان غلط گرفته شود 

سوء خواهد داشت.
جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی 
اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارها و اختیاراتی 
برای کنترل نقدینگی در کشور در دست دارد، عنوان 
کرد:  بانک مرکزی اقدامات مناسبی برای کنترل بازار ارز 
و نقدینگی انجام داده است. در گذشته ای نه چندان دور 
میلیاردها دالر ارز از کشور خارج می شد و هیچ اثری از 

این جابه جایی به جای گذاشته نمی شد اما با تمهیدات 
بانک مرکزی شرایط سفته بازی و جابه جایی پول در 

مقایسه با گذشته سخت شده است.
وی با بیان اینکه با اقدامات بانک مرکزی ایجاد اختالل 
در بازار مالی کشور سخت شده است، اظهار کرد:  بانک 
پولی  انتقاالت  و  نقل  و  تمامی حساب ها  بر  مرکزی 
نظارت دارد اما تصمیم های درست باید در زمان درست 
اتخاذ شود اگر تصمیم درست در زمان غلط گرفته شود 

آثار سوء خواهد داشت.
نفر با بیان اینکه هدف از اختصاص ارز برای واردات 
قیمت  با  گوشت  و  مرغ  که  بود  آن  دامی  نهاده های 
مناسب به دست مردم برسد اما این هدف محقق نشده 
است، تصریح کرد: رئیس مجلس در محفلی اعالم کرده 
بود که با یارانه هایی که به نهاده ها داده می شود، قیمت 
این اظهارنظر  باید حدود 9 هزار تومان باشد و  مرغ 
موجب شد تا برخی از مرغداران اعالم کنند که حاضر 
هستند کل مرغداری خود را در اختیار بگذارند تا قیمت 
تمام شده تولید محاسبه شود. طبیعی است که تنها با 
قیمت نهاده نمی توان درباره قیمت تمام شده نهایی مرغ 

یا گوشت اظهار نظر کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران 
نه  باشد  کارشناسی  باید  اظهارات  کرد:  خاطرنشان 
شعارگونه و طبیعی است که اظهاراتی از این دست 
مشکالت  و  مسائل  با  که  تولیدکنندگان  از  را  مردم 

بسیاری هم مواجه هستند بی اعتماد می کند.
وی افزود:  جوسازی علیه صادرکنندگان تا آنجا پیش 
رفته است که گرانی سیب و خیار و گوجه و بسیاری از 
اقالم به صادرات نسبت داده می شود و صادرکنندگان 
ترجیح می دهند که از صادرات دست بکشند. نکته مهم 
این است که قوانین کشور باید در حمایت از سرمایه 
تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان باشد تا سرمایه در جای 

درست هزینه کرده و نتیجه مناسب ببینند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران توضیح داد:

تعیین تکلیف تمامی 
صادرکنندگان با بسته سیاستی 

جدید بانک مرکزی
محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
با تشریح بسته  اتاق تهران،  و توسعه صادرات 
ارز  بازگشت  مورد  در  مرکزی  بانک  سیاستی 
حاصل از صادرات، عنوان کرد که نکته مثبت این 
بسته، تصویب آن در فروردین ماه و اعتبار آن 
تا پایان سال جاری است. ضمن این که تمامی 
صادرکنندگان در این بخشنامه تعیین تکلیف 
شده اند از جمله صادرکنندگان با فروش ریالی 
وضعیت  این  از  پیش  که   9۷ سال  ابتدای  در 

نامشخصی داشتند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل 
مرکزی  بانک  توسط  گذشته  روز  که  صادرات  از 
تصویب و ابالغ شد، توضیح داد که دارندگان تعهد 
ارزی سال9۸ و99 در صورت رفع تعهد از معافیت 

مالیاتی برخوردار می شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران به نقل 
از خبرگزاری مهر، محمد الهوتی با اشاره به ابالغیه 
جدید بانک مرکزی در خصوص روش های بازگشت 
ارز صادراتی 1400 گفت: از سال 9۷ موضوع تعهد 
ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و 
فعاالن اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان 
تبدیل شده و چندین و چند بخشنامه پی در پی از 
سوی بانک مرکزی صادر شد که به دلیل ناکارآمدی 

با بخشنامه های جدیدی جایگزین شده است.
در  افزود:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 

به  رئیس جمهور  دستور  باعث  اتفاقات  این  نهایت 
معاون اقتصادی خود شد که به ابالغیه 1۷۷ ستاد 
 99 سال  ماه  آبان  در  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
اقتصادی،  فعاالن  نظر  به  زمان  این  در  شد.  منتج 
رفع  که  بود  مهمی  موضوعات  از  یکی  ابالغیه  این 
بسیاری از مشکالت صادرکنندگان در آن دیده شده 
بود، اگرچه همچنان ابهاماتی نیز در پی داشت که 

عماًل اجرای این ابالغیه را بالاثر می کرد.
باید  موضوعاتی  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
تا  می گرفت  قرار  اصالح  مورد  ابالغیه  این  در 
صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف 
خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت 
اقتصادی  هماهنگی  که ستاد  اختیاری  به  توجه  با 
دولت برای موضوع صادرات و واردات کاال از محل 
ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده 
اقدام  کمیته  در  ابالغیه  این  اصالح  موضوع  بود، 
کار  دستور  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  ارزی 

قرار گرفت.
در  متعدد  جلسات  برگزاری  الهوتی،  گفته  به 
پیشنهادات  ارائه  به  ارزی منجر  اقدام  قالب کمیته 
هماهنگی  ستاد  به  کمیته  این  از سوی  بندی   13
به  پیشنهادات،  این  البته  که  شد  دولت  اقتصادی 
امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور 
تجارت،  توسعه  سازمان  ایران،  گمرک  مالیاتی، 
معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر 
به  ماه   4 آن  بررسی  متأسفانه  اما  رسید؛  اتاق  سه 
رؤسای  مکاتبه ای که  با  نهایت  در  و  انجامید  طول 
اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رئیس جمهور  سه 
صورت دادند، موضوع در معاونت اقتصادی ریاست 
در  نهایت،  در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  جمهوری 
بود،   1۷۷ ابالغیه  بر  مکملی  که  ابالغیه   15 بند 
کمیته ماده 2 مکلف شد که ظرف مدت یک هفته 
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در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق تهران مطرح 
شد

پیشنهاد مشارکت 
بخش خصوصی در مذاکرات 
سند همکاری ایران و چین

در نشست مشترک دو کمیسیون »بازار پول و 
سرمایه« و »انرژی و محیط زیست« اتاق تهران 
موضوع برنامه همکاری ایران و چین مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
و  و»انرژی  سرمایه«  و  کمیسیون»بازارپول  دو 
محیط زیست« اتاق تهران در یک نشست مشترک 
در  خود  نظرات  و  دیدگاه ها  طرح  به  آنالین  و 
به  ایران و چین که  مورد سند همکاری 25 ساله 
تازگی و با حضور مقامات چینی در ایران به امضا 
موضوع،  این  بررسی  و  بحث  پرداختند.  رسیده، 
اتاق  کمیسیون  دو  مشترک  جلسه  در  آن  از  پس 
ماه های  تهران طی  اتاق  که  تهران صورت گرفت 
تشکیل  را  خبرگان  از  متشکل  ای  کمیته  گذشته 
داده تا محتوای این سند را که از منابع غیررسمی 
تعدادی  دهد.  قرار  واکاوی  مورد  گرفته  اختیار  در 
دو  در جلسه مشترک  این کمیته، حاال  اعضای  از 
را  یافته های خود  تا  کردند  پیدا  کمیسیون حضور 
با سایر اعضای کمیسیون در میان بگذارند. جملگی 
همکاری  که سند  داشتند  تاکید  نکته  این  بر  آنها 

راهبردی  سند  یک  مرحله  این  در  چین  و  ایران 
است؛ اما نگرانی عمده آنها معطوف به عدم مشورت 
با بخش خصوصی به ویژه در مراحل بعدی  دولت 
و  قراردادها  احتماال  که  است  همکاری  برنامه  این 
تفاهمنامه های همکاری منعقد خواهد شد. در واقع 
در  رویه  این  که  دارد  وجود  آن  بیم  آن ها  نظر  از 
زمان انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادها نیز ادامه یابد. 
از این رو، اعضای این دو کمیسیون بر این موضوع 
تاکید داشتند که محتوای این سند باید برای مردم 

منتشر شود.
رئیس  مستوفی،  فریال  جلسه،  این  ابتدای  در 
ارائه  به  تهران  اتاق  و سرمایه  پول  بازار  کمیسیون 
چین  و  ایران  همکاری  سند  مورد  در  توضیحاتی 
چین  و  ایران  همکاری  برنامه  گفت:  و  پرداخت 
مطرح  مختلف  محافل  در  که  است  سال  حدود5 
این  بحث  جاری  ژانویه سال  از  البته  و  است  شده 
از  پس  بحث ها،  این  درادامه  شد.  داغ تر  همکاری 
در  چین  و  ایران  سال   25 همکاری  سند  تصویب 
با حضور  نیز کمیته ای  تهران  اتاق  هیات دولت،در 
خبرگان تشکیل شد تا ماهیت این همکاری مورد 

واکاوی قرار گیرد.
 او با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی طی چهار 
ماه توسط این کمیته گفت: نسخه 1۸ صفحه ای از 
این سند به دستمان رسید و باید بگویم که در آن 
مواردی نظیر خرید نفت ایران با تخفیف یا اجرای 
پروژه ها با تخفیف مشاهده نشد. این 1۸صفحه،حتی 
بیان کننده  بیشتر  و  نبود  هم  تفاهمنامه  قالب  در 
آرزوهای دو طرف برای همکاری های دو جانبه بود.

صورت  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مستوفی 
سند،  این  ذیل  همکاری  قراردادهای  تنظیم 
داد:  شود،ادامه  تنظیم  برد-برد  قراردادهایی  باید 
اما  است؛  پسندیده  امری  کشورها  میان  همکاری 

ضعیف ترین  در  اکنون  ایران  که  داشت  توجه  باید 
وضعیت است و در این شرایط طرف مقابل می تواند 
امتیازات بیشتری بگیرد. از این رو در  صورت انعقاد 
قراردادهای همکاری، الزم است که دولت از مشاوره 
شرکت های معتبر حقوقی بهره بگیرد. در عین حال 
این  ذینفع  نیز  خصوصی  بخش  اینکه  به  توجه  با 
قراردادهاست، باید در مذاکرات حضور داشته باشد.
اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مستوفی 
و  ایران  همکاری  سند  جزییات  انتشار  لزوم  به 
مبنی  خارجه  امور  وزارت  توجیه  گفت:این  چین 
سند  این  جزییات  انتشار  به  مایل  چین  اینکه  بر 
نیست،پذیرفتنی نبوده و این سند برای مردم ایران 
که صاحب این سند هستند باید منتشر شود. رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه 
با بیان اینکه سند همکاری ایران و چین، از سوی 
مورد  منظر  هشت  از  خبرگان  حضور  با  کمیته ای 
حوزه ها  این  داد:  ادامه  است،  گرفته  قرار  بررسی 
تمرکز  با  همکاری  بانکی،  پولی و  حوزه های  شامل 
بر توسعه زیرساخت های ریلی، جاده ای و هوایی، 
همکاری در زمینه انرژی، همکاری در زمینه تجارت 
با تمرکز بر صادرات فنی و مهندسی معدن، توسعه 
فناوری در حوزه ارتباطات، سالمت و محیط زیست 
مستوفی  می شود.  بین الملل  روابط  توسعه  نیز  و 
را  پیشنهادهایی  تهران  اتاق  که  گفت  همچنین 
در مورد این سند همکاری به مقامات ذیربط ارائه 
زمینه  پیشنهادها،  این  از  بخشی  در  کرده است که 
موجب  که  مشترک  گذاری  سرمایه  برای  سازی 
ارزش افزوده باالتر برای تولیدات، اشتغال بیشتر و 

نیز رشد اقتصادی می شود، توصیه شده است.

کشور  هر  یا  چین  داد  اجازه  نباید  هرگز  افزود:  او 
دیگری، از مواد خام ایران برای رونق اقتصاد خود 

بهره بگیرد و چنانچه چین قصد سرمایه گذاری در 
صنایع نفت و گاز ایران را دارد، این سرمایه گذاری 
باید به سمت صنایع پایین دستی که ارزش افزوده 
دارد،   همراه  به  کشور  برای  را  بیشتری  اشتغال  و 

سوق پیدا کند.
 مستوفی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا 
کشور چین بدون رفع تحریم های ایران و نیز بدون 
الحاق ایران بهFATF آمادگی همکاری اقتصادی با 

ایران را خواهد داشت؟
انتقال دانش صنعتی چین به پروژه های ایرانی

رییس کمیسیون  پدیدار،  رضا  این جلسه،  ادامه  در 
انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه 
مورد  در  مناسب،  استراتژی  یک  طراحی  بدون 
به نقطه مطلوب نخواهیم رسید،  با چین  همکاری 
نفتی  های  شرکت  فناوری  انتقال  موضوع  گفت: 
چینی به ایران بسیار حایز اهمیت است، اما منطق 
حاکم بر چین به گونه ای است که به کشور مقابل 
اجازه نزدیک شدن به مرز دانش خود را نمی دهد. 
سند  این  قالب  در  که  است  این  انتظار  رو  این  از 
این  همکاری و قراردادهای ذیل آن،دانش صنعتی 
کشور به پروژه های ایران منتقل شود. اودر بخشی 
در  آنچه  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  این جلسه  از 
مورد  راهبرد  عنوان  به  باید  همکاری  برنامه  این 
توجه قرارگیرد،ارتقا فناوری،توسعه دانش بنیان ها، 
زمینه  آمدن  فراهم  و  مشترک  های  پروژه  اجرای 

تامین مالی پروژه ها است.
تجربه عسلویه تکرار نشود

در ادامه رضا طبیب زاده، عضو کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه نسخه ای 
که در دسترس اتاق تهران قرار گرفته توسط وزارت 
صمت و وزارت امور خارجه تنظیم شده است، ادامه 
داد:گفته می شود که این سند نوعی نقشه راهبردی 

http://www.tccim.ir/story/?nid=67868
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یادداشت

متن کامل

موفق ترین خرده فروش ها به دنبال روش های ارتباطی 
جدید با مصرف کننده هستند

خریدهای »فیجیتالی« در راه 
است

 سبک خرید مردم جهان که در سال اول کرونا با 
سرعت زیاد از مراجعه های فیزیکی به سفارش های 
می شود.  متحول  هم  باز  کرد،  پیدا  تغییر  آنالین 
بررسی  با  مک کینزی  ارشد  مدیران  از  تیم  یک 
 ،2030 تا  کرده اند  پیش بینی  خرده فروشی  آینده 
خریدهای  جایگزین  »فیجیتالی«  خریدهای 
است  قرار  فروش  مدیران  می شوند.  »دیجیتالی« 

»فروشنده های شخصی« به کار بگیرند.
خریدهای »فیجیتالی« در راه است

کرده  متحول  را  خرده فروشی  بازی  فضای  کرونا 
آنهایی هستند که  است. موفق ترین خرده فروش ها 
برنامه های  به  با روی آوردن  به شیوه های جدید و 
داخل  و  فراگیر  کانال های  دیجیتال،  تکنولوژیک 
فروشگاهی، با مصرف کننده ارتباط برقرار می کنند. 
مورد  در  مختلف  کارشناسان  نظر  مطلب،  این  در 
تجربه خریداران و تکنولوژی خرده فروشی در دهه 

پیش رو را می خوانیم.
خرید از طریق کانال های فراگیر در 2030

ظهور بدون توقف تجارت الکترونیک، تجزیه و تحلیل 

شخصی سازی  بوهای  و  صداها  مشتری،  پیچیده 
شما  اولویت های  که  دیجیتال  مانکن های  شده، 
روش های  و  می دانند  کفش  و  لباس  خرید  در  را 
ارسال کاالی اتوماتیک، اینها فقط بخشی از عواملی 
رو  پیش  سال های  در  را  خرید  تجربه  که  هستند 
از مدیران  شکل می دهند. در این بخش چهار نفر 
مورد  در  را  خود  چشم اندازهای  مک کینزی،  ارشد 

آینده خرده فروشی به اشتراک می گذارند. 
اریک  فیزیکی-دیجیتال،  خرید  تجربه  مورد  در 

هازان 
دنیای  به  ورود  درحال  می گوید:   ،)Eric Hazan(
دیجیتال  و  فیزیکی  یعنی  هستیم-  »فیجیتال« 
یا  فیزیکی  دنیای  که  جایی  همزمان؛  به طور 
وجود  خرده فروشی  مورد  در  تنهایی  به  دیجیتال 
به هم مرتبط هستند. بیش  این دو کامال  و  ندارد 
در  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  درصد   40 تا   30 از 
آسیا به صورت آنالین به فروش می رسند. این رقم 
 10 بنابراین  کرد.  خواهد  بیشتری  رشد  آینده  در 
سال دیگر، برای یکسری دسته بندی های محصولی 
بود  خواهد  آنالین  به صورت  عمدتا  فروش  خاص، 
و  نمایشی  جنبه  بیشتر  فیزیکی  خرده فروشی  و 
 Praveen( آدی  پراوین  »شوروم« خواهد گرفت. 
دیگر  فروشگاه ها  شلوغی  که  است  معتقد   ،)Adhi
همان طور  شد.  خواهد  حذف  همیشه  برای  تقریبا 
شاهد  الکترونیک  تجارت  سوی  به  تحول  در  که 
به  تمایلی  اصال  دیگر  مشتریان  از  بخشی  هستیم، 
قبل،  مثل  دیگر  یا  ندارند  فروشگاه ها  به  زدن  سر 
به  توانایی  بنابراین  نمی روند.  فروشگاه  به  زیاد 
حداکثر رساندن ارزش هر بار مراجعه به فروشگاه، 
 Kelsey( کلسی رابینسون  می شود.  مهم  بسیار 
Robinson( می گوید مشتری  که در سال 2030 
پا به یک فروشگاه می گذارد، حسی ترکیبی از انگیزه 

و  یا دوستان  اجتماعی  تایید رسانه های  و  شخصی 
خانواده که حتی نزدیک او نیستند، خواهد داشت. 
و ساجال کولی )Sajal Kohli( معتقد است بخش 
زیادی از سرمایه گذاری منابع- چه سرمایه انسانی 
کردن  باز  از  دالر-  به  سرمایه ای  هزینه های  چه  و 
تغییر  تکنولوژی  سمت  به  فیزیکی  فروشگاه های 

مسیر خواهد داد. 
مشتری  برای  صرفا  که  فروشگاه هایی  مورد  در 
در  می کند  فکر  رابینسون  شده اند،  متناسب سازی 
نکردنی  باور  طرزی  به  کردن  خرید   2030 سال 
نماینده های  که  طوری  می شود،  شخصی سازی 
دوست  یک  مثل  را  ما  فروشگاه،  یک  در  فروش 
شخصی  مد  متخصص  یک  مثل  شاید  یا  نزدیک 
او همچنین فکر  می شناسند و راهنمایی می کنند. 
یک  شده،  شخصی سازی  تدارک  و  تهیه  می کند 
مفهوم در سال 2030 است که ممکن است حتی 
زودتر اتفاق بیفتد: من می خواهم محصوالتم چطور 
این  از  جلوتر  چطور  خرده فروش  و  برسد  به دستم 
موضوع خبر دارد و هر چه سریع تر به آدرس دقیق 
من- چه از طریق کانال های خودشان و چه از طریق 

کانال های شرکایشان- می فرستد؟
وارد  اینکه  محض  به  موقع  آن  تا  می گوید،  کولی 
فروشگاه شوید، می فهمند آخرین باری که مراجعه 
نیازهای  بنابراین،  و  بوده  زمانی  چه  بودید  کرده 
جدید شما چیست. آیا باید این محصول را دوباره 
اصلی  دلیل  این  البته  بدهند؟  سفارش  شما  برای 
می شود  چون  نیست،  فروشگاه ها  به  ما  مراجعه 
اینکه  دلیل  داد.  انجام  هم  موبایل  طریق  از  را  آن 
را  ما  که  است  این  می کنیم  مراجعه  فروشگاه  به 
که  جدید  برندهای  و  جدید  محصوالت  معرفی  با 
جذب  شده اند،  متناسب سازی  ما  خواسته های  با 

می کنند. 

هازان می گوید، اگر در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری 
نکنید، اگر در شخصی سازی سرمایه گذاری نکنید، 
زیاد  بسیار  می کنند،  ایجاد  بقیه  که  ورودی  موانع 
خواهد شد. آدی معتقد است شرکت هایی هستند 
که صداهایی که در یک فروشگاه می شنوید و بوهایی 
را که حس می کنید شخصی سازی می کنند. آنها هر 
آنچه را که نمایندگان فروش در مورد شما اطالعات 
هر  را  نظرتان  مورد  محصول  کنند  کمک  تا  دارند 
می کنند.  شخصی سازی  کنید،  پیدا  سریع تر  چه 
خیلی  که  بود  خواهید  مانکن هایی  شاهد  به زودی 
و  سلیقه  مطابق  دارند،  تن  به  که  را  لباسی  سریع 
خواست شما تغییر می دهند. شاهد تجربیات درون 
کمک  که  بود  خواهید  بیشتری  خیلی  فروشگاهی 
و  شوید  درگیر  نظرتان  مورد  محصول  با  می کنند 
آن را لمس و حس کنید. اما وقتی برای خرید آن 
محصول مراجعه می کنید، دیگر آن طور نیست که 
فقط آن را بردارید، به صندوق بروید و بیرون بیایید. 
در مورد موضوع پایداری، جامعه و سرگرمی، هازان 
و  مشخص،  کشورهای  یکسری  در  است  معتقد 
به طور خاص چند کشور اروپایی، تقریبا یک چهارم 
مصرف کننده ها اگر متوجه شوند محصولی که پیش 
فروشگاه  آن  از  دیگر  نیست،  پایدار  است  رویشان 
بهداشت،  بر  تمرکز  و  توجه  نمی کنند.  خرید 
گذشته  از  بیش  پایداری،  و  ارگانیک،  محصوالت 
از  دیگری  الیه  بنابراین،  است.  کرده  پیدا  اهمیت 
است.  شده  ایجاد  خرده فروش ها  برای  پیچیدگی 
رابینسون در این زمینه این سوال را مطرح می کند 
که آیا یک فروشگاه فقط محل دادوستد است؟ یا 
مکانی است که می توانم تجربیاتی را که با برند من 
تناسب  کالس های  از  چیزی  هر  هستند-  سازگار 
اندام گرفته تا مالقات با استعدادهای محلی- انتقال 
که  می کند  مطرح  را  سوال  این  هم  آدی  دهم؟ 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3756400-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نگاه آخر

همسایگی با غول های آهنی

https://www.mehrnews.com/photo/5186206/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C#gallery-4
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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