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ادامه  در صفحه12

وبینار آشنایی با سامانه خدمات 
کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران
وبینار.آشنایی.با.سامانه.خدمات.کسب.و.کار.سندیکای.صنعت.برق.ایران،.روز.دوشنبه.8.شهریور.ماه.از.ساعت.1۴.الی.16برگزار.می.شود.

فهرست

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور تنظیـــم و 
اجـــرای بهینـــه روابـــط کســـب و کارهـــا بـــا کارفرمایـــان 
دولتـــی و رفـــع دغدغـــه اعضـــا و فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
در شـــرایط پیش بینـــی ناپذیـــر اقتصـــاد کشـــور، اقـــدام 
بـــه راه انـــدازی »ســـامانه خدمـــات کســـب و کار« کـــرده 
اســـت. ایـــن ســـامانه کـــه در بســـتر وب ســـایت ســـندیکا 
ــه  ــرم را بـ ــای محتـ ــی اعضـ ــده، دسترسـ ــدازی شـ راه انـ
شـــبکه ای از متخصصیـــن در حوزه هـــای مختلـــف فراهـــم 
ـــنایی  ـــوع »آش ـــا موض ـــاری ب ـــن رو وبین ـــرد. از ای ـــد ک خواه
بـــا ســـامانه خدمـــات کســـب و کار ســـندیکای صنعـــت 
ـــدت دو ســـاعت  ـــه م ـــه صـــورت مجـــازی و ب ـــران« ب ـــرق ای ب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه برگ
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متن کامل

ادامه از صفحه قبل 

سرفصل.های.وبینار:
ـ معرفـــی اجمالـــی ســـامانه خدمـــات کســـب و 
ـــای آن ـــران و مزای ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع کار س
ـــل  ـــم و تعدی ـــاوره، تنظی ـــات مش ـــی خدم ـ معرف

ـــا  قرارداده
ـ معرفی خدمات دعاوی و حل اختالف

ـ معرفی خدمات مشاوره مالیاتی و بیمه ای 
ـ معرفی خدمات ساخت داخل

ـ معرفـــی خدمـــات مرتبـــط بـــا پیگیـــری 
مشـــکالت اعضـــا بـــا نهادهـــای دولتـــی 

ـ معرفـــی خدمـــات مرتبـــط بـــا پیگیـــری 
مشـــکالت مالـــی و بانکـــی اعضـــا

ـ پرسش و پاسخ 
ــهریورماه )روز  ــار: 8 شـ ــزاری وبینـ ــان برگـ  زمـ

ــی 16 ــاعت 14 الـ ــنبه( از سـ دوشـ
ـــی،  ـــدی هفتان ـــای مه ـــاب آق ـــدگان: جن ـــه کنن ارائ
هـــم بنیانگـــذار ســـامانه خدمـــات حقوقـــی 
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــان س ـــده و کارشناس پرون

ـــران ای
 https://b2n.ir/d09766 وبینـــار:  لینـــک 
ــود  ــوت می شـ ــان دعـ ــدان و متقاضیـ از عالقمنـ
ــاال  ــک بـ ــه لینـ ــار بـ ــرکت در وبینـ ــت شـ جهـ
ـــا  ـــتر ب ـــات بیش ـــرای توضیح ـــوده و ب ـــه نم مراجع
ـــد  ـــی 131 واح ـــن 66570930 داخل ـــماره تلف ش
آمـــوزش و پژوهـــش تمـــاس حاصـــل فرماینـــد.

.»انجمن.انرژی.های.تجدیدپذیر.ایران«.به.وزیر.جدید.
نیرو.نامه.نوشت

بسته.مانع.زدایی.از.انرژی.های.نو
تجدیدپذیر. انرژی.های. انجمن. .: اقتصاد. دنیای.
ایران.در.نامه.ای.به.سکاندار.جدید.نیرو،.مهم.ترین.
چالش.های.انرژی.های.نو.در.ایران.و.راهکارهای.
نشان. بررسی.ها. کرد.. تشریح. را. آنها. با. مقابله.
می.دهد.مطابق.با.برنامه.پنجم.توسعه،.قانون.گذار.
آتی. نیازهای. و. موجود. پتانسیل.های. اساس. بر.
کشور.پیش.بینی.احداث.5.هزار.مگاوات.نیروگاه.
تاکنون. امر. این. که. است. کرده. را. تجدیدپذیر.
انتقال. دولت. عملی. اقدام. تنها. و. نشده. محقق.
است.. بوده. توسعه. ششم. برنامه. به. رقم. همان.
در.سال. اینکه. وجود. با. که. است. حالی. در. این.
ظرفیت. هستیم. توسعه. ششم. برنامه. پایانی.
حدود. تنها. تجدیدپذیر. نیروگاه.های. منصوبه.
85۰.مگاوات.است..برای.رسیدن.به.ارقام.مذکور.
و. موانع. تجدیدپذیر. انرژی.های. بخش.خصوصی.
انرژی.های. صنعت. در. آن. با. مقابله. راهکارهای.
پیشنهادی. بسته. یک. قالب. در. را. تجدیدپذیر.
به.علی.اکبر.محرابیان،.سکاندار.جدید.وزارتخانه.

نیرو.ارائه.کرد.

در نامه »انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران« )اتاق 
آمده  ایران(  کشاورزی  و  ومعادن  صنایع  بازرگانی 
خاموش  و  تاریک  زمستان  گذراندن  از  پس  است: 
99 و روزهای بی شمار خاموش در تابستان امسال، 
انرژی های  جایگاه  بگوییم  که  نیست  نیازی  دیگر 
تجدیدپذیر در دنیا چیست و ما کجاییم. تنها کافی 
است به »تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور 
تا افق 1420« )مصوب شورای عالی انرژی( بنگریم 
تا عمق زخمی را که از سال گذشته سر باز کرده 
در  حتی  سند  این  براساس  کرد.  مشاهده  است 
افزایش  راستای  در  اساسی  اقدامات  انجام  صورت 
استخراج گاز طبیعی، کاهش مصرف در عرصه های 
راندمان  افزایش  خانگی،  و  صنعتی  مختلف 
درصد،   50 به  درصد   37 از  کشور  نیروگاه های 
 8 به  درصد   11 از  توزیع  و  انتقال  تلفات،  کاهش 
از  تجدیدپذیر  نیروگاه های  افزایش ظرفیت  درصد، 
مگاوات،  هزار   25 حدود  به  هزارمگاوات  از  کمتر 
و  زغال  سنگ سوز  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث 
افزایش ظرفیت نیروگاه های اتمی از هزارمگاوات به 
3 هزار مگاوات، ایران در سال 1420 واردکننده گاز 

طبیعی خواهد بود.
براساس  قانون گذار  توسعه،  پنجم  برنامه  در 
پتانسیل های موجود و نیازهای آتی کشور پیش بینی 
احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را کرده 
عملی  اقدام  تنها  و  نشد  محقق  امر  این  که  بود 
دولت انتقال همان رقم به برنامه ششم توسعه بوده 
است. اکنون که در سال پایانی برنامه ششم توسعه 
هستیم ظرفیت منصوبه نیروگاه های تجدیدپذیر نه 
10 هزار مگاوات یا 5 هزار مگاوات که تنها حدود 

850 مگاوات است.
برای رسیدن به ارقام مذکور در برنامه سکاندار وزیر 
برای وزارت نیرو )احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر طی چهارسال( باید ابتدا به دالیل عدم 
توفیق برای نیل به اهداف برنامه های پنجم و ششم 
بخش خصوصی  نظر  زیر  متن  کرد.  توجه  توسعه 
در صنعت  آن  با  مقابله  راهکارهای  و  موانع  درباره 

انرژی های تجدیدپذیر است:
1- تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی 
قانون   61 ماده  مطابق  تجدیدپذیرها  تولیدی  برق 
اصالح الگوی مصرف انرژی که می بایست از محل 
ارزش سوخت صرفه جویی شده و منافع ایجاد شده 
حاصل از عدم تولید آالینده ها و حفاظت از محیط 
زیست به ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه ها به 

وزارت نیرو پرداخت شود.
2- اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون 
اصالح الگوی مصرف انرژی که بر اساس آن وزارت 
نیرو  باید همه ساله نرخ پایه خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر را بر اساس فرمول ارائه شده 

در ماده 2 همین آیین نامه محاسبه و ابالغ کند.
رئیس  بودجه ای  دستورات   7 بند  براساس   -3
جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در تاریخ 
بدهکاری  میزان  و  )بدهکارها  مردادماه 1400   24
مربوط به دولت و شرکت های دولتی دقیقا شفاف و 
مشخص شود(، مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر بر 
اساس فرمول ارائه شده در ماده 3 آیین نامه اجرایی 
ماده 61 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی باید در 

»زمان پرداخت« تعدیل و پرداخت شود.
4- مطالبات پرداخت نشده باید در سامانه مدیریت 
با  )سماد(  دولت  مطالبات  و  بدهی ها  اطالعات 
استناد به ماده 1 قانون رفع موانع تولید ثبت و این 
مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه براساس بند 
با  کشور  توسعه  ششم  برنامه  قانون   10 ماده  الف 
اختصاص اوراق مالی اسالمی در بودجه های سنواتی 

تسویه شود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3793447-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88
https://b2n.ir/d09766
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مدیرعامل.شرکت.مدیریت.شبکه.برق:

آمادگی.افزایش.۴۰۰.مگاواتی.
صادرات.برق.به.پاکستان.را.

داریم
سخنگوی.صنعت.برق.کشور.از.تصمیم.پاکستان.
مبنی.بر.افزایش.واردات.برق.از.ایران.خبر.داد.و.
اعالم.کرد:.امکان.افزایش.تبادالت.برقی.تا.۴۰۰.

مگاوات.وجود.دارد.

متن کامل

مدیریـت  شـرکت  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
شـبکه بـرق ایـران از تصمیـم پاکسـتان مبنـی بـر 
افزایـش 70 مگاواتـی واردات بـرق از ایران خبر داد. 
برنامـه قبلی این کشـور بـرای واردات 100 مگاوات 

بـرق بیشـتر بـه دلیل تحریم هـای آمریکا با مشـکل 
مواجـه شـده بـود. ایـن تصمیـم بـرای تأمیـن برق 
گـوادر بـا توجه به تأخیـر در راه اندازی ایـن نیروگاه 

گرفته شـده اسـت.
تصمیـم  ایـن  دربـاره  مشـهدی  رجبـی  مصطفـی 
امـکان صـادرات  ایـران  آیـا  اینکـه  و  آبـاد  اسـالم 
بیشـتر بـه این کشـور را دارد یـا خیر افزود: کشـور 
مـا عالقمند بـه توسـعه روابط و همچنیـن صادرات 

بیشـتر بـرق بـه پاکسـتان اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران 
افـزود: خوشـبختانه خـط انتقـال تـا مرز پاکسـتان 
بـرای تأمین بـرق بندر گـوادر هم احداث شـده، اما 
شـبکه بـرق در ایـن کشـور هنـوز مهیا نیسـت، در 
صورتـی کـه امـکان احداث شـبکه پاکسـتان فراهم 
شـود و یا اینکه خودشـان نسـبت به احداث شـبکه 
اقـدام کنند، قطعاً جمهوری اسـالمی ایران و وزارت 

نیـرو آمادگی توسـعه تبـادالت برقـی را دارد.
سـخنگوی صنعـت بـرق تأکید کـرد: ما ایـن امکان 
را داریـم کـه تـا بیـش از 400 مـگاوات تأمیـن برق 

ایـن کشـور را افزایـش دهیم.
وی دربـاره پرداخـت پـول بـرق دریافتـی از سـوی 
پاکسـتان نیـز اظهـار کـرد: مطابـق شـرایطی کـه 
فراهـم بـوده مبـادالت مالـی بیـن دو کشـور انجـام 
شـده و پاکسـتان تاکنون پول بـرق دریافتی خود را 
طبـق روال پرداخـت کرده و مشـکل جـدی در این 

زمینـه نداشـته ایم.
رجبـی مشـهدی بـا اشـاره به توقـف صـادرات برق 
بـه کشـور افغانسـتان، بـا توجـه بـه شـرایط کنونی 
و نیـاز داخلـی افـزود: مجمـوع بـرق صادراتـی بـه 
افغانسـتان و پاکسـتان زیـر 100 مـگاوات اسـت و 
حضـور طالبـان مانعی بـرای صادرات برق به کشـور 

ندارد. افغانسـتان 

به گزارش ایرنا، محرابیان شنبه شب با حضور در یک 
با عنوان "از نظام حکمرانی  برنامه زنده تلویزیونی 
آب و تامین برق تا توسعه نیروگاه های جدید"، از 

برنامه های این وزارتخانه در دولت سیزدهم گفت.
با بیان این که مقام چهاردهم دنیا را  وی در آغاز 
در  افزود:  داریم،  برق  حوزه  در  سازی  ظرفیت  در 
افتاد و  اتفاق  چند سال گذشته اشتباه استراتژیک 
عنوان شد که ما به نیروگاه سازی اعتقاد نداریم به 
همین دلیل امروز با مزرعه ای طرف هستیم که سال 
قبل آن کشت نشده است درحالی که ما کشوری 
هستیم که به سرعت رشد کرده و در حوزه هایی 
متقاضی  افزایش  با  ساالنه  صنعت  و  مسکن  مانند 

روبرو هستیم.
او ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف ما این است 
که آب و برق مردم را به حدی فراهم کنیم که مانع 
کسب و کار و زندگی خوب آنها نشود و در حالی  
که امروز مقام چهاردهم را در دنیا داریم اما باید این 
مقام را به زیر هشت برسانیم تا مردم کشور بتوانند 

در سایه خدمات زیربنایی، راحت زندگی کنند.
محرابیان در ادامه با بیان این که در مورد برق 13 
هزار مگاوات تراز منفی داریم، گفت: یعنی برقی که 
االن تولید می کنیم از ظرفیت 85 هزار تا حدود 53 
هزار مگاواتی تولید می گیریم، اگر 13 هزار مگاوات 

دیگر تولید کنیم تقاضا موجود است، یعنی حدود 
می  مردم  تحویل  برق  تقاضا  از  کمتر  درصد   20

دهیم که مناسب نیست.
یک  داریم  نظر  در  که  برنامه ای  افزود:  نیرو  وزیر 
شده  زمانبندی  و  اجرایی  عملیاتی،  کاماًل  برنامه 
 10 است،  نیروگاه  مگاوات  هزار   30 توسعه  یعنی 
حرارتی  های  نیروگاه  عمدتاً  نیروگاه  مگاوات  هزار 
هستند که باید تبدیل به سیکل ترکیبی شوند، 7 
نیروگاه ها داریم،  این گونه  از  هزار و 500 مگاوات 
که  داریم  حرارتی  جدید  نیروگاه  مگاوات   2500

جمعا 10 هزار مگاوات می شود.
محرابیان ادامه داد: 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی 
برای  انرژی  صنایع  سرمایه گذاری  و  محوریت  با 
کشور در نظر گرفته ایم، تجربه ای در سال77- 78 
به  سال  یک  در  محدودیتی  که  طوری  به  داشتیم 
وجود آمد، صنایع را ترغیب کردیم تا نیروگاه زدند 

و اکنون هم راضی هستند.
وی افزود: این محدودیت ها کمترین آسیب را به آن 
واحدها زده است، در این طرح جدید دایره را توسعه 
داده ایم زیرا تعداد و مصارف صنایع انرژی بر زیاد 
شده است، در پی این هستیم تا نیروگاه هایی که 
آنها می سازند به آنها تعهد دهیم تا از محل استفاده 
از نیروگاه خودشان محدودیتی به آنها نخواهیم داد 
یعنی با اطمینان سرمایه گذاری و تولید می کنند و 
نرخ های برق صنعتی طبق قوانین جاری دائمی می 

شود که نرخ های توجیه پذیر است.
خوزستان  فوالد  مثال  طور  به  گفت:  نیرو  وزیر 
تا 500 مگاوات را طی  را اعالم کرد  آمادگی خود 
تا  خوزستان  فوالد  و  کند  شروع  آینده  روزهای 

1000 مگاوات را دنبال خواهد کرد.
محرابیان در ادامه با اشاره به اینکه برنامه خوبی در 
خصوص خوش حسابی داریم که ظرف روزهای آتی 

محرابیان:.مدیون.مردم.
خوزستان.و.در.فکر.حل.

معضالت.آنان.هستیم
نیرو. وزیر. محرابیان. اکبر. علی. ایرنا-. تهران-.
تاکید.کرد:.ما.مدیون.رشادت.ها.و.استقامت.مردم.
عزیز.و.سربلند.خوزستان.و.در.فکر.حل.معضالت.

این.استان.هستیم.

https://www.irna.ir/news/84452362/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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اقتصاد ایران و جهان

مردم.مراقب.باشند؛

هدیه.رایگان.شرکت.ملی.پخش.فرآورده.های.نفتی.ایران.صحت.
ندارد

شرکت.ملی.پخش.فرآورده.های.نفتی.ایران.به.مردم.هشدار.داد.از.باز.کردن.پیوند.اینترنتی.)لینک(.با.
عنوان.»هدیه.رایگان.شرکت.ملی.پخش.فراورده.های.نفتی.ایران«.پرهیز.کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به تازگی در شبکه های 
اجتماعی پیوندی با عنوان »هدیه رایگان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران!« در حال انتشار است، 

که حاوی مطالب و ادعایی کاماًل کذب درباره فعالیت ها و اقدام های این شرکت با تیتری نامعتبر است.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تکذیب عنوان و محتوای مطلب مورد نظر، اعالم کرد این 
شرکت هیچ گونه خبر، اطالعیه یا پرسشنامه ای در این باره در هیچکدام از رسانه های فعال خود اعم از 
پایگاه اطالع رسانی رسمی این شرکت و شبکه های اجتماعی خود در ستاد و مناطق 37 گانه صادر نکرده و 

این مطلب از نظر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بی اعتبار و کذب است.
بر اساس پیگیری کارشناسان فنی این شرکت، پیوند اینترنتی مورد نظر با وجود تقلبی بودن، به احتمال 
زیاد شامل بدافزار اینترنتی است و باز کردن و مشاهده آن، احتمال بروز آسیب های جدی به گوشی های 

همراه و سیستم های رایانه ای را در پی خواهد داشت.
مطالب  و  تبلیغات  اینگونه  به  مراجعه  و  از مشاهده  پرهیز  از هموطنان محترم درخواست می شود ضمن 
تقلبی، اخبار معتبر درباره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را تنها از پایگاه اطالع رسانی رسمی 

این شرکت WWW.NIOPDC.IR و شبکه های اجتماعی آن »NIOPDC_CO« دنبال کنند.

خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به مشکالت حقوقی 
فعاالن اقتصادی می گوید: بارها در جریان سفرهایی 
به  مختلف  سال های  در  قضاییه  قوه  روسای  که 
روسای  طرف  از  پیشنهاد  این  داشتند  استان ها 
ویژه  دادگاه  یک  که  شده  مطرح  کشور  در  اتاق ها 
اقتصادی در دادسراها تشکیل و یا شعبه ویژه ای در 
استان ها مخصوص پرونده های اقتصادی ایجاد شود.
او ادامه می دهد: ما همچنین بارها پیشنهاد داده ایم 
در  محترم  دادستان های  بار  یک  ماهی  یا  هفته 
استان ها در اتاق های بازرگانی حضور پیدا کنند تا 
در  مشکالتشان  و  مسائل  بتوانند  اقتصادی  فعاالن 
حوزه اقتصاد و کسب وکار را مطرح کنند. امیدواریم  
دادگاه  هایی  در  مسائل  این  که  شود  داده  ترتیبی 
می شوند.  برگزار  ویژه  صورت  به  که  شوند  بررسی 
اما متاسفانه تا کنون چندان نتیجه ای نگرفته ایم. در 
صورتی که اگر در یک دادگاه ویژه، قاضی مشرف 
قطعا  باشد،  تصمیم گیرنده  اقتصادی  مسائل  به 

تصمیمات بهتر و کارشناسانه تری اخذ خواهد شد.
معاونت  تاسیس  پیشنهاد  از  استقبال  با  گزدرازی 

می کند:  بیان  قضاییه  قوه  در  اقتصادی  حقوق 
همه  دربردارنده  نوعی  به  می تواند  پیشنهاد  این 
مشورت  و  حضور  با  و  باشد  قبلی  پیشنهادات 
فعاالن  برای  می تواند  موضوع  این  ما  دوستان 

اقتصادی گره گشا شود.
فعاالن  روی  پیش  چالش های  از  یکی  او،  گفته  به 
اقتصادی درگیری و مسائلی است که با دستگاه های 
اجرایی از جمله بانک ها، سازمان امورمالیاتی، تامین 
و  بنادر  سازمان  و  دولتی  کارفرمایان  اجتماعی، 
این اساس  بر  ... دارند. گزدرازی  گمرکات کشور و 
می گوید: وقتی معاونت حقوق اقتصادی در ساختار 
در  می تواند  قطعا  باشد  داشته  وجود  قضاییه  قوه 
اقتصادی  فعاالن  و  شده  تشکیل  هم  استان ها 
می توانند ارتباط تنگاتنگی با این قوه داشته باشند. 
با برقراری این ارتباط مسائل و مشکالت حوزه تولید 

و صادرات کاهش می یابد.
عجیبی  مشکالت  با  ما  متاسفانه  می دهد:  ادامه  او 
مقصد  یک  به  را  کاالیی  شب  مثال  هستیم.  روبرو 
صادراتی بارگیری می کنند. کاال در گمرکات کشور 
اما  بوده  و خروج  ارزیابی  حال  در  و  داشته  حضور 
این  است.  کاال ممنوع شده  اعالم کرده اند  یک باره 
فعال  چراکه  می کند.  وارد  چندانی  صد  آسیب 
هم  می دهد،  دست  از  را  هدف  بازار  هم  اقتصادی 
هرحال  به  می شود.  متقبل  زیادی  زیان  و  ضرر 
تولید  هزینه های  نتیجه  در  و  کیفیت  بسته بندی، 
کاالی  از  بیشتر  خیلی  صادراتی  هدف  با  کاال  یک 

معمولی است.
حقوق  معاونت  اگر  می افزاید:  بوشهر  اتاق  رئیس 
مورد  و  داشته  حضور  کشور  سراسر  در  اقتصادی 
حمایت قرار بگیرد، چه بسا با تصمیم گیری های به 
را  و هزینه صادرات  تولید  بتواند هزینه های  موقع، 
خواهد  رقابت پذیرتر  را  ما  نتیجه  در  و  کند  کمتر 

رئیس.اتاق.بوشهر.در.گفت.وگو.با.پایگاه.خبری.اتاق.
ایران

تشکیل.معاونت.حقوق.اقتصادی.

در.قوه.قضاییه.به.تسهیل.فضای.
کسب.وکار.منجر.خواهد.شد

خورشید.گزدرازی.معتقد.است.تعامل.نزدیک.تر.

بر. عالوه. قضاییه. قوه. با. اقتصادی. فعاالن.

را. اقتصاد. صادرات،. و. تولید. هزینه.های. کاهش.

تسهیل. را. کسب.وکار. فضای. و. رقابت.پذیرتر.
می.کند.
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به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، با بسته شدن 
درهای دیپلماتیک میان دو کشور ایران و عربستان، 
نیز  کشور  دو  میان  اقتصادی  همکاری های  پنجره 
بسته شده هرچند در دوره گشایش مناسبات، داد و 
ستد کاال و خدمات میان دو طرف از رونق چندانی 
نیز برخوردار نبود. با این حال، جمشید نفر رئیس 
کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
که با ایجاد روزنه ای در بهبود روابط سیاسی میان 
آماده  دو کشور  اقتصادی  بخش  عربستان،  و  ایران 

برای توسعه مناسبات و همکاری ها هستند.
ایران  میان  دیپلماتیک  روابط  عادی سازی  وی، 
جدیدی  دروازه  بازگشایی  موجب  را  عربستان  و 
دنیا می داند که می تواند  با  ایران  تعامل  پیش روی 
با  اقتصادی  فعال  این  باشد.  کشور  دو  هر  سود  به 
عربستان،  و  ایران  روابط  تحدید  اینکه  به  اشاره 
جمله  از  کشورها  دیگر  مناسبات  در  تاریکی  نقطه 
تا  افزود:  کرده است،  ایجاد  ایران  با  عرب  ممالک 
پیش از قطع روابط میان دو کشور، سطح مناسبات 

.رئیس.کمیسیون.صادرات.اتاق.ایران.از.ضرورت.احیای.
روابط.ایران.و.عربستان.می.گوید

گشایش.تجارت.با.جهان.عرب.
از.مسیر.شبه.جزیره

کرکره.روابط.دیپلماتیک.میان.ایران.و.عربستان.

در.حالی.چند.سالی.است.که.پایین.کشیده.شده.

احیای. از. زمزمه.هایی. اخیر. ماه. چند. طی. که.

گمانه.زنی.ها. برخی. و. مناسبات.شنیده.می.شود.

نیز.از.آمادگی.دولت.سیزدهم.برای.عادی.سازی.
روابط.ایران.با.عربستان.حکایت.دارد.

با  با عربستان در مقایسه  ایران  اقتصادی و تجاری 
سایر کشورهای منطقه، پایین و محدود بود که این 
وجود  به  تنش  کوچک ترین  با  نیز  روابط  از  سطح 

آمده در سال های گذشته، خاموش شد.
مناسبات  برقراری  دوره  در  اینکه  به  اشاره  با  نفر 
در  نیز  و  ایران  در  چه  فکری  جریانات  برخی  نیز، 
و  اقتصادی  مناسبات  گسترش  موافق  عربستان، 
تجارت میان دو کشور نبودند، یادآور شد که تصور 
این جریان های فکری بعضا قدرتمند بر این بود که 
دو کشور در برابر و مقابل یکدیگر ایستاده است و با 
بروز کوچک ترین تنش میان دو کشور، دشمنی ها 

تشدید خواهد شد.
با  ایران  بازرگانی  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
این حال، معتقد است که احیای مناسبات سیاسی 
و  فوری  باید  عربستان  و  ایران  میان  اقتصادی  و 
دو  تا  شود  برقرار  کشور  دو  میان  سطح  باالترین 
طرف بتوانند از ظرفیت های اقتصادی یکدیگر بهره 

کافی را ببرند.
از جمله ظرفیت های همکاری  افزود:  نفر،  جمشید 
محصوالت  صادرات  عربستان،  و  ایران  میان 
کشاورزی و غذایی از ایران به این کشور عربی است 
که بازار گسترده ای نیز در بر دارد. از سوی دیگر، 
سرمایه گذاری عربستان در صنایع ایران قابل تصور 
سرمایه ها  جذب  در  رونق  شاهد  می توانیم  و  است 

باشیم.
با  اقتصادی  روابط  گسترش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شبه جزیره  کشور  این  به  محدود  تنها  عربستان، 
نمی شود، افزود: به طور قطع، احیا و بهبود مناسبات 
همه جانبه ایران با عربستان، سایر کشورهای عرب 
در منطقه و دیگر نقاط جهان را نیز به سمت ایران 
و بازار اقتصادی کشور سوق خواهد داد و نباید از 

این فرصت غفلت کرد.

مبتنی  صادراتی  کاالهای  قیمت  شاخص  تغییرات 
قبل  به سال  نسبت  ریالی در 1400  داده  های  بر 
193.9 درصد بوده که در مقایسه با تورم سال  99 
که 172.2 درصد بوده است، 21.7 درصد افزایش 

داشته است.
همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای 
صادراتی مبتنی بر داده  های دالری در سال 1400 
در  که  است  بوده  6.9 درصد  قبل،  به سال  نسبت 
مقایسه با تورم 2.8 درصدی سال 99، حدود 4.1 
اصلی  گروه  های  در  است.  داشته  افزایش  درصد 
کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به 
گروه » مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این 
مربوط  نرخ  بیشترین  و  با 69.2 درصد   »... و  مواد 
ادوات  به گروه » ماشین آالت و وسایل مکانیکی، 
درصد  با 489.8   »... و  آن ها  قطعات  و  اجزاء  برقی، 

است.
تورم نقطه به نقطه کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  
های ریالی در سال 1400 نیز نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 193.1 درصد است که در مقایسه با تورم 
229.8 درصدی نقطه به نقطه زمستان سال قبل،  
36.8 درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات 
داده   بر  مبتنی  صادراتی  کاالهای  قیمت  شاخص 
فصل  به  نسبت   1400 بهار  فصل  در  دالری  های 
مشابه سال قبل 12.7 درصد است که در مقایسه 
با تورم نقطه به نقطه زمستان که این عدد برابر با 
7.8 درصد بوده است، 4.9 درصد افزایش را تجربه 

کرده است.
در گروه  های اصلی کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
در بخش ریالی مربوط به گروه » مواد پالستیکی و 
اشیاء ساخته شده از این مواد و ...« با 60.2 درصد  
و بیشترین نرخ مربوط به گروه » آالت و دستگاه  
های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...« با 417.8 

درصد است.
به عالوه نرخ تورم فصلی کاالهای صادراتی مبتنی 
بر داده  های ریالی نسبت به فصل قبل 13.7 درصد 
درصدی   33 فصلی  تورم  با  مقایسه  در  که  است 
داشته  کاهش  درصد   19.3 حدود  قبل،  زمستان 
کاالهای  قیمت  شاخص  تغییرات  همچنین  است. 
فصل  در  نیز  دالری  های  داده   بر  مبتنی  صادراتی 
بهار 1400 نسبت به فصل قبل،  3.3 درصد است 
این  تورم فصلی زمستان 99 که  با  که در مقایسه 
عدد 7.2 درصد بوده، حدود 3.8 واحد درصد کاهش 

داشته است.
در  فصلی  تورم  نرخ  کمترین  اصلی  های  گروه   در 
یا  طبیعی  »مروارید  گروه  به  مربوط  ریالی  بخش 
با  و...«  گرانبها  نیمه  یا  گرانبها  سنگ های  پرورده، 
0.2 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه »آالت 
و  سینماتوگرافی  عکاسی،  اپتیک،  های  دستگاه   و 
...« با 69.4 درصد است. همچنین بیشترین کاهش 
ساخته  اشیاء  و  پالستیکی  »مواد  گروه  به  مربوط 

تازه.ترین.آمار.از.قیمت.کاالهای.صادراتی.کشور

تورم.دالری.اقالم.صادراتی.
ایران.به.۴.1.درصد.رسید

بر. مبتنی. صادراتی. کاالهای. ساالنه. تورم. نرخ.

بر. مبتنی. و. رشد. درصد. .21.7 ریالی. داده.های.
داده.های.دالری.۴.1.درصد.افزایش.داشته.است.

متن کامل
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مهر.گزارش.می.دهد؛

خاموشی.های.زمستانه.در.انتظارتدبیر/میعانات.گازی.گره.را.خواهد.
گشود؟

اولین.دغدغه.خود.را.تأمین.سوخت.نیروگاه.ها.در.زمستان.امسال.اعالم.کرده.و.برخی. وزیر.نفت.

کارشناسان.معتقدند.استفاده.از.میعانات.گازی.به.عنوان.سوخت.نیروگاه.ها.می.تواند.چاره.رفع.این.
مشکل.باشد.

متن کامل

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به فصل زمستان هشدارهایی از جانب مسئولین برای جلوگیری 
از خاموشی های زمستانه به گوش می رسد. گالیه همیشگی مردم این است که چرا هم در گرمای تابستان 
و هم سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع برق باشند؛ در حالی که منشأ خاموشی های تابستانه و 

زمستانه متفاوت است و برای رفع هرکدام باید نسخه ای جداگانه پیچید.
خاموشی های ماه های اخیر به دلیل رشد اندک ظرفیت نیروگاهی و افزایش بی سابقه مصرف که منجر به 
تشدید ناترازی مصرف برق شد، شکل گرفت. که بی شک متولی رفع خاموشی های تابستانه وزارت نیرو 
است. این ناترازی در مردادماه به 12 هزار مگاوات رسید، یعنی اختالف حداکثر توان تولیدی نیروگاه های 
کشور با مصرف به عدد 12 هزار مگاوات رسید که رکوردی بی سابقه محسوب می شد. از جمله راهکارهای 
از  استفاده  با  نیروگاهی  ظرفیت  افزایش  به  می توان  تابستانه  خاموشی های  کاهش  و  ناترازی  این  کاهش 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی، بهینه سازی مصرف مشترکین خانگی و صنعتی با استفاده از 

اصالح تعرفه گذاری و به روزرسانی تجهیزات و همچنین کاهش تلفات برقی اشاره کرد.
خبرگزاری مهر پیشتر در گزارشی به صورت مفصل به بررسی علل خاموشی های تابستانه پرداخت.

کمبود سوخت برای نیروگاه های برق؛ عامل خاموشی های زمستانه

در  انرژی  تأمین  مشکالت  و  خاموشی ها  طرفی  از 
فصل زمستان منشأ دیگری دارد و آن کمبود گاز 
متولی  یعنی  است.  نیروگاه ها  به  گازرسانی  برای 
در  و  نفت  وزارت  زمستانه  خاموشی های  رفع 
این  اصلی  دلیل  است.  نیرو  وزارت  بعدی  مرحله 
در  و  گازی  میادین  فشار  افت  در  می توان  را  امر 
کنار آن مصرف باالی گاز طبیعی و عدم اهتمام به 
نفت  وزارت  توسط  انرژی  بهینه سازی  سیاست های 

دولت دوازدهم دانست.
زمستان سال گذشته برای اولین بار این مشکل با 
خاموشی ها و پس از آن آلودگی های زیست محیطی 
استفاده از نفت کوره )مازوت( به اوج رسید شد و 
مشهدی،  رجبی  که مصطفی  همانگونه  هم  امسال 
زمستان  در  کرده  تأکید  برق  صنعت  سخنگوی 
امسال نسبت به زمستان پارسال 20 درصد کمبود 
سوخت خواهیم داشت و این یعنی در صورت ادامه 

روند فعلی دچار مشکالت جدی خواهیم شد.
سال گذشته برخی مسئولین میادین پارس جنوبی، 
گفته  می کند،  تأمین  را  کشور  گاز  درصد   70 که 
پارس  میادین  از  تولیدی  گاز  فشار  افت  که  بودند 
جنوبی از سه سال دیگر شروع خواهد شد در حالی 
میادین  این  فشار  افت  معتقدند  کارشناسان  که 
مدت هاست شروع شده است و برای حفظ و افزایش 
یازدهم  فاز  البته  شود.  اساسی  فکری  باید  تولید 
پارس جنوبی که در مجاورت با میادین قطری قرار 
افتتاح  هنوز  بود  زنگنه  بیژن  وعده های  از  و  دارد 
نشده و امید است با افتتاح این فاز، بخشی از مشکل 

تأمین سوخت تا زمستان امسال مرتفع شود.
اما آنچه مشخص است افت فشار این میادین دیر 
مصرف  نظام  برای  باید  و  می شود  جدی تر  زود  یا 
این  اینکه  کما  شود.  اساسی  فکری  کشور  انرژی 
برنامه  در  اوجی  دار  اولویت  برنامه های  از  بحث 

پیشنهادی اش به مجلس بود.
اما مشکل اصلی، یعنی تأمین سوخت نیروگاه ها در 
زمستان هنوز در جای خود برقرار است. اهمیت این 
چهارشنبه  روز  نفت  وزیر  که  است  جایی  تا  بحث 
نفت  وزیر  عنوان  به  خود  اظهارات  نخستین  در  و 
سوخت  »تأمین  گفت:  و  کرد  اشاره  بحث  این  به 
اصلی  دغدغه های  جمله  از  نیروگاه ها  زمستانی 
وزارت نفت است و از روز شنبه نشست هایی برای 

برون رفت از این مشکل برگزار می شود.«
میعانات گازی؛ راهکاری برون رفت از خاموشی های 

زمستانه
این  رفع  برای  کارشناسان  که  راهکارهایی  از  یکی 
گازی  میعانات  از  استفاده  می کنند  مطرح  مشکل 
گازی  میعانات  است.  نیروگاه ها  سوخت  عنوان  به 
یکی از موادی است که به صورت اجتناب ناپذیر از 
میادین گازی خارج می شود. در حال حاضر تولید 
در  بشکه  میلیون  میعانات گازی کشور حدود یک 
بیشترین حالت حدود 620 هزار  روز است که در 
باقی  و  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  بشکه آن در 
پاالیشگاه های خوراک میعانات گازی کشور مصرف 
می شود و باقی آن که عدد قابل توجهی هم هست، 
داخل نفتکش ها روی دریا ذخیره سازی می شود. و 
این امر موجب کاهش سود دهی و عدم النفع این 

ماده با ارزش می شود.
ضمن  هم  مپنا  مدیرعامل  گذشته  روزهای  طی 
تأمین  زمستانه،  خاموشی های  درباره  هشدار 
سوخت نیروگاه ها از میعانات گازی به عنوان یکی از 
سوخت های مکمل نیروگاه ها را راهکار مساله عنوان 
این مجموعه ممکن  برای  را  از آن  استفاده  و  کرد 

دانست.
دانسته که در  را ممکن  راهکار  این  رو  این  از  وی 
کوتاه مدت  زمانی  بازه های  در  و  گذشته  سال های 

https://www.mehrnews.com/news/5289335/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF
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بحران  از  »فراتر  عنوان  با  که  مطالعه ای  اساس  بر 
خاموشی« انجام شد و نتایج آن در اختیار مسئوللن 
بی سابقه  رکورد  که  شد  داده  نشان  شد،  داده  قرار 
و 20 درصدی رشد مصرف برق در سال جاری، با 
هیچکدام از اصول برنامه ریزی و طراحی شبکه های 
برق سازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر در 

طول 5 سال قابل تصور بود.
افزایش  عوامل  به  اشاره  ضمن  بررسی  این  در 
زودهنگام و شدید دمای هوا تا 5 درجه و در مدار 
سرمایشی،  سیستم های  زودهنگام  گرفتن  قرار 
دلیل  به  کشاورزی  چاه های  زودهنگام  اندازی  راه 
کاهش بارش ها و رواناب های سطحی و رشد تولید 
و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ به عامل کمتر 
شناخته شده استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات 
استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل اصلی این 

براساس.نتایج.بررسی.های.شرکت.توانیر

ماینرها.عامل.اصلی.رشد.
غیرمتعارف.مصرف.برق.در.

کشور.هستند
نتایج.بررسی.های.شرکت.توانیر.نشان.می.دهد.
از. بیش. سال.ها. این. در. برق. مصرف. رشد.
پیش.بینی.ها.بوده.و.این.رکورد.بی.سابقه.ناشی.از.

افزایش.استخراج.غیرمجاز.رمزارزهاست.

رکورد بی سابقه اشاره کرده است.
گروه های  ساالنه  برق  مصرف  رشد  میزان  واقع  در 
تجاری، خانگی و صنعتی مشخص و قابل پیشی بینی 
است و هرگونه رشد خارج از این مصارف، غیرمتعارف 
میزان  این  سنجش  راه های  از  یکی  می شود.  تلقی 
کمترین  با  زمان هایی  میان  مقایسه  غیرمتعارف 
مصرف  میان  مقایسه  مثال  عنوان  به  است.  بار 
ساعات  که خنک ترین  بامداد،   5 تا   2 ساعات  برق 
شبانه روز حساب می شود، نشان از افزایش 10 تا 20 
درصدی مصرف برق سال 1400 در مقایسه با سال 
98 دارد. بر اساس آنچه در این مطالعه به آن اشاره 
شده، این میزان رشد نمی تواند به بخش های خانگی 
و تجاری که در آن ساعات شبانه روز کمترین میزان 
به  یا حتی صنعتی که مصرف آن  دارند  را  مصرف 
این  و  باشد  مرتبط  لحظه ای رصد می شود،  صورت 
مصرف تنها می تواند متعلق به تولید رمزارزها باشد 
که بدون وابستگی به ساعات خاص حتی در نیمه 

شب نیز مصرف برق آنها ادامه دارد.
میزان  که  می کند  تأکید  همچنین  بررسی  این 
متوسط خاموشی ها در روزهای محدودی از ماه های 
بوده  مگاوات   2000 به  نزدیک  جاری،  سال  گرم 
دستگاه های  برآوردی  برق  مصرف  معادل  که  است 
استخراج رمز ارزها است و چنانچه در سال جاری 
اتفاق می افتاد  برق  طبق پیش بینی ها رشد مصرف 
بر بخش خانگی و صنعتی  محدودیت های کمتری 
اعمال می شد. در نتیجه گیری این مطالعه همچنین 
تاکید شده است که استمرار مصرف شدید برق به 
امکان  طبیعی  طور  به  که  زمستان  فصل  در  ویژه 
تولید برق آبی کاهش می یابد و همچنین تعدادی از 
واحدهای نیروگاه های حرارتی برای تعمیرات ساالنه 
از مدار خارج می شوند، می تواند اثر منفی بزرگ تری 

در تأمین برق کشور داشته باشد.

وضعیت دسترسی ایران به بازار اوراسیا با توجه به 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک 
قابل توجهی رسیده است.  به جایگاه  سال گذشته 
با  بوده و می تواند  بسیار مهم  ایران  برای  بازار  این 
را  کشورها  برخی  شده،  ایجاد  تغییرات  به  توجه 
نسبت به جایگاهی که ایران در این بازار پیدا کرده، 

تحریک کند.
باال رفتن سهم ایران در تجارت منطقه اوراسیا موجب 
شده برخی اتفاقات در این منطقه در راستای مقابله 
با کشورهای عضو  ایران  مبادالت  افزایش سطح  با 
اتاق  رئیس  یاریجانیان،  باور هرویک  به  دهد.  روی 
مشترک ایران و ارمنستان آذربایجان پس از جنگ 
امتیازهای  گرفتن  برای  فرصتی  هر  از  روزه   44
بیشتر در این منطقه جغرافیایی استفاده می کند و 
به نظر می رسد این کشور تالش می کند شوک هایی 
مثل بستن مسیر ایران به ارمنستان را برای سنجش 
بازخورد دیگر بازیگران در این منطقه ارزیابی کند 
را  آذربایجان  هم  دیگر  کشورهای  است  ممکن  و 

تحریک کنند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی یک دلیل عمده چنین 
کشورهای  به  ایران  صادرات  توسعه  کنش هایی، 
در  کشورها  دیگر  منافع  افتادن  به خطر  و  اوراسیا 

این بازار است.
او در خبرگزاری مهر به جایگاه خوبی که ایران در 
پیدا  دست  اوراسیا  منطقه  به  کاال  صادرات  زمینه 
کرده است، اشاره کرده و معتقد است هر بهانه ای 
بازار  این  به  ایران  دسترسی  کردن  سخت تر  برای 
رقبای  اقتصادی  انگیزه های  اساس  بر  می توان  را 

منطقه ای تحلیل کرد.
و  ایران  دسترسی  مسیر  بستن  گفت:  یاریجانیان 
ارمنستان به این معناست که برای مثال، محصوالت 
صیفی جات و تازه خوری به جای 48 ساعت، در 72 
آسیبی  حتم  طور  به  این  برسد.  مقصد  به  ساعت 
جدی به صادرات محصوالت کشاورزی ایران است و 
در کوتاه مدت و میان مدت به نفع رقبا تمام می شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان تصریح کرد: 
ایران  می کنم  فکر  اقتصادی  فعال  یک  عنوان  به 
به  نسبت  نباید  منطقه  در  مقتدر  کشور  عنوان  به 
اینطور  البته  و  بماند  بی تفاوت  منطقه  کنش های 
هم نیست. پیش بینی کرده بودیم که در گرماگرم 
از  را  تحرکاتی  دولت  تغییر  و  ایران  در  انتخابات 
سمت آذربایجان ببینیم و مقامات نظامی ایران هم 
اعالم کردند که هرگز تهدید علیه مرزهای ایران را 

تحمل نمی کنند.
ایران  ارمنستان،  یاریجانیان،  گفته های  اساس  بر 
خود  استراتژیک  همسایگان  از  یکی  عنوان  به  را 
اتحاد  فروپاشی  از  پس  کشور  دو  این  می بیند. 
جماهیر شوروی، برای مدتی طوالنی روابط خوبی 
جمهوری  می دهند.  ادامه  آن  به  و  کرده  برقرار 
احترام  قابل  ارمنستان  برای  ایران همیشه  اسالمی 
بوده و در مجامع بین المللی و سازمان ملل، حتی 
روابط  است.  نداده  رأی  ایران  مصالح  علیه  بار  یک 
تجارت  توسعه  زمینه ساز  ارمنستان  و  ایران  بین 
ایران در منطقه اوراسیاست و دو کشور به خوبی با 

رئیس.اتاق.مشترک.ایران.و.ارمنستان.مطرح.کرد

بهبود.تجارت.ایران.و.اوراسیا.
موجب.برخی.تحوالت.در.منطقه.

شده.است
گفت:. ارمنستان. و. ایران. مشترک. اتاق. رئیس.
آذربایجان.پس.از.جنگ.۴۴.روزه.از.هر.فرصتی.
منطقه. این. در. بیشتر. امتیازهای. گرفتن. برای.

جغرافیایی.استفاده.می.کند.

متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/5289335/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF
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هیات رئیسـه مجلس هفته گذشـته طرحی با عنوان 
حمایـت از سـرمایه گذاری خارجـی ضـد تحریمی را 
جـذب  نامـش  برخـالف  کـه  کـرد  وصـول  اعـالم 
سـرمایه گذاری خارجـی را حتی بعـد از رفع تحریم ها 

نیـز با مشـکالتی مواجـه خواهـد کرد.
ــران  ــردم ته ــده م ــر، نماین ــریعتی نیاس ــک ش مال
ــاره  ــرح درب ــن ط ــی ای ــان اصل ــس از طراح در مجل
دالیــل تدویــن آن بــه ایســنا گفتــه اســت: »برخــی 
از شــرکت ها و دولت هــا در زمــان اوج تحریم هــا، 
همــکاری بیشــتری بــا ایــران داشــته و از تروریســم 
اقتصــادی آمریــکا تبعیــت نکرده انــد کــه الزم اســت 
در روابــط آینــده اقتصــادی کشــور اولویــت داشــته 

پایگاه.خبری.اتاق.ایران.گزارش.می.دهد

خط.و.نشان.مجلس.برای.سرمایه.گذاران.خارجی.تابع.تحریم
بر.اساس.طرح.59.نماینده.مجلس،.شرکت.های.خارجی.که.در.جریان.تحریم.ها.به.فعالیت.خود.در.ایران.

پایان.داده.اند.بعد.از.رفع.احتمالی.تحریم.ها.به.سادگی.نمی.توانند.به.بازار.ایران.بازگردند.

باشــند و بالعکــس آن هــا کــه خصومــت ورزیده انــد 
ــه تعهــد و جبــران  بایــد متنبــه شــده و مشــروط ب
خســارت قبلــی اجــازه حضــور در بــازار ایــران یابنــد. 
به عنــوان مثــال شــرکت توتــال فرانســه در فــاز 11 
پــارس جنوبــی بــا تبعیــت از تحریــم آمریــکا چنــد 

ــه ایــران خســارت زد.« میلیــارد دالر ب
همان طــور کــه مالــک شــریعتی اظهــار کــرده، 
از  بعــد  کــه  شــرکت هایی  بازگشــت  شــرایط 
ــرح  ــن ط ــده اند در ای ــارج ش ــران خ ــا از ای تحریم ه
ــن ترتیــب کــه  ــه ای ســخت گیرانه تر شــده اســت. ب
بــرای بازگشــت دوبــاره اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــا  ــد از تحریم ه ــه بع ــران، ک ــازار ای ــه ب ــی ب خارج

ــرط در  ــد دو ش ــخ کردن ــود را فس ــای خ قرارداده
ــن اســت کــه  نظــر گرفتــه اســت. اولیــن شــرط ای
ایــن شــرکت ها و اشــخاص حقیقــی خارجــی، ضــرر 
و زیان هــای مالــی، تجهیزاتــی و خدماتــی وارد شــده 
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایرانــی را به عنــوان 
ــن  ــد. دومی ــد بپردازن ــرارداد جدی ــدی از کل ق درص
ــی  ــا حقوق ــی ی ــه اشــخاص حقیق ــم اینک شــرط ه
خارجــی متعهــد شــوند کــه در صــورت تصمیــم بــه 
ــای  ــل تحریم ه ــه دلی ــرارداد ب ــه ق ــخ یک طرف فس
خارجــی، جریمــه پرداخــت کننــد. در تبصــره ایــن 
ــه  ــده ک ــد ش ــم تأکی ــنهادی ه ــرح پیش ــد از ط بن
»عــدم انعقــاد قــرارداد جدیــد، نافــی تعهــدات قبلــی 
طرف هــای خارجــی بــه جمهوری اســالمی ایــران )از 
جملــه آزادســازی امــوال و دارائی هــای بلوکه شــده و 
ــای وارده(  ــارت ها و عدم النفع ه ــه خس ــران کلی جب
نخواهــد بــود«. البتــه ایــن طــرح اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی خارجــی کــه باوجــود تحریم هــا همچنــان 
بــه تعامــل تجــاری خــود بــا ایــران ادامــه داده انــد را 
ــا مشــوق ها دانســته  ــا ی مشــمول برخــی معافیت ه
اســت. همچنیــن. اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
خارجــی کــه بــرای اولیــن بــار وارد تعامــل تجــاری 
و بازرگانــی بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایرانــی 
شــوند هــم بایــد متعهــد شــوند کــه در صورت فســخ 
یک طرفــه قــرارداد خــود در نتیجــه تحریم هــا 
جریمــه بپردازنــد. بــه ایــن ترتیــب اگــر ایــن طــرح 
تصویــب شــود، بعــد از رفــع تحریم هــا تعــداد 
ــرای ورود  ــزرگ ب ــادی از شــرکت های خارجــی ب زی
دوبــاره بــه بــازار ایــران بــا امــا و اگرهــای جدیــدی 
مواجــه خواهنــد شــد. ضمــن آنکــه مشــخص 
ــه شــده به طــور  نیســت مشــوق های در نظــر گرفت
ــه کــدام شــرکت ها و اشــخاص  ــوط ب مشــخص مرب

حقیقــی اســت.

تجاری  ظرفیت های  و  فرصت ها  بررسی  کنفرانس 
برگزار  آنالین  صورت  به  کنیا  و  ایران  بین  موجود 

می شود.
دارد  نظر  در  ایران  اتاق  الملل  بین  امور  معاونت 
تجاری  ظرفیت های  و  فرصت ها  بررسی،  هدف  با 
موجود بین ایران و کنیا، نشستی را روز سه شنبه، 

نهم شهریورماه ساعت 10 صبح برگزارش کند.
در این نشست سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا 
و جمعی از روسا و نمایندگان اتاق های شهرستان ها، 
و روسای تعدادی از تشکل ها و کمیسیون های اتاق 

ایران شرکت خواهند کرد.
قرار است در این نشست وبیناری آخرین وضعیت 
روابط اقتصادی دو کشور ایران و کنیا و ظرفیت های 

همکاری بررسی شود.

و.بینار.بررسی.فرصت.ها.و.
ظرفیت.های.تجاری.ایران.و.کنیا

تجاری. ظرفیت.های. و. فرصت.ها. بررسی. وبینار.

نهم. سه.شنبه،. روز. کنیا،. و. ایران. بین. موجود.
شهریورماه.رأس.ساعت.1۰.صبح.برگزار.می.شود.
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یادداشت

چابکی، مفهومی بود که نخستین بار در دهه 2000 
شد.  مطرح  نرم افزاری  شرکت های  توسط  میالدی 
کسب وکار  مدل  تغییر  چابک سازی،  از  آنها  منظور 
به شیوه ای بود که سرعت عمل، نوآوری و انطباق 
مدل  شود.  حداکثر  محیطی  تغییرات  با  شرکت 
جدید کسب وکار، برخالف مدل ماشینی سنتی بود 
که مدیریت را فقط ابزاری برای افزایش حجم تولید، 
کاهش هزینه ها و باال بردن بهره وری می دانست. در 
ظهور  ماتریسی  سازمان های  بیستم،  قرن  انتهای 

کردند که عالوه بر تقسیم بندی های تخصص محور، 
این  در  داشتند.  هم  پروژه محور  تقسیم بندی های 
به  می داد.  گزارش  مدیر  دو  به  فرد  هر  چارچوب، 
در  فعالیت  بر  عالوه  حسابدار،  یک  مثال،  عنوان 
محصول  تولید  در  فعالیت  برای  حسابداری،  واحد 
ماتریسی،  سازمان های  می شد.  انتخاب  هم  الف 
استفاده  بهینه تر  را  سازمانی  استعدادهای  و  منابع 
درون سازمانی  ارتباطات  حال  عین  در  و  می کردند 
و  بازارها  تغییرات  افزایش  با  می دادند.  افزایش  را 

جنس.مدیران.شرکت.های.چابک

چابک.سازی.مناسب.هر.کسب.وکاری.نیست!
.انعطاف.و.سرعت.عمل.شرکت.ها.در.واکنش.به.تحوالت.بازار،.ارتباط.معناداری.با.»نوع.رابطه.مدیر.و.

کارمندان«.دارد.و.تابعی.از.فرهنگ.سازمانی.است..حداکثر.سرعت.عمل،.در.»شرکت.های.چابک«.رقم.
می.خورد؛.جایی.که.»انتقال.قدرت.از.مدیر.به.تیم.کاری«.به.وضوح.دیده.می.شود.و.امکان.ایده.آفرینی.

کارکنان.فراهم.است..ستون.شرکت..چابک،.استقالل.کارمندان.در.تصمیم.گیری.است.

متن کامل

به  چابکی  رویکرد  کسب وکار،  ابهام های  افزایش 
هم  بازارها  و  صنایع  سایر  برای  راهکاری  عنوان 
به  فعالیت  جدید  مدل  این  فراگیری  شد.  مطرح 
حدی بوده که در نظرسنجی سال گذشته شرکت 
 2200 از  درصد   44 مک کنزی،  مدیریت  مشاوره 
شرکت نظرسنجی شده اعالم کردند که کم و بیش 
چابک شده اند. در سازمان های چابک، فعالیت ها به 
جای انجام شدن در واحدهای مجزا و تخصصی، در 
پیش می روند  و چندتخصصی  تیم های خودگردان 
بر  و  داشته  مشخص  هدفی  آنها  از  کدام  هر  که 
نیازهای خاصی از مشتریان متمرکز شده اند. نتیجه 
نوآوری های  و  بهبود عملکرد  این مدل کسب وکار، 

مشتری محور است.
با این حال، نه تمام شرکت ها و نه تمام واحدهای 
و  غیرمتمرکز  کار  شیوه  این  مستعد  شرکت،  یک 
مکرر نیستند. شرکت هایی که بدون برخورداری از 
پیش نیازهای این مدل، در تحمیل آن بر خود اصرار 
کنند، فرهنگ سازمانی خود را به بهایی ناچیز نابود 
خواهند کرد. جنرال موتورز نمونه واضحی از چنین 
این  ناموفق  و  چندساله  تالش  است.  شرکت هایی 
غول خودروسازی جهانی برای چابک سازی در سال 
2017 و توسط مدیرعامل وقت آن، جف ایملت به 
بازار  از ارزش  از آنکه 30 درصد  پایان رسید؛ پس 

شرکت از دست رفته بود.
ما به بررسی ویژگی ها و پیش نیازهای چابک سازی 
هدف  پرداختیم.  عملیاتی  واحدهای  و  سازمان ها 
آن بود که احتمال موفقیت آنها در چابک سازی را 
مقاله ای  در  را  آنها  که  ما  یافته های  کنیم.  تعیین 
مجزا به چاپ رسانده ایم، از این قرار است: نخست، 
تولیدی  عملیات  با  را  تناسب  بیشترین  چابکی 
محصوالتی دارد که خط تولید ترتیبی )مانند خط 
مونتاژ( یا مدور دارند، مبتنی بر نوآوری های پایین 

کارکنان  ایده های  بر  مبتنی  )نوآوری های  باال  به 
با  ارتباط  مستقیم  تجربه  و  هستند  مدیران(  نه 

مشتریان دارند.
پرستاری  مثال، سازمان هلندی خدمات  عنوان  به 
از  نفره   12 تا   10 تیم هایی  »برتزرگ«  منزل  در 
پرستاران با اندکی وابستگی متقابل را به محله های 
لغوی  )معنای  می کند  منصوب  شهر  از  مشخصی 
به  بیمار  هر  است(.  محله  پرستاری  برتزرگ،  واژه 
وسیله یک یا دو پرستار مراقبت می شود و اعضای 
تیم تصمیم می گیرند که چه شیوه کاری مناسب تر 
است، چگونه باید برنامه زمانی را تنظیم و وظایف 
عبارت  به  کنند.  مشخص  را  خود  شهری  محدوده 
خودمختار  شرکت،  این  عملیاتی  تیم های  دیگر، 
نقش  آنها  تصمیم گیری های  در  مدیران  هستند، 
نیازهای  براساس  تصمیمات  و  ندارند  چندانی 
مشتریان در سریع ترین زمان ممکن اتخاذ می شود. 
کیفیت باالی خدمات و میزان رضایت مشتریان از 
الگویی  مدل فعالیت برتزرگ باعث شده تبدیل به 
برای شرکت های پرستار خانگی در مناطق مختلف 
شود.  دوم، چابکی تناسب بیشتری با فعالیت های 
تخصصی  واحد  چند  همکاری  بر  مبتنی  توسعه ای 
سازمان برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان دارد؛ 
پنج  هر  که  ارتقایی  و  توسعه  پروژه های  برای  نه 
سال یک بار انجام می شوند. محصول شرکت باید به 
آسانی اقتباس یافته و بهبود یابد.  شرکت هوافضای 
از  را  خود  گریفین ای  جنگنده های  ساب،  سوئدی 
و  سطوح  تمام  در  چابک  کسب وکار  مدل  طریق 
و سخت افزار  نرم افزار  )از  تمام حوزه های تخصصی 
این  در  است.  داده  توسعه  بدنه(  طراحی  تا  گرفته 
شدند  تقسیم  گروه   100 در  مهندس  هزار  پروژه، 
و به هر کدام از گروه ها خودمختاری تصمیم گیری 
محوله  وظیفه  در  خود  ایده های  بهترین  اجرای  و 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3793466-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9
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https://www.irna.ir/photo/84446705/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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