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پایه صنعت برق ـ نیمه اول سال 1400

فهرست

ـــدف  ـــه ه ـــد ک ـــد کردن ـــندیکا تاکی ـــدگان س ـــه نماین ـــن جلس در ای
ـــیدگی  ـــی رس ـــرق حرارت ـــرکت ب ـــندیکا و ش ـــری س ـــاط گی از ارتب
ـــت  ـــرکت های مدیری ـــا ش ـــکل ب ـــن تش ـــای ای ـــکالت اعض ـــه مش ب
ــوان  ــا بتـ ــی آنهـ ــا بررسـ ــا بـ ــت تـ ــرق و نیروگاه هاسـ ــد بـ تولیـ
گـــره ای از کارشـــان گشـــود. شـــرکت های عضـــو ســـندیکا بـــه 
ـــوزه  ـــا در ح ـــد ام ـــرژی ندارن ـــد ان ـــی در تولی ـــتقیم فعالیت ـــور مس ط

در اولین جلسه مشترک سندیکا با شرکت برق حرارتی تاکید شد؛ 

پیگیری مشکالت قراردادی اعضا 
از مجرای شرکت برق حرارتی

ـــی  ـــرق حرارت ـــروی ب ـــد نی ـــی تولی ـــادر تخصص ـــرکت م ـــل ش ـــران و مدیرعام ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــدگان س ـــترک نماین ـــه مش ـــن جلس اولی
ـــری و  ـــام باق ـــه پی ـــن جلس ـــد. در ای ـــزار ش ـــرکت برگ ـــن ش ـــل ای ـــر مدیرعام ـــاه در دفت ـــم دی م ـــرکت، چهارده ـــن ش ـــل ای ـــروه تعدی ـــل کارگ ذی
ـــی  ـــان رضای ـــندیکا و آقای ـــی س ـــای تخصص ـــر کمیته ه ـــان دبی ـــی تبیانی ـــندیکا، عل ـــره س ـــات مدی ـــس هی ـــب رئی ـــس و نای ـــائلی رئی ـــدی مس مه

ـــتند.  ـــور داش ـــت حض ـــتر صنع ـــش گس ـــرگ و پوی ـــری ب ـــرکت های کامپیوت ـــدگان ش ـــوان نماین ـــه عن ـــری ب و اکب

قراردادهـــای خریـــد، پیمانـــکاری و خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــا 
ـــندیکا و  ـــن س ـــاط بی ـــت ارتب ـــذا تقوی ـــتند ل ـــاط هس ـــا در ارتب نیروگاه ه
ـــد.  ـــا باش ـــکالت اعض ـــای مش ـــد راهگش ـــی می توان ـــرق حرارت ـــرکت ب ش
در ادامـــه جلســـه برخـــی از مشـــکالت قـــراردادی و بیمـــه ای 
شـــرکت های عضـــو مطـــرح و مقـــرر شـــد ایـــن مســـائل بـــا دعـــوت 
ــی  ــرق حرارتـ ــرکت بـ ــای شـ ــندیکا در کارگروه هـ ــدگان سـ از نماینـ
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ادامه از صفحه قبل
بررســـی شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد شـــرکت 
بـــرق حرارتـــی در هنـــگام برگـــزاری مناقصـــات، 
ـــو  ـــرکت های عض ـــل از ش ـــاخت داخ ـــوزه س در ح
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــد و در صورت ـــتعالم کن ـــندیکا اس س
شـــرکت ها تجهیـــزات و خدمـــات مـــورد نیـــاز را 

دارا بودنـــد، از ظرفیـــت آنهـــا اســـتفاده شـــود. 
ــه  ــد کـ ــد شـ ــه تاکیـ ــدی جلسـ ــش بعـ در بخـ
ـــری  ـــرای پیگی ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
مشـــکالت شـــرکت های عضـــو خـــود مکاتبـــات 
ـــذا  ـــت ل ـــد داش ـــی خوه ـــرق حرارت ـــا ب ـــی ب مختلف
انتظـــار مـــی رود بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکالت و 
ـــات  ـــا، مکاتب ـــی آنه ـــرای بررس ـــه ب ـــم جلس تنظی
ــتر  ــندیکا پیشـ ــود. سـ ــخ داده شـ ــندیکا پاسـ سـ
درخصـــوص مشـــکالت شـــرکت پویـــش گســـتر 
ـــش  ـــی از افزای ـــل ناش ـــا تعدی ـــاط ب ـــت در ارتب صنع
ـــرق حرارتـــی  ـــا ایـــن ب ـــرخ ارز انجـــام، مکاتباتـــی ب ن
ـــن موضـــوع  ـــن جلســـه ای ـــه در ای ـــته اســـت ک داش
بررســـی و دســـتورات الزم بـــه شـــرکت تولیـــد 

نیـــروی بـــرق هرمـــزگان ابـــالغ شـــد. 
ـــت  ـــندیکای صنع ـــه س ـــد ک ـــوان ش ـــه عن در ادام
بـــرق در حـــوزه اقتصـــاد بـــرق مطالعـــات و 
پژوهش هـــای جامعـــی داشـــته کـــه توســـط 
ــز  ــی و مرکـ ــاق بازرگانـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ
مـــورد  و  منتشـــر  مجلـــس  پژوهش هـــای 
اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت  لـــذا بـــا توجـــه 
ـــه  ـــون برنام ـــن قان ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــه در دس ب
هفتـــم توســـعه و قانـــون بودجـــه ســـال 1401، 
منویـــات مشـــترک بخـــش خصوصـــی و دولتـــی 
در حـــوزه بـــرق حرارتـــی می توانـــد زمینه ســـاز 
و  ســـندیکا  بیـــن  مشـــترک  همکاری هـــای 

شـــرکت بـــرق حرارتـــی باشـــد. 

ـــب و کار  ـــعه کس ـــه توس ـــد ک ـــد ش ـــه تاکی در ادام
اعضـــای ســـندیکا بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
توســـعه  و  بهینه ســـازی  جهـــت  قانونـــی 
ســـرمایه  گذاری، از محـــل تهاتـــر بـــا حوالـــه 
ـــندیکا  ـــت و س ـــندیکا اس ـــه س ـــورد عالق ـــی م نفت
ـــی از  ـــد نیروگاه ـــای جدی ـــف پروژه ه ـــت تعری جه

ــد. ــی می کنـ ــالم آمادگـ ــور اعـ ــق مذکـ طریـ
در بخـــش بعـــدی تصریـــح شـــد برخـــی از 
شـــرکت های زیـــر مجموعـــه ســـندیکا کـــه 
و  مشـــاوره  پیمانـــکاری،  تولیـــد،  حـــوزه  در 
بازرگانـــی فعالیـــت می کننـــد، بـــا شـــرکت های 
ــرارداد  ــرف قـ ــی طـ ــرق حرارتـ ــه بـ زیرمجموعـ
ـــا ایجـــاد یـــک  ـــذا ســـندیکا تقاضـــا دارد ب هســـتند ل
ـــراردادی،  ـــکالت ق ـــع و مش ـــترک، موان ـــتر مش بس
ـــورد طـــرح توســـط بخـــش خصوصـــی  ـــی و ... م مال
ـــود و از  ـــل ش ـــل و فص ـــی ح ـــای دولت ـــا کارفرم ی
ــه  ــده بـ ــرح شـ ــی مطـ ــت های منطقـ درخواسـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــت ش ـــه حمای ـــورت دوجانب ص
ـــرکت  ـــا ش ـــندیکا ب ـــی س ـــترهای ارتباط ـــود بس وج
ــی در  ــن ارتباطاتـ ــت چنیـ ــار اسـ ــر، انتظـ توانیـ
ـــد. ـــود آی ـــز بوج ـــی نی ـــرق حرارت ـــرکت ب ـــوزه ش ح

در ایـــن جلســـه نماینـــدگان شـــرکت بـــرق حرارتـــی 
اظهـــار کردنـــد کـــه شـــرکت مادرتخصصـــی 
بـــرق حرارتـــی بـــه صـــورت مســـتقیم بـــا 
بخـــش خصوصـــی طـــرف قـــرارداد نیســـت امـــا 
شـــرکت های زیرمجموعـــه بـــا اعضـــای ســـندیکا 
دارای قـــرارداد هســـتند. در ماه هـــای اخیـــر 
اقداماتـــی در حـــوزه ســـرمایه گذاری بخـــش 
خصوصـــی در حـــوزه نیروگاهـــی بـــا اســـتفاده از 
مـــاده 12 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و بحـــث 
ســـوخت صرفه جویـــی شـــده انجـــام شـــده 

ــات و  ــات، مطالعـ ــندیکا تجربیـ ــر سـ ــت. اگـ اسـ
پژوهش هایـــی در ایـــن خصـــوص انجـــام داده 
ـــی  ـــرق حرارت ـــرکت ب ـــتقبال ش ـــورد اس ـــد، م باش

خواهـــد بـــود.
در ادامـــه تاکیـــد شـــد کـــه موضـــوع دریافـــت 
ـــی در ازای  ـــش خصوص ـــط بخ ـــت توس ـــه نف حوال
انجـــام پـــروژه تاکنـــون عملیاتـــی نشـــده اســـت 
ـــای  ـــی از طرح ه ـــرق حرارت ـــی ب ـــور کل ـــه ط ـــا ب ام
جدیـــد در حـــوزه ســـرمایه گـــذاری و بهینـــه ســـازی 
ـــندیکا  ـــوی از س ـــه عض ـــد. چنانچ ـــتقبال می کن اس
بـــا شـــرکت های زیـــر مجموعـــه بـــرق حرارتـــی 
دارای مشـــکل باشـــد، بـــرق حرارتـــی آمادگـــی 

حـــل و فصـــل موضـــوع را دارد.
ـــی  ـــرای بررس ـــه  ب ـــد ک ـــرر ش ـــه مق ـــن جلس در ای
عضـــو  شـــرکت های  قـــراردادی  موضوعـــات 
ســـندیکا، کمیتـــه ای در شـــرکت بـــرق حرارتـــی 
بـــا حضـــور نماینـــدگان شـــرکت های زیـــر 
ــد  ــندیکا بتوانـ ــود و سـ ــکیل  شـ ــه تشـ مجموعـ
ــه  ــن کمیتـ ــود را در ایـ ــای خـ ــکالت اعضـ مشـ

مطـــرح کنـــد. 
دربـــاره مشـــکالت شـــرکت کامپیوتـــری بـــرگ 
مقـــرر شـــد جهـــت جلوگیـــری از ناهماهنگـــی 
ایجـــاد شـــده در خصـــوص ایـــن شـــرکت  و 
ـــد  ـــرکت تولی ـــط ش ـــده توس ـــزار ش ـــه برگ مناقص
نیـــروی بـــرق اصفهـــان مبنـــی بـــر اســـتفاده از 
ـــل،  ـــاخت داخ ـــابه س ـــی دارای مش ـــای واردات کااله
ـــاخت  ـــر س ـــندیکا و دفت ـــان س ـــات الزم می ارتباط
داخـــل شـــرکت بـــرق حرارتـــی ایجـــاد شـــود. 
ـــندیکا  ـــوت از س ـــن دع ـــد ضم ـــرر ش ـــن مق همچنی
ـــط، اســـتعالمات ســـاخت داخـــل  در جلســـات مرتب

بـــرای ســـندیکا نیـــز ارجـــاع شـــود.

در پایـــان جلســـه بـــا موافـــق اعضـــا مقـــرر 
ــی  ــای بررسـ ــی کمیته هـ ــات آتـ ــد در جلسـ شـ
مشـــکالت قـــراردادی و تعدیـــل نـــرخ ارز، از 
ـــوت  ـــز دع ـــرق نی ـــت ب ـــندیکای صنع ـــده س نماین

بـــه عمل آیـــد.
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روسای اتاق های سراسر کشور در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت 
بودند. در این دیدار ضرورت تقویت سطح روابط با همسایگان مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد رئیس اتاق 

ایران باید سیاست در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد تا از مناسبات منطقه             ای عقب نمانیم.
در این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بخشی از فعالیت              هایی که تاکنون در چارچوب ارتقای سطح 
روابط تجاری ایران انجام شده را تشریح کرد. هرچند به گفته غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران آنچه از 
سوی مسووالن کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری کشور صورت گرفته، نتوانسته پاسخگوی نیازها 

و انتظارات باشد.

سازمان  در  گشایش              هایی  شاهد  امروز  او  گفته  به 
توسعه تجارت هستیم؛ اما نباید فراموش کنیم که 
عالوه بر مشکالت داخلی با موضوعاتی مواجه هستیم 
که حتی با حل مسائل داخلی قادر به توسعه تجارت 
نیستیم. شافعی تصریح کرد: کشورهای منطقه برای 
و  هستند  قائل  زیادی  ارزش  اقتصادی  موضوعات 
این  می دهند.  قرار  اقتصاد  خدمت  در  را  سیاست 
قدرتمند  بسیار  تجاری  موافقت نامه  در  کشورها 
ورود کردند و متاسفانه ایران در وسط این کشورها 
بسیار ضعیف عمل کرده و از این منظر فقر جدی 
دارد. حتی تعداد محدودی از موافقت نامه              هایی که 
نامناسبی  شرایط  شده  بسته  هم  ایران  سوی  از 
دارند. رئیس اتاق ایران نگاه به بیرون و تالش برای 
انعقاد توافق نامه های تجاری با کشورهای مختلف را 
سازمان  رئیس  پیمان             پاک،  علیرضا  شد.   خواستار 
توسعه تجارت  گفت: در تدوین برنامه             ها بدون شک 
از ظرفیت             های بخش خصوصی بهره می             بریم.  او به 
سازمان  اولویت های  از  یکی  به عنوان  بازار  توسعه 
توسعه تجارت اشاره کرد و افزود: استفاده از ۳0رایزن 
تجاری را تاکنون نهایی کرده ایم که اجرایی می شود. 
از طرفی ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را 
در دستورکار قرار دادیم و تاکنون ۶ مرکز فعال با 
برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی 
اتاق  همکاری  با  مرکز   ۳ تعداد  این  از  کرده ایم. 
ایران دنبال می شود که شامل سوریه، قزاقستان و 
امارات می شود. خوشبختانه در این عرصه اتاق های 
مشترک نیز همراهی خوبی دارند. با توجه به شرایط 
موجود الزم است بازار روسیه را نیز جدی بگیریم 

چون ظرفیت             های باالیی دارد.
در  گفت:   تجارت   و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
این بین روی جنوب شرق آسیا، پاکستان و روسیه 
نیز متمرکز شدیم هرچند انسجام بین بخشی برای 

نگرفته  شکل  هنوز  موافقت نامه             ها  این  نهایی شدن 
است.  او از ضعف در گمرکات و مبادی ورودی و 
خروجی در کنار سیستم حمل             ونقل ضعیف داخلی 
نیز سخن گفت و معتقد است شرایط فعلی در این 
حوزه             ها پاسخگوی تقویت تجارت نیست، پس قبل 

از هر اقدامی باید این زیرساخت ها را مهیا کنیم.
از  استفاده  قزوین  اتاق  رئیس  بخشنده،  مهدی 
تجاری  رایزنان  از سوی  اقتصادی  فعاالن  تجربیات 
را ضروری خواند و در این راستا پیشنهاد کرد که 
دبیرخانه             ای در اتاق ایران شکل بگیرد تا با ۳0رایزنی 
می شوند  اعزام  توسعه تجارت  سازمان  طرف  از  که 
استان  هر  تجاری  ظرفیت             های  و  باشد  ارتباط  در 
اظهارات  اساس  بر  دهد.  قرار  رایزنان  اختیار  در  را 
اتاق های استانی آمادگی همکاری در این حوزه  او 
را دارند. این فعال اقتصادی از جنگ اقتصادی در 
منطقه سخن گفت و تصریح کرد: برای مقابله با این 

جنگ به سازوکار مناسب نیاز داریم.
ابهام  به  نیز  کرمان  اتاق  رئیس  طبیب             زاده،  مهدی 
تجارت  درباره  ارزی  تعهدات  به  مربوط  بخش             نامه 
انجام  ریالی  به صورت  که  افغانستان  و  عراق  با 
می شود اشاره کرد و خواستار رفع این ابهامات شد. 
ارمنستان،  در  تجاری  مرکز  ایجاد  به  همچنین  او 
عمان و اندونزی با توجه به ظرفیت             های قابل توجهی 
که دارند، اشاره کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران خودداری از صدور بخش             نامه             های خلق             الساعه 
و اصالح سامانه جامع تجارت را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی باید 

تسهیل و تسریع شود.
بازار  اتاق سنندج رصد  رئیس  سیدکمال حسینی، 
و سرعت  داد  قرار  تاکید  مورد  را  از سوی سازمان 
او  اعتقاد  به  شد.  خواستار  را  وادی  این  در  عمل 
عمل  قوی  بسیار  بازار  رصد  در  دیگر  کشورهای 

پیمان پاک در نشست روسای اتاق های سراسر کشور خبر داد

۳۰ رایزن بازرگانی به بازارهای هدف اعزام می شوند
روسای اتاق های سراسر کشور میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت بودند. در این نشست ضمن 
تشریح شرایط سخت تجارت، بر لزوم انعقاد موافقت نامه             های تجاری با همسایگان تاکید شد. در این 
نشست علیرضا پیمان پاک اعالم کرد که قرار است ۳۰ رایزن بازرگانی به بازارهای هدف اعزام شوند 

و این امر اجرایی خواهد شد.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3835189-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


شماره  3046 28 دی 1400

4

اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

چه  اگر  که  معتقدند  اقتصادی  گران  تحلیل  اغلب 
آفریقای جنوبی در سال 2021 )بعد از سال 2020 
داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  کرونا  دلیل  به  که 
از ۶ درصد را تجربه کرد(، توانست تا حدی  بیش 
به لطف افزایش قیمت مواد معدنی خود را باز یابد 
اما در  به 5 درصد را کسب کند  و رشدی نزدیک 
سال 2022 این میزان رشد را نخواهد داشت. آنها 
با ارائه دالیل مختلف اقتصادی و سیاسی، دورنمای 
چندان  جدید  سال  در  را  جنوبی  افریقای  اقتصاد 
اقتصادی  مشکالت  آنها  نمی دانند.  امیدوارکننده 
طوالنی مدت از جمله، بیکاری فزاینده، بدهی رو به 
افزایش دولت، ناکارامدی و ورشکستگی شرکتهای 
دولتی و .... را از معضالت اقتصادی مهم می دانند. 
که   ANC حزب  داخلی  مشکالت  دیگر  سوی  از 

باعث شده این حزب نتواند تصمیمات جدی برای 
معضالت فوق بگیرد را یکی از دالیل بدبینی نسبت 
جاری  سال  در  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود  به 

می دانند.
آینده  مشاوران  موسسه  مدیر  سیلک،  دانیل 
کرده  بینی  پیش   2022 سال  برای  سیاسی]1[، 
وی  است«.  راه  در  دیگر  آشفته  سال  »یک  است: 
می گوید با توجه به برگزاری کنفرانس ملی انتخابی 
تغییر  پذیرش ریسک  برای دسامبر 2022،   ANC
وضعیت  است.  بعید  بسیار  اقتصادی  سیاست های 
زیرساخت های  و   19 کرونا  همه گیری   ،ANC
برق  مداوم  قطع  به ویژه  کشور،  ضعیف  اقتصادی 
وی  می کند.  کند  را  اقتصادی  رشد  همچنان 
می گوید باید برخی از جنبه های بیش از حد تنظیم  

از  بسیاری  از  را  و دولت  را رها کنیم  اقتصاد  شده 
شرکت هایی که عمدتاً با سوءمدیریت مواجه هستند 

خالص کنیم.
برای  را   2022 سال  اقتصاددان]2[،  رودت،  داوی 
است  کرده  بینی  پیش  سال سختی  کشور  اقتصاد 
با اینحال می گوید اگر دولت تصمیمات جسورانه ای 
برای افزایش رشد اقتصادی اتخاذ کند، مسیر منفی 
اقتصاد کشور می تواند تغییر کند. وی می گوید برای 
نجات اقتصاد کارهای زیادی وجود دارد که می توان 
انجام داد. رودت گفت که عوامل اصلی رشد تولید 
به  که   2021 سال  در  کشور  این  داخلی  ناخالص 
حدود 5 درصد رساند، رهائی از اثرات مخرب کورونا 
بر اقتصاد در سال 2020 و تقویت قیمت کاالهای 
صادراتی به ویژه تولیدات معدنی بود. البته او انتظار 
به  معدنی در سال جدید  تولیدات  قیمت  دارد که 
باعث  امر  این  که  یابد  کاهش  توجهی  قابل  میزان 
او  شد.  خواهد  اقتصادی  رشد  کاهش  به  کمک 
مشکالت Eskom، احتمال شیوع مجدد کورونا را 
به مشکالت بدهی مالی کشور اضافه می کند. یکی 
از موضوعات مورد توجه رودت، ۳0 میلیون نفری 
است.  وابسته  دولت  به  آنها  درآمدهای  که  هستند 
ناپایدار  کاماًل  دولت  مالی  وضعیت  می گوید  وی 
شده و درآمد این ۳0 میلیون طی سه سال آینده 
کاهش می یابد و آنها به شدت عصبانی خواهند شد. 
به طور  باید  گیران کشور  تصمیم  که  رودت گفت 
جدی به این موضوعات رسیدگی کنند و همچنین 
برای  را  بهتری  محور  اقتصاد   / بازار  سیاست های 

ارتقای تجارت و سرمایه گذاری اتخاذ کنند.
آلن موکوکی، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای 
جنوبی، می گوید شرایط اقتصادی و تجاری در ماه 
جوالی بی ثبات شده بود، اما در حال حاضر ثبات 
یافته و از ماه اکتبر رو به بهبودی گذاشته است. با 

اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2۰22 از دید تحلیلگران اقتصادی
با آغاز سال جدید میالدی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی 

کشور تحلیلها و چشم اندازهایی را در خصوص اقتصاد کشور آفریقای جنوبی ارائه داده اند.

این حال، اشتغال وضعیت خوبی ندارد. او گفت البته 
انتظار بهبود شرایط را در شش ماه آینده دارند.

که  می گوید   ،]۳[Duma Gqubule گوبله  دوما 
برای احیا  اقتصاد آفریقای جنوبی هنوز راه درازی 
مشکل  فوری ترین  و  مهمترین  وی  دارد.  پیش  در 
دانسته  بیکاری  با  مقابله  را   2022 سال  در  دولت 
بیکاری ۳4.9 درصدی  نرخ  به  توجه  با  و می گوید 
و  تورم  افزایش  تاکنون( و همچنین  رقم  )باالترین 
از زمان شروع همه گیری  بار  اولین  برای  نرخ بهره 
کرونا، قطعی مداوم برق، اعتماد اندک کسب وکارها 
گذاری  سرمایه  انتظار  نمی توان  مصرف کننده  و 

داشت.
 Wits بازرگانی  مدرسه  از  روسوو  جانی  پروفسور 
مانند  نهادهایی  کنترل  دولت  اگر  می گوید  نیز 
Transnet )شرکت حمل و نقل ریلی آج( و بنادر 
آنها  کند،  واگذار  بخش خصوصی  به  اداره  برای  را 

بهتر می توانند عمل کنند. 
بخواهد  جنوبی  آفریقای  اگر  معتقدند  اقتصاددانان 
و  قرنطینه ای  محدودیت های  تاثیر  تحت  اقتصاد 
و  اعتماد  بازگرداندن  کند،  بازسازی  را  برق  کمبود 
شود  شروع  فوراً  باید  اقتصادی  و  تجاری  اطمینان 
که  بیفتد  اتفاق  می تواند  صورتی  در  تنها  این  و 
همکاری  یکدیگر  با  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
کنند. آنها رشد تولید ناخالص داخلی سال 2022 
بود  خواهد  درصدی   5 تقریباً  از  نیمی  حدود  را 
که این کشور در سال 2021 به دست آورد اما با 
وجود وضعیت وخیم بیکاری آفریقای جنوبی، هیچ 
افزایشی در ایجاد شغل وجود نخواهد داشت. آنها با 
وجود اینکه رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 
اما معتقدند  بیشتر می دانند،  و  را 2 درصد   2022
اقتصاد  که  نیست  اندازه ای  به  رشد،  میزان  این 
نجات  متعدد  بحران های  از  را  جنوبی  آفریقای 

http://www.ieis.ir/fa/news/6890/
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اعضای اتاق مشترک ایران و برزیل در نظر دارند فرصت های تجاری در برزیل را طی نشستی یکشنبه ۳ 
بهمن ساعت 14 در اتاق ایران بررسی کنند. قرار است در این نشست غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 

و سفرای هر دو کشور نیز حضور داشته باشند. 
عالقه مندان برای حضور در این نشست می توانند با شماره تلفن ۸۸5۳9105 )اتاق مشترک ایران و برزیل( 

و یا 09۳۷1000990 تماس بگیرند.  

از سوی اتاق مشترک ایران و برزیل؛

سمینار بررسی فرصت های تجاری برزیل ۳ بهمن برگزار می شود
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در نظر دارد سمینار بررسی فرصت های تجاری در برزیل را 

یکشنبه ۳ بهمن برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطالع 
رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه 
و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در دیدار با سفیر 
سیزدهم  دولت  در  داشت:  اظهار  تهران  در  برزیل 
ارتقاء روابط اقتصادی با کشورهای آمریکای التین 
ایران  و  برزیل دارای اهمیت زیادی است  از جمله 
با  اقتصادی خود  روابط  متوازن  توسعه  راستای  در 

کشورهای مختلف حرکت می کند.
وی با بیان اینکه از افزایش مبادالت اقتصادی هر دو 
کشور ایران و برزیل نفع خواهند برد؛ افزود: شاید 
بسیاری از کشورهای دنیا، ایران را به ظرفیت های 
ایران در حوزه های  امروز  اما  نفت و گاز بشناسند؛ 
و  پزشکی  هوافضا،  فناوری؛  نانو  جمله  از  مختلف 

سایر رشته ها ظرفیت های زیادی دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره ظرفیت های 
کشور برزیل در تولید مواد غذایی گفت: با توجه به 
واردات ایران در زمینه های نهادهای دامی و دانه های 
روغنی از یکسو و نیاز برزیل به انرژی از سوی دیگر، 
دو طرف می توانند همکاری های گسترده ای داشته 

باشند.
حاشیه  کشورهای  برخی  داد:  ادامه  میرکاظمی 

خلیح فارس با یک تماس آمریکا قراردادهای نفت و 
گاز خود با کشورهای دیگر را بهم می زنند اما ایران 
انرژی می تواند  بازیگر مستقل حوزه  به عنوان یک 
برزیل  کشور  انرژی  امنیت  تامین  در  مهمی  نقش 

ایفا کند.
 150 تا  ایران  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  معاون 
را  گاز  و  نفت  از ذخایر  برداشت  امکان  آینده  سال 
نفت  چاه های  از  بسیاری  عمر  کرد:  تصریح  دارد؛  
و  رسیده  سال   50 باالی  به  خیز  نفت  کشورهای 
برخی کشورها تنها تا 50 سال آینده نفت دارند؛ اما 
ایران با رتبه یک مجموع ذخایر نفت و گاز، یکی از 
محوری ترین بازیگران سال های آینده بازار انرژی 

خواهد بود.
لودمار گونسالوش آگیالر نتو سفیر برزیل در تهران 
هم با اشاره به اهمیت ایران در منطقه گفت: تحریم 
و  ایران  روابط  توسعه  مانع  حتی  هم  آمریکا  های 
برزیل نخواهد شد، ما در همین مدت هم مبادالت 
داشتیم هرچند ظرفیت دو کشور  اقتصادی خوبی 

بسیار فراتر از سطح کنونی است.
وی ادامه داد: وقتی وارد ایران شدم از توسعه ایران 
زده  شگفت  اقتصادی  مداوم  های  تحریم  وجود  با 
شدم؛ به نظرم در جهان کمتر کشوری وجود دارد 
که بتواند با وجود مشکالت تحریم به این سطح از 

پیشرفت برسد.
کارگروه  به تشکیل  اشاره  با  پایان  در  برزیل  سفیر 
مبادالت  افزایش  برای  کشور  دو  بین  ویژه  های 
تجاری،گفت: سال آینده ما یکصد و بیستمین سال 
روابط دو کشور را جشن خواهیم گرفت و امیدوارم 
روابط اقتصادی تا آن زمان رشد خوبی داشته باشد.

وزیران  هیئت  مصوبه  براساس  است  گفتنی 
و  ایران  مشترک  همکاری  کمیسیون  مسئولیت 
برزیل به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.

ارتقای سطح همکاری های ایران 
و برزیل/ایران بازیگر مستقل 

بازار انرژی
می تواند  ایران  گفت:  جمهور  رییس  معاون 
نیازهای  انرژی  بازار  مستقل  بازیگر  عنوان  به 
کشورهای آمریکای التین از جمله برزیل به نفت 

و گاز و پتروشیمی را تامین کند.



شماره  3046 28 دی 1400

6

اقتصاد ایران و جهان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد مهاجرانی: بنا بر اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی 
کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با 

»دول غیر محارب« استوار است.
رویکردی  با  توانست  اسالمی  انقالب  رو  این  از 
غرب پژوه، به جای رهیافت غرب ستیز یا غرب پذیر، 
ضمن نفی از خودبیگانگی و از خودباختگی در برابر 
حاکمیت  از  غرب  که  این  بر  تاکید  ضمن  و  غرب 
و تمامیت یکپارچه ای برخوردار نیست، بر ضرورت 
توجه به ظرفیت های کشورهای همسایه و دولت های 

مستقل شرقی تصریح کند.
 _ شمال  کریدور  در  ایران  محوریت  به  توجه  با 
جنوب و با عنایت به افزایش همکاری های راهبردی 
بین کشورهای ایران، چین و روسیه، به نظر می رسد 
امضای قراردادهای جامع همکاری بلند مدت با این 
قدرت های شرقی، می تواند بخشی از زمینه های الزم 

برای توسعه ی اقتصادی کشورمان را فراهم کند.
در  شرقی  کشورهای  رویکرد  به  توجه  با  همچنین 
نفی  غربی،  مسلط  فرهنگ  نفی  و  فرهنگی  تعامل 
آپارتاید علمی، رعایت تنوع فرهنگی، نفی یکجانبه 
نظر می رسد  به  پذیرش چندجانبه گرایی،  و  گرایی 
عرصه ی  در  ویژه  به  مزبور  راهبردی  همکاری های 
اعمال  از  مانع  بتواند  مشترک،  سرمایه گذاری های 

مداخالت و نفوذ بازیگران خارجی شود.
توسعه ی دیپلماسی با شرق نافی روابط با کشورهای 

غربی نیست
با  دیپلماسی  توسعه ی  است که  به ذکر  البته الزم 
بلکه  نیست؛  غربی  کشورهای  با  روابط  نافی  شرق 
ایجاد  به  منجر  می تواند  متوازن  دیپلماسی  اجرای 
فضای رقابتی و افزایش تحرک غرب برای توجه به 
خارجی  سیاست  عرصه ی  در  کشورمان  مطالبات 

گردد.
دولت سیزدهم پس از آنکه به ریاست حجت االسالم 
رئیسی تشکیل شد، اهداف خود در سیاست خارجی 
را مبتنی بر مبانی اصیل انقالب اسالمی و محورهای 

متن کامل

سفر رئیسی به مسکو؛ حلقه ای از زنجیره دیپلماسی فعال
روزهای شلوغ دستگاه دیپلماسی با سفر رئیس جمهور به روسیه به اوج خود می رسید؛همسایه ای که 
مانند گذشته و بعد از فروپاشی شوروی می تواند در نقش یک شریک مطمئن برای کشورمان ایفای 

نقش کند.

به  کرد،  تشریح  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
تشکیل  نخست  روزهای  همان  از  جهت  همین 
دولت، توسعه ی متوازن دیپلماسی ارتباط با شرق و 
همسایگان در دستور کار دولت و دستگاه سیاست 

خارجی کشور قرار گرفت.
چین ۸0 درصد از واکسن کرونا ایران را تأمین کرد

تلفنی  تماس  از  پس  سیاست  این  ابتدایی  ثمره ی 
به  رئیس جمهور چین  و  رئیس جمهور کشورمان 
به  ظهور رسید و در شرایطی که کشورهای غربی 
صورت قطره چکانی واکسن کرونا را در اختیار ایران 
قرار می دادند، چین بیش از ۸0 درصد واکسن ایران 

را در ظرف چند هفته تأمین کرد.
اولین سفر خارجی خود  رئیس دولت سیزدهم در 
برای شرکت در اجالس سران سازمان شانگهای به 
دوشنبه رفت و در همین اجالس، عضویت ایران در 

این سازمان استراتژیک اعالم شد.
سد  شکستن  درهم  برای  باشرق  روابط  توسعه 

تحریم / روزهای شلوغ دیپلماسی
رئیسی در این سفر بار دیگر خطوط اصلی سیاست 
بودن  زوال  روبه  بر  و  کرد  اعالم  را  خود  خارجی 
بین الملل  نظام  در  یکجانبه گرایی  و  سلطه طلبی 
و  شدن  قطبی  چند  سوی  به  حرکت  همچنین  و 
تاکید  مستقل  کشورهای  سود  به  قدرت  بازتوزیع 
عنوان  به  را  آسیا  قاره  در  صلح  تقویت  و  حفظ  و 
یک ضرورت توصیف کرد و از ایران به عنوان نقطه 
کریدور  طریق  از  اوراسیا  شمال  و  جنوب  اتصال 

شمال - جنوب نام برد.
سفر دوم رئیسی نیز به ترکمنستان و برای شرکت 
امضای  که  بود  اکو  سازمان  سران  اجالس  در 
اقتصادی  مهم  و چندجانبه ی  قراردادهای دوجانبه 

را برای کشورمان به ارمغان داشت.
راهبری  با  نیز  خارجه  امور  وزارت  ایام،  همین  در 

https://www.mehrnews.com/news/5402877/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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باشگاه خبرنگاران جوان - سید احسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سواالت زیر 

پاسخ داد:
نگاه دولت سیزدهم به نظام بانکی چگونه است؟

خاندوزی : امروز اهالی صنعت بانکداری با رئیس جمهور 
و تیم اقتصادی دولت طی جلسه ای دیدار کردند. این 
سوال مطرح است که چرا دسترسی گروه هایی از مردم 
به تسهیالت بانکی ناچیز و دسترسی گروه های دیگر 
بی ضابطه است. تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد 
ایران در شرایط فشارهای داخلی و تحریمی مهم است.
با هم تقابل می  بر اساس روش های جدید کشورها 
اگر  است.  مهم  سیزدهم  دولت  برای  بانک  کنند. 
می خواهیم اقتصاد مقاوم شود بانک ها باید مقاوم باشد. 

باید به سمت برنامه اصالح پیش برویم.
در وزارت اقتصاد، دولت برنامه کوتاه مدتی تحت عنوان 
اصالح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها را در نظر 
گرفته است. دسترسی های عادالنه به تسهیالت برای 
مردم، مصرف کننده و تولید کنندگان حائز اهمیت 
است. باید بتوانیم با رویکرد جدیدی با بانک ها مواجه 

شویم.
اگر دولت سیزدهم خواستار اصالح نظام بانکی باشد 
راستا چه  این  در  بردارد،  را  قدم  اولین  باید  خودش 

اقداماتی صورت گرفته است؟
خاندوزی: شاخص های نسبت مالی دولت و بانک ها 
در تراز نامه بانک مرکزی خود را به خوبی نشان می 
دهد. شاخص بدهی دولت از اجزای مهم ترازنامه بانک 
مرکزی است که در 4 ماه اخیر نقش کاهنده در پایه 
نقش  بلکه  نیست  تورم  فشار  در مسیر  و  دارد  پولی 

کاهنده در تورم دارد.
است  داده  نشان  ماهه خود  عملکرد چهار  در  دولت 
بودجه  در  دارد.  اهمیت  برایش  مالی  انضباط  مسئله 
1401 به نسبت گذشته کمترین میزان از فشارهای 
غیر عادی  نسبت به شبکه بانکی وجود دارد و هدف 

گذاری هایی صورت گرفته است.
برای کمک به بخش صنعت حتماً باید بانک ها مطابق 
مصوبه ای که شورای پول و اعتبار می گوید، تسهیالت 
برای پروژه های صنعتی کشور داشته باشند. بخش های 
زودبازده، سفته بازانه و صرفاً فعالیت های خرید و فروش 
و تجارتی و بازرگانی خیلی از منابع بانک ها به سمت 

خود کشیده است.
معنای شفافیت چیست؟

خاندوزی: تنظیم گری بانک های دولتی و خصوصی به 
بانک مرکزی بر می گردد. برخالف شایعاتی که در فضای 
مجازی شنیده می شود تعامل خوبی بین دولت و بانک 

خاندوزی:

تحول در نظام بانکی کلید 
خورد/ پرداخت بیش از 75۰ 

هزار فقره وام ازدواج طی 
امسال

وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی ایجاد تحول 
در نظام بانکی، تسریع در تامین مالی تولید و 

پرداخت تسهیالت توضیحاتی داد.

مرکزی وجود دارد و همکاری 
تیم اقتصادی سازنده است.

در حـوزه بانک هـای دولتـی 
کـه وزیـر اقتصـاد بـه عنوان 
رئیـس مجمـع بانـک هـای 
دولتـی نقـش آفرینـی دارد 
ما بر عنصر شـفافیت تمرکز 
مطالبـه  فقـط  نـه  داریـم. 
بلکه شـفافیت را اجـرا کرده 
ایـم تـا شـبکه بانکی کشـور 
بدانـد این موضوع بـه عنوان 

دسـتور کار واقعـی اسـت.
آیا بنگاه داری بانک ها کم شده است؟

خانـدوزی: بـرای اولیـن بـار ترازنامـه بانـک ملـی را با 
جزئیـات منتشـر کردیـم. در ترازنامـه هـای تلفیقـی 
تمـام زیـر مجموعـه هـا مـی آینـد و میـزان دارایی و 

سـود و زیـان شـرکت ها مشـخص اسـت.
بـر  جامعـه  همـه  بـه  دولتـی  بانک هـای  منفعـت 
می گـردد. وزارت اقتصـاد وعـده نمـی دهـد و در مقام 
ترسـاندن نیسـت. تمـام صورت هـای مالـی بانک ها و 
شـرکت های زیرمجموعـه دولتـی کار را دنبـال کـرده 
ایـم. از مدیریـت امسـال تـا مدیریت سـال آینـده که 
دوبـاره صـورت هـای مالی بیـرون می آیـد حتما فرق 

کرد. خواهـد 
آیا مشـخص اسـت در بانک هـای دولتـی ابربدهکاران 

چه کسـانی هستند؟
خانـدوزی: اگر در بانک های دولتی تسـهیالت گیرنده 
نسـخه ای از قـرارداد را خواسـت، بانـک بایـد آن را در 
اختیـار گـذارد. در وزارت اقتصـاد بخش بازرسـی ویژه 
ایجـاد کرده ایـم تا به صورت آنالیـن و تلفنی مراجعه 
کننـد. چنـد مورد تخلـف در ایـن زمینه محرز شـده 

 . است 

کالن بدهکاران بدحسـاب یعنی کسـانی که درصدی 
از پایـه سـرمایه بانـک  را تسـهیالت می گرفتنـد و بـر 
نمـی گردانـد و زمانی کـه بانک می خواسـت مراجعه 
کنـد بـا هـزار فشـار از طـرق مختلـف از زیـر بـار 
مسـئولیت شـانه خالی می کردند. اگر بر روی سـایت 
بانـک هـای دولتـی مراجعـه کنید صـورت مالـی آنها 
مشـخص اسـت یعنی مشخص شـده چه اشـخاصی و 

یـا چـه شـرکتی کالن بدهکار بد حسـاب هسـتند.
تقریبـاً بیـش از 90 تـا 95 درصـد سـاخت طرح های 
کشـور بـا کمک شـبکه بانکی انجـام می شـود. دولت 
اگـر بـه دنبال پشـتیبانی از تولید اسـت حتمـاً تولید، 
سـرمایه گذاری و اشـتغال بدون اینکه بانک ها در این 

مسـیر فعال شـوند محقق نمی شـود.
در شـرایط کنونـی چه کمکـی در جهت سـهولت در 

ارائـه تسـهیالت به مردم شـده اسـت؟
خانـدوزی : در شـرایط خـاص جامعـه نیازمند کمک 
کـه  نمی دهـد  اجـازه  کرونـا  اسـت.  خـاص  هـای 
کسـب و کارها بچرخـد. یـک بخـش حمایت هـای عام 
اسـت که همیشـه وجـود دارد و البته ایـن حمایت ها 

بهتر شـده اسـت.
بـرای دریافـت  از معطلـی  اینکـه مـردم  بـا وجـود 
تسـهیالت ازدواج ناراضـی هسـتند، امسـال بیـش از 
۷50 هـزار فقـره تسـهیالت ازدواج بـه ارزش ۶4 هزار 
میلیـارد تومـان داده ایـم. در 9 ماهـه امسـال بسـیار 
بیشـتر از کل سـال 99 تسـهیالت ازدواج داده ایـم.
مـا تسـهیالتی در نظر گرفتـه ایم و بانک هـا را مکلف 
کرده ایم تا تسـهیالت قرض الحسـنه برای کسانی که 
دچـار کرونا می شـوند ارائه دهند. کد ملی سرپرسـت 
خانواده روزانه منتقل می شـود اگر سرپرسـت خانواده 
ای باشـد کـه کارمنـد دولت نباشـند و نیازمند کمک 
باشـد، مشـمول کمک ده میلیون تومانی کرونا اسـت 
لـذا بانـک با آسـیب دیـده کرونا تمـاس می گیـرد تا 

https://www.yjc.news/fa/news/8033672/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84


شماره  3046 28 دی 1400

8

اقتصاد ایران و جهان

هشدار چین به شهروندان برای باز نکردن مرسوالت پستی خارجی
چین با اشاره به ریسکهای کووید، به شهروندانش توصیه کرد از باز کردن نامه ها و بسته های پستی 

خارجی اجتناب کنند.

بـــه گـــزارش ایســـنا، مقامـــات پکـــن بـــا ایـــن 
ادعـــا کـــه واریانـــت اُمیکـــرون ویـــروس کرونـــا 
ــتی  ــوالت پسـ ــق مرسـ ــت از طریـ ــن اسـ ممکـ
خارجـــی شـــیوع پیـــدا کنـــد، بـــه مـــردم مـــی 
ــته های  ــا و بسـ ــردن نامه هـ ــاز کـ ــد از بـ گوینـ
و  کننـــد  خـــودداری  بین المللـــی  پســـتی 
بســـته های پســـتی را در فضـــای بیـــرون از 

خانـــه و بـــا دســـتکش بـــاز کننـــد.
کارشناســـان مکـــررا اظهـــار کـــرده انـــد خطـــر 
ـــدک  ـــه ان ـــق نام ـــا از طری ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ــه  ــدارد کـ ــود نـ ــواهدی وجـ ــچ شـ ــت. هیـ اسـ
ــی  ــوارد قبلـ ــرون از مـ ــت اُمیکـ ــیوع واریانـ شـ
ـــد.  ـــاده باش ـــاق افت ـــری اتف ـــد و تغیی ـــاوت باش متف
ـــی در  ـــی س ـــی ب ـــگار ب ـــت، خبرن ـــن برن ـــا رابی ام
چیـــن روز دوشـــنبه در توییتـــی اعـــالم کـــرد: 
پکـــن از شـــهروندانش خواســـته اســـت کاال بـــه 
ـــته های  ـــد و بس ـــفارش ندهن ـــور س ـــارج از کش خ
پســـتی را بیـــرون از خانـــه بـــا دســـتکش و 

ماســـک بازکننـــد.
ـــم  ـــت" ه ـــگ پس ـــا مورنین ـــاوت چاین ـــه "س روزنام
روز دوشـــنبه گـــزارش کـــرد مرکـــر کنتـــرل و 

ـــرده اســـت  ـــالم ک ـــن اع ـــاری پک پیشـــگیری از بیم
ـــی  ـــارج کاالی ـــکان از خ ـــد ام ـــا ح ـــد ت ـــراد بای اف
ـــاز  ـــگام ب ـــد در هن ـــراد بای ـــد و اف ـــفارش ندهن س
کـــردن نامه هایـــی کـــه از کشـــورهای پرخطـــر 
آمـــده اســـت، دســـتکش و ماســـک داشـــته 

باشـــند.
ایـــن توصیـــه پـــس از ایـــن مطـــرح شـــد کـــه 
مرکـــز کنتـــرل و پیشـــگیری از بیمـــاری پکـــن 
ـــال  ـــده ابت ـــت ش ـــورد ثب ـــتین م ـــرد نخس ـــالم ک اع
ـــق  ـــت از طری ـــن اس ـــرون ممک ـــای اُمیک ـــه کرون ب

نامـــه وارد شـــده باشـــد.
 People's طبـــق گـــزارش نشـــریه دولتـــی
ـــار  ـــود، اظه ـــده ب ـــال ش ـــه مبت ـــردی ک Daily، م
ـــه ارســـال  ـــم ژانوی ـــادا در هفت ـــه ای از کان ـــرد: نام ک
ـــن  ـــه پک ـــگ ب ـــگ کن ـــادا و هن ـــه از کان ـــرده ک ک
ـــرل و  ـــز کنت ـــر مرک ـــاون مدی ـــت. مع ـــیده اس رس
ـــا  ـــرد: م ـــار ک ـــن اظه ـــاری پک ـــگیری از بیم پیش
ـــا  ـــاس ب ـــق تم ـــردی از طری ـــه ف ـــن ک ـــال ای احتم
اشـــیای ارســـال شـــده از خـــارج کشـــور آلـــوده 
شـــده باشـــد را مـــردود نمـــی دانیـــم. واریانـــت 

ـــت. ـــده اس ـــف ش ـــه کش ـــن نام ـــرون در ای اُمیک
ـــز  ـــایدر، مرک ـــس اینس ـــزارش بیزن ـــاس گ ـــر اس ب
ـــتورالعمل های  ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــادا ب ـــت کان پس
ســـازمان ســـالمت عمومـــی ایـــن کشـــور و 
ســـازمان جهانـــی بهداشـــت اعـــالم کـــرد هـــر 
ـــق  ـــا از طری ـــروس کرون ـــیوع وی ـــک ش ـــه ریس گون
ـــرای  ـــروس ب ـــن وی ـــرا ای ـــت زی ـــدک اس ـــه ان نام
ـــد. ـــی مان ـــده نم ـــطوح زن ـــی روی س ـــدت طوالن م

در گفت وگوی تلفنی وزیر نیرو با وزیر صنعت و تجارت قطر مطرح شد:برگزاری هشتمین کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و قطر بعد از رمضان

برگزاری هشتمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و قطر بعد از رمضان

تهران - ایرنا - وزیر نیرو اعالم کرد: ایران و قطر توافق کردند هشتمین کمیسیون مشترک همکاری 
های اقتصادی دو طرف را بعد از ماه رمضان برگزار کنند.

به گزارش  روزسه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
گفت وگوی  در  محرابیان«  »علی اکبر  نیرو،  وزارت 
تلفنی با »شیخ محمد الثانی« وزیر صنعت و تجارت 
با اشاره به همکاری های موجود دو کشور، بر  قطر 

توسعه و افزایش این روابط تاکید کرد.
شورای  تشکیل  برای  تلفنی،  گفت وگوی  این  در 
دو  بازرگانی  اتاق  رییس  ریاست  به  تجار  مشترک 
مشترک  کمیسیون  هشتمین  تا  شد  توافق  کشور 
ماه  از  بعد  قطر  و  ایران  اقتصادی  همکاری های 
رمضان برگزار شود. همچنین دو طرف در خصوص 
بهبود وضعیت شیوع کوید 19 در کشورهای ایران و 
قطر و گذر از شرایط بحرانی نیز تبادل نظر کردند.

اهلل  آیت  دولت  رویکرد  اینکه  بیان  با  محرابیان 
رئیسی، گسترش تعامالت بین المللی با همسایگان 
است، افزود: در حال حاضر شاهد گسترش روابط دو 

کشور بوده و انتظار داریم روابط دو کشور نه تنها 
دو  تجاری  روابط  سطح  و  باشد  ممتاز  بلکه  خوب 

کشور هم پایه روابط سیاسی عالی شود.
وزیر نیرو ادامه داد: اخیرا شاهد پشتیبانی و حمایت 
از شرکت های ایرانی در قطر و تسهیل صدور روادید 
ورود به دو کشور از طریق صدور ویزای فرودگاهی 

هستیم و امیدواریم این تعامالت افزایش یابد.
در ادامه "شیخ محمد الثانی" وزیر صنعت و تجارت 
قطر درخواست کرد تا هشتمین کمیسیون مشترک 
فرصت  اولین  در  کشور  دو  اقتصادی  همکاری های 
مقرر  طرفین  توافق  طبق  که  شود  برگزار  مناسب 

شد این رویداد بعد از ماه رمضان آتی برگزار شود.
همچنین در این جلسه دو طرف به موضوع صادرات 
از مناطق آزاد قطر به عنوان یک فرصت برای تجار 

ایرانی اشاره کردند.
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یادداشت

متن کامل

همه چیز از آن روزی شروع شد که مارک، شروع 
به تدریج  به نوشتن کد یک سایت که بعدها  کرد 
»فیس   مش«  سایت  نام  شد.  فیس بوک  به  تبدیل 
بود و در آن، عکس دانشجوها را منتشر کرده و از 
بازدیدکننده   ها خواسته بود به چهره آنها بر اساس 
جذابیت، نمره دهند. سایت بسیار محبوب شد و در 
عرض 4 ساعت، 22 هزار نفر از آن بازدید کردند. 
اما از آنجا که راه   اندازی چنین سایتی خالف قوانین 
هاروارد بود، توسط خود دانشگاه بسته شد. زاکربرگ 
تجربه فیس   مش،  نشد.  اما  اخراج شود  بود  نزدیک 
باعث شد ایده یک شبکه اجتماعی به ذهنش برسد 
ارتباط  هم  با  بتوانند  آن  طریق  از  دانشجوها  که 
اولین  گذاشت.  فیس بوک  را  نامش  و  کنند.  برقرار 

از 24 ساعت، 1200  بود. در کمتر  کاربر، خودش 
دانشجوی هاروارد در آن ثبت نام کردند و در عرض 
یک ماه، حدود نیمی از دانشجوها یک پروفایل در 
فیس بوک داشتند. او بعدها در مصاحبه   ای گفت که 
نیاز  از طراحی فیس بوک، رفع یک  اولیه   اش  هدف 
بوده: کمک به برقراری ارتباط در دانشگاه   ها و چند 
مدرسه. در مارس 2004، فیس بوک از هاروارد فراتر 
رفت و پس از گذشت حدود یک سال، حدود یک 
میلیون کاربر داشت. البته فقط کاربران دانشگاهی. 
در  می   توانستند  همه  دیگر   ،200۶ سپتامبر  در 
مارک  باشند.  داشته  کاربری  حساب  فیس بوک 
و  می   خواست  که  هدفی  به  سال،  دو  از  کمتر  در 
بسیار فراتر از آن رسید. حاال حدود 1۸ سال بعد، 

فیس بوک نامش را به متا تغییر داده و وارد مرحله 
از فعالیت   ها شده. پایان ماه ژوئن 2022،  جدیدی 
زاکربرگ در اظهاراتی خطاب به کارکنانش از یک 
پروژه جاه   طلبانه پرده برداشت. فعالیت شرکت متا تا 
به امروز، محدود به تولید اپلیکیشن   های اجتماعی 
و سخت   افزارهایی در راستای پشتیبانی از آنها بود. 
اما زاکربرگ گفت آینده این شرکت، بسیار فراتر از 
این   ها خواهد رفت. او گفت شرکتش تالش خواهد 
کرد دنیایی بسازد متشکل از تجربه   های متصل به 
دنیایی  تخیلی.  علمی  فیلم   های  شبیه  چیزی  هم، 
بخش   های  ترتیب،  این  به  »متاورس«.  به  موسوم 
مختلف این شرکت، فعالیت شان را روی تحقق این 
مصاحبه   ای  در  او  کرد.  خواهند  متمرکز  چشم   انداز 
 »the verge« وب سایت  از  نیوتون«  »کیسی  با 
گفت این دنیای جدید، فرصت   های تجاری بی شمار 
وجود  تاکنون  که  کرد  خواهد  ایجاد  مشاغلی  و 
نداشته   اند. به گفته او، در متاورس ارتباط مجازی، 
طبیعی   تر و ملموس   تر و تعامالت، غنی   تر خواهد شد. 
از نحوه کنترل اطالعات  او  این مصاحبه،  ادامه  در 
غلط، چالش   ها و فرصت   های پیش رو در این جهان 
جدید و نقش دولت   ها در نظارت و ایجاد فضاهای 
عمومی در متاورس می   گوید. چکیده   ای از این گفت 

وگو را با هم می   خوانیم:
کیسی: خوش آمدی مارک. تو حدود دو دهه است 
چه  دوران  این  طی  هستی.  فیس بوک  مدیر  که 

درس   هایی گرفتی؟
پنج  طی  که  درس   هایی  از  یکی  ممنونم.  مارک: 
می   کردم  فکر  قبال  که  بوده  این  گرفتم  اخیر  سال 
دوست  مردم  که  است  محصوالتی  ساخت  ما،  کار 
دارند استفاده کنند. اما حاال فکر می   کنم باید دید 
محصولی  چنین  ساختن  باشیم.  داشته  جامع   تری 
این،  بر  عالوه  باید  محصول  یک  نیست.  کافی 

و  کند  ایجاد  جامعه  برای  اقتصادی  فرصت   های 
هر چیزی طراحی  بربگیرد. حاال  در  را  مردم  همه 
فقط  موضوع،  است.  اصل  این  اساس  بر  می کنیم 
طراحی محصول نیست. این یک اکوسیستم است. 
کار  متاورس  در  نفر  میلیون   ها  روز  یک  امیدوارم 
مجازی  محصوالت  از  کنند.  تولید  محتوا  و  کنند 
گرفته تا لباس مجازی یا کار مجازی. به نظرم وجود 

چنین جهانی، الزم است.
از اصولی که برای خلق این جهان استفاده می   کنید 
»آن  بگویند  خودشان  با  شاید  خیلی   ها  چون  بگو. 
موقع که فیس بوک، دو   بعدی بود، نمی   توانستند آن 
را مدیریت کنند. چه برسد به متاورس که سه   بعدی 
فکر  غلط  اطالعات  ترویج  به  خیلی   ها  االن  است«. 
می   کنند. چند وقت پیش، بایدن با اشاره به انتشار 
اطالعات نادرست در فیس بوک در رابطه با واکسن 
گفت »فیس بوک دارد آدم   ها را می   کشد.« این باور 
عمومی که فیس بوک در واکسن نزدن مردم نقش 
داشته، االن وجود دارد. چطور به آن واکنش نشان 

دادید؟
بیشتری  توضیح  بعد  چندی  جمهور،  رئیس  البته 
بر  و  اطمینان  با  من  و  داد.  صحبت   هایش  درباره 
در  ما  اتفاقا  که  تحلیل   ها می   گویم  و  تجزیه  اساس 
تشویق افراد به واکسن زدن، نقش مثبتی داشته ایم. 
مثال به میلیون   ها نفر کمک کردیم که با استفاده از 
ابزار واکسن   یاب، واکسن بزنند. به نظرم اگر کشوری 
نرسیده،  واکسیناسیون  مطلوب  میزان  به  هنوز 
علتش شبکه   های اجتماعی نیستند.  ما محتواهای 
پس  که  را  محتوایی  و  می   کنیم  حذف  را  آسیب   زا 
نشان  می شوند  محسوب  نادرست  شدن،  چک  از 
می   کنیم و گسترش شان را کاهش می   دهیم. پس ما 
با این دو، متفاوت برخورد می کنیم. ما در این راستا 
تالش   های بسیاری کرده   ایم و به نظرم از انتخابات 

مارک زاکربرگ از مزایا و معایب متاورس می   گوید

متاورس: دنیایی با فرصت   های برابر
مارک زاکربرگ را همه با نام فیس بوک می   شناسند. او سال 2۰۰4، فیس بوک را همراه با چند تن از 

هم   دانشگاهیانش در هاروارد پایه   گذاری کرد. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3834991-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

بارش برف در سنندج بعد از دو سال

https://www.mehrnews.com/photo/5394115/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/photo/1400102720326/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84#9
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