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درج آگهی در رسانه های سندیکا

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه 
اعضای سندیکا )1399-1400(

آرشیو بولتن روزانه رسانا

وابسته  تولید  به  اقتصادی  بنگاه های  حیات 
با  آن  اولیه  مواد  تامین  كه  تولیدی  است، 
با  روزها  این  كرونایی  و  ارزی  بحران های 
این  در  است.  شده  مواجه  زیادی  چالش های 
موتور  كه  خصوصی  بخش  بر  عرصه  شرایط 

محركه اقتصاد و توسعه كشور است، تنگ تر 
از  جبران  غیرقابل  زیان های  تحمل  و  شده 
توان آن خارج است، و اما این درد در صنایع 
پایین دستی مثل صنعت برق كه زیرساختی 
و  بوده  چندان  دو  است،  كشور  صنعت  ترین 
می شود چرا  افزوده  آن  بر شدت  روز  به  روز 
برای  شده  كارشناسی  و  درست  تدابیر  كه 
اتخاذ نشده است.  این صنعت  رفع مشکالت 
بردبار«،  »جمشید  مهندس  با  گفتگو  در 
و  افزارآزما  الکترونیک  شركت  عامل  مدیر 
صنعت  سندیکای  سازندگان  كمیته  رئیس 

گفت وگوی اختصاصی با جمشید 
بردبار؛ عضو هیات مدیره و رئیس 

كمیته سازندگان سندیکای صنعت 
برق ایران

جـای خـالی احساس 
مسئولیت نهادهای دولتی

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-(1400-1399)/
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متن کامل

چالش های  بررسی  به  ایران،  برق 
برق  صنعت  در  مواداولیه  تامین 
در  را  گفتگو  مشروح  پرداخته ایم. 

ادامه می خوانید: 
سازندگان  چالش های  مهمترین  شما  دیدگاه  از 
اولیه  مواد  تامین  حوزه  در  برق  صنعت  تجهیزات 

چیست؟ 
مطالبات انباشت شده، تحریم ها، عدم تخصیص ارز، 
تسهیالت بانکی و پروسه های قانونی ثبت سفارش 
و  مقررات  متناقض  و  مکرر  تغییر  و  صمت  وزارت 
بخشنامه ها از مهمترین چالش هایی است که امروز 
صنعت برق با آنها دست به گریبان است. روش های 
پروسه طوالنی  و  مرکزی  بانک  متناقض  و  ناپایدار 
پروسه های  آماری،  ثبت  و  ارز  تخصیص  پیچیده  و 
در  تبعیض  و  فساد  گمرک،  زمانبر  و  پیچیده 
استفاده  سوء  مواد،  حمل  مشکالت  بخش ها،  همه 
واحدهای بزرگ تولیدی و اولویت دادن به صادرات 
به جای تامین مواد اولیه واحدهای داخلی و فروش 
این مواد به قیمت  باال از دیگر مواردی هستند که 
مواجه  آنها  با  مواداولیه  تامین  در  تولیدکنندگان 
با  بتوان  را  موارد  این  از  بسیاری  شاید  شده اند. 
نظرسنجی و مشورت با بخش خصوصی رفع کرد اما 
متاسفانه در تهیه قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها 

نظرات بخش خصوصی استعالم نمی شود.
چه  اولیه  مواد  تامین  در  شده  احصا  چالش های 
تاثیری بر روند فعالیت و تولید بنگاه های اقتصادی 

داشته است؟ 
تعطیلی طوالنی مدت،  و  تولید  ماندن خط  معطل 
برابری  چند  افزایش  تولید،  برنامه ریزی  توان  عدم 
هزینه بدلیل کار با 10 الی 20 درصد ظرفیت تولید، 
عدم توان تولید بدلیل کسری یک قطعه و یا یک 

بخش تولید، عدم توان اجرای قراردادها و تعهدات 
تامین مواد  نبود  از  نتایجی است که  اصلی ترین  از 
و  ارز  نرخ  مداوم  افزایش  است.  آمده  بار  به  اولیه 
را طوالنی تر  تحویل  و  تولید  پروسه  نیز  اولیه  مواد 
و  گردش  در  سرمایه  میزان  افزایش  است.  کرده 
نقدینگی الزم و افزایش هزینه پول و پرداخت بهره 
و  تعطیلی  ضمانتنامه،  ضبط  بیشتر،  بسیار  بانکی 
کارآمد  پرسنل  اخراج  و  شدن  بیکار  ورشکستگی، 
و متخصص و عدم توان جایگزینی پس از گذشت 
مرحله بحران، افزایش بهای تمام شده در اثر تورم 
و افزایش قیمت ها، پرداخت مالیات ارزش افزوده و 
دریافت پول در سال بعد از دیگر مشکالتی است که 

می توان به آنها اشاره کرد. 
به نظر شما با وضعیت موجود و با توجه به معضالتی 
این  از  عبور  برای  است،  درگیر  آنها  با  صنعت  که 

چالش ها چه باید کرد ؟
در اولین قدم قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
و  تولیدکنندگان  مستقیم  نظر  و  مشورت  با  باید 
بازنگری  خصوصی  بخش  تخصصی  تشکل های 
سال  دو  برای  قوانین حداقل  این  و  اصالح شود  و 
طلب  پرداخت  باشد.  داشته  ثبات  و  پایداری 
و  دیرکرد  هزینه  با  خصوصی  بخش  شرکت های 
اولویت  فلز در  و  ارز  نرخ  تفاوت  و  تعدیل  پرداخت 
بعدی قرار دارد. افزایش پیش پرداخت قراردادها و 
استفاده از قرارداد خرید و پیمانکاری و مشاوره تیپ 
تغییر نگرش و دیدگاه مدیران و مسئولین  جدید، 
دولتی در همه سطوح و پایین آمدن از برج عاج و 
تغییر نگاه از باال به پیمانکاران و سازندگان نیز باید 
مورد توجه باشد. اصالح سیاست خارجی در جهت 
و  بموقع  امکان تخصیص  تحریم های ظالمانه،  رفع 
توسعه  و  کافی  بانکی  تسهیالت  ایجاد  ارز،  کافی 
از  رهایی  برای  که  است  محورهایی  نیز  صادرات 

چالش های ذکر شده باید در دستور کار قرار بگیرد.  
و  بخشنامه ها  قبیل  از  تجاری  ممنوعیت های  وضع 
قوانین وضع شده توسط دولت، چه تاثیری بر تامین 

مواد اولیه گذاشته است؟ 
با ممنوعیت های تجاری موجود، طراحی مدارهای 
الکترونیک، نرم افزار و ماشین آالت خط تولید هزینه 
این در صورتی است  البته  ایجاد می کند،  بیشتری 
و  باشد  داشته  تحقیقات  بخش  تولیدی  واحد  که 
بتواند تغییرات الزم و قطعات جایگزین را استفاده 
تعطیل  کلی  به  تولید  اینصورت خط  غیر  در  کند، 
می شود. از طرف دیگر وقفه ناگهانی در تهیه مواد 
توان  عدم  و  تولید  توقف  تحریم شده، سبب  اولیه 
زیان  و  ضرر  و  شده  دست  در  قراردادهای  اجرای 
مواد  از  بعضی  می کند.  وارد  تولیدکننده  به  زیادی 
لذا  نیستند  استفاده  قابل  دیگر  شده  تحریم  اولیه 
تست های  انجام  و  مناسب  کیفیت  با  قطعات  تهیه 
الزم به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد و زمانبر است. 
آزما  افزار  الکترونیک  ما طی چند سال در شرکت 
با این مسئله مواجه شده ایم اما خوشبختانه بخش 
تحقیقات شرکت با صرف چند ماه زمان، مشکالت 
را حل کرده است ولی هر بار دچار خسارت زیادی  

شده ایم.
توانیر،  مانند  دولتی  سازمان های  متاسفانه 
توجهی  هیچ  توزیع  و  منطقه ای  برق  شرکت های 
در  همراهی  هیچگونه  و  نکرده  مشکالت  این  به 
نمی کنند.  خسارت ها  جبران  و  بیشتر  زمان  جهت 
این نهادها در برخورد با این مسائل خیلی خشک 
و یکطرفه برخورد کرده و در مقابل مشکالت عدم 
پرداخت، تاخیر در پرداخت، افزایش نرخ ارز و عدم 
نیستند.  قائل  خود  برای  مسئولیتی  هیچ  تعدیل 
عالوه بر اینها، برای هر محصولی که براساس قطعات 
جدید طراحی می شود باید مجددا تاییدیه کیفیت 

شورای ارزیابی اخذ شود که این کار نیز حدود شش 
مکرر  ممنوعیت های  واقع  در  می خواهد.  زمان  ماه 
باعث اختالل در توان برنامه ریزی تولید و تحویل، 
مشکالت  پیش بینی،  غیرقابل  هزینه های  تحمیل 
پرداختی به فروشندگان خارجی و مشکل در حمل 

و ترخیص شده است. 
با توجه به شرایط موجود آینده شرکت های سازنده 
و افق پیش روی آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ در 
شش ماهه دوم سال جاری چه روزهایی در انتظار 

این شرکت ها خواهد  بود؟ 
با  که  چرا  ندارد  وجود  دیدی  افق  دیگر  متاسفانه 
تشدید تحریم ها، عدم پرداخت یکساله مطالبات از 
سوی وزارت نیرو، عدم تخصیص ارز بانک مرکزی، 
عدم همکاری کارفرمایان و بانک ها در تامین سرمایه 
در گردش و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
ورود مواد اولیه با  مشکالت جدی روبرو شده است 
ماهه  چند  حتی  برنامه ریزی  آن  برای  نمی توان  و 
هفتگی  ارز  و  اولیه  مواد  تایمن  سیاست های  کرد. 
از  بخشی  می شود.  دشوارتر  هم  روز  هر  و  شده 
بر  عالوه  است،  گمرک  در  که  هم  اولیه ای  مواد 
به  کاال  پول  پرداخت  جهت  نقدینگی  وجود  عدم 
گمرکی،  عوارض  پرداخت  و  خارجی  فروشنده 
ثبت  کد  مثل  موجود  دستورالعمل های  دلیل  به 
نیست.  ترخیص  قابل  مرکزی،  بانک  توسط  آماری 
تا اصالحات الزم که پیشتر به آنها اشاره شد، انجام 
نشود افق دید روشنی وجود نخواهد داشت. اخیرا 
هم که اپیدمی کووید 19 در جریان رویدادها بسیار 
از  بیش  هزینه ای  و  بوده  تعیین کننده  و  تاثیرگذار 
30 درصد به سازندگان تحمیل کرده است. با توجه 
به تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان در حال رخ 
اقتصادی  از سیاست های  اطالع  و عدم  دادن است 
و سیاسی پیش رو، هیچ رویدادی قابل پیش بینی 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
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مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان تهران:

طرح های نیروگاه  خورشیدی در 
استان تهران حمایت می شود

استان  برق  نیروی  توزیع  شركت  مدیرعامل 
احداث  از  حمایت  و  گسترش  گفت:  تهران 
راهبردهای  از  یکی  خورشیدی  های  نیروگاه 
محوری شركت توزیع نیروی برق استان تهران 
ولتاژ  افت  جبران  و  تلفات  كاهش  راستای  در 

شبکه برق است.
نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
)پــاون(، "حاجــی رضــا تیمــوری" در حاشــیه 
بــرق  مدیرمنطقــه  معارفــه  و  تودیــع  مراســم 
ــا تولیــد  ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ب پاکدشــت ب
ــب  ــا مترمکع ــالیانه میلیون ه ــاک س ــای پ انرژی ه

از  و  شــده  جویــی  صرفــه  فســیلی  ســوخت 
ــود،  ــری می ش ــده جلوگی ــای آالین ــار گازه انتش
همچنیــن عــالوه بــر مزایــای پدافنــد غیرعامــل در 
ــر خواهــد  ــز تأثی ــه نی ــان منطق اشــتغال زایی جوان

ــت. داش
ــم  ــی حاک ــه شــرایط کرونای ــا اشــاره ب تیمــوری ب
بــر کشــور و ارائــه خدمــات الکترونیکــی از طریــق 
اپلیکیشــن بــرق مــن، ســایت شــرکت بــرق و تلفن 
121 بــر لــزوم اســتفاده هرچــه بیشــتر مشــترکان 
و متقاضیــان از خدمــات مذکــور و عــدم مراجعــه 
حضــوری بــه مناطــق بــرق تحــت پوشــش شــرکت 
ــت  ــون 37 خدم ــم اکن ــزود: ه ــرد و اف ــد ک تاکی
ــه  ــترکان ارائ ــه مش ــوری ب ــورت غیرحض ــه ص ب

می شــود.
مشــترکان  همــکاری  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
ــق از دوره  ــذر موف ــرای گ ــف ب ــای مختل بخش ه
اوج مصــرف تابســتان، گفــت: مبلــغ 149 میلیــارد 
ریــال بــه عنــوان پــاداش، بــرای مشــترکان مذکــور 
تخصیــص داده شــد کــه از ایــن مبلــغ 114 
ــال  ــارد ری ــع، 17 میلی ــال ســهم صنای ــارد ری میلی
ســهم کشــاورزان و 18 میلیــارد ریــال هــم ســهم 
ســایر مشــترکان اســت و بــه حســاب بســتانکاری 

ــا منظــور خواهــد شــد. آنه
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تمامــی  تالش هــای  از  قدردانــی  بــا  تهــران 
ــی  ــای فن ــه در طرح ه ــترکانی ک ــکاران و مش هم
ــرژی در تابســتان  ــت مصــرف ان ــی مدیری و غیرفن
مشــارکت داشــتند، گفــت: اســتفاده از مولدهــای 
ــدی، قطــع  ــرق توســط مشــترکان دیمان ــد ب تولی
ــار  ــدت چه ــه م ــاورزی ب ــای آب کش ــرق چاه ه ب
ســاعت در زمــان اوج مصــرف، عقــد تفاهــم نامــه 
ــی  ــار مصرف ــی ب ــی و جابجای ــا مشــترکان صنعت ب

آنهــا بــه روزهــای پنجشــنبه و جمعــه و همــکاری 
ســاعات  کاهــش  در  صنعتــی  شــهرک های 
فعالیــت خــود بــه مــدت چهــار ســاعت در طــی دو 
ــن  ــار، مؤثرتری ــای اوج ب ــه در زمان ه روز در هفت
ــرق  ــن ب طرح هــای انجــام شــده در راســتای تأمی
پایــدار بــرای کلیــه مشــترکان در فصــل تابســتان 

ــد. بودن
تیمــوری تصریــح کــرد: مــدت زمــان مــورد نیــاز 
ــک  ــور از پی ــترکان و عب ــار مش ــت ب ــرای مدیری ب
ــت،  ــال اس ــاه در س ــه م ــط س ــتان فق ــار تابس ب
ــه  ــاه ک ــهریور م ــا 15 ش ــرداد ت ــی از 15 خ یعن
ــن  ــوی ای ــرایط ج ــه ش ــه ب ــا توج ــبختانه ب خوش
همــکاری امســال از اواخــر خردادمــاه تــا 14 

ــد. ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــرداد م م
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
از ســخنان خــود  دیگــری  بخــش  در  تهــران 
راســتای  در  را  جهــادی  مانورهــای  برگــزاری 
تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تأثیرگــذار 
توصیــف و خاطرنشــان کــرد: بــا رفــع کانــون هــای 
خطــر و اســتاندارد ســازی شــبکه ها و ایمــن 
مشــترکان  جــان  ایمنــی  تاسیســات،  ســازی 

می شــود. تضمیــن 
ــازی  ــه س ــالح و بهین ــا اص ــرد: ب ــح ک وی تصری
تاسیســات و تجهیــزات شــبکه هــا ضمــن تــاب آور 
کــردن آنهــا، قابلیــت اطمینــان شــبکه ها افزایــش 
می یابــد، تعــداد خاموشــی ها کــم می شــود و 
ــی  ــرق تحویل ــتمرار ب ــن و اس ــا تامی ــت ب در نهای

ــد. ــش می یاب ــترکان افزای ــدی مش رضایتمن
تیمــوری ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات 
شــش ســاله رحیمیــان مدیــر ســابق منطقــه بــرق 
پاکدشــت بــا تبریــک انتصــاب حمیدرضــا نــادری 
ــود  ــه وج ــن منطق ــد ای ــر جدی ــوان مدی ــه عن ب

ــی  ــتان را یک ــن شهرس ــاز در ای ــای غیرمج برق ه
ــی دانســت کــه موجــب شــده  ــن دالیل از مهمتری
ــه  ــی ب ــرژی تحویل ــرق در ان ــرژی ب ــات ان ــا تلف ت

ــد. ــاد باش ــتی زی ــترکان پاکدش مش
بــرق  درصــدی   18 تلفــات  اظهارداشــت:  وی 
ــات  ــه دو برابرتلف ــک ب ــتان پاکدشــت نزدی شهرس
انــرژی کشــور و 1.5 برابــر میانگیــن تلفــات انــرژی 
ــن  ــد در ای ــه بای ــت ک ــتان اس ــرق اس ــت ب صنع
خصــوص توســط مســئولین و متولیــان امــر  چــاره 
اندیشــی شــود، زیــرا بــا وجــود ســاخت و ســازهای 
ــوان  ــی ت ــی نم ــع قانون ــود موان ــاز و وج غیرمج

ــرد. ــذار ک ــت واگ ــعاب موق انش
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تهــران چالــش اصلــی بــرق اســتان را عــدم 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــی ب ــع نقدینگ ــن مناب تامی
تبییــن شــده و اجــرای پــروژه هــای تعریــف شــده 
برشــمرد و ادامــه داد: در شهرســتان پاکدشــت 93 
ــول  ــده وص ــه ش ــرژی فروخت ــای ان ــد از به درص
ــا  ــزان ب ــن می ــه بایســتی ای ــی ک ــده، در صورت ش
دریافــت قســمتی از بدهــی معوقــه مشــترکان بــه 

ــد. ــد برس ــدد 105 درص ع
تیمــوری در خاتمــه یــادآور شــد کــه عــدم 
ــی  ــط برخ ــی توس ــرژی مصرف ــای ان ــت به پرداخ
ایــن شــرکت  از مشــترکان میــزان مطالبــات 
از مشــترکان را بــه عــددی نزدیــک بــه 520 
میلیــارد تومــان رســانده اســت کــه از ایــن مبلــغ 
بدهــی، مشــترکان بخــش هــای خانگــی 111 
ــان،  ــارد توم ــاری  131میلی ــان،  تج ــارد توم میلی
عمومــی و ادارات 91 میلیــارد تومــان،  کشــاورزان 
ــان و  ــارد توم ــا  143میلی ــاب آب و آبف ــا احتس ب
مشــترکان صنعتــی 43 میلیــارد تومــان را بــه 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
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مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران:

صنعت برق براي كاهش مصرف 
سوخت نیروگاه ها دست به كار 

شد/ هموطنان با كاهش یک 
درجه اي حرارت محیط به این 

امر كمک كنند
مدیرعامل توانیر گفت: صنعت برق براي تشویق 
در  آن  تاثیر  كه  برق  مصرف  كاهش  به  مردم 
كاهش مصرف سوخت نیروگاه ها نمایان مي شود، 
مشتركان  براي  تابستان  در  كه  را  مشوق هایي 
خانگي اختصاص مي داد، در زمستان نیز اجرایي 
در  خانگي  مشتركان  اساس،  این  بر  مي كند؛ 
صورتي كه مصرف برق خود را كاهش دهند، از 

مشوق هاي صنعت برق برخوردار خواهند شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
"محمدحسن متولي زاده" در گفت وگوي مجازي با 
خبرنگاران با اشاره به افزایش مصرف سوخت گاز در 
اینکه همواره در روزهاي  با توجه به  زمستان گفت: 
سرد سال، مصرف سوخت گاز افزایش پیدا مي کند، 
برق  تامین  در  اختالل  ایجاد  از  جلوگیري  به منظور 
کشور به ویژه در شرایط کرونایي، صنعت برق به منظور 
با اجراي طرح  اقداماتي را آغاز کرده و  صرفه جویي، 

با  و  موثر  قدمي  اتوبان ها،  و  معابر  روشنایي  تعدیل 
اثرگذاري سریع برداشته است.

وی با بیان این که با بسیج 1200 اکیپ عملیاتي طي 
چند روز اخیر 320 هزار چراغ روشنایي غیرضروري 
در معابر، بزرگراه ها، پارک ها و ... خاموش شده است، 

تصریح کرد: این روند همچنان ادامه خواهد داشت. 
متولي زاده تاکید کرد: در کنار این اقدام، گروه هاي 
اجرایي شرکت هاي گاز و برق در استان ها و شهرستان ها 
نیز موظف شده اند با مراجعه به ادارات و دستگاه هاي 
دولتي و عمومي، مصرف برق و گاز آنها را بررسي و در 

صورت عدم رعایت، برخورد الزم را به عمل آورند. 
مدیرعامل توانیر در عین حال به نقش موثر مردم در 
بهینه سازي مصرف انرژي نیز اشاره کرد و گفت: در 
کنار همه فعالیت هایي که توسط دستگاه هاي اجرایي 
اصلي  مردم،  همکاري  و  حساسیت  مي شود،  انجام 
اساسي است و نتایج بسیار بهتر و موثرتري خواهد 

داشت. 
وي خاطرنشان کرد: به این منظور، صنعت برق براي 
تشویق مردم به کاهش مصرف برق که تاثیر آن در 
مي شود،  نمایان  نیروگاه ها  سوخت  مصرف  کاهش 
مشوق هایي را که در تابستان براي مشترکان خانگي 
اختصاص مي داد، در زمستان نیز اجرایي مي کند؛ بر 
این اساس، مشترکان خانگي در صورتي که مصرف 
برق خود را کاهش دهند، از مشوق هاي صنعت برق 

برخوردار خواهند شد. 
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: هموطنان با اقداماتي 
ساده مانند خاموش کردن المپ هاي اضافي در منازل 
و ادارات و کاهش جزیي شعله بخاري و یا کاستن یک 
درجه دماي محیط، مي توانند تا 10 درصد مصرف گاز 
کشور را کاهش دهند که در این صورت با همکاري 
مردم مشکلي در تامین گاز و برق کشور در روزهای 

سرد سال به وجود نخواهد آمد.

تعدادی از پیشنهادات 
نمایندگان در كمیسیون انرژی 

تصویب شد
انرژی  كمیسیون  سخنگوی   - ایرنا   - تهران 
مجلس شورای اسالمی از تصویب چند پیشنهاد 
نمایندگان برای بودجه 14۰۰ در این كمیسیون 

خبر داد.

شریعتی  مالک  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
نیاسر درباره نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی 
به  توجه  با  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  مجلس 
پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه رییس جمهوری، 
صادرات  بشکه  میلیون  یک  سقف  تا  شد  پیشنهاد 
 20 ملی  توسعه  صندوق  سهم  روز،  در  خام  نفت 
درصد شود و منابع حاصل از صادرات بیش از سقف 

یک میلیون نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.
کرد:  تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
سررسید مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت در 
که  است  دالر  میلیارد   5/12 بر  بالغ   1400 سال 
از   عمل  در  دولت  بدهی،  این  پرداخت  صورت  در 
روز  در  خام  نفت  بشکه  هزار   800 روزانه  فروش 

درآمد خواهد داشت.
وی بـه دیگـر پیشـنهاد اعضـای کمیسـیون اشـاره 
کـرد و افـزود: پیشـنهاد حـذف جـز )2(بنـد )ب( 
الیحـه بودجـه مطرح شـد که بـر اسـاس آن دولت 
مجـاز بـه پیـش فـروش نفـت بـا اولویـت پیـش 
فـروش داخلـی یـا انتشـار اوراق مالـی اسـت و کف 
ایـن درآمـد بالـغ بـر 70 هـزار میلیـارد تومـان بود 
کـه باتوجـه بـه تعییـن سـقف یـک میلیون بشـکه 
بـرای فـروش نفـت عمـال ایـن عـدد خیلی بیشـتر 
مـی شـود کـه  امـا در جلسـه امروزکمیسـیون بـا 
پیشـنهاد حـذف ایـن بند موافقت شـد و پیشـنهاد 

دیگـری جایگزیـن شـد.
وی ادامـه داد: پیشـنهاد دیگـری کـه بـه تصویـب 
کمیسـیون رسـید  بهره مند شدن اسـتان بوشهر از 
منابـع حاصل از سـهم فـروش گاز بـه مبلغ 1500 
میلیـارد تومـان بـود کـه در سـال 1400 عـالوه بر 
اسـتان بوشهر، اسـتان های سیسـتان و بلوچستان، 
سـهم  ایـن  از  نیـز  کرمـان  جنـوب  و  هرمـزگان 

برخـوردار خواهد شـد.
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متن کامل

چرایی جهش قیمت رمزارزها
با توجه به اینکه این روزها بازار رمز ارزها داغ 
شده است و شاهد افزایش قیمت ها در این بازار 
ارزها ضمن  رمز  كارشناس حوزه  هستیم، یک 
تحلیل علل جهش قیمت بیت كوین در هفته های 
در  سرمایه گذاری  رشد  اثر  ترین  مهم  اخیر، 
مركزی  بانک های  تضعیف  را  دیجیتال  ارزهای 
دانست و گفت: بانک های مركزی دنیا با گسترش 
كاربرد رمز ارزها به عنوان حامل ارزش مخالف 
بستر  برای  آنها  از  می خواهند  و صرفا  هستند 
پرداخت استفاده كنند تا نقش حاكمیتی خود را 

حفظ كنند.
دیجیتال  پول  نوعی  ارزها  رمز  ایسنا،  گزارش  به 
هستند که به صورت فیزیکی معامله نمی شوند بلکه 
دارند  معامله  قابلیت  مجازی  فضای  بستر  در  تنها 
قرار  استفاده  مورد  آنالین  فروش  و  خرید  برای  و 

می گیرند.
همچنین، این نوع پول ها مستقل و بدون وابستگی 

به یک بانک مرکزی عمل می کنند.  از آنجا که این 
صنعت سابقه چندانی در کشور ما ندارد، در افکار 
عمومی شناختی نسبت به رمز ارزها وجود ندارد و 
در  آن  و گسترش  امکان رشد  این صنعت  تاکنون 

کشور فراهم نشده است.  
ــول  ــن پ ــازار ای ــال و روز ب ــا ح ــن روزه ــا ای ام
دیجیتــال خــوش اســت؛ بــه گونــه ای کــه قیمــت 
ــته و  ــه ای داش ــل مالحظ ــد قاب ــا رش ــز ارزه رم
توجــه و اقبــال مــردم هــم نســبت بــه ایــن بــازار 
افزایــش یافتــه اســت. عــالوه برایــن، آمارهــا نشــان 
از ایــن دارد کــه بیــت کویــن رکــورد جدیــدی را 
ــور  ــزار دالر عب ــرده و ارزش آن از 24 ه ــت ک ثب

ــرده اســت. ک
همچنین، ارزش این نوع ارز نسبت به ابتدای سال 
گران  معامله  و  یافته  افزایش  برابر   1.74 حدود 
کوین  بیت  که  هستند  معتقد  دیجیتالی  ارزهای 

می تواند کانال شکنی های جدیدی را تجربه کند.
در این زمینه علیرضا شامخی - کارشناس اقتصادی 
دیجیتال  ارزهای  قیمت  جهش  دالیل  درباره   -

کرونا،  ویروس  شیوع  از  بعد  داد:  توضیح  ایسنا  به 
دولت ها نقدینگی زیادی برای مقابله با رکود جامعه 
ارزش پول های  به تضعیف  تزریق کردند که منجر 
پیدا  کاهش  پول  ارزش  که  زمانی  و  شد  ملی 
می کند، مردم تمایل دارند تا پول خود را تبدیل به 

دارایی های امن مثل طال و بیت کوین کنند.
ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط ــه ب وی در ادام
ارزهــای دیجیتــال در مقایســه بــا طــال بــه شــکل 
ــت:  ــته اند، گف ــری داش ــی بهت ــابقه ای بازده بی س
تــا ســال گذشــته فقــط افــراد حقیقــی وارد بــازار 
رمزارزهــا می شــدند امــا حــدود یــک ســال اســت 
کــه پول هــای هوشــمند یعنــی حجــم بســیار 
بــاالی ســرمایه های شــرکتی وارد بــازار شــده 
کــه در بــاال رفتــن قیمــت بیت کویــن تاثیــر قابــل 

مالحظــه ای داشــته اســت.
دولت ها مخالف خرید و فروش رمزارزها

ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــادی ب ــناس اقتص ــن کارش ای
ــروش ارز  ــد و ف ــا خری ــا ب ــول دولت ه ــور معم ط
ــا ســعی  ــت: دولت ه ــف هســتند، گف ــا مخال رمزه
ــدود  ــازار را مح ــن ب ــالت ای ــا معام ــد ت می کردن
ــرکتی،  ــرمایه های کالن ش ــا ورود س ــا ب ــد، ام کنن
ــروعیت  ــوند، مش ــور می ش ــا مجب ــال  دولت ه عم
ایــن بازارهــا را بــه زودی قبــول کننــد کــه همیــن 
موضــوع ســرمایه گذاری در رمزارزهــا را بیمــه 

می کنــد.

ــای  ــر، بانک ه ــای اخی ــزود: در ماه ه ــامخی اف ش
نیــز  را  معروفــی در دنیــا خدمــات رمزارزهــا 
بــه لیســت خدمــات خــود اضافــه کرده انــد. 
همچنیــن، بســتر پرداخــت الکترونیــک خریــد کاال 
و خدمــات توســعه پیــدا کــرده و چندیــن ســایت 
ــا  ــتفاده از رمزارزه ــا اس ــات ب ــروش خدم ــم ف مه

ــم،  ــار ه ــا در کن ــه اینه ــد. هم ــروع کرده ان را ش
مشــروعیت رمزارزهــا را بیشــتر کــرده اســت کــه 
ــن  ــا در ای ــه قیمت ه ــت ک ــی اس ــن طبیع بنابرای

ــود. ــی ش ــازار جهش ب
وی در مــورد تاثیــر شــبکه های اجتماعــی گفــت: 
ــی اســت  ــه بعــدی نقــش شــبکه های اجتماع نکت
ــت  ــازار بی ــهور ب ــران مش ــاالن و معامله گ ــه فع ک
ــد  ــالش کردن ــتفاده و ت ــا اس ــن فض ــن از ای کوی
ــد. رشــد  ــن حــوزه آشــنا کنن ــا ای ــردم را ب کــه م
ــن  ــادی از همی ــا حــد زی ــر ت ــه اخی ــی هفت ناگهان

موضــوع ناشــی شــده اســت.
ــرمایه  ــد س ــا رش ــزی ب ــای مرک ــف بانک ه تضعی

ــال  ــای دیجیت ــذاری در ارزه گ
ــرمایه گذاری در  ــر رشــد س ــن اث ــامخی مهم تری ش
ارزهــای دیجیتــال را تضعیــف بانک هــای مرکــزی 
ــا  ــا ب ــزی دنی ــای مرک ــت: بانک ه ــت و گف دانس
ــوان حامــل  ــه عن ــا ب ــز ارزه ــرد رم گســترش کارب
ارزش مخالــف هســتند و صرفــا می خواهنــد از 
ــه عنــوان بســتر پرداخــت اســتفاده کننــد  آنهــا ب

ــا نقــش حاکمیتــی خــود را حفــظ کننــد. ت
ــان ســخنانش  ــا در پای ــز ارزه ــن کارشــناس رم ای
خاطرنشــان کــرد: چــه بانک هــای مرکــزی قبــول 
ــن پول هــای  ــا ای کننــد و چــه نکننــد، مــردم دنی
ــن،  ــد. عــالوه برای ــز شــده را ارزشــمند می دانن رم
ــت  ــا بی ــز ب ــا نی ــر دنی ــایت های معتب ــی از س خیل
کویــن و ســایر رمــز ارزهــا خدمــات خــود را 
ــن  ــم ای ــا ه ــد آنه ــه نشــان می ده می فروشــند ک
اکنــون در  ارزش می داننــد.  را حامــل  پول هــا 
بســتر سیســتم هــای مالــی متمرکــز هــم امــکان 
ارائــه خدمــات مالــی ماننــد وام دهــی، فــروش بیمه 
فراهــم شــده اســت و اساســا بانک هــای مرکــزی 

ــد.  ــا را ندارن ــرای آنه ــذاری ب ــکان قاعده گ ام

http://otaghiranonline.ir/news/35880
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سی و دومین نشست كمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

طرح گام، مساله تامین مالی 
بنگاه های تولیدی را مرتفع 

می كند؟
اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  كمیسیون  اعضای 
بازرگانی تهران در سی و دومین نشست خود، 
طرح گواهی اعتبار مولد گام را كه برای تامین 
رسیده  تصویب  به  تولیدی  واحد های  اعتبار 
این  اعضای  دادند.  قرار  بررسی  مورد  است، 
كمیسیون در عین حال نیم نگاهی نیز به الیحه 
بودجه سال 14۰۰ داشتند؛ به اعتقاد آنها درآمد ها 
و هزینه های مندرج در الیحه دولت، غیرواقعی 
است و گنجانده شدن این ارقام در این الیحه به 

رانت و فساد بیشتر دامن  می زند.
در ابتدای نشست سی و دوم کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران و پیش از دستورجلسه 

نقد  مورد   1400 سال  بودجه  نشست،  این  اصلی 
این  رئیس  مستوفی،  فریال  گرفت.  قرار  بررسی  و 
نوعی  با  بودجه،  الیحه  اینکه  بیان  با  کمیسیون 
خوش بینی غیرعادی تدوین شده، ادامه داد: دولت 
چگونه تصور کرده است که 2.3 میلیون بشکه نفت 
در سال آینده به فروش خواهد رفت؟ در واقع عالوه 
بر تحریم ها، به دلیل شیوع کرونا، تقاضا برای نفت 

در جهان کاهش یافته است.
بودجه  پیش بینی  می شود  اینکه  بیان  با  مستوفی 
تومان  میلیارد  هزار   320 دست کم  با   1400 سال 
کسری، مواجه باشد، گفت: نکته دیگری که وجود 
میلون   2.3 بتواند  ایران  اگر  که  است  این  دارد 
قیمت  و  یافته  افزایش  عرضه  بفروشد،  نفت  بشکه 
درآمد های  صورت،  این  در  و  کاهش  می یابد  نفت 
قرار  نخواهد شد. همچنین  پیش بینی شده محقق 
بود، دولت کوچک شود اما در این الیحه  می بینیم 
که حجم دولت در حال افزوده شدن است. به نظر 
بسیار   1400 بودجه  الیحه  از  بخش هایی  می رسد 

انبساطی تنظیم شده که امیدواریم توسط دولت و 
مجلس در زمان بررسی و تصویب در آن تجدیدنظر 

صورت بگیرد.
محمدرضا نجفی منش، از اعضای این کمیسیون نیز 
بودجه سال 1400  در  ارز  نرخ  بودن  غیرواقعی  به 
اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ 11هزار و 500 تومانی 
در بودجه، تکرار اشتباهات گذشته است. نرخ ارز را 
جز  غیرواقعی،  نرخ  تعیین  کند.  تعیین  بازار  باید 
ندارد. دولت  می تواند  رانت و فساد عایدی دیگری 
یارانه  آسیب پذیر  اقشار  به  و  بگذارد  آزاد  را  نرخ 
نقدی پرداخت کند. همان طور که اشاره شد اثری از 

کوچک شدن دولت در الیحه دیده نمی شود.
رضا پدیدار دیگر عضو این کمیسیون افزود: مساله 
اشتغال  و  تولید  به  الیحه  این  در  که  است  این 
توجهی نشده است. دو منبع درآمدی در این الیحه 
تعیین شده است. در حالی فروش  با خوش خیالی 
آینده،  سال  برای  نفت  بشکه  میلیون   2.3 روزانه 
کرده اند  اعالم  کارشناسان  که  شده  پیش بینی 
تولید  برای  ظرفیتی  چنین  تولید،  توقف  دلیل  به 
وجود ندارد و در فاز اول بیش از یک میلیون بشکه 

نمی توان تولید کرد و فروخت.
سال  در  نفت  فروش  افزایش  اینکه  بیان  با  پدیدار 
وجود  با  حتی  افزود:  است،  غیرواقع بینانه  آینده، 
که  تصوری  به  ایران  بازگشت  تحریم ها،  همه  رفع 
از بازار های قدیمی نفت وجود دارد، ممکن نیست. 
هم چنین مشخص نیست دولت چه برنامه ای برای 
رکود  از  را  اقتصاد  است  قرار  چگونه  و  دارد  تولید 

تورمی خارج کند.
با  هم  کمیسیون  این  نایب رئیس  آرگون،  عباس 
با حدود  بودجه سال 1400  اینکه الیحه  به  اشاره 
320 هزار میلیارد تومان کسری تدوین شده است، 
ادامه داد: یکی از نکات این الیحه، رقم باالیی است 

که برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده. در 
حالی که امسال که شرایط بازار سرمایه مساعد بود، 
این میزان اوراق به فروش نرفت. از طرفی اگر این 
الیحه با این مفاد به تصویب برسد، تورم باالیی در 

انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
طرحی برای تامین مالی زنجیره تولید

نشست،  این  اصلی  دستور  جلسه،  این  ادامه  در 
بر  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  گام  طرح  بررسی 
اساس آنچه دررسانه ها منتشر شده، در قالب طرح 
گام قرار است تولیدکنندگان به بانک ها معرفی و با 
تضمین بانک گواهی اعتبار دریافت کنند که به این 
ترتیب در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد 
را می گیرد. بر اساس این دستورالعمل که در جلسه 
اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، 
با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که 
با  و  دارند  قرار  تولید  تأمین  زنجیره های  قالب  در 
برخورداری از ضمانت بانک ها و موسسات اعتباری 
گردش  در  سرمایه  نیاز  مورد  منابع  تامین  زمینه 
به  مولد  اعتبار  گواهی  همچنین  می شود.  فراهم 
انتقال  و  نقل  قابلیت  با  و  بازار محور  ابزاری  عنوان 
ابزار های  بازار های پول و سرمایه در کنار سایر  در 
اعتبار  تامین  برای  را  جدیدی  تسهیالت  موجود، 

بنگاه ها و رونق تولید فراهم می کند.
مستوفی در این باره گفت: طرح گام در شورای عالی 
تصویب  به  بنگاه ها  مالی  تامین  برای  اعتبار  و  پول 
رسیده است. این روش تامین مالی بازار محور بوده 
و هدف آن است که این طرح قابلیت شبه ضمانت 
نامه را داشته باشد. در این طرح همچنین، بانک به 
و فروشنده خواهد  ای میان خریدار  عنوان واسطه 

بود.
سازوکار اوراق گام چگونه است؟

عضو  بهشتی روی،  مصطفی  جلسه،  این  ادامه  در 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66413
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پس از پیگیری های و نامه نگاری های بخش خصوصی و 
اتاق بازرگانی تهران اتفاق افتاد

افزایش مهلت زمانی برای 
ترخیص كاال از گمركات

بانک مركزی در دستورالعملی جدید و پس از 
اعتراض نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های 
به  تهران  اتاق  رئیس  نامه  جمله  از  بازرگانی 
رئیس جمهور، بخش هایی از دستورالعمل گذشته 
خود در مورد مهلت تعیین شده برای ترخیص 

زمان  و مدت  اصالح  را  اسناد  ارائه  از  كاال پس 
بیشتری در نظر گرفت.

بخشنامه ای،  طی  مرکزی  بانک  آنکه  از  پس 
در  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه  عمال 
بالاثر کرد،  و  را خنثی  فرآیندهای تجارت خارجی 
این نهاد پولی و مالی طی بخشنامه جدیدی، مهلت 
زمانی برای ترخیص کاال از گمرکات را افزایش داد.

ماه  طی  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته و با ابالغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، گشایش هایی برای ترخیص کاال از گمرکات 
و نیز واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و 
به این ترتیب، به بخش عمده ای از کاالهای مانده 
به چرخه  ورود  و  ترخیص  اجازه  انبار گمرکات  در 
تولید در کشور داده شد. این روند در حالی از سوی 
اتاق بازرگانی و بخش  خصوصی مثبت ارزیابی شد 
که طی کمتر از دو هفته پس از ابالغ این مصوبه 
ابالغ  با  مرکزی  بانک  کاالها،  ترخیص  میانه  در  و 
با حواله های ارزی، مدت زمان  بخشنامه ای مرتبط 
مقرر برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به 
ماه  دو  به  را  واردکنندگان  ارزی  تعهد  رفع  منظور 
گمرک  از  کاال  قطعی  ترخیص  برای  و  داد  کاهش 
پس از ارائه اسناد حمل نیز مهلتی 45 روزه تعیین 

کرد.
این رویه بالفاصله با اعتراض فعاالن بخش خصوصی 
طی  نیز  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  و  شد  مواجه 
این  بروز  بخوانید(،  )اینجا  رئیس جمهور  به  نامه ای 
ناهماهنگی در دولت و نقض مصوباتی که گره گشای 
دلسردی  موجب  را  است  کشور  کسب و کار  بخش 
تولیدی  واحدهای  پای  بستن  و  اقتصادی  فعاالن 
رئیس جمهور  از  و  کرد  عنوان  در کشور  و صنعتی 
بانک مرکزی  اخیر  تا در بخشنامه  درخواست کرد 

بازنگری صورت گیرد.

فعاالن  و  تهران  بازرگانی  اتاق  انتقاد  و  اعتراض 
فرآیند  در  آمده  پیش  اخالل  به  بخش خصوصی 
تولیدی،  واحدهای  اولیه  مواد  تامین  و  واردات 
سرانجام منجر به صدور بخشنامه دیگری از سوی 
بانک مرکزی و اصالح برخی مهلت های مقرر برای 

ورود کاال به کشور شد.
بر اساس این بخشنامه، مهلت ورود کاالهای اساسی 
تاریخ  از  رسمی،  ارز  دریافت  مشمول  ضروری  و 
صدور حواله ارزی تا ترخیص کاال به مدت حداکثر 

3 ماه تعیین شد.
تجهیزات  و  ماشین آالت  ورود  مهلت  همچنین 
نیاز به طول دوره ساخت دارند،  تولید که  خطوط 
حداکثر 18 ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کاال 

تعیین شد.
ورود  بخشنامه، مهلت  این  مبنای  بر  بانک مرکزی 
کاالهای  تولید،  اولیه  مواد  از  اعم  کاالها  سایر 
واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات 
ترخیص  تا  ارز  تامین  زمان  از  را   ،... و  پزشکی 
برای  و  ماه   6 تجاری حداکثر  واحدهای  برای  کاال 

واحدهای تولیدی حداکثر 8 ماه تعیین کرد.
بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود 
نامه  این  ابالغ  از  قبل  ارزی  حواله های  برای  کاال 
تاریخ  تا  اسناد حمل  ارائه  در صورت عدم  عمومی 
این  در  مقرر  مهلت های  اندازه  به  حداکثر  مذکور، 
نامه محدود می شود و برای آن دسته از حواله های 
کاال  ترخیص  مهلت  پایان  تا  که  شده  صادر  ارزی 
مهلت های  از  کمتری  زمان  گمرکی،  پروانه  ارائه  و 
است  مکلف  بانک  آن  مانده است،  باقی  فوق الذکر 
اخذ  متعاقبا  و  واردکننده  به  موضوع  ابالغ  ضمت 
تعهد از وی برای ترخیص کاال در مهلت باقی مانده، 
نسبت به پیگیری موضوع اقدامات الزم را به عمل 

آورد.

 تقویت كرسی بخش خصوصی در تصمیم سازی های 
بازار پتروشیمی

اتاق بازرگانی در كمیته 
تخصصی پتروشیمی صاحب 

رأی مستقل شد
در تازه ترین مصوبات كمیته تخصصی پتروشیمی 
ستاد تنظیم بازار، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هر 

كدام صاحب یک رای مستقل شدند.
کمیته  جلسه  چهل و نهمین  مصوبه  اساس  بر 
اتاق  بازار،  تنظیم  ستاد  پتروشیمی  تخصصی 
رأی  یک  صاحب  یک،  هر  تعاون  اتاق  و  بازرگانی 
تنها  بازرگانی  اتاق  این  از  پیش  تا  شدند.  مستقل 
نیمی از یک حق رأی را در این کمیته در اختیار 
داشت. به این ترتیب، دو برابر شدن حق رأی اتاق 
بازرگانی در کمیته پتروشیمی ستاد تنظیم بازار از 
افزایش محسوس اثرگذاری اتاق بازرگانی در تنظیم 

بازار محصوالت پتروشیمی حکایت دارد.
ملی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  ترکمان،  سعید 
صنایع پلیمر ایران به عنوان نماینده اتاق بازرگانی 
در کمیته پتروشیمی در گفت وگو با روابط عمومی 
توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  تهران،  اتاق 
و  تهران  و  ایران  بازرگانی  اتاق  حمایت های  به 
گسترده ای  نامه نگاری های  و  مستمر  پیگیری های 
که در این ارتباط صورت گرفت، در آخرین جلسه 
کمیته پتروشیمی ستاد تنظیم بازار، حق رأی اتاق 
افزایش یافت و به این  بازرگانی به یک رأی واحد 
ترتیب، توانمندی اتاق بازرگانی در تصمیم سازی ها 

در این کمیته به دوبرابر افزایش یافت.
به گفته ترکمان، این تصمیم در متن دستورالعمل 
گنجانده  پتروشیمی  محصوالت  بازار  تنظیم 
مالک  دستورالعمل  این  که  زمانی  تا  و  شده است 
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حمیدرضا صالحی، فعال صنعت برق در گفت وگو با 
سایت خبری تهران مطرح كرد:

صندوق توسعه ملی دیگر 
به ساخت نیروگاه برق وام 

نمی دهد
باوجود كمبود چند هزار مگاواتی برق در كشور، 
عدم سرمایه گذاری در صنعت برق زنگ خطری 
برای دولت است و نباید با دامن زدن به بی تعادلی 
و  نیروگاه ها  از  عدم حمایت  و  برق  اقتصاد  در 
دچار  را  تولید، كشور  بخش  در  سرمایه گذاری 

مشکل كند.
 عرضه پنل های خورشیدی به مشترکان در دستور 
هم  اخباری  است.  گرفته  قرار  نیرو  وزارت  کار 
دراین باره منتشر شده است. توزیع این پنل ها بین 

مشترکان خانگی تا چه اندازه قابل اجراست؟
مردم  مشارکت  از  استفاده  مسئله  نیرو،  وزارت  در 
شده  مطرح  خورشیدی  کیلوواتی  پروژه های  در 
است. مشارکت مردم با استفاده از نصب پنل های 
خورشیدی در پشت بام ها برای تولید برق، در دنیا 
قرار  راه  آغاز  در  تازه  ما  ایران،  در  اما  دارد  سابقه 
داریم. بر اساس بودجه کشور، 10 درصد از قبوض 
دریافت  پذیر  تجدید  برق  توسعه  برای  مردم  برق 

می شود. بنابراین این تالش دولت در راستای توسعه 
برق تجدید پذیر است اما درباره ابعاد اقتصادی این 

طرح، ابهاماتی وجود دارد.
دولت شرط بهره مندی از تخفیف 100 درصدی در 
هزینه برق را، میزان مصرف کمتر از 80 کیلووات 
در ماه اعالم کرده است. درواقع در طرح برق امید، 
که  می شوند  معاف  برق  هزینه  پرداخت  از  افرادی 
برق  برای  تومان  هزار   40 تا   50 از  کمتر  ماهیانه 
شامل  طرح  این  گفت  بتوان  شاید  و  کنند  هزینه 
کسانی است که هزینه برق ماهانه آن ها رقمی بین 
16 تا 20 هزار تومان است. میزان مصرف برقی که 
در طرح برق امید مطرح شده، با واقعیت های مصرف 
برق خانوارها همخوانی ندارد. هرچند مسئوالن در 
وزارت نیرو اعالم کردند این طرح 20 میلیون خانوار 
برای  طرح  می رسد  نظر  به  اما  می دهد  پوشش  را 
که  فعال  خانوار  یک  دارد.  کاربرد  خالی  خانه های 
وسایل  و  تلویزیون  یخچال،  مثل  لوازم خانگی  از 
ماه  در  می کند،  استفاده  گرمایشی  و  سرمایشی 
بیش از 80 کیلووات برق مصرف می کند. آیا دولت 
قصد دارد با مشارکت مردم در تولید برق با استفاده 
برق  مصرف  میزان  خورشیدی،  های  پنل  نصب  از 
پنل  که  خانوارهایی  آیا  کاهش دهد؟  را  مشترکان 
ها را نصب می کنند، و می توانند تفاوت برق مصرفی 
و با سقف مصرف برای برق رایگان تولید کنند، از 

پرداخت هزینه برق معاف می شوند؟
هزینه راه اندازی این سامانه ها چقدر است؟

به  پشت بام ها  در  خورشیدی  سامانه های  راه اندازی 
برای هر  تا 100 میلیون تومان سرمایه گذاری   95
خانوار نیاز دارد. برای تولید هر کیلووات برق، پنج تا 
شش متر مساحت نیاز است. بنابراین برای راه اندازی 
یک سامانه پنج کیلوواتی، 35 تا 40 متر مساحت 
را  خانوار  یک  برق  مصرف  متوسط  اگر  است.  الزم 

یعنی یک  بگیریم،  نظر  در  کیلووات  تا 200   150
تا  در سال 400  و  تومان  هزار  ماه 50  در  خانوار، 
می کند.  هزینه  برق  تأمین  برای  تومان  هزار   500
به 100  نزدیک  تا  این خانوار صرف دارد  برای  آیا 
پنج  تولید  و  راه اندازی سامانه  برای  تومان  میلیون 
خود  دولت  آیا  کند؟  سرمایه گذاری  برق  کیلووات 
برای تهیه پنل ها و سامانه سرمایه گذاری می کند؟ 
به  کم بهره  تسهیالت  با  ها  پنل  این  است  قرار  آیا 
نیروگاه های  این  است  قرار  آیا  شود؟  عرضه  مردم 
خورشیدی خانگی برق را ذخیره کرده و خانوار آن 
را مصرف کند یا نیروگاه به شبکه متصل می شود؟ 
شود  ذخیره  باتری  در  برق  باید  اول،  وضعیت  در 
که این هزینه راه اندازی سامانه را به بیش از 150 
میلیون تومان می رساند. اگر دولت باهدف حمایت 
برق  مصرف  کاهش  و  کم بضاعت  خانوارهای  از 
پنل  توزیع  دنبال  به  پایین،  و  متوسط  خانوارهای 
آن  اقتصادی  ابعاد  به  باید  است،  خورشیدی  های 

توجه کرده و آن را شفاف کند.
اکنون بیش از یک ماه از طرح برق امید می گذرد. 
سازی  واقعی  مسیر  در  اندازه  چه  تا  را  طرح  این 
به  توجه  با  که  به ویژه  می کنید؟  ارزیابی  قیمت ها 
کار  یک  به  دست  دولت  گویا  تعیین شده،  سقف 
اصالح  برای  واقعی  حرکتی  تا  است  زده  نمایشی 

اقتصادی؟
میزان  برای  منطقی تر  سقفی  دولت  است  بهتر 
مصرف در طرح برق امید اعالم کند. دولت با قصد 
حمایت از خانوارهای کم بضاعت و مستمری بگیران 
از نهادهای امدادی این طرح را کلید زده است. در 
پایین  دهک های  برای  انرژی  هم   کشورها  دیگر 
درآمدی بدون هزینه است. اما در طبقات متوسط، 
نیست.  باال  خانوار  هزینه های  کل  در  برق  هزینه 
دولت  طبقه،  این  برای  برق  کردن  اعالم  مجانی  با 

کاالیی را که برای تولید آن زحمت کشیده شده، از 
ارزش می اندازد. هرچند طرح برق امید در راستای 
واقعی سازی قیمت برق و بهبود اقتصاد برق مطرح 
معاف،  هزینه  پرداخت  از  را  بخشی  تا  است  شده 
کند،   واقعی  مشترکان  دیگر  برای  را  برق  قیمت  و 
نیست  پوپولیستی  کار  نیرو،  وزارت  نیت  و هرچند 
نیرو  وزارت  است.  شده  کاری  چنین  به  متهم  اما 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   40 به  نزدیک  اکنون 
امروز،  تا   94 سال  از  هم چنین  دارد.  نیروگاه ها  به 
بیش از 30 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت 
برق است که وزارت نیرو باید از دولت بگیرد. اتهام 
کار نمایشی کردن، به دلیل عدم همخوانی این کار 
وزارت نیرو با وضعیت اقتصادی آن است. من فکر 
می کند  دنبال  را  برق  سازی  واقعی  دولت  می کنم 
اما کاش، از اصطالحات آزادسازی و رایگان کردن 
در این فرایند استفاده نکند. می توان گفت حمایت 
بردن  کار  به  با  اما  درآمدی  پایین  دهک های  از 

کلمه های نادرست، برق را ارزش نیندازیم.
و کمتر  مانده  مغفول  نکته ای  برق، چه  در صنعت 

موردتوجه مسئوالن است؟
که  است  این  برق  اقتصاد  در  مهم  اصل  یک 
برود.  بین  از  برق  صنعت  کل  ندهد  اجازه  دولت 
سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش یافته است و ما 
از پیک مصرف در سال گذشته، باوجود کمبود برق 
عبور کردیم. بعید نیست در سال آینده هم در زمان 
پیک، با مشکل روبه رو شویم. اکنون صندوق توسعه 
ملی اعالم کرده که هیچ وامی به ساخت نیروگاه ها 
هزار  چند  کمبود  باوجود  نمی دهد.  اختصاص 
مگاواتی برق در کشور، این زنگ خطری برای دولت 
است و نباید با دامن زدن به بی تعادلی در اقتصاد 
برق و عدم حمایت از نیروگاه ها و سرمایه گذاری در 

بخش تولید، کشور را دچار مشکل کند.
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یادداشت

متن کامل

معروف  رفراندوم  آن  از  سال  چهار  حدود 
یا  »برگزیت«  به  موسوم  رفراندومی  می گذرد. 
طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. در ۲3 ژوئن 
۲۰16، بیش از 17 میلیون نفر از مردم بریتانیا به 

این طرح، رای آری دادند.
در  اینکه  تا  شد  آغاز  خروج  روند  مدتی،  از  پس 
اتحادیه  از  رسما  بریتانیا   ،2020 ژانویه   31 تاریخ 
اروپا جدا شد. حاال پس از گذشت حدود یک سال، 
به  رسیدن  برای  انگلیس  و  اروپا  اتحادیه  مذاکرات 
کماکان  پسابرگزیت،  تعامالت  با  رابطه  در  توافقی 
اخیر دو طرف مذاکره طی  ادامه دارد. گفت وگوی 
به طور  و  تجاری  مسائل  پیرامون  اخیر،  روزهای 
صیادان  دسترسی  شرایط  محور  حول  مشخص، 
که  اروپا  است.  بوده  انگلستان  آب های  به  اروپایی 
بریتانیا  آب های  به  کامل  دسترسی  خواهان  ابتدا 
بریتانیا  اما  از سهمش گذشته  بخشی  از  بود، حاال 

زیر بار نمی رود و سهم بیشتری می خواهد. »اورسال 
در  اخیرا  اروپا  کمیسیون  رئیس  درالین«،  فون 
مصاحبه ای، این مذاکرات را دشوار اما سازنده و رو 
به پیشرفت توصیف کرده. طرف دیگر این مذاکره، 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا اما رسیدن به 
یک توافق را تقریبا غیرمحتمل دانسته است. »تیم 
کولن«، کارشناس حوزه مذاکره، این گفت وگوها را 
نیم  و  سال  سه  ببیند طی  تا  کرده  دنبال  دقت  با 
گذشته، طرفین تا چه حد اصول مذاکره را رعایت 
کرده اند. پاسخ کوتاه است: اصال خوب نبوده )با در 

نظر گرفتن همه جوانب(.
حاال داریم به پایان سه سال و نیم مذاکره نزدیک 
سر  بر  اوال  خم،  و  پرپیچ  مذاکراتی  می شویم. 
بر  دوما،  و  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  شرایط 
سر ارتباطات آینده. اما تا به امروز، هیچ کدام از ما 
دسامبر،  پایان  تا  آیا  که  کند  پیش بینی  نتوانسته 

توافقی صورت خواهد گرفت یا نه.
هر  از  مثبتی  سیگنال های  شاهد  روزها  بعضی 
توافق  یک  احتمال  و  بوده ایم  گفت وگو  طرف  دو 
قریب الوقوع بیشتر می شد. اما در سایر روزها، ظاهرا 
داشت.  قرار  راهشان  سر  بر  رفعی  قابل  غیر  موانع 
مالی ای  حمایت  میزان  سر  بر  توافق  به خصوص 
میزان  و  می کنند  دریافت  دولت  از  شرکت ها  که 
دسترسی کشورهای ساحلی اتحادیه اروپا و صنایع 
آخرین  طبق  بریتانیا.  آب های  به  ماهیگیری شان 
اخبار، اتحادیه اروپا از سوی فرانسه تحت فشار است 
که کمک های دولتی از سوی اتحادیه به بریتانیا را 
محدود کند. فرانسه رفتار بریتانیا در این گفت وگوها 
را »ناسازگارانه و غیرواقع بینانه« توصیف کرده که به 
باور آنها، عامل اصلی به بن بست رسیدن مذاکرات 

طی ماه های اخیر بوده.
این  کل  اگر  که  است  این  است  آشکار  آنچه  اما 
برنامه های  براساس اصول مذاکره که در  را  فرآیند 
می شود،  داده  آموزش  آکسفورد  اجرایی  مدیریت 
و  ارزیابی کنیم خواهیم دید که همه چیز در هم 
درهای  آن  نمی دانیم پشت  ما  است. گرچه  بر هم 
بسته چه گذشته، اما هنوز هم می توانیم مشاهدات 
با اینکه کجا از تکنیک های  کلی خود را در رابطه 
مذاکره به خوبی استفاده شده، مطرح کنیم و البته 
مواردی را نیز ذکر کنیم که این اصول کامال نادیده 
گرفته شده. در اینجا به شش نقطه روشن و تاریک 
این مذاکرات و معنا و نتیجه آن، همزمان با اتمام 

مذاکرات اشاره می کنیم:
برقرار  مستحکم  ارتباطات  پیشاپیش،  اول:  اصل 
مهم  مقابل  طرف  برای  آنچه  مذاکره،  طی  کنید. 

است را درک کنید.
بیایید برگردیم به چهار سال قبل. »دیوید کامرون«، 
در  رفت وآمد  درحال  بریتانیا  وقت  نخست وزیر 

پایتخت کشورهای اتحادیه اروپا بود تا گفت وگوها 
درباره شرایط ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را از سر 
بگیرد که قصد داشت پس از آن، این موضوع را به 
رفراندوم بگذارد. گرچه کامرون هنوز هم از چیزی 
خیلی ها  برای  اما  می کند  دفاع  آورده  به دست  که 
واضح و مبرهن است که این کافی نبود، به خصوص 
برگزیت  )حامیان  تردد«  »آزادی  مساله  مورد  در 
حمایت های  از  کماکان  باید  بریتانیا  بودند  معتقد 
مالی اتحادیه استفاده کند اما باید محدودیت هایی 
در رابطه با مهاجرت از کشورهای عضو اتحادیه به 

بریتانیا اعمال شود(.
داشت؟  ایراد  کار  کجای  که  اینجاست  سوال  حاال 
متحدان  پیش تر،  خیلی  باید  بریتانیا  دولت  اوال، 
ایجاد  پیدا می کرد.  برای خودش  اروپا  در  پایداری 
روابط از قبل، یکی از رازهای مذاکره موفقیت آمیز 
است. تجربه نشان داده دیپلماسی رفت و آمدهای 
است.  دیر  خیلی  و  بی نتیجه  خیلی  نودی،  دقیقه 
دوما، اتحادیه اروپا نتوانست خودش را جای بریتانیا 
بگذارد، که این یکی از اصول مذاکره است. اگر آنها 
انعطاف پذیر  کمی  حتی  تردد،  آزادی  با  رابطه  در 
و  بزرگ ترین  از  یکی  می توانستند  احتماال  بودند، 
مهم ترین کشورهای اروپایی را در خانواده نگه دارند.

اصل دوم: به فرآیند، خوب دقت کنید.
در مذاکرات، اهمیت کنترل فرآیند، آنقدر زیاد است 
که حتی فکرش را نمی  کنید. اتحادیه اروپا فقط در 
مرحله اول گفت وگوها )یعنی مذاکره بر سر خروج 
با تاکید و  انجام دهد.  این کار را  بریتانیا( توانست 
پافشاری بر موضوعات مهم برای اتحادیه، از جمله 
مساله مرز ایرلند شمالی، حقوق شهروندان اتحادیه 
و بریتانیا و بدهی های بریتانیا به اتحادیه، که قبل 
از مذاکرات درباره آینده ارتباطات بر سر آنها توافق 
شده بود، مرحله اول مذاکرات به خوبی پیش رفت 

درس هایی از برگزیت: چطور یک مذاكره برد-برد داشته باشیم؟تحول روابط مشتریان در سال های آینده
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