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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

استعالم مشکالت اعضا 
در مناقصات و قراردادهای صادراتی 

با. کمیته.توسعه.صادرات.سندیکا.در.نظر.دارد.

همکاری.وزارت.نیرو.و.صندوق.ضمانت.صادرات.

ایران،.مشکالت.اعضاء.در.بازارهای.هدف.صادراتی.
را.پیگیری.و.نسبت.به.رفع.آنها.اقدام.کند.

کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران در نظر دارد با 
مشکالت  ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  و  نیرو  وزارت  همکاری 
اعضاء در بازارهای هدف صادراتی را پیگیری و نسبت به رفع آنها 
اقدام کند. به همین منظور از شرکت های عضو سندیکا درخواست 
و  تجهیزات  اخیر در صادرات  شده است در صورتیکه طی سنوات 
خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف خود با مشکالتی چون 
سایر  یا  و  قراردادی  مشکالت  پول،  انتقال  و  نقل  ضمانتنامه،  اخذ 
موضوعاتی که خارج از اختیار آنها بوده است مواجه شده اند، مراتب 
را تا روز شنبه مورخ 99/10/13به دبیرخانه کمیته توسعه صادرات 

سندیکا اعالم فرمایند.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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)/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/setabran1.pdf
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://t.me/ieischannel
https://www.linkedin.com/in/iran-electrical-industry-syndicate-6409bb159/
https://twitter.com/IeisIr
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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وزیر.نیرو.اعالم.کرد:

افتتاح.حساب.یورویی.در.عراق.
برای.ذخیره.طلب.های.ایران

ــق. ــرو.گفــت:.تواف ــر.نی ــا-.وزی تهــران-.ایرن

جدیــدی.کــه.در.عــراق.انجــام.و.در.روزهــای.

ــک. ــاد.ی ــد.ایج ــد.ش ــرا.خواه ــده.اج آین

حســاب.یورویــی.بــرای.ذخیــره.طلــب.
شــرکت.های.ملــی.گاز.و.توانیــر.اســت.

ــا  ــا، »رض ــادی ایرن ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب

سندیکا+/ انرژی 

متن کامل

اردکانیــان« روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه 
افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  دولــت  هیــات 
بدهی هــای اخیــر و گذشــته عــراق بــه کشــورمان 
بــا تبدیــل شــدن بــه یــورو در ایــن حســاب 

ــد. ــد ش ــره خواه ذخی
وی ادامــه داد: بــه ایــن ترتیــب و بــا افتتــاح 
ایــن حســاب بــا مشــکالت کمتــری ناشــی از 
ــن  ــوان ای ــه می ت ــی و ظالمان ــای تحمیل تحریم ه
ــه در  ــروری از جلم ــای ض ــرای نیازه ــغ را ب مبال
بخــش مــواد مــورد نیــاز دارویــی و کاالهــای 

ــرد. ــرف ک ــی ص اساس
عضــو هیــات دولــت خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــرای پرداخــت بدهــی  ــوان ب ــن محــل مــی ت از ای
ــدام  ــی اق ــای ایران بخــش خصوصــی و شــرکت ه

کــرد.
اردکانیــان از تشــکیل کمیتــه ای در ایــن بــاره خبر 
داد و گفــت: بــه عنــوان مســوول ایرانی کمیســیون 
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی دو کشــور بــه 
طــور روزانــه بــر اینــکار نظــارت خواهــم کــرد تــا 

بــه نتایــج خوبــی برســد.
ــر نیــرو ادامــه داد: روز گذشــته )ســه شــنبه(  وزی
ــه  ــدگان وزارتخان ــب از نماین ــی مرک در راس هیات
و  معــدن  صنعــت،  کشــاورزی،  جهــاد  هــای 
ــزی و وزارت  ــک مرک ــرو، بان ــت و نی ــارت، نف تج
امــور خارجــه بــرای پیگیــری مســایل مربــوط بــه 

ــم.  ــراق رفتی ــه ع ــادی ب ــط اقتص ــعه رواب توس
ــو  ــت و گ ــدار و گف ــفر دی ــن س ــت: در ای وی گف
هایــی بــا وزرای بــرق، تجــارت و نیــرو و همچنیــن 
ــارت  ــک تج ــزی و بان ــای مرک ــک ه ــان بان رییس

ــراق انجــام شــد. ــر ع ــز نخســت وزی ــراق و نی ع
عضــو هیــات دولــت خاطرنشــان ســاخت: حاصــل 
ایــن ســفر چنــد موضــوع مهــم بــود کــه یکــی از 

آنهــا برگــزاری اجــالس کمیســیون همــکاری های 
مشــترک اقتصــادی ایــران و عــراق اســت کــه تــا 
پایــان مــاه جــاری در تهــران انجــام خواهــد شــد.

وی ادامــه داد: اجــالس کمیســیون همــکاری هــای 
ــای  ــازمان ه ــور س ــا حض ــادی ب ــترک اقتص مش
ــراق  ــوص ع ــش خص ــا و بخ ــرکت ه ــی و ش دولت
و دســتگاه هــای متناظــر آنهــا در ایــران و در 
تهــران برگــزار خواهــد شــد و امیــد اســت نتایــج 
ــی  ــط تجــاری، بازرگان ــه توســعه رواب آن منجــر ب
ــرای  ــوص ب ــه خص ــور ب ــن دو کش ــادی بی و اقتص

ــود. ــی ش ــای خصوص ــش ه بخ
ــوط  ــفر را مرب ــج س ــوع دوم نتای ــرو موض ــر نی وزی
بــه پــروژه هــای وزارت نیــرو عنــوان کــرد و 
خاطرنشــان ســاخت: در دیــدار بــا وزیــر عراقــی دو 

ــد. ــی ش ــا نهای ــم تقریب ــروژه مه پ
وی مشــارکت شــرکت هــای ایرانــی بــرای کاهــش 
تلفــات شــبکه توزیــع بــرق عــراق و نیــز اصــالح، 
تعمیــر تجهیــزات آســیب دیــده عــراق را یکــی از 
ایــن پــروژه هــا برشــمرد و گفــت: اکنــون بیــش از 
پنــج هــزار ترانســفورماتور آســیب دیــده در عــراق 
وجــود دارد کــه مــی توانــد توســط شــرکت هــای 

ایرانــی تعمیــر، بازســازی و بکارگیــری شــوند.
عضــو هیــات دولــت افــزود: ایــن پــروژه طرفیــت 
ســازی خوبــی بــرای نیــروی انســانی فراهــم 
خواهــد کــرد. اردکانیــان بــه مطالبــات کشــورمان 
ــاره  ــراق اش ــرق  از ع ــادرات گاز و ب ــه ص در زمین
کــرد و گفــت: جلســه هــای گســترده ای برگــزار 
شــد و توافــق هــای مکتوبــی هــم صــورت گرفــت.
از مطالبــات در  البتــه بخشــی  ادامــه داد:  وی 
حــدود ۷00 میلیــون دالر بــه هــر تقدیــر دریافــت 
شــده اســت بــه ایــن معنــا کــه مراحــل تخصیــص 
ــه حســاب هــا صــورت گرفتــه اســت. و واریــز آن ب

خانه.ملت.گزارش.می.دهد؛

پرونده.فوالد.روی.میز.
کمیسیون.صنایع؛..پایان.رانت.
با.عرضه.محصوالت.فوالدی.در.

بورس.کاال
آشفتگی.بازار.فوالد.و.رانت.های.میلیاردی.وکالی.
مردم.در.خانه.ملت.را.بر.آن.داشت.تا.با.تدوین.
فوالد«. زنجیره. پایدار. تولید. و. »توسعه. طرح.
به.دنبال.تنظیم.بازار.فوالد.و.بازگشت.آرامش.به.

این.زنجیره.باشند.
صنعت  اقتصادی؛  سرویس  ملت-  خانه  خبرگزاری 
نقش  که  است  کشور  بزرگ  صنایع  از  یکی  فوالد 
مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی و تامین ارز مورد 
نیاز کشور دارد. در سال های گذشته زنجیره فوالد 
ایران  که  کرده  پیدا  توسعه  داخل کشور چنان  در 
محصوالت  انواع  صادرکننده  به  واردکننده  یک  از 
صنایع  که  گونه ای  به  است  شده  تبدیل  فوالدی 
مرتبط با زنجیره فوالد از سنگ آهن تا محصوالت 
نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن و ... تقریبا همه 
برخی  در  و  می کنند  تامین  را  داخلی  نیازهای 
نیاز  بر  تولید  مازاد  وجود  علت  به  نیز  محصوالت 

کشور، در حال صادرات هستیم.
هرچند فوالد نقش مهمی در صنایع خودروسازی، 
صدها  و  گاز  و  نفت  صنایع  مسکن،  خانگی،  لوازم 
صنعت ریز و درشت دارد اما علیرغم پیشرفت های 
چشم گیر در تولید و عرضه فوالد، بازار داخلی فوالد 
همواره در التهاب بوده و قیمت های موجود در بازار 
ریالی  یارانه ای، دستمزد  انرژی  از  استفاده  علیرغم 

کارگران و.. بسیار فراتر از نرخ های جهانی است.
 30 حدود  کشور  در  فوالد  تولید  که  شرایطی  در 
میلیون تُن بوده و مصرف داخلی به 15 میلیون تُن 

https://www.icana.ir/Fa/News/464084/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%9B-%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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در.گفتگو.با.مهر.اعالم.شد:

تعرفه.برق.واحدهای.صنعتی.
افزایش.می.یابد/برق.رایگان،.

منطقی.نیست
از. یکی. گفت:. انرژی. صادرات. فدراسیون. دبیر.
نرخ. شدن. حقیقی. راستای. در. دولت. اقدامات.
حامل.های.انرژی،.افزایش.تعرفه.برق.واحدهای.

صنعتی.است.
صادرات  فدراسیون  دبیر  صالحی،  سیدحمیدرضا 
در  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  انرژی 
این طرح  برقی که شامل معافیت  امید،  طرح برق 
می شود دامنه مصرف کمتر از ۸0 کیلووات در ماه 
نظر  به  رقم  این  توجه  با  گفت:  می گیرد،  بر  در  را 
می رسد جمعیت کمی را می تواند تحت پوشش قرار 
دهد و اگر بخواهیم راه صحیحی را برای کمک به 
انتخاب کنیم بهتر است به  خانوارهای کم بضاعت 
کمک  برق  صنعت  جمله  از  کشور  زیرساخت های 
کنیم که شاهد خاموشی گسترده نباشیم. چرا که 

خاموشی بخش خانگی، صنعتی و تولیدی به اقتصاد 
کشور و اقتصاد خانوار ضربه وارد می کند.

مشکالت  دلیل  به  خاموشی ها  همین  افزود:  وی 
تعطیلی  با  می تواند  کشور  برق  صنعت  زیرساختی 
به درآمد خانواده ای که شامل  اقتصادی  واحدهای 
طرح برق امید می شوند، آسیب جدی بزند. از سویی 
دیگر رقم قبض برق خانوارهایی که شامل این طرح 
می شود قابل توجه نیست و تأثیر چندانی بر اقتصاد 

خانوار نمی گذارد.
۲0 درصد تقاضای برق کشور صنعتی است

تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
تشویق  بر  عالوه  طرح  این  با  بخواهیم  اگر  گفت: 
به صرفه جویی در مصرف برق به خانواده های کم 
بضاعت کمک کنیم بهتر است رقم دامنه دربرگیری 
برنامه هایی  دولت  برسانیم؛  وات  کیلو   1۴0 به  را 
برای حقیقی شدن قیمت حامل های انرژی دارد که 
با صنعت برق و برق بخش صنعتی شروع می شود 

و شاهد افزایش تعرفه برق بخش صنعتی هستیم.
به  کمک  راستای  در  بعدی  گام  صالحی  گفته  به 
 5 از  بیش  که  واحدهایی  نیاز  تأمین  برق،  اقتصاد 
مگاوات برق استفاده می کنند از محل بورس است. 
به این ترتیب می توان نرخ برق را به سمت حقیقی 

شدن البته در مدت زمان یک ساله پیش ببریم.
اینکه  بر  تاکید  با  انرژی  صادرات  فدراسیون  دبیر 
این  ضعیف  اقتصاد  به  توجه  با  برق  کردن  رایگان 
درصد   ۲0 کرد:  تصریح  نیست،  منطقی  صنعت، 
تقاضای برق کشور توسط واحدهایی است که بالغ 
بر 5 مگاوات برق استفاده می کنند که باید نیاز خود 
را از طریق بورس برطرف کنند. این روند می تواند 
شروعی برای واقعی شدن قیمت برق باشد. می توان 
به  بورس  در  بخش ها  باقی  حضور  شاهد  ادامه  در 

جهت تأمین برق مورد نیاز باشیم.

.امهال.بدهی.دولت.به.صندوق.
توسعه.ملی.تا.۱4۰۱10 

تا. ملی. توسعه. صندوق. به. دولت. بدهی. امهال.

هزار. .894 .،۱4۰۰ بودجه. جدید. ۱4۰۱/سقف.
میلیارد.تومان.شد

سخنگوی بودجه با بیان اینکه هیئت امنای صندوق 
کرده  امهال  تا 1۴01  را  دولت  بدهی  ملی  توسعه 
است، گفت: با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس، 

سقف جدید بودجه ۸9۴هزار میلیارد تومان شد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خانلو  مژگان 
نامه  جزئیات   تشریح  با  تسنیم،  خبرگزاری 
رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسالمی در 
خصوص بودجه 1۴00 گفت: بر اساس دستور مقام 
و  منابع  درخصوص  مهم  نکته  سه  رهبری،  معظم 
اینکه  اول  بود؛  شده  تأکید  بودجه  الیحه  مصارف 
روز  در  بشکه  از یک میلیون  بیش  نفت  فروش  اگر 
تا  یک میلیون  بین  یعنی  فروش  مازاد  به ازای  بود 
دومیلیون و سیصد هزار بشکه سهم صندوق توسعه 
کامل  به طور  نفت  صادرات  ارزی  درآمد  از  ملی 
پرداخت شود؛ به این ترتیب ۴0هزار میلیارد تومان 

از منابع بودجه کاهش می یابد.
وی گفت: نکته دوم نامه رهبری این بود که اقساط 
ملی  توسعه  به صندوق  بدهی دولت  سررسیدشده 
بازپرداخت شود که بر این اساس 100 میلیون یورو 
از بدهی ها که مربوط به اقساط تسهیالت دریافتی 

شد.  خواهد  بازپرداخت  بود  سالمت  بیمه  سازمان 
تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی 
انجام خواهد شد و برای این منظور 3000میلیارد 

تومان لحاظ شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، 
نکته سوم در نامه رهبری این بود که منابع مربوط 
نیروهای  به  مربوط  )پرداخت های  تبصره ۴  بند  به 
ملی  توسعه  صندوق  از  و...(  دانش بنیان  مسلح، 
میلیارد  50هزار  به  موضوع  این  نشود،   برداشت 
باید  که  داشت  نیاز  بودجه  در  جدید  منابع  تومان 

اصالحات مربوطه انجام می شد.
در  که  اصالحات  این  اعمال  برای  داد:  ادامه  خانلو 
واقع 53هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده 
از منابع موجود کم  شده و ۴0هزار میلیارد تومان 
می شد، باید تغییراتی اعمال می شد، به این ترتیب 
اعالم  مجلس  رئیس  به  نامه ای  در  رئیس جمهور 
تغییرات  این  از  تومان  می کند که ۴0هزار میلیارد 
از محل صرفه جویی و 53هزار میلیارد تومان نیز از 

محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد.
الیحه  در  مهم  ابهامات  از  تسنیم، یکی  گزارش  به 
بازپرداخت  موضوع  رهبری  تأکیدی  نامه  و  بودجه 
بر  است.  ملی  توسعه  صندوق  به  دولت  بدهی های 
اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان بدهی 
ملی حدود  توسعه  به صندوق  دولت  سررسیدشده 
این  در  بودجه  سخنگوی  است.  دالر  1۲میلیارد 
امنای  هیئت  گفت:  تسنیم  خبرنگار  به  خصوص 
صندوق توسعه ملی سال گذشته مصوبه ای داشته 
است که بر اساس آن بدهی های دولت به صندوق 
توسعه ملی تا سال 1۴01 امهال شده است، بر این 
اساس تنها بازپرداخت اقساط سازمان بیمه سالمت 
تسویه مذکور  برای  بود که  ایرانیان سررسید شده 

3000میلیارد تومان منابع جدید پیش بینی شد.
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متن کامل

مدیرکل.بهسازی.نیروگاه.های.شرکت.برق.حرارتی:

4۰.درصد.برنامه.تعمیرات.
نیروگاه.های.کشور.تمام.شد

برق. شرکت. نیروگاه.های. بهسازی. مدیرکل.

تاکنون. نیمه.دوم.شهریورماه. از. حرارتی.گفت:.

نیروگاه.های. تعمیرات. برنامه. از.4۰.درصد. بیش.
حرارتی.کشور.انجام.شده.است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی 
و  تعمیر  به آخرین وضعیت  اشاره  با  اصغر عبدلی، 
بهسازی نیروگاه های کشور گفت: با توجه به ضرورت 
تابستان،  پیک  در  نیروگاه ها  تمامی  بودن  مدار  در 
و  تعمیرات  است  الزم  شرایط  این  از  گذر  از  پس 
نیروگاهی  واحدهای  روی  دوره ای  سرویس های 
انجام گردد تا برای فصل گرما آماده شوند. مطابق 
واحدهای  موجود،  دستورالعمل های  و  استانداردها 
که  مشخص  زمانی  بازه های  در  باید  نیروگاهی 
حداقل یک یا دو بار در سال است، تحت تعمیرات 
و  مطمئن  بهره برداری  تداوم  امکان  تا  گیرند  قرار 

پایدار از واحدها وجود داشته باشد.

واحدهای  شده  برنامه ریزی  تعمیرات  حجم  وی 
بالغ بر 1.9  نیروگاه های حرارتی در دوره حاضر را 
افزود:  و  برشمرد  روز   – ساعت  مگاوات  میلیون 
تعمیراتی  برنامه   ۶90 شامل  تعمیرات  حجم  این 
اساسی  تعمیرات  آن  مورد  از 130  بیش  که  است 
و سنگین بوده و باید در بازه زمانی محدود مهرماه 

تا اردیبهشت ماه سال آینده انجام شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این 
ریال  میلیارد  هزار   ۴0 از  بیش  تعمیرات  از  حجم 
با وجود محدودیت ها  اعتبار هزینه می شود، گفت: 
و شیوع بیماری کرونا تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
تدارک  و  تأمین  مناسب،  برنامه ریزی  با  حرارتی 
است  انجام  نیاز در حال  مورد  تجهیزات  و  قطعات 
و تاکنون نیز برنامه تعمیرات نیروگاه ها بیش از ۴0 

درصد پیشرفت داشته است.
عبدلی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تمامی تعمیرات 
واحدها  و  می رسد  پایان  به  نیروگاهی  واحدهای 
آماده بهره برداری جهت تولید برق در تابستان پیش 

رو خواهند بود.
مدیرکل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت 
خصوص  در  ادامه  در  حرارتی  برق  تخصصی  مادر 
سهم نیروگاه های حرارتی از کل تولید برق کشور، 
اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه های حرارتی ۸0 درصد 
این  اما  است،  کشور  منصوبه  نیروگاه های  مجموع 
نیروگاه ها تأمین کننده بیش از ۸۷ درصد نیاز شبکه 
برق کشور هستند و بر این اساس حفظ آمادگی و 
نیازهای شبکه  تأمین  برای  نیروگاه ها  این  پایداری 

ضروری است.
کشور،  نیروگاه های  تأمین سوخت  به  اشاره  با  وی 
گفت: تأمین سوخت نیروگاه های کشور با توجه به 
انجام  نفت  وزارت  با  که  مستمری  هماهنگی های 
می شود بدون وقفه در حال انجام است به طوری که 
تا به امروز بخش اعظم سوخت نیروگاه ها با سوخت 
گاز تأمین شده است. یکی از راهکارهای اجرا شده 
جهت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها در تابستان، 
منصوبه  نیروگاه های  از ظرفیت  استفاده حداکثری 
در کشور است، بدین منظور با شناسایی نقاط قابل 
فناورانه  طرح های  اجرای  و  نیروگاه ها  در  بهبود 

ظرفیت واحدهای موجود افزایش یافته است.
به گفته این مقام مسئول طرح ها شامل طرح های 
و  بخاری  واحدهای  در  تولید  محدودیت  رفع 
طرح های ارتقای ظرفیت در واحدهای گازی است 
شده  اجرا  منتخب  نیروگاه های  از  تعدادی  در  که 
ایجاد  موجب  آن  اجرای  و  امر  این  تدوین  است، 
افزایش ظرفیت تولید به میزان 300 مگاوات است 
که در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد. از ابتدای 
امسال تا پایان آذرماه میزان تولید برق نیروگاه های 
کشور از ۲۷0 میلیارد کیلووات ساعت گذشته است 
 ۲3۶ رقم  این  از  حرارتی  نیروگاه های  سهم  که 

میلیارد کیلووات ساعت بوده است.

رئیس.کارگروه.انتخاب.صادرکنندگان.نمونه.استان.
تهران.اعالم.کرد:

دهم.دی؛آخرین.مهلت.تکمیل.
مدارک.انتخاب.صادرکنندگان.

نمونه.پایتخت
انتخاب. کارگروه. رئیس. الهوتی،. محمد.
آخرین. تهران،. استان. نمونه. صادرکنندگان.
رقابت. در. شرکت. برای. مدارک. ارسال. فرصت.
انتخاب.صادرکننده.نمونه.استان.تهران.را.پایان.
ساعت.اداری.روز.چهارشنبه.دهم.دی.ماه.سال.
جاری.اعالم.و.عنوان.کرد.پس.از.پایان.این.مهلت.

فرآیند.بررسی.مدارک.آغاز.خواهد.شد.
رئیس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان 
مهلت  آخرین  ماه  دی  دهم  که  کرد  اعالم  تهران، 
تکمیل مدارک انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی 

است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
اتاق  عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  الهوتی  محمد 
زمان  مورد  در  خبر  این  اعالم  با  تهران،  بازرگانی 
برگزاری مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه استان 
در  اپیدمی  شرایط  به  توجه  با  داد:  توضیح  تهران 
برگزاری  مجوز  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  کشور، 
مراسم روز ملی صادرات را صادر نکرد. بر این اساس 
ملی  روز  مراسم  ایران  بازرگانی  اتاق  که  زمانی  تا 
نمی توانند  هم  استان ها  نکند،  برگزار  را  صادرات 
دلیل،   همین  به  کنند.  برگزار  را  استانی  مراسم 
ایران،  صادرات  کنفدراسیون  قبل  10روز  حدود 
این پیشنهاد را  ایران  اتاق  با رئیس  طی  مکاتبه ای 
به صورت  روز ملی صادرات،  مراسم  مطرح کردکه 
ویدئوکنفرانس و در بستر فضای مجازی برگزار شود 
برگزاری  و  انتخاب  روند  بتوانند  هم  استان ها   که 
در  موضوع  این  خوشبختانه  کنند.  طی  را  مراسم 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66540
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قائم.مقام.بانک.مرکزی.خبر.داد؛

تعیین.سقف.مالی.برای.
متقاضیان.دریافت.دسته.چک

متقاضیان. برای. گفت:. مرکزی. بانک. مقام. قائم.

دسته.چک.بر.اساس.عملکرد.مالی.آن.ها،.سقف.

اعتباری.مجاز.تعیین.و.هر.دفعه.که.صادرکننده.

چک.از.دسته.چک.خود.استفاده.کند،.از.سقف.
اعتباری.وی.کاسته.می.شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی 
میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید 
چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در 
مبادالت تجاری کشور، اطالع رسانی امر کلیدی در 
اجرای قانون چک است و اگر اطالع رسانی به خوبی 
مواجه  عدیده  مشکالت  و  تبعات  با  نگیرد  انجام 

خواهیم شد.

با اشاره به چندین مرحله  قائم مقام بانک مرکزی 
اعمال اصالحات در قانون چک، بر ضرورت اصالح 
قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف ها و خألهای 
قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر 
پرداخت  ابزار  این  از  سوءاستفاده  برای  را  مناسبی 
ایجاد کرده و مشکالت و مسائل حقوقی و کیفری 
تجاری  و  اقتصادی  درصحنه  و  آورده  پدید  فراوان 

کشور همواره نمایان بود.
اصلی  موانع  از  یکی  چک  مشکالت  افزود:  وی 
در  همواره  اما  بود  کشور  در  وکار  کسب  گسترش 
قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون 
با  مرتبط  معضالت  مؤثر  رفع  از  مانع  که  داشتیم 
تالش  قانون جدید  مقابل،  در  صدور چک می شد. 
کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه ها و 
اعتبار  اعتبارسنجی،  همچون  مناسب  سازوکارهای 
به عالوه  کند.  بررسی  آن،  صدور  از  قبل  را  چک 
باعث می شود تمام مبادالت چک در  قانون جدید 
سامانه های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه 

نقل و انتقاالت چک شفاف خواهد شد.
کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادالت 
اشکاالت  از  ناشی  پیش آمده  مشکالت  و  کشور 
این  مرحله  چندین  در  که  شد  باعث  آن،  قانونی 
در  چک  قانون  اصالح  آخرین  شود.  اصالح  قانون 
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  توسط   139۷ سال 
مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، 
مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و در 13 آبان ماه 

همان سال به تصویب نهایی رسید.
شدن  اجرایی  روال  به  ایران  بانکداری  ارشد  مقام 
قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابالغ 
این  اجرای  برای   ،139۷ سال  ماه  آذر  در  قانون 
قانون، کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی متشکل از 
نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه، 

نهادهای  سایر  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
دستورالعمل  این،  بر  عالوه  شد.  تشکیل  مرتبط 
حساب جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک 

موردبازنگری قرار گرفت.
است  اجراشده  جدید  قانون  از  بخشی  افزود:  وی 
به  با توجه به شرایط فعلی  از آن  و بخش دیگری 
بانک  آمار  آخرین  مطابق  شد.  خواهد  اجرا  تدریج 
تعداد  نسبت   ،139۶ سال  انتهای  در  مرکزی، 
چک های برگشتی به کل چک ها 15.۴ درصد برآورد 
قانون  از  بخش هایی  اجرای  با  اخیراً  که  بود  شده 
جدید، این نسبت به ۸.3 درصد کاهش یافته است. 
از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به 
مبلغ کل چک ها از ۲1.5 درصد در سال 139۶، با 
اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده 
است. این کاهش نشان می دهد که اجرای مناسب 
اقتصاد  بر  مثبتی  آثار  می تواند  چک  جدید  قانون 

کشور داشته باشد.
را  دسته چک  برای  انقضا  تاریخ  تعیین  کمیجانی 
تغییرات  از  یکی  افزود:  و  دانست  بازدارنده  اقدامی 
چک  برای  اعتبار  زمان  مدت  تعیین  چک،  قانون 
است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت 
دسته چک را داشته باشند و اهلیت آن ها اثبات شود 
و بتوانند مشمول دریافت دسته چک شوند، موظف 
هستند دسته چک خود را در مدت سه سال استفاده 

کنند.
وی ادامه داد: فرآیند نقل و انتقال چک نیز صرفاً از 
طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب 
که دسته چک های جدید را نمی توان در وجه حامل 
صادر کرد و صرفاً" قابلیت ظهر نویسی به صورت 

سیستمی خواهند داشت.
کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، 
محرومیت های افراد دارنده چک بالمحل را برشمرد 

و تصریح کرد: در قانون جدید چک عالوه بر اینکه 
محرومیت های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، 
شرایط کالن اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گرفته 
ماده 5  تبصره 1  اساس  بر  ترتیب که  بدین  است، 
بنگاه های  وزیران،  هیئت  نامه  آئین  و  قانون  مکرر 
اقتصادی که چک برگشتی دارند، می توانند با تائید 
از  ناشی  محرومیت های  استان ها،  تأمین  شورای 
تعلیق  به  یک سال  مدت  به  را  برگشتی شان  چک 

درآورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون 
از  اقتصادی  بنگاه   30۷ درمجموع  استان،   ۲۴ در 
مستثنی  برگشتی  چک  از  ناشی  محرومیت های 

شده اند.
قائم مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار 
سنجی متقاضیان دسته چک اشاره کرد و افزود: برای 
اجرای این بخش از قانون و تعیین »سقف اعتباری 
بندی  رتبه  و  اعتبارسنجی  گزارشهای  از  مجاز« 
برای  ترتیب،  بدین  شد.  خواهد  استفاده  اعتباری 
اقتصادی  عملکرد  اساس  بر  دسته چک  متقاضیان 
و  تعیین  مجاز  اعتباری  سقف  یک  آن ها  مالی  و 
خود  دسته چک  از  چک  صادرکننده  که  دفعه  هر 
اعتباری وی کاسته خواهد  از سقف  استفاده کند، 
شد. البته هنوز این مسئله در کمیته های تخصصی 
بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد 

آن در زمان مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.
بر سامانه محور  انتهای سخنان خود  کمیجانی در 
جدید  قانون  گفت:  و  کرد  تأکید  قانون  این  بودن 
لذا  و  است  متکی  بر سامانه ها  زیادی  به حد  چک 
این  توسعه  یا  و  راه اندازی  به  منوط  آن  اجرای 
تمامی  امروز  به  تا  خوشبختانه  است.  سامانه ها 
سامانه های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و 

یا به مرحله اجرا رسیده اند.
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معاون.طرح.و.برنامه.وزارت.صمت.اعالم.کرد

آغاز.رسمی.خوداظهاری.
دستگاه.های.استخراج.رمزارز/.
فرصت.یک.ماهه.قابل.تمدید.

نیست
و. معدن. صنعت،. وزارت. برنامه. و. طرح. معاون.
تعیین. لزوم. خصوص. در. کرد:. اعالم. تجارت.
)ماینرهای(. دستگاه.های. وضعیت. تکلیف.
موجود.در.کشور،.از.تاریخ.پنجم.دی.ماه.به.کلیه.
یک.ماه. مدت. به.. مذکور. دستگاه.های. دارندگان.
فرصت.داده.شده.تا.نسبت.به.ثبت.مشخصات.
ماینر. دستگاه.های. مدل. و. نوع. تعداد،. هویتی،.
از. نیز.پرداخت.حقوق.و.عوارض.دولتی. خود.و.
طریق.لینک.خوداظهاری.دستگاه.های.استخراج.
رمزارز.مندرج.در.سامانه.بهین.یاب.اقدام.کنند.

ایسنا، سعید زرندی در جلسه کارگروه  به گزارش 
بند1 مصوبه هیأت  براساس  سرمایه گذاری گفت: 
وزیران و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی ابالغی 

فرایند  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 
خوداظهاری و پرداخت حقوق و عوارض دولتی پس 
از اتمام مهلت یک ماهه، در تاریخ 5 دی ماه 1399 

پایان خواهد یافت و این تاریخ قابل تمدید نیست.
عوارض  و  حقوق  پرداخت  از  پس  افزود:  وی 
که  یکتا  و  معین  شناسه  شماره  با  گواهی  دولتی، 
در  است  دستگاه ها  مدل  و  فنی  مشخصات  شامل 
سامانه ایجاد و توسط متقاضی قابل دریافت است و 
دستگاه های نظارتی، قضایی و سایر ذینفعان، امکان 
شناسه  درج  با  را  گواهی  اطالعات  صحه گذاری 
یکتای گواهی از طریق زبانه "استعالم گواهی" در 

صفحه اصلی سامانه بهین یاب خواهند داشت.
درخواست  متقاضی   115۶ تاکنون  افزود  وی 
 ۲۴0 و  کرده اند  ثبت   سامانه  در  را  خوداظهاری 
عوارض  و  حقوق  پرداخت  به  موفق  نیز  متقاضی 
دولتی شده اند و با توجه به محدودیت های زمانی، 
پیش بینی می شود این تعداد به سرعت افزایش یابد.
بنا بر این گزارش، با توجه به ممنوعیت به کارگیری 
و نگهداری دستگاه های ماینر در مراکز فاقد مجوز 
دارندگان این دستگاه های می توانند حداکثر تا تاریخ 
5 اسفند 1399 نسبت به تعیین تکلیف دستگاه های 

خود به یکی از روش های زیر اقدام کنند:
فعالیت  برای  جوازتأسیس  دریافت  اول:  روش 
از  استفاده  و  بهین یاب  سامانه  در  رمزارز  استخراج 
پروانه  اخذ  از  پس  مجاز  محل های  در  دستگاه ها 
بهره برداری در داخل کشور و یا مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی
روش دوم: امکان واگذاری دستگاه ها به  افراد دارای 
در  مربوط  مستندات  بارگذاری  و  سامانه  در  مجوز 

سامانه
روش سوم: صادرات دستگاه ها به خارج از کشور و 

بارگذاری اسناد و مستندات مربوط در سامانه

درخواست.عراق.از.ترکیه.برای.
سرمایه.گذاری.در.این.کشور

شهردار.بغداد.خواهان.بهره.گیری.از.تجربه.ترکیه.
در.توسعه.و.بازسازی.اقتصاد.عراق.شد.

شهردار  صباح،  دیلی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
بغداد از شرکت های ترکیه درخواست کرد که در 

عراق سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
عال معن با بیان اینکه خواستار مشارکت همه طرف 
های خارجی در توسعه بغداد هستیم از تمایل عراق 
برای بهره گیری از تجارب ترکیه خبر داد و افزود: 

تجربه ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار 
مفید است. 

الکاظمی-  به سفر مصطفی  اشاره  با  بغداد  شهردار 
روابط  طرف  دو  گفت  آنکارا  به  عراق  وزیر  نخست 
گسترش  تجاری  و  اقتصادی  حوزه  در  را  خود 
خواهند داد. الکاظمی روز هفدهم دسامبر به آنکارا 
سفر کرد و روابط اقتصادی بین طرفین در این سفر 

بررسی شد. 
اقتصادی  های  فعالیت  در  اخالل  به  اشاره  با  معن 
بغداد از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲003 
هستیم  مایل  اقتصادی  توسعه  حوزه  در  گفت: 
همکاری بیشتیر با ترک ها داشته باشیم. بسیاری 
از پروژه های اقتصادی و بازسازی در بغداد که پس 
از سال ۲003 انجام شده اند با اتهاماتی نظیر فساد 

روبرو هستند. 
در  عراق  تجارت  وزیر  الجبوری-  عال  این  از  پیش 
کشورش  تمایل  بر  عراق  در  ترکیه  سفیر  با  دیدار 
در گسترش همکاری ها با ترکیه تاکید کرده بود. 
الجبوری با اشاره به روابط تاریخی دو طرف خواهان 
در  ترک  اقتصادی  فعاالن  بیشتر  گذاری  سرمایه 

عراق شده بود. 
ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری عراق به 
دو کشور  پایان سال ۲019  تا  و  و  رود  می  شمار 
دالر  میلیارد   15.۸ حدود  در  تجاری  روابط  دارای 
ترکیه  اکونومیکس،  تریدینگ  اعالم  طبق  بودند. 
با  دارد  عراق  به  صادرات  دالر  میلیارد   9 از  بیش 
این حال رقم صادرات فعلی بسیار کمتر از رکورد 
ترکیه  آن  در  که  دارد   ۲013 سال  در  شده  ثبت 
1۲ میلیارد دالر صادرات به عراق داشت. کمترین 
اخیر  به عراق در سال های  ترکیه  میزان صادرات 
نیز مربوط به سال ۲010 است که ترکیه ۶ میلیارد 

دالر صادرات به عراق داشت. 
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افشین.کالهی.در.نشست.کمیسیون.کسب.و.کارهای.
دانش.بنیان

نگاه.بودجه.۱4۰۰.به.زیست.بوم.
دانش.بنیان.دلگرم.کننده.است

بنیان. دانش. وکارهای. کسب. کمیسیون. رئیس.

.۱4۰۰ سال. بودجه. در. کرد:. تاکید. ایران. اتاق.

به. بنیان. دانش. بوم. زیست. به. مناسبی. توجه.

خصوص.شرکت.های.کوچک.و.متوسط.شده.و.

رقم.اختصاص.یافته.به.کارخانه.های.نوآوری.نیز.
چشمگیر.و.دلگرم.کننده.است.

وکارهای  کسب  کمیسیون  رئیس  کالهی،  افشین 
سهم  بررسی  از  گزارشی  ایران  اتاق  بنیان  دانش 
نهادها و دستگاه های حوزه دانش بنیان در الیحه 
بودجه 1۴00 ارائه داد. به گفته او اعتبارات معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲3 درصد نسبت 
به سال گذشته رشد داشته که با توجه به نرخ تورم 
سال   10 به  نسبت  ولی  نیست؛  مناسب  رقم  این 
گذشته دو برابر شده است. بودجه صندوق نوآوری 
و شکوفایی، سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده است.
صندوق  از  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  این 
توسعه ملی هم ارقامی در نظر گرفته شده که باید 
تایید مقام معظم رهبری تخصیص شود،  با نظر و 
تاکید کرد: برای تبدیل تسهیالت ارزی صندوق به 
الیحه  در  شود.  گرفته  نظر  در  راهکاری  باید  ریال 
یورو،  میلیون   ۷0 معادل   1۴00 سال  بودجه 
منابع ارزی به طرح های نوآورانه اختصاص یافته و 
شرکت های خالق دارای طرح های نوآورانه شاخص 
و قابل قبول از نظر قانون نیز می توانند از این منابع 
استفاده کنند. همین طور در این الیحه ۲5 میلیون 
یورو به کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده و 
و  نرم  صنایع  حوزه  در  فعال  نوآوری  کارخانه های 

خالق نیز می توانند از این منابع استفاده کنند.
به گفته کالهی در بودجه سال 1۴00 توجه مناسبی 
به زیست بوم دانش بنیان به خصوص شرکت های 
کوچک و متوسط شده است و رقم اختصاص یافته 
دلگرم  و  چشمگیر  نیز  نوآوری  های  کارخانه  به 

کننده است.
کالهی در ادامه با تاکید بر اینکه باید از اکوسیستم 
کنیم،  مراقبت  کشور  در  نوآوری  و  بنیان  دانش 
مشخص  و  است  دولت  سال  آخرین  امسال  گفت: 
نیست چه میزان زیست بوم دانش بنیان در اولویت 

و برنامه های دولت بعدی باشد. بنابراین باید تالش 
های  قانون خوب سیاست  تصویب یک  با  تا  کنیم 
وکارهای  کسب  ارتقای  راستای  در  را  حوزه  این 

دانش بنیان اصالح کنیم.
طرح  حاضر  حال  در  اقتصادی  فعال  این  گفته  به 
جهش تولید دانش بنیان توسط نمایندگان مجلس 
به روز رسانی  با هدف  این طرح  بررسی می شود. 

قانون دانش بنیان ارائه شده است.
و  کسب  کمیسیون  رئیس  نائب  فردیس،  فرزین 
کارهای دانش بنیان با تاکید بر شفافیت در اجرا و 
هزینه کرد ارقام بودجه ای گفت: باید از نهادهایی 
که بودجه به آنها اختصاص یافته بخواهیم گزارش 
هزینه کرد  تفکیک  با  کنند.  ارائه  تری  دقیق  های 
بودجه هر یک از معاونت ها و بخش های سازمان 
ها، عملکرد هر نهاد مشخص می شود. اینکه چقدر 
از بودجه دریافتی صرف حقوق و دستمزد می شود 
و چقدر صرف حمایت و توسعه اکوسیستم نوآوری، 
زمینه شفافیت و کارآمدی بیشتر را فراهم می کند.
در ادامه گزارشی از پیگیری این کمیسیون درباره 
طرح جهش تولید دانش بنیان که در مجلس مطرح 
گفت:  طرح  این  درباره  کالهی  شدو  ارائه  است، 
خوشبختانه در رابطه با این موضوع بخش خصوصی 
روزرسانی  به  برای  مسئله  طرح  ابتدای  از  تقریبا 
قانون دانش بنیان در کنار مجلس قرار داشت و در 
کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری همه جانبه ای 
بین نمایندگان و بخش خصوصی شکل گرفت، البته 
عنوان  به  که  مجلس  آموزش  کمیسیون  خروجی 
کمیسیون اصلی این طرح در نظر گرفته شده بود، 

تغییرات اساسی داشت.
ایران  اتاق  های  پژوهش  مرکز  کارشناس  مرادی 
بنیان،  دانش  تولید  جهش  طرح  کلیات  رد  درباره 
گفت: در ابتدای امر پژوهش گسترده ای با تمرکز 

بر مشکالت شرکت های دانش بنیان انجام شد و با 
توجه به این مسائل، طرح موردنظر مجلس بررسی 
شد و متوجه شدیم تعدادی از بندهای طرحی که 
بود  مجلس  آموزش  کمیسیون  رسمی  خروجی 

تناقض اساسی با منافع شرکت ها داشت.
وی افزود: یکی از مهم ترین دالیل رد کلیات این 
سه  ماده  ایران،  اتاق  های  پژوهش  مرکز  در  طرح 
این طرح بود که بر اساس آن واردات ماشین آالتی 
مشمول  باشند،  نداشته  داخلی  مشابه  کاالی  که 
تعرفه می شوند. در حال حاضر طبق قانون، واردات 
و  است  ممنوع  دارند،  داخلی  مشابه  که  کاالهایی 
تعرفه  باشد،  نداشته  داخلی  نمونه  که  شرایطی  در 
و  کند  دشوار  را  تولید  زنجیره  تواند  می  گذاری 

هزینه ها را افزایش دهد.
به گفته وی، نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، 
بودن  دایمی  فرض  پیش  با  خودکفایی  بر  تاکید 
وظایف  تعیین  ها،  محدودیت  و  تحریم  شرایط 
علمی  معاونت  برای  کارشناسی  توان  با  نامتناسب 
و فناوری ریاست جمهوری، بی توجهی به مبادالت 

بین المللی در این طرح از دالیل رد آن بود.
های  پژوهش  مرکز  کارشناس  اظهارات  اساس  بر 
تدوین  به  امور  از  بسیاری  این طرح  در  ایران  اتاق 
که  شده  واگذار  اجرایی  های  نامه  آیین  تصویب  و 
طبق روال می دانیم، فرآیند بسیار زمانبری است و 
در حوزه دانش بنیان، زمان، متغیر با اهمیتی است 

که نباید تلف شود.
اتاق  های  پژوهش  مرکز  گزارش  از  پس  کالهی 
ایران از اعضای کمیسیون درخواست کرد تا نظرات 
کمیسیون  خروجی  درباره  را  خود  کارشناسی 
آموزش مجلس اعالم کنند تا با جمع آوری آرا نامه 
جدیدی پیش از طرح در صحن علنی مجلس ارسال 

شود.
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رئیس.اتاق.ایران.در.صد.و.یکمین.نشست.شورای.
گفت.وگو

شأن.سیاست.های.اصل.44.از.
انتقال.مدیریت.به.واگذاری.
مالکیت.نزول.کرده.است

شورای. اخیر. نشست. در. ایران. اتاق. رئیس.

و. خصوصی.سازی. روند. از. انتقاد. با. گفت.وگو.

نزول.شان.اصل.44.قانون.اساسی.در.حد.انتقال.

مالکیت.به.جای.واگذاری.مدیریت،.گفت:.افزایش.

ساالنه.اعتبارات.و.بودجه.دولتی.نشان.می.دهد.
که.واگذاری.ها.هدفمند.نبوده.است.

نحوه  گفت وگو  شورای  نشست  یکصدویکمین  در 
خصوصی  شرکت های  واگذاری  روند  توقف  آثار  و 
سازمان  واگذاری  قراردادهای  ابطال  و  شده 
خصوصی سازی بررسی شد. رئیس اتاق ایران و دبیر 
شورای گفت وگو با بیان این مطلب که متأسفانه بر 
عکس نیت اصلی قانون، توسعه مدیریت خصوصی، 
اولویت واگذاری ها قرار نگرفته است، گفت: برخالف 
آنچه گفته می شود، قدمی در راستای کوچک سازی 
بودجه  ساالنه  افزایش  و  نشده  برداشته  دولت 

شرکت های دولتی به خوبی این ادعا را ثابت می کند.
وی از نزول شان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
در حد انتقال مالکیت به جای واگذاری مدیریت به 
بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار مقابله با این 
با  ایران  اتاق  رئیس  باور  به  شد.  دولت  در  رویکرد 
از تصویب سیاست های اصل ۴۴  گذشت 11 سال 
و اجرای آن نه مقام معظم رهبری و نه هیچ یک از 
مسئوالن نسبت به نحوه اجرای قانون رضایت ندارند، 
و  رویکردها  در  تغییر  برای  است  ضروری  بنابراین 

نحوه اجرای قانون، تصمیم عاجلی گرفته شود.
ریاست  که  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
شورای گفت و گو را نیز به عهده دارد با بیان این 
بر  تکیه  با  باید  سازی  خصوصی  کلیت  که  مطلب 
قواعد و قوانین به صورت دقیق اجرایی شود، تاکید 
کرد: ممکن است در روند اجرای هر قانونی خطا و 
بردن  زیرسئوال  معنای  به  این  اما  اشتباه رخ دهد 
که  هایی  پرونده  بررسی  در  نیست.  ماجرا  کلیت 
امروز در حال بررسی هستند می تواند اشتباهاتی 
که رخ داده را اصالح کرد اما با ابطال کامل قردادها، 

به نتیجه نخواهیم رسید.
که  اشتباهی  و  خطا  حد  در  باید  داد:  ادامه  وی 

صورت گرفته با آن برخورد کرد و نه بیشتر.
رئیس شورای گفت وگو در ادامه آسیب شناسی و 
برای کمک  را  ابعاد خصوصی سازی  بررسی دقیق 
به اجرای دقیق آن ضروری دانست. و اذعان داشت 

این جلسات را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
گزارش دبیرخانه شورای گفت وگو از روند واگذاری ها 

و ابطال قراردادهای واگذاری
در ادامه، گزارش دبیرخانه شورای گفت وگو درباره 
واگذاری  قراردادهای  ابطال  و  واگذاری ها  روند 
سازمان خصوصی سازی توسط محسن عامری، مدیر 

دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه شد.

وی ابتدا آماری درباره واگذاری هایی که به شکل رد 
دیون انجام شده اشاره کرد و گفت: ۴0 هزار میلیارد 
تومان از مجموع واگذاری های انجام شده در قالب 
از  انجام شده است.  تا سال 93  بوده که  رد دیون 
این سال به بعد که با اصالح ماده ۶ قانون سیاست 
به حضور 100 درصدی  الزام  های کلی اصل ۴۴، 
بخش خصوصی در واگذاری ها مطرح شد موضوع 
رد دیون به طور کامل ممنوع شد، تا حدی رویکردها 

نیز تغییر کرد.
عامری مجموع بنگاه های واگذار شده را از سال ۸0 
این رقم ۴۴  امروز ۸۸۷ واحد اعالم کرد که  به  تا 
واگذاری  قابل  که  بنگاه هایی هستند  از کل  درصد 
شناخته شده اند. از نظر سهم واگذاری ها نیز ۶۶.5 
درصد به عموم متقاضیان واگذار شده، 19.5 درصد 
در قالب رد دیون انجام شده و 1۴ درصد به سهام 

عدالت تعلق گرفته است.
سهم  همچنین  گفت وگو  شورای  دبیرخانه  مدیر 
پرونده هایی که امروز دچار چالش شده اند را از نظر 
انجام  ارزش واگذاری های  از کل  ارزشی 3 درصد 
شده دانست که این سهم از نظر تعداد مجموعه های 

واگذار شده، یک درصد برآورد می شود.
عامری در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل 
اشاره  خصوصی سازی  اهداف  تحقق  عدم  بر  مؤثر 
کرد و گفت: عدم در نظر گرفتن ملزومات پیشینی 
و  قیمت ها  آزادسازی  جمله  از  خصوصی سازی 
نحوه  بر  وارد  ایرادات  تنظیم گری،  نظام  طراحی 
انتخاب  نحوه  سه گانه،  گروه های  مصادیق  تعیین 
و خروج  ورود  فرآیند  و  واگذاری  قابل  شرکت های 
آن ها از لیست واگذاری، نحوه آماده سازی بنگاه ها، 
تعیین روش واگذاری، قیمت گذاری و شیوه انتخاب 
بازخوردگیری  و  ارزیابی  نظام  ضعف های  خریدار، 
خصوصی سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت های 

در  انگیزشی  سازوکارهای  هم چنین  و  شده  واگذار 
نظر گرفته شده برای آن ها از جمله موانعی هستند 
که در برابر تحقق اهداف خصوصی سازی قرار دارند.

بخش  به  تومان  میلیارد  هزار   ۶۷ معادل  واگذاری 
خصوصی واقعی

حسن عالئی، سرپرست سازمان خصوصی سازی نیز 
گزارشی از اقدامات انجام شده، ارائه داد. بر اساس 
گفته های او ارزش واگذاری های انجام شده در قالب 
تومان  میلیارد  هزار   190 با  برابر  خصوصی سازی 
خصوصی  بخش  به  تومان  میلیارد  هزار   ۶۷ است. 
واقعی واگذار شده، ۲۶ هزار و ۸00 میلیارد تومان 
میلیارد   ۷00 و  هزار   3۷ و  عدالت  سهام  بابت  آن 
بوده  به طلبکاران  انتقال سهام  قالب  تومان آن در 

است.
بخش خصوصی  به  مربوط  سهم  از  داد:  ادامه  وی 
واقعی 1۶ هزار و ۸00 میلیارد تومان آن از آغاز اجرا 
میلیارد  هزار  و 50  واگذار شده  تا سال 91  قانون 

تومان آن از 91 تا به امروز انجام شده است.
وی این میزان از هجمه هایی که امروز علیه سازمان 
دست  در  که  پرونده ای   ۷ درباره  خصوصی سازی 
و خواستار  دانست  را غیرمنطقی  دارد  قرار  بررسی 
مقابله با این نوع نگاه ها نسبت به خصوصی سازی در 

سطح جامعه شد.
هیئت مدیره  رئیس  ژائله،  یونس  رابطه  این  در 
امید  و  مغان  دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
به  هفت تپه  نیشکر  کارخانه  مدیرعامل  بیگی،  اسد 
شده  واگذار  شرکت های  پرونده  که  افرادی  عنوان 
رویکرد  و  نگاه  دارد،  قرار  بررسی  آنها در دست  به 
روند  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  نسبت  را  خود 

بررسی ها، مطرح کردند.
صنعت  و  کشت  شرکت  ژائله،  اظهارات  اساس  بر 
یعنی  شده  واگذار  که  زمانی  از  مغان  دامپروری  و 

http://otaghiranonline.ir/news/36127
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مدیران.در.نزدیکی.گودال.
فرهنگی

و. بزرگ. و. کوچک. کسب.و.کار.های. توسعه. با.

شکل.گیری.استارت.آپ.ها.در.دهه.اخیر،.مدیریت.

اصولی.در.اقتصاد.بیش.از.پیش.ضروری.به.نظر.

شکست. علت. که. است. درحالی. این. می.رسد،.

بسیاری.از.شرکت.های.کوچک.و.نوپا.و.همین.طور.

شرکت.های.بزرگ.عدم.انتصاب.صحیح.مدیران.

است،. مدیریت. علم. صحیح. شناخت. عدم. و.

مدیریت. علم. از. تاریخچه.ای. دانستن. بنابراین.

می.تواند.تاحدی.از.چنین.رخداد.هایی.جلوگیری.
کند.

مدیریت عبارت است از فرآیند به کارگیری اثربخش 
از پیش  انسانی بر اساس هدف های  منابع مادی و 
بر  را  اصلی  وظیفه  پنج  مدیران،  همه  تعیین شده. 
رهبری،   سازماندهی،   برنامه ریزی،   دارند:  عهده 
هماهنگی  و  کنترل. بنابراین مدیر در تمام مراحل 

اجرای کار حضور دارد و در هر مرحله در صورت بروز 
نقص ملزم به دخالت و هدایت است. از ابتدای تاریخ 
تحت  مدیریتی  مسائل  تمامی   1۸۸0 سال  تا  بشر 
طبقه بندی  مدیریتی  نخستین  اندیشه های  عنوان 
می شدند. از سال 1۸۸0 تا 19۲0 مکتب کالسیک 
مدیریت  نظریه های  بحث  اساس  گرفت،  شکل 
در  کارآیی  یا  راندمان  حداکثر  استخراج  کالسیک 
سازمان  به  کالسیک  دیدگاه های  است.  سازمان 
را  انسان  و  بوده  مکانیکی  و  ابزاری  کامال  افراد  و 
با سایر عناصر تولید می دانست و برایش  هم ردیف 
هویت مستقل قائل نبود. در سال 19۲0 تا 1950، 
در حالی که غرب با رکود اقتصادی دست و پنجه 
اجتماعی  علوم  دانشمندان  از  برخی  می کرد،  نرم 
جامعه شناس  )روانشناس،  مایو  التون  رهبری  به 
را  مطالعاتی  استرالیایی(  نظریه پرداز  همچنین  و 
کیفیت  و  میزان  با  کارکنان  ارتباط  نسبت  درباره 
تولید آغاز کردند که تحت عنوان نئوکالسیک  شکل 

گرفت، نئوکالسیک ها بر جنبه های انسانی مدیریت 
افراد  بر  توجه  گروه  این  اعتقاد  می کردند.  تاکید 
بود. مایو در سال 1931 اهمیت توجه به نیاز های 
عاطفی کارکنان از سوی مدیران را مطرح کرد.  از 
سال19۶0  به دلیل تنوع کسب و کارها و گسترش 
اقتضایی  مکتب  کار،  جامعه  گوناگون  فرهنگ های 
اشاره  موضوع  این  به  مکتب  این  گرفت،  شکل 
اقتضائات  به  بسته  و  گوناگون  شرایط  در  که  دارد 
درباره  است که می توان  موقعیتی  و  زمانی، مکانی 
موضوعی اظهار نظر کرد. به عبارت دیگر از دیدگاه 
این مکتب چیزی به نام بهترین وجود ندارد، بلکه 
این اقتضائات است که نشان می دهد در »آن مورد 

خاص« چه چیز بهترین است.
مدیریت  به  سطح  سه  در  سازمان ها  در  مدیران 
و  استراتژی ها  که  عالی  مدیران  می پردازند: 
و  می کنند  تدوین  را   سازمانی  خط مشی های 
تصمیمات جامع را اتخاذ می کنند. مدیران میانی که 
کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه 
عملیاتی  مدیران  و  عالی  مدیریت  میان  را  واسط 
مدیران  از  گروه  این  اصلی  وظیفه  دارند.  عهده  به 
مطالعه وضعیت واحد ها و تهیه گزارش و آمار جهت 
گزارش به مدیران عالی به منظور تصمیم گیری های 
کالن است. مدیران عملیاتی که مدیریت مستقیم 
بر سایر کارکنان و پیشبرد اهداف و خروجی های هر 

واحد را بر عهده دارند.
از  سازمان  یک  عالی  مدیران  ایده آل  شرایط  در 
تفویض  به سمت  مدیریت خرد  یا  میکرو  مدیریت 
اختیار و انتصاب مدیران میانی و عملیاتی می روند 
قدرت  و  به سمت هدف کالن  فرآیند ها  تا سرعت 
با  را  اجرا  و  نظارت  و  برده  باال  را   تصمیم گیری 
حالی  در  این  ببرند،  پیش  مطلوب تری  کیفیت 
با  یا  فرد  به  نادرست  اختیار  تفویض  که  است 

و  )مدیر  تفویض  نامناسب، در هر دو طرف  روشی 
کارمند( به حس ناامیدی، ناکارآمدی، درماندگی و 

سردرگمی منجر می شود. 
کسب و کار ها با هدف ایجاد ارزش به منظور دستیابی 
به درآمد اقتصادی شکل می گیرند و با همین هدف 
نسبت به استخدام و به کارگیری نیرو های انسانی 
اقدام  مسوولیت ها  تفویض  و  مدیران  انتصاب  و 
در هر سازمان  افراد  به تک  بنابراین تک  می کنند 
به منظور ایجاد ارزش و نهایتا تولید درآمد گرد هم 
آن  و درک  اصل مهم  این  به  توجه  جمع شده اند، 
در همه سطوح نیروی انسانی در سازمان می تواند 
باعث بهبود توجه افراد به وظایف و نقش خود در 

سازمان شود.
مختلفی  گونه های  با  همکاری  و  تجربه  به  اتکا  با 
مختلف  شرایط  رفتارشناسی،  انسانی،  نیرو های  از 
بهای  پرداخت  با  که  تجربه هایی  و  اقتصادی 
فرآیندی  در  و  آموخته  درس  آنها  از  »شکست« 
و  کنترل  جهت  مکانیزم هایی  به  تبدیل  تجربی 
افرادی  رفتارشناسی  به  پیشگیری شده اند می توان 
پرداخت که می توانند در جایگاه یک مدیر اهداف 

یک سازمان را به چالش بکشند.
در  به خصوص  سازمان  هر  در  مخربی  رفتار های 
از  ناشی  که  می شود  پدیدار  بزرگ  سازمان های 
یا  حرفه ای گری  و  شخصیتی  صحیح  انتصاب  عدم 
نظارت بر فرهنگ سازمانی است. از نمونه های بارز 
گروه های  یا شکل گیری  تیم  ایجاد  به  می توان  آن 
غیررسمی در داخل سازمان اشاره کرد. در این موارد 
سازمان  مشترک  فرهنگ  از  پیروی  جای  به  افراد 
که   می شوند  افرادی  یا  فرد  اندیشه  پیرو  ناخواسته 
آن  موجب  رخداد  این  هستند.  میانی  رده های  در 

می شود تا سازمان دچار چندفرهنگی شود.
حس  به  که  مسیری  در  زمان،  طول  در  انسان ها 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3726088-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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