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ادامه  در صفحه12

وبینار آشنایی با سامانه خدمات کسب و کار 
سندیکای صنعت برق ایران

تـامین واکـسن بـرای کـارکنان 
شـرکت هـای عضـو

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـندیکای صنعـت بـرق ایـران؛ در ایـن 
نامـه ضمـن تاکیـد بـر آغـاز واکسیناسـیون بخشـی از نیـروی کار 
شـرکت های  و  زیرسـاختی  حوزه هـای  به ویـژه  و  صنعتـی  مشـاغل 
تابعه و وابسـته وزارت نیرو، عنوان شـده اسـت: »کارکنان شـاغل در 
شـرکت های سـازنده و پیمانـکار و مشـاوره عضـو سـندیکای صنعـت 
بـرق، بـه دلیل نیـاز حیاتی کشـور به تـداوم خدمت رسـانی در حوزه 
بـرق و انـرژی همراه بـا کارکنـان شـرکت های تولید و توزیـع نیروی 
امـکان  بـرق کشـور، در محیط هـای کاری خـود حضـور داشـته و 

دورکاری ندارنـد« 
در ایـن نامـه همچنیـن به اسـتناد بـه لزوم تـداوم اجـرای پروژه های 
زیرسـاختی صنعـت بـرق و نیـز مخاطـرات جـدی ناشـی از شـیوع 

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، خواستار قرار گرفتن فعاالن بخش خصوصی صنعت 
برق در اولویت تزریق واکسن کرونا شد.

فهرست انتظار از وزارت نیرو برای اولویت دهی واکسن کارکنان بخش خصوصی
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ادامه از صفحه قبل 
بیمـاری کرونـا بـرای کارکنـان فعـال در محل این 
پـروژه هـا، تصریـح شـده اسـت: »متأسـفانه ایـن 
بیمـاری تاکنـون منجـر بـه از دسـت دادن تعـداد 
زیـادی از کارکنـان متخصـص خدمتگـزار در ایـن 

شـرکت ها شـده اسـت.« 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در پایـان ایـن نامه 
خواسـتار اقـدام وزارت نیـرو بـرای تزریـق واکسـن 
و  کاال  تولیدکننـدگان  گـروه  دو  هـر  بـه  کرونـا 
خدمـات صنعـت برق در کنـار شـرکت های تابعه و 
وابسـته وزارت نیرو شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه سـندیکا مسـاله تامیـن واکسـن برای پرسـنل 
شـرکت هـای عضو خـود را عالوه بـر وزارت نیرو از 
مسـیر وزارت بهداشـت و اتـاق بازرگانی نیـز دنبال 

کند.  مـی 

نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  ازپایگاه  ایرنا  گزارش  به 
کاری  ساعت  نخستین  در  محرابیان"  "علی اکبر 
اردکانیان  رضا  استقبال  با  شهریور(   ۶( شنبه  روز 
و معاونان وی وارد وزارت نیرو شد و پس از قرائت 
دکتر  حسن  شهید  مقام  به  احترام  ادای  و  فاتحه 
انقالب  از  پس  نیروی  وزیر  نخستین  عباسپور 
اسالمی کار خود را رسماً در این وزازتخانه آغاز کرد.

محرابیان پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای 
اسالمی به عنوان وزیر نیرو به همراه سایر اعضای 
هیئت دولت سیزدهم، روز پنج شنبه به زیارت حرم 
مطهر حضرت امام خمینی )ره( و شهیدان رجایی و 
باهنر رفته و سپس در نخستین جلسه هیئت دولت 

شرکت کرد.
وی همچنین روز جمعه نیز در نخستین سفر کابینه 
سیزدهم به همراه رئیس جمهوری و تعدادی از وزرا 
به استان خوزستان سفر و چالش ها و مسائل آب و 

برق این استان را بررسی کرد. 

آغار به کار محرابیان در وزارت 
نیرو با استقبال اردکانیان

در  حضور  با  امروز  صبح  محرابیان  علی اکبر 
دفتر کار خود در وزارت نیرو، رسما کار خود را 

به عنوان وزیر نیرو آغاز کرد.

وبینار آشنایی با سامانه خدمات کسب و کار 
سندیکای صنعت برق ایران

وبینار آشنایی با سامانه خدمات کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران، روز دوشنبه 8 شهریور ماه 
از ساعت 14 الی 16برگزار می شود.

سندیکای صنعت برق ایران به منظور تنظیم و اجرای بهینه روابط کسب و کارها با کارفرمایان دولتی و رفع 
دغدغه اعضا و فعاالن صنعت برق در شرایط پیش بینی ناپذیر اقتصاد کشور، اقدام به راه اندازی »سامانه 
خدمات کسب و کار« کرده است. این سامانه که در بستر وب سایت سندیکا راه اندازی شده، دسترسی اعضای 
محترم را به شبکه ای از متخصصین در حوزه های مختلف فراهم خواهد کرد. از این رو وبیناری با موضوع 
»آشنایی با سامانه خدمات کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران« به صورت مجازی و به مدت دو ساعت 

برگزار خواهد شد.
https://b2n.ir/d09766 :لینک وبینار

برای  و  نموده  مراجعه  باال  لینک  به  وبینار  در  شرکت  می شود جهت  دعوت  متقاضیان  و  عالقمندان  از   
توضیحات بیشتر با شماره تلفن ۶۶570930 داخلی 131 واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند.

https://b2n.ir/d09766
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اولین توصیه رهبر انقالب به دولت سیزدهم:

اعتماد مردم با عمل به وعده ها 
ترمیم شود

دولت  به  ای  توصیه  در  انقالب  معظم  رهبر 
سیزدهم یاد آور شدند: اعتماد مردم بزرگترین 
سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب 
دیده است و راه ترمیم آن، »یکی شدن حرف و 

عمل مسئوالن« است.

متن کامل

بـه گـزارش ایسـنا ، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 
رهبـر معظـم انقالب اسـالمی صبـح امروز )شـنبه( 
در دیـدار رئیس جمهـور و اعضـای دولـت جدیـد، با 
تأکیـد بـر لزوم اسـتفاده کامـل دولت از هر سـاعت 
فرصـت گـذران خدمـت به مـردم، تمرکـز دولت بر 
بازسـازی »انقالبـی، عقالنـی و خردمندانه« در همه 
عرصه هـای مدیریتـی کشـور را ضـروری خواندنـد 
و بـا اشـاره بـه اولویـت مسـائل اقتصـادی، نـکات و 
بـودن«،  »مردمـی  دربـاره  را  مهمـی  توصیه هـای 
امیـد  »احیـای  »فسادسـتیزی«،  »عدالـت ورزی« ، 
اقتـدار و اشـراف  و اعتمـاد مـردم« و »انسـجام و 

دولـت« بیـان کردند.

ایشـان همچنیـن آمریـکا را در صحنـه دیپلماسـی، 
گرگـی درنـده و وحشـی خواندنـد و بـا اشـاره بـه 
اوضـاع بـه شـدت متأثرکننـده افغانسـتان گفتنـد: 
جمهـوری اسـالمی در همـه احـوال طرفـدار ملـت 
مظلـوم و مسـلمان افغانسـتان اسـت و روابـط مـا با 
دولت هـا، بـه روابـط و رفتـار آنهـا بـا ایران بسـتگی 
دارد. حضـرت آیت اهلل خامنه ای در آغاز سخنانشـان 
همـه اعضـای دولت را بـه قدردانی عمیـق از توفیق 
خدمـت توصیـه کردنـد و بـا تشـکر از اقدام سـریع 
و به موقـع مجلـس در بررسـی صالحیـت وزیـران 
پیشـنهادی ابـراز امیـدواری کردنـد تشـکیل دولت 
جدیـد، سـرآغاز مبارکـی بـرای ملت و کشـور باشـد.

ایشـان با گرامیداشـت یاد شـهیدان رجایـی و باهنر 
گفتنـد: مـدت خدمـت آن دو بزرگـوار کـم بـود اما 
در همیـن مـدت نشـان دادند که با اخـالص و قصد 
خدمـت بـه میـدان آمده انـد و از روش هـای مردمی 
و مجاهدت آمیـز اسـتفاده می کننـد کـه ایـن بـرای 

همـه مسـئوالن درس بزرگی اسـت.
رهبـر انقـالب شـرایط کشـور را دشـوار خواندند اما 
تأکیـد کردنـد: اگر تـالش شـبانه روزی، مجاهدانه و 
خسـتگی ناپذیر را همراه توکل و توسـل به پروردگار 
سـرمایه خـود قـرار دهید، قطعـاً بر مشـکالت فائق 

خواهیـد آمد.
رهبـر انقـالب افزودنـد: همان گونـه کـه بـه همـه 
سـال  چهـار  فرصـت  گفتـه ام  گذشـته  مسـئوالن 
خدمـت به سـرعت تمـام می شـود و نباید گذاشـت 
حتـی یک سـاعت از این فرصت کـه متعلق به مردم 
و اسـالم اسـت، هـدر بـرود. البتـه ضمن پـرکاری و 
پشـتکار مـدام، نبایـد بـه خانـواده بی توجهی شـود.

ایشـان، حرکـت بـر ریـل انقـالب و ایجـاد تحـرک 
انقالبـی در همـه بخش هـای »مدیریـت اقتصـادی، 
خارجـی،  سیاسـت  خدمت رسـانی،  سـازندگی، 

فرهنـگ، آمـوزش و دیگـر بخش هـا« را ضـروری 
خواندنـد و در عیـن حـال تأکیـد کردنـد: انقالبـی 
بایـد بـا عقالنیـت و اندیشـه ورزی و  بـودن حتمـاً 
خردمنـدی همـراه باشـد و ایـن شـیوه جمهـوری 

اسـالمی از آغـاز بـوده اسـت.
رهبـر انقالب در تبیین نخسـتین توصیـه مهم خود 
بـه دولتمـردان، بـه جلوه هـای مختلـف »مردمـی 
بـودن« اشـاره کردنـد و افزودنـد: رفتـن بـه میـان 
مـردم و گفت وگـوی بـی واسـطه بـا آنهـا از ابعـاد 
بسـیار خـوب مردمی بودن اسـت که آقای رئیسـی 

دیـروز بـا سـفر بـه خوزسـتان آن را نشـان داد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای اتخـاذ سـبک زندگـی 
مردمـی، رفتـار بی تکلـف، دوری از اشـرافی گری و 
پرهیـز از نـگاه از بـاال بـه مـردم را از دیگـر جلـوه 
بایـد  گفتنـد:  و  برشـمردند  بـودن  مردمـی  هـای 
مشـکالت و راه حل هـا را بـا مردم در میان گذاشـت 
و ضمـن پرهیـز از بیـان حرف هـای غیـر واقعـی و 
ناامیـد کـردن مـردم، از آنهـا کمک فکـری و عملی 

ست. خوا
»عذرخواهی سـریع از مردم در مواقع بروز اشـتباه« 
و بیـان گـزارش صادقانـه و بـدون مبالغـه از فعالیت 
هـا بـه مـردم ، از دیگـر روش هایـی بـود کـه رهبـر 
انقـالب در بیـان جلوه هـای مختلـف مردمـی بودن 

بـه آن اشـاره کردند.
ایشـان بـا توصیه بـه رئیس جمهـور و اعضای دولت 
بـرای مطالعه دقیق فرمان بسـیار مهـم امیرمؤمنان 
بـه مالـک اشـتر افزودنـد: در ایـن فرمـان تاریخـی، 
ابعـاد مختلـف بیان شـده چرا که براسـاس اسـالم، 
رابطـه حاکمیـت بـا مـردم بایـد برادرانه و دوسـتانه 

باشد.
حضرت آیت اهلل خامنـه ای در تبیین »عدالت ورزی« 
بـه  خـود  اساسـی  توصیـه  دومیـن  عنـوان  بـه 

دولتمـردان، اسـاس ادیـان الهـی و مبنای تشـکیل 
حکومـت را اقامـه عـدل خواندنـد و افزودنـد: مـا در 

ایـن زمینـه عقبیـم و بایـد خیلـی تـالش کنیـم.
ایشـان تأکیـد کردند: هـر مصوبه، الیحـه و تصمیم 
دولت باید »پیوسـت عدالت« داشـته باشـد و کاماًل 
مراقبـت شـود کـه این دسـتور یا تصمیـم و مصوبه، 

بـه طبقـات محروم و بـه عدالت ضربـه نزند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای برخـی روش هـای رایج 
مدیریتـی را نافـی عدالـت دانسـتند و افزودنـد: در 
توزیـع یارانه هـا و هـر مسـئله دیگر باید بـه گونه ای 
عمـل کـرد کـه فاصلـه طبقـات محـروم بـا طبقات 
برخـوردار کم شـود و هـر چه ممکن اسـت امکانات 

عادالنـه توزیع شـود.
»فسادسـتیزی و مقابلـه دقیـق و جـدی بـا فسـاد« 
توصیـه مهـم دیگر رهبـر انقالب بـه رئیس جمهور و 

دولـت جدیـد بود.
ایشـان گفتنـد: فسادسـتیزی مکّمـل عدالـت ورزی 
اسـت زیرا فسـاد و مظاهر آن از جملـه ویژه خواری، 
برخـورداری هـای بیجـا و عزیزشـدگان بـی جهت، 

جـزو بالهـای مهـم ضـد عدالت هسـتند.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای با اشـاره بـه مقابله آقای 
رئیسـی بـا فسـاد در منصـب ریاسـت دسـتگاه قضا 
گفتنـد: ایـن کار خـوب، امیـد مـردم و محبوبیـت 
ایشـان را افزایـش داد امـا بایـد توجـه داشـت کـه 
جـای اصلـی مقابلـه بـا فسـاد و فسادسـتیزی قـوه 
مجریـه اسـت تـا زمینه هـای فسـاد از بیـن بـرود و 
اگـر بـا وجـود ایـن مراقبت ها، مـواردی اتفـاق افتاد 
آن گاه دسـتگاه قضـا حتمـاً باید ورود و برخـورد کند.

ایشـان دولـت را بـه حـل موضـوع تعـارض منافـع 
شـخصی و عمومی در همه دسـتگاهها فراخواندند و 
افزودنـد: از جمله مظاهر فسـاد، تخلفـات در اجرای 
سیاسـت های اصـل ۴۴ اسـت کـه اجـرای صحیـح 

https://www.isna.ir/news/1400060603945/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

هفتمین کنگره راهبردی و 
نمایشگاه نفت و نیرو  تأمین سوخت زمستانی؛ نخستین دستورکار وزارت نفت دولت 

سیزدهم/ لزوم هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو
وزیر نفت تامین سوخت زمستانی را به عنوان نخستین دستور کار وزارت نفت مطرح کرد و گفت: 
تشکیل نشست های تأمین سوخت زمستانی از روز شنبه )ششم شهریورماه( آغاز و مشکالت و 

چالش های پیرامون آن پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت امروز )پنجشنبه، 
چهارم شهریورماه( طی نشستی با مدیران ارشد و کارکنان صنعت نفت در سالن شهید بهشتی وزارت نفت، 
ضمن قدردانی از حضور همه مدیران و دست اندرکاران مجموعه نفت، اظهار کرد: تأمین سوخت زمستانی و 
نیروگاه ها از جمله دغدغه های اصلی وزارت نفت است که از روز شنبه نشست هایی برای برون رفت از این 
مشکل برگزار می شود. وی ادامه داد: قرار است در آینده نشست هایی نیز با حضور علی اکبر محرابیان، وزیر 
نیرو برگزار و مسئله تأمین سوخت نیروگاه ها به صورت منظم و حساب شده حل و فصل شود. وزیر نفت 
با اشاره به برگزاری نخستین نشست هیئت دولت که امروز برگزار شد، گفت: در این نشست همه وزیران 
عهدنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن همگی ملزم و پایبند به انجام همه تعهدها و برنامه های کاری 
زیرمجموعه خود خواهند بود. اوجی از صنعت نفت به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی یاد کرد و یادآور شد: 
دغدغه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسالمی تأمین بودجه مورد نیاز کشور از محل فروش نفت است که 

امیدوارم بتوانیم با تدابیر حساب شده به این موضوع جامعه عمل بپوشانیم.
وی تصریح کرد: خواهشم این است که پیام بنده را به همه دوستان، کارکنان و مدیران صنعت نفت برسانید، 
بیائیم همه با هم عهد ببندیم که با همه توان وارد این عرصه بشویم و با همت جهادی مشکالت را حل کنیم.
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سمیناتر تخصصی چالش برق در 
زنجیره فوالد

راهکارهای  ارائه  و  شناسایی  که  سمینار  این  در 
تامین پایدار برق برای کارخانجات زنجیره فوالد و 
همچنین سرمایه گذاری فوالدسازان در صنعت برق 
محورهای  جزو  آتی  بحران های  مدیریت  منظور  به 
اصلی محسوب می شود، میهمانانی از وزارتخانه های 
صمت و نیرو، توانیر، شرکت مادر تخصصی نیروی 
برق حرارتی، ایمیدرو و سایر تشکل های حوزه برق 

و انرژی نیز حضور خواهند داشت. 
و  اهمیت  به  توجه  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
ضرورت برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه های 
با سایر  لزوم مشارکت  و  برق  با  مرتبط  زیرساختی 
از حامیان معنوی  اقتصادی، یکی  تشکل های فعال 
این سمینار است. گفتنی است دکتر محسن بختیار، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو نیز 
تخصصی  سمینار  کلیدی«  »سخنرانان  جمله  از 

»چالش برق در زنجیره فوالد« است.
صنعت  فعاالن  و  عضو  محترم  های  شرکت  از  لذا 
عالقمندی  صورت  در  شود  می  دعوت  کشور  برق 
این سمینار تخصصی، هماهنگی های  به حضور در 
 88551701-۴ تلفن های  شماره  طریق  از  را  الزم 
دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، به عمل 

آورند. 

فراخوان سمینار تخصصی 
چالش برق در زنجیره فوالد

سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد 
به همت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و با 
ایران،  برق  صنعت  سندیکای  معنوی  حمایت 
چهاردهم شهریور سال جاری به صورت مجازی 

برگزار می شود.

متن کامل

محدودیت در تحرک، تجارت و لزوم انجام اقداماتی 
شده  انجام  کووید-19  همه گیری  مهار  برای  که 
برای  اخیر  سال های  در  را  رکود  است، شدیدترین 
بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کرده است. در این 
را پیش روی خود دارند؛  بنگاه ها سه مسیر  شرایط 
نخست آنکه تن به شکست دهند و رو به اضمحالل 
بقا تالش کنند و سوم  برای  آنکه  پیش روند. دوم 
بقا، در این رکود بزرگ، به رونق نیز  آنکه عالوه بر 
دراین خصوص  نیز  دولت ها  رفتار  البته  بیندیشند. 
بی تاثیر نبوده است. سیاست های دولت ها در حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوسط انتخاب مسیر را برای 
صاحبان کسب و کار تسهیل می کند. گرچه رفتار 
بنگاه ها و حمایت دولت ها به منظور بقا و رونق کسب 
و کارها تاکنون نتیجه بخش بوده است، اما گزارشی 
اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت  سوی  از  که 

همزمان با بررسی چشم انداز کارآفرینی در کشورهای 
OECD شناسایی شد

4 تهدید بنگاه ها در پساکرونا
دنیای اقتصاد : ارزیابی ها نشان می دهد بنگاه های 
کوچک و متوسط و کارآفرینان جهان در مرکز 
به طور  و  گرفته  قرار  »کووید-19«  همه  گیری 
بودند.  بحران  این  بروز  تاثیر  تحت  نامتناسب 
به دلیل قرنطینه های مداوم و در نتیجه کاهش 
فروش، بحران اخیر هزینه های گزاف و در برخی 
موارد توقف فعالیت و انحالل، بر میلیون ها بنگاه 
البته سرعت و  کوچک و متوسط تحمیل کرد. 
مقیاس بی سابقه حمایت برخی دولت ها، شدت 
چشم انداز  داد.  کاهش  را  بحران  منفی  آثار 
می دهد  نشان   OECD کشورهای  کارآفرینی 
بنگاه های  مقابل  تهدید  نیز چهار  پساکرونا  در 

کوچک و متوسط قرار دارد.

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-4/3793158-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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در بازدید از گمرک فرودگاه امام مطرح شد؛

اولین خواسته وزیر اقتصاد از بانک مرکزی
وزیر اقتصاد گفت: از رئیس کل بانک مرکزی می خواهم انتقال برخی داده های ارزی که موجب تسریع 
در ترخیص کاالها می شود به صورت برخط و آنالین و بدون فوت زمان در دستور کار این بانک قرار 

گیرد.

متن کامل

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی )ره(، اظهار 
داشت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه با مسئوالن گمرک در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی 
)ره(، انتقال برخی داده های ارزی به گمرک بود که تسریع آن ها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کاالها 

می شود.
وی افزود: بنابراین از رئیس کل بانک مرکزی می خواهم تا انتقال این داده ها را به صورت برخط و آنالین و 

بدون فوت زمان در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نارضایتی مردم از فرایند رجیستری تلفن همراه، افزود: قرار شد ساز 
و کار و رویه رجیستری و پرداخت ها به صورت برخط شده و به نحوی تغییر کند که اساساً موجب معطلی 

مردم نشود.

اظهار  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  صالحی  حمیدرضا 
کرد: اقتصاد ایران و به طور خاص صنعت نفت در 
جانبه  یک  تحریم های  با  گذشته  سال  سه  طول 
آمریکا مواجه بوده و همین مسئله دسترسی ما به 
منابع درآمدی نفت را به شدت کاهش داده است. 
عدم حضور طوالنی مدت ایران در بازار نفت، باعث 
ایران را در  از رقبای منطقه ای جای  شده تعدادی 
ما  برای  نیز  موضوع  این  و  بگیرند  هدف  بازارهای 

دشواری هایی خلق خواهد کرد.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از نفتی که در این 
سال ها فروخته شده نیز با اما و اگرهای فراوان به 
کشور رسیده، توضیح داد: امروز منابع قابل توجهی 
از پول نفت ایران در چند کشور خارجی بلوکه شده 
بیشتر  را  اقتصادی  دشواری های  موضوع  همین  و 

کرده است. در کنار تحریم، عدم پیوستن ایران به 
اف ای تی اف و محدودیت های بانکی نیز مزید بر 
علت شده تا نقل و انتقال پول به کشور دشوار شود.
ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمسیون  رئیس 
داد: یکی از اصلی ترین مشکالتی که تحریم برای ما 
به وجود می آورد، افزایش قابل توجه هزینه هاست. 
پیدا  یا  تحریم  زدن  دور  با  بتوانیم  ما  شاید  یعنی 
بفروشیم  را  خود  کاالی  جدید  مسیری  کردن 
تبادل  همین  اما  بیاوریم  کشور  به  نیز  را  پولش  و 
هزینه ای بسیار بیشتر از یک تبادل عادی دارد و از 
برای کشور بسیار هزینه زاست و ما  این رو تحریم 
امیدواریم دولت جدید راهی برای برون رفت از آن 

پیدا کند.
درباره  نفت  وزیر  صحبت های  به  اشاره  با  صالحی 
زدن  دور  برای  خصوصی  بخش  از  گرفتن  کمک 
سال های  در  بخش خصوصی  کرد:  بیان  تحریم ها، 
این  در  تا  کرده  را  خود  تالش  تمام  نیز  گذشته 
تولید  جدید  آورده  کشور  اقتصاد  برای  سختی ها 
را  کار خود  با همین شیوه  نیز  این پس  از  و  کند 
ادامه خواهد داد. قطعا فعاالن اقتصادی با تمام قوا 
به عنوان یک وظیفه ملی در جایی که دولت از آنها 
را  مشکالت  می کنند  تالش  و  کرده  ورود  بخواهد 

حل کنند.
سودجویان  برخی  حضور  به  نسبت  هشدار  با  وی 
اینکه  داد:  توضیح  تحریم،  زدن  دور  فرایند  در 
روشن  کارنامه  با  دارد  شناسنامه  خصوصی  بخش 
متفاوت  خیلی  کند  کمک  دولت  به  مشخص  و 
از  نیست  مشخص  که  سودجویانی  برخی  با  است 
کجا ادعاهای بزرگی می کنند که ما می توانیم نفت 
بفروشیم و وقتی نمی توانند نتیجه کار چیزی شبیه 
بر  تاکید  ضمن  رو  این  از  می شود.  زنجانی  بابک 
لزوم استفاده حداکثری از توان همه بخش ها برای 

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران هشدار داد

خطر تکرار بابک زنجانی در 
صنعت نفت!

ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
می گوید در شرایط دشوار فعلی باید تمام فعاالن 
اقتصادی و کارشناسان توان خود را برای کمک 
به دولت برای عبور تحریم ها و محدودیت های 

فعلی بسیج کنند.

https://www.isna.ir/news/1400060604149/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
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)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ایران  از  برق  واردات  است  گرفته  تصمیم  پاکستان 
مگاوات  به 70  گوادر  بندر  نیازهای  تامین  برای  را 
افزایش  برای  کشور  این  قبلی  برنامه  دهد.  افزایش 
های  تحریم  دلیل  به  برق  مگاواتی   100 واردات 
گزارش  این  بود.  شده  مواجه  مشکل  با  امریکا 
بندر گوادر  این کشور در حال توسعه  حاکی است 
با همکاری چین است. همچنین در حال راه اندازی 
نیروگاه 300 مگاواتی با سوخت زغال سنگ است که 
با احتمال تاخیر در راه اندازی این نیروگاه تصمیم 

 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:

آمادگی ایران برای افزایش 
4۰۰ مگاواتی صادرات برق به 

پاکستان و افغانستان
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ما این امکان را داریم که تا بیش از 4۰۰ 
مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان 

را افزایش دهیم.

گرفته که برای تامین نیاز های فوری بندر گوادر از 
ایران برق بیشتری خریداری کند.

"مصطفی رجبی مشهدی" درباره این تصمیم اسالم 
آباد و اینکه آیا ایران امکان صادرات بیشتر به این 
به  ما عالقه مند  یا خیر گفت: کشور  دارد  را  کشور 
به  برق  بیشتر  صادرات  همچنین  و  روابط  توسعه 
مرز  تا  انتقال  خط  خوشبختانه  است.  پاکستان 
احداث  هم  گوادر  بندر  برق  تامین  برای  پاکستان 
شده، اما شبکه برق در این کشور هنوز مهیا نیست، 
در صورتی که امکان احداث شبکه پاکستان فراهم 
شبکه  احداث  به  نسبت  خودشان  اینکه  یا  و  شود 
ایران و وزارت  اقدام کنند، قطعا جمهوری اسالمی 

نیرو آمادگی توسعه تبادالت برقی را دارد.
افزایش  امکان  ما  افزود:  برق  صنعت  سخنگوی 
 ۴00 از  بیش  تا  پاکستان  کشور  به  برق  صادرات 

مگاوات را داریم.
سوی  از  دریافتی  برق  پول  پرداخت  درباره  وی 
پاکستان نیز اظهار کرد: مطابق شرایطی که فراهم 
و  شده  انجام  کشور  دو  بین  مالی  مبادالت  بوده 
طبق  را  خود  دریافتی  برق  پول  تاکنون  پاکستان 
زمینه  این  در  و مشکل جدی  پرداخت کرده  روال 

نداشته ایم.
به  برق  صادرات  درباره  ادامه  در  مشهدی  رجبی 
افغانستان  به کشور  ما  اظهار داشت:  نیز  افغانستان 
هم صادرت برق داریم، ولی در شرایط خاص کنونی 
که ما با محدودیت تامین برق کشور خودمان روبرو 
هستیم، میزان صادرات به این کشور به حداقل خود 

کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی صنعت برق حضور طالبان را مانعی برای 
صادرات برق به کشور افغانستان ندانست و مجموع 
کنونی برق صادراتی به افغانستان و پاکستان را زیر 

100 مگاوات اعالم کرد.

مالـک شـریعتی عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـالمی در گفت وگو بـا خبرنـگار مهر بـا انتقاد از 
اجـرا نشـدن نظـام تعرفـه گـذاری مبتنی بـر افزایش پلکانـی )IBT( در کشـور گفت: شـکایت نماینـدگان از 
اجـرا نشـدن نظـام تعرفـه گذاری افزایـش پلکانی در قالـب اعمال مـاده 23۴ آئین نامه داخلـی مجلس اعالم 

وصـول شـده و در آینده در کمیسـیون مربوطه بررسـی می شـود.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکه نظام تعرفه گـذاری افزایش پلکانـی آب و برق در قانون بودجـه 1۴00 ذکر 

شـده بود احتماالً کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس مسـئول بررسـی شـکایت خواهد شد.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس با اشـاره بـه قطعی هـای برق و نقـش نظـام تعرفه گـذاری افزایـش پلکانی 
در کاهـش ایـن قطعی هـا خاطر نشـان کـرد: سیاسـت های قیمتی یکی از سیاسـت هایی اسـت کـه می تواند 
بـه اصـالح رفتـار مصـرف کننـده کمـک کند و اگـر نظام تعرفه گـذاری پلکانـی از ابتدا سـال جـاری اجرایی 

می شـد، می توانسـت قطعی هـای بـرق تابسـتان را کاهـش دهد.
شـریعتی در خصـوص مزایـای نظـام تعرفـه گـذاری افزایـش پلکانـی اضافـه کـرد: این سیاسـت هـم از افراد 
ضعیـف و کـم مصـرف حمایـت می کند و هـم افراد پـر مصـرف را در تأمین منابـع الزم برای توسـعه صنعت 
بـرق سـهیم می کنـد زیـرا نظـام تعرفه گـذاری افزایـش پلکانی به این معنی اسـت که کسـانی که بیشـتر از 

الگـوی مصـرف، مصـرف می کننـد دیگـر یارانه انـرژی دریافـت نکنند و حتـی مالیات هـم بدهند.

در گفت وگو با مهر اعالم شد؛

کاهش قطعی برق با تعرفه گذاری پلکانی/ نمایندگان شکایت کردند
عضو کمیسیون  انرژی مجلس با اشاره به اجرا نشدن نظام تعرفه گذاری پلکانی گفت: شکایت نمایندگان 
از اجرا نشدن نظام تعرفه گذاری افزایش پلکانی در قالب ماده 234 آئین نامه داخلی اعالم وصول شده 

است.
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بـر اسـاس گـزارش معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت )صمـت(  در راسـتای هدایت 
منابـع بـرای تحقـق اهـداف صادراتی و همچنین تسـهیل و تسـریع در فرآیند پرداخت تسـهیالت سـرمایه 
در گـردش بـه واحدهـای تولیـدی –صادراتی، سـامانه یکپارچه اعطای تسـهیالت بسـته موصـوف از محل 
منابـع صنـدوق توسـعه ملـی و تلفیـق منابـع بانک هـای عامل طرف قـرارداد در سـایت بهین یـاب وزارت 
صنعـت، معـدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شـده اسـت. این اقـدام برای صادارت 

محصـوالت اولویـت دار به کشـورهای هدف انجام شـده اسـت.
درخواسـت متقاضیـان پـس از ثبت در سـامانه مذکور، به صورت خـودکار مورد پردازش قـرار گرفته و پس 
از تاییـد بـه یکـی از بانک هـای عامل )توسـعه صـادرات ایران، صنعـت و معدن، توسـعه تعـاون، خاورمیانه، 
کار آفریـن، تجـارت، ملـی ایـران، رفاه کارگـران، صادرات ایـران، بانک مشـترک ایران و ونزوئال، کشـاورزی 
و پارسـیان( جهـت تصویـب و پرداخـت تسـهیالت ارسـال خواهـد شـد. منابـع در نظـر گرفتـه شـده برای 
تسـهیالت بسـته موصـوف بصـورت تلفیقـی به نسـبت 50 درصـد منابع صندوق توسـعه ملـی و 50 درصد 
منابـع بانـک عامـل بـوده و نرخ سـود تسـهیالت به صـورت میانگین نرخ سـود تسـهیالت صندوق توسـعه 

ملـی و نرخ سـود مصوب شـورای پـول و اعتبار اسـت.
اولویت های پرداخت تسهیالت صادراتی

اولویت هـای اعطـای تسـهیالت براسـاس اولویت هـای کاالیـی، اولویت هـای کشـوری، واحدهـای تولیدی-
صادارتـی، اشـخاص حقوقـی، صادرکننـدگان کاال از طریـق توسـعه زنجیـره ارزش در صنایـع منتخـب و 

محصـوالت کشـاورزی در نظـر گرفته شـده اسـت.
بـر اسـاس آمـار اعـالم شـده از سـوی معاونت طـرح و برنامه تا تاریـخ 9 مرداد ماه سـال جـاری، حدود ۴7 
درصـد از کل منابـع درنظـر گرفتـه شـده برای این تسـهیالت کـه رقمی نزدیک بـه 1900 میلیـارد تومان 

اسـت از طریـق این سـامانه به متقاضیان پرداخت شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه بـر اسـاس آمـار دو ماهـه امسـال کـه بـا جزئیـات منتشـر شـده، از ابتـدای پرداخـت 
تسـهیالت صادراتـی تـا پایـان اردیبهشـت امسـال نزدیـک بـه 33 درصـد متقاضیـان موفـق بـه دریافـت 
تسـهیالت یـاد شـده شـده بودنـد.  از بیـن اسـتان ها، آذربایجـان شـرقی بیشـترین تسـهیالت واحدهـای 
صادراتـی را بـه خـود اختصاص داده و هشـت اسـتان از جملـه ایالم، سیسـتان و بلوچسـتان و کهگیلویه و 

بویراحمـد هیـچ تسـهیالتی دریافـت نکـرده بودنـد.   

جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی ضمن ارائه جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیالت به 
واحدهای صادراتی، اعالم کرد که از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی خرداد 1399 
تا نهم مرداد امسال نزدیک به 19۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شده 

است.

اوایل  که   )2( ماده  کمیته  جلسه  تازه ترین  در 
و  مالیاتی  صفر  نرخ  شد،  برگزار  امسال  ماه  مرداد 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان 
ارزی  تعهدات  ایفای  با  نسبت  که   1397 سال 
تا   1398/10/30 زمانی  فاصله  در  خود  صادراتی 

1399/08/30 اقدام کرده اند، مصوب شد.
بر  تهران، همچنین  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
اقساط  پرداخت   ،)2( ماده  کمیته  مصوبات  اساس 
توسعه  بانکی،صندوق  شبکه  به  ارزی  بدهی های 
و  معدنی  شرکت های  ارزی  ذخیره  حساب  و  ملی 
فوالدی مورد تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت از 
سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت های معدنی و 

فوالدی، مجاز اعالم شد.
تایید  اساس  بر  که  »صادرکنندگانی  همچنین 
کمک های  و  خارجی  سرمایه گذاری  سازمان 
اقتصادی و فنی ایران ملزم به انتقاالت ارزی موضوع 
و تشویق  قانون حمایت  و )15(  ماده )13(، )1۴( 
و  نیاز  مورد  ارز  میزان  به  خارجی  سرمایه گذاری 
مندرج در مجوز انتقال با تایید وزیر امور اقتصادی و 
دارایی هستند، به میزان سهم سرمایه گذار خارجی 
تجارت  جامع  سامانه  در  مربوطه  اطالعات  درج  با 
و  فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  توسط 
اقتصادی به میزان وجوه اعالمی از رفع تعهد ارزی 
صادراتی معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این 
ارزی  تعهدات  رفع  از صادرکنندگان مشمول  گروه 
برای اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال های 1۴00-1397 و اصالحیه های 

مربوط به آن است«.
شده  تعیین  زمان  مصوبه،  این  اساس  بر  همچنین 
برای تعلیق قضایی مندرج در مصوبه 1۴00/01/21 
امسال تمدید  پایان مرداد ماه  تا  کمیته ماده )2(، 

شد. 

آخرین مصوبات کمیته ماده )2( در دولت دوازدهم 
ابالغ شد

نرخ صفر مالیاتی برای رفع 
تعهد ارزی سال 97

کمیته ماده )2( در آخرین جلسه خود در دولت 
دوازدهم که اوایل مرداد ماه امسال برگزار شد، 
نرخ صفر مالیاتی را برای صادرکنندگان سال 97 
که تعهدات ارزی صادراتی خود را از 3۰ دی ماه 
98 تا 3۰ آبان ماه 99 پرداخت کرده اند، مصوب 

کرد.
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یادداشت

حاال که شرکت های دنیا کم و بیش از بحران بیرون 
که  هستند  این  دنبال  به  آنها  از  برخی  می آیند، 
سفر چابکی را سرعت ببخشند و برخی دیگر تازه 
یک  استقرار  صورت،  هر  در  کرده اند.  شروع  را  آن 
 Agile Transformation( »دفتر تحول چابک«
موفقیت  شانس  می تواند   ATO یا   )Office
کسب وکارها را باال ببرد. تحول شما، چه بخشی از 
را، یک سفر  آن  قرار دهد، چه کل  را هدف  بنگاه 
موفق باید رویکردی ساختاربندی شده داشته باشد 

که بتواند ارزش ایجاد کند.
یک ATO تحول را شکل می دهد و مدیریت می کند، 

کل سازمان را با خود همراه می کند – و شاید مهم تر 
از همه – به ایجاد تحوالت فرهنگی ماندگار کمک 
می کند. قرار نیست ATO یک هیات نظارت یا الیه 
دیگری از بوروکراسی باشد، بلکه در ساختار موجود 
درست  کسب وکار  تخصص  از  و  می شود  گنجانده 
تا دستاوردهای ملموس را محقق  استفاده می کند 
کند. تبدیل شدن به یک سازمان واقعا چابک، یک 
مساله بلندمدت است که در چند فاز اتفاق می افتد. 
یک ATO متمرکز شده، نه تنها می تواند تحول را 
به جلو پیش ببرد، بلکه »جذابیت« تغییر فرهنگی 
 ATO را در کل سازمان، تضمین می کند. همچنین

سه حوزه تصمیم گیری برای به کارگیری »دفتر تحول چابک«

ATO؛ بلیت اثرگذاری ماندگار کسب وکارها
مترجم: مریم رضایي

منبع: Mckinsey : چند سالی است که شرکت هایی در صنایع مختلف، با گذر از سلسله مراتب های 
سنتی و روی آوردن به مدل های تصمیم گیری سریع و منعطف، بر تحوالت چابک متمرکز شده اند. 
پاندمی کووید- 19 ضرورت این تالش ها را دوچندان کرد و نیازی فوری برای سازگارپذیری، سرعت و 
کارآیی ایجاد کرد. اختیارات تصمیم گیری در سازمان ها تغییر کرد و بیشتر شد و یادگیری به صورت 

آنی، سرعت بیشتری گرفت.

متن کامل

کمک می کند مسائلی را که می توانند سرعت تحول 
را کند کنند، بشناسید و حل کنید و تمرکزتان را 
اهداف  مطلب،  این  در  دهید.  قرار  ارزش  ایجاد  بر 
قابلیت های  و  مسوولیت ها  و  ساختار  فرمان ها،  و 

نقش های ATOها را تعریف می کنیم.
 ساختار ATO و ایجاد ارزش

دادن  یعنی سوق  بنگاه  اصل، چابکی در سطح  در 
تکنولوژی  و  افراد  فرآیندها،  ساختار،  استراتژی، 
با  اینها  همه  جدید.  عملیاتی  مدل  یک  سوی  به 
که  تیم  صدها  دست  به  سازمان  یک  بازسازی 
انگیزه باال و عملکرد عالی دارند و با تغییر فرهنگ 

سازمانی، به دست می آید.
یک تحول چابک، هم جامع است و هم تکرارشونده. 
که  می کند  تعریف  وضوح  به  چون  است  جامع 
و  آورد  دست  به  چیزی  چه  می خواهد  سازمان 
به  برای رسیدن  نیاز  فرآیندها و ساختارهای مورد 
این اهداف را ایجاد می کند. تکرارشونده است چون 
سازمان را مجبور می کند اجرای هر بخشی از مدل 

عملیاتی جدید را آزمایش و راستی آزمایی کند.
باید در سه   ATO سازمان ها برای به کارگیری یک
حوزه تصمیم گیری طراحی داشته باشند: اهداف و 
فرمان های آن، ساختار آن و نقش ها و مسوولیت های 

کلیدی آن.
و  اهداف  سر  بر  توافق   :1 طراحی  تصمیم گیری   

ATO فرمان های
تحول  کلی  اهداف  با  شدن  سازگار  که  همان طور 
 ATO بسیار مهم است، باید هدف واضحی برای خود
هم تعریف کرد که مورد توافق رهبران کل سازمان 
باشد و مدیران ارشد به افرادی که نقش های کلیدی 
مرحله،  این  در  بدهند.  اطالعات  دارند،   ATO در 
می گوید  و  می شود  مطرح   ATO پیشنهادی ارزش 
ایجاد کرد. به عنوان مثال، یک  باید تحول  »چرا« 

تغییرات  تا  کرد  راه اندازی   ATO مخابراتی  شرکت 
فرهنگی خود را در طول تحول چابک پیش ببرد. 
برد و کل  با هدفی واضح پیش  را  این سفر   ATO
سازمان را بر اساس این اهداف مورد پشتیبانی قرار 
داد: ارائه ارزش به مشتریان، کارکنان و کسب وکار.

شش فرمان ATO، آن را از »دفتر مدیریت پروژه« 
)PMO( سنتی متمایز می کند:

دادن  بسط  برای  تحول  راه  نقشه  بردن  پیش   -1
چابکی در کل سازمان. این مسوولیت، تعریف اینکه 
و  می شوند  اجرایی  چگونه  و  زمانی  چه  تحوالت 
همچنین تعیین اینکه ATO چگونه از هر فاز تحول 
حمایت می کند را شامل می شود. ذی نفعان کلیدی 
باید بر سر یک سرعت و جدول زمانی تعریف شده 

توافق کنند.
2- ایجاد قابلیت ها، شامل استخدام و ارتقای مهارت 
استعدادها. سازمان برای اینکه خودش را به شکل 
مهارت های  مجموعه  باید  کند،  متحول  موفقی 
جدید برای نقش های کلیدی مثل مربیان چابکی، 
ایجاد کند. ATO به شکل گیری منبع استعداد برای 
و   – خارج  در  هم  و  داخل  در  هم   – نقش ها  این 
در همکاری با دیگر بخش های سازمان مثل منابع 

انسانی، کمک می کند.
و  فرهنگی  قهرمان های  قالب  در  3- خدمت رسانی 
تغییر. اعضای ATO برای اینکه نمونه ای برای بقیه 
سازمان باشند، باید نماینده یکسری اصول، رفتارها 
تحول  و  تغییر  برای  که  باشند  ذهنیت هایی  و 
و  ارزش ها  مزیت ها،  باید  آنها  است. همچنین  الزم 
و  کار  روند  نمایش  طریق  از  را  تحول  آرمان های 

شکل های دیگر ارتباط با سازمان، ارتقا دهند.
مربی   ATO ارشد.  رهبران  برای  مربی گری   -۴
رهبران ارشد سازمان است، تا آنها بتوانند قهرمان 
تحول باشند و به الگوی تغییر تبدیل شوند. چابکی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3793119-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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محرابیان وارد وزارت نیرو شد
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