
 

2952
سه شنبه 9 شهریور 1400

خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

نرخ ارز نزولی است/اوراق ودیعه جایگزین اوراق 
2 ................................................ مشارکت می شود
3 ....... سه چالش صنعت برق به روایت وزیر نیرو
3 .....انتقاد خاندوزی از خلق پول مخرب بانک ها
منابع سپرده گذاری بانک ها باید به سمت تولید 
4 .......................................................................برود

حجم تجارت ۶ میلیون دالری ایران با اقلیم 
5 ..............................................................کردستان

 برنامه دولت برای مانع زدایی از تولید و بهبود 
۶ ................................................ قیمت ها چیست؟

اعتبارات حمایتی شرکت های دانش بنیان به 
7 ...................3هزار میلیارد تومان افزایش یافت
عباسی: وزارت نیرو با یک مانور تبلیغاتی قیمت 
7 .......................................................برق را باال برد
کاهش 25 درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها در 
8 .............................................مقایسه با سال قبل
8 میثاق همگانی برای تامین آب و برق پایدار مردم
9 ................لزوم قدردانی از کارکنان و مشتریان

ادامه  در صفحه12

مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هشتمین دوره هیات  مدیره سندیکای صنعت برق ایران که برای 22 شهریور سال جاری و به صورت 
حضوری برنامه ریزی شده بود، به دلیل اوج گیری مجدد بیماری کرونا به تعویق افتاد.

فهرست

ــر  ــرای نظــارت ب ــأت ب ــن هی ــره و کارگــروه منتخــب ای هیأت مدی
حســن برگــزاری مجمــع عمومــی و انتخابــات دوره هشــتم هیــأت 
مدیره ســندیکا با فرض واکسیناســیون سراســری و کنتــرل بیماری 
کرونــا تــا شــهریور مــاه و بــا هــدف فراهــم آوردن امــکان تعامــل 
ــی  ــع عموم ــزاری، مجم ــرم در روز برگ ــای محت ــن اعض رودررو بی
ــزی  ــوری برنامه ری ــورت حض ــه ص ــره را ب ــات مدی ــات هی و انتخاب
کــرده بــود. امــا متاســفانه بــا اوج گیــری دوبــاره بیمــاری کرونــا و 
عــدم واکسیناســیون سراســری و افزایــش ابتــای هموطنــان و بــا 
توجــه بــه درخواســت کمیته هــای تخصصــی مهندســی بازرگانــی، 
حمایــت از ســاخت داخــل، ســازندگان دکل و انــواع خطــوط انتقال 
نیــرو، ســازندگان یــراق آالت توزیــع و نیــز کمیتــه مالــی و بانکــی، 
مقــرر شــده اســت برگــزاری مجمــع حــدود دو مــاه تعویــق و بطــور 

به دلیل اوج گیری مجدد بیماری کرونا؛

مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره 
سندیکا به تعویق افتاد
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متن کامل

مــوازی زیرســاخت های الزم بــه منظــور برگــزاری 
ــم و  ــندیکا فراه ــات س ــع و انتخاب ــازی مجم مج
ــرم  ــای محت ــه اعض ــات الزم ب ــا و اطاع آموزش ه
ارائــه شــود تــا در صــورت عــدم کنتــرل بیمــاری 
طــی یــک مــاه آینــده در ســطح کشــور و اســتمرار 
عــدم امــکان برگــزاری مجمــع بصــورت حضــوری، 
ــاه بصــورت  ــان م ــی ســندیکا در آب ــع عموم مجم

مجــازی برگــزار شــود. 
ــه برخــی  طبــق بررســی های انجــام شــده و تجرب
ــر  ــاوه ب ــع ع ــازی مجم ــزاری مج ــکل ها، برگ تش
ــا را  ــری اعض ــارکت حداکث ــور و مش ــه حض اینک
در  تســریع  زمینه ســاز  می کنــد،  امکان پذیــر 
فرآینــد رای گیــری و شــمارش دقیــق آرا و حفــظ 
ســامتی میهمانــان و جلوگیــری از خطــر ابتــای 
اعضــای محتــرم بــه ویــروس کرونــا خواهــد بــود. 
ــا  ــای انجــام شــده ب ــق هماهنگی ه ــن طب همچنی
اتــاق بازرگانــی، مجمــع مجــازی در قالــب پلتفــرم 
ــه  ــاق و اختصــاص کــد منحصــر ب مــورد تاییــد ات
فــرد بــه هــر یــک از اعضــای واجــد شــرایط و رصد 
دقیــق از ســوی ناظــران اتــاق برگــزار خواهــد شــد. 
بــر اســاس اعــام کارگــروه منتخــب هیــأت مدیره، 
زمــان دقیــق برگــزاری مجمــع و راهنماهــای 
در  مجــازی  حضــور  بــه  مربــوط  آموزشــی 
ــا  ــز متعاقب ــن نی ــی آنای ــی و رای ده مجمع عموم

ــد. ــد ش ــام خواه ــرم اع ــای محت ــور اعض حض
ــه تعویــق حــدود  ــا توجــه ب شــایان ذکــر اســت ب
دو ماهــه تاریــخ برگــزاری مجمــع عمومــی و 
ــرای اعــام  ــات، مهلت هــای تعییــن شــده ب انتخاب
ــازرس  ــره و ب ــأت مدی ــات هی ــوری انتخاب کاندیدات
ــردد.   ــام می گ ــا اع ــد و متعاقب ــز تمدی ــندیکا نی س

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی صبح امروز 
بانکداری اسامی درباره عقود اسامی  در همایش 
اظهار داشت: منابع جذب و تجهیز شده در بانک ها 
در قالب تسهیات بانکی و با توجه به عقود اسامی 
مورد توجه قرار می گیرد و به بهره برداری می رسند. 
عقود مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت 
عقود  در  می دهد  اجازه  کار  ماهیت  عقود،  این 
مبادله ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و 

در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
وی افزود: با اصاح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و 
شیوه نامه ها و رعایت سیاست های پولی و اعتباری، 
شورای  و  بود  مشورتی  فقهی  شورای  که  زمانی  از 
قرار  مشورت  مورد   ،۹۷ سال  از  شده  فعال  فقهی 
از  و  داشته  شورا  این  را  راهنمایی هایی  و  گرفتند 
سال ۹۷ در طی ۴2 جلسه شورای فقهی، به مباحث 

مختلفی پرداخته شده است.
قرار  اصاح  مورد  نامه هایی  شیوه  گفت:  کمیجانی 
گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت 
و دستورالعمل مطالبات مؤسسات از مشکات بین 
تسهیات گیرندگان و مؤسسات اعتباری را مدنظر 
قرار می دهد و اجرای توصیه هایی که در این زمینه 

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ ارز نزولی است/اوراق 
ودیعه جایگزین اوراق مشارکت 

می شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه 
توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با 
نرخی حداکثر معادل نرخ تورم ساالنه در شورای 
امسال جایگزین  و  اعتبار تصویب شده  و  پول 

اوراق مشارکت می شود.

https://www.mehrnews.com/news/5293450/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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سه چالش صنعت برق به روایت 
وزیر نیرو

میزان  بودن  باالتر  نیرو  وزیر  ایرنا-  تهران- 
وجود  تولید،  به  نسبت  شده  نصب  ظرفیت 
مشکالتی مانند کاهش نزوالت جوی و شرایط 
غیر استاندارد نیروگاه ها را سه مشکل موجود 
در صنعت برق عنوان کرد و افزود: این مشکالت 
نیازمند یک برنامه مناسب برای افزایش تولید با 
همین تعداد نیروگاه  در سال ها و پیک های آینده 

است.

بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت 
نیـرو، »علی اکبـر محرابیـان« صبـح امـروز دوشـنبه 
در حاشـیه بازدیـد از شـرکت مدیریـت شـبکه برق 
ایـران و مرکـز راهبـری شـبکه برق کشـور در جمع 
خبرنـگاران افـزود: صنعـت بـرق در کشـور صنعتی 

بالنـده اسـت و دو ویژگـی بسـیار مهـم دارد.
وی، ویژگی اول را توسـعه و گسـترش بسیار مناسب 
و  برشـمرد  انقـاب  از  پـس  سـال های  طـول  در 
خاطرنشـان سـاخت: ویژگـی دوم ایـن اسـت که به 
طـور کامل در این صنعت مسـتقل و صاحب سـبک 

. هستیم
شـاهد  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  نیـرو  وزیـر 

مشـکاتی در صنعـت بـرق کشـور هسـتیم کـه بـه 
تبـع آن مـردم و همـه بخش هـای مصرف کننـده به 

حـق گایه هـای فراوانـی در ایـن زمینـه دارنـد.
سـال های  طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  محرابیـان 
اخیر، متناسـب با رشـد تقاضـا نتوانسـته ایم صنعت 
نیروگاهـی را توسـعه و بـه نیروگاه های کشـور اضافه 
کنیـم؛ بـه عبـارت دیگـر عرضـه بـا فاصلـه زیـاد از 
تقاضـا عقـب افتـاده و تقاضـای امـروز بیـش از ۱۳ 

هـزار مـگاوات نسـبت بـه تولید اسـت.
وی افـزود: مهم تریـن برنامـه در صنعت بـرق اصاح 
وضعیـت موجود به اتکای همه همـکاران در صنعت 

برق اسـت.
از  امـروز  کـه  بازدیـدی  طـی  گفـت:  نیـرو  وزیـر 
مرکـز دیسـپاچینگ ملی کشـور انجام شـد، شـاهد 
تاش هـا و زحمـات شـبانه روزی و فعالیـت پـر از 

اسـترس همـکاران در تامیـن بـرق بـودم.
محرابیـان گفـت: در مرکز دیسـپاچینگ ملی قطعی 
بـرق بـه  شـکلی مدیریـت می شـود کـه کمتریـن 

آسـیب بـه مردم برسـد.
وی بـا اشـاره بـه سـه برنامـه در دسـتور کار صنعت 
بـرق، ادامـه داد: بـا توجـه بـه باالتـر بـودن میـزان 
ظرفیـت نصـب شـده از تولیـد، وجـود مشـکاتی 
مثـل کاهش نزوالت جوی و شـرایط غیر اسـتاندارد 
نیروگاه هـا مشـکاتی را ایجاد کرده کـه نیازمند یک 
برنامـه مناسـب برای افزایـش تولید بـا همین تعداد 

نیـروگاه  در سـال ها و پیک هـای آینـده هسـتیم.
وزیـر نیـرو ادامـه داد: موضـوع دوم توسـعه صنعـت 
نیروگاهی در کشـور اسـت که متاسفانه در سال های 
گذشـته از رشـد الزم برخوردار نبوده اسـت. بایستی 
سـرمایه گذاران،  مشـارکت  بـا  را  پروژه هایـی 
خـود  و  انرژی بـر  صنایـع  عمـده  مصرف کننـدگان 
دولـت اجـرا کنیـم کـه در سـال های آتـی نگرانـی 

قطعـی بـرق را در بخش هـای مختلـف مصـرف بـه 
برسـانیم. صفر 

به گفته محرابیـان، سـرمایه گذاری روی نیروگاه های 
تجدیدپذیـر از برنامه هـای جـدی وزارت نیرو خواهد 
بـود. وی موضـوع سـوم را مدیریـت مصـرف و تقاضا 
عنـوان کرد و گفـت: در مدیریت مصرف و تقاضا باید 
نـه از روش هـای قیمتی، بلکه از روش های تشـویقی 
اسـتفاده کـرد؛ به گونـه ای که مصرف کننـدگان خود 
بتواننـد روی مصرفشـان مدیریـت کـرده و میـزان 
مصرف کننـده  خـود  بـه  را  حاصـل  صرفه جویـی 

برگردانند.
وزیـر نیـرو از تدوین برنامـه ای عملی، کارشناسـی و 
دقیـق بـرای مدیریت مصرف خبر داد و خاطرنشـان 
سـاخت: در حـال حاضـر در تـدارک تدویـن ایـن 
برنامـه عملـی هسـتیم کـه بـزودی تقدیـم دولت و 
در صـورت نیـاز طـی الیحه ای به مجلس نیز ارسـال 

خواهیـم کرد.
وی بـا بیـان اینکه امروز ایـران چهاردهمیـن دارنده 
انـرژی  شـدت  افـزود:  اسـت،  جهـان  نیروگاه هـای 
کاهـش  بـا  بایـد  و  باالسـت  فوق العـاده  ایـران  در 
مصـرف در همـه بخش هـا بتوانیـم انگیـزه ای را در 

کنیـم . ایجـاد  مصرف کننـده 
محرابیـان ادامه داد: مهم ترین محور سـرمایه گذاری 
در صنعـت برق بخـش غیردولتی خواهد بـود. امروز 
بسـیاری از صنایـع کشـور متقاضی احـداث نیروگاه 
هسـتند کـه باید بـرای ایـن کار شـرایط را آمـاده و 

امکانـات را فراهـم کنیم.
بـه گـزارش ایرنـا، علی اکبـر محرابیـان در سـاعات 
ابتدایـی امـروز )دوشـنبه ۸ شـهریور ۱۴۰۰( و در 
پنجمیـن روز کاری خود از شـرکت مدیریت شـبکه 
بـرق ایـران و مرکـز راهبـردی شـبکه بـرق کشـور 

کرد. بازدیـد 

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح 
امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسامی با 
تقدیر از تاش کارکنان خدوم شبکه بانکی در دوران 
بیماری فراگیر کرونا و ابراز همدردی با خانواده های 
نظام  درباره  خود  نظرات  نقطه  خدمت،  شهدای 
و  »بانک ها  شامل  اصلی  سرفصل   ۵ در  را  بانکی 
خلق پول و پشتیبانی از تولید«، »حکمرانی شرکتی 
کار  و  کسب  »مدل  نظارت«،  مساله  و  بانک ها  در 
بانکی«، »لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در نظام 
امیدواری  ابزار  و  تشریح  مالی«  »شمول  و  بانکی« 
وزارت  نظران،  بازخوردهای صاحب  با دریافت  کرد 
اقتصاد بتواند برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی 

کرد و به اجرا بگذارد.
بانک ها و سهم ۹۷ درصدی در خلق پول

وزیر اقتصاد گفت: یکی از محورهای همایش حاضر 
از  پشتیبانی  در  بانکی  نظام  مسئولیت  و  »نقش 
تولید« است. اینکه بانک ها چه کمکی می توانند به 
تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای 
آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، 
در  منفعلی  و  محدود  بسیار  نقش  بانک  قاعدتاً 
را  بانک  اگر  ولی  می کند،  پیدا  تولید  از  پشتیبانی 
نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور 
تخصیص  آن  موارد مصرف  به  و  منتشر می کند  را 

در همایش بانکداری اسالمی مطرح شد؛

انتقاد خاندوزی از خلق پول 
مخرب بانک ها

وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی وثیقه محور، منابع 
مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، 
روند مقدمات  این  برای اصالح  و  دریغ می کند 
تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد 

فراهم شده است.
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دولت و بانک ها استقراض از بانک مرکزی را متوقف کنند/ منابع 
سپرده گذاری بانک ها باید به سمت تولید برود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض 
از بانک مرکزی بروند و مشکالت بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.

و  االسام  حجت  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
المسلمین مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش 
بانکداری اسامی اعام کرد: پیش از پیروزی انقاب 
اسامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از 
انقاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه 
بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال 
قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات ساالنه 
بانکداری اسامی مواجه با این مناقشه می شدیم که 
ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های 

بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.
به  خود  بازپرداخت  برای  دولت  یادآورشد:  وی 
از اسناد خزانه  پیمانکاران طی هشت سال گذشته 
استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای 
بانک مرکزی  استفاده  نقدینگی مورد  بازار  مدیریت 

قرار بگیرد. 
مصباحی مقدم اظهار داشت: در همین راستا اوراق 
گام طراحی شد که بدهی های اشخاص و بانک ها 
قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند 

این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
بانکداری، گفت:   مفاد طرح تصویب شده در زمینه 
است  ودیعه  اوراق  شد،  مصوب  که  اوراقی  سومین 
استفاده  تواند  اوراق هم می  این  از  بانک مرکزی  و 
کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار 
مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را 
به ودیعه بگیرد و الزمه آن حفظ ضمان برای حفظ 
معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این 

است که ارزش آن کاسته نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این 
ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی 
بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق 
ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود 
نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس 
نرخ بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای 

مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار 
نگران کننده است و باید تمهید الزم صورت گیرد 
و  ناترازی  آن،  اصلی  عامل  و  شود  کنترل  تورم  که 
و  درآمدها  دولت  اگر  و  است  دولت  بودجه  کسری 
هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از 
این هم  بر  البته عاوه  و  بانک مرکزی نخواهد شد 
بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم 

عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
انضباط مالی بانک ها و دولت، موجب می شود که 
دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و 
ماهیت چنین پولی اقتضا می کند که مال به حساب 

بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.
موجب ضمان  را  مال  در  نقصان  فقها  گفته وی  به 
می دانند اما نقصان در ماهیت را موجب نقصان نمی 
دانند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعام 
کرد: از سوی دیگر بانک ها می توانند حسابی را باز 
کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی 
باز می کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند 
و سپرده های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت 
و  سود  واقعی  مشارکت  میزان  اساس  بر  که  هایی 
زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و 
تشخیص سود و زیان است و ساالنه می تواند توسط 
علی  سود  نه  افراد  این  شود؛  مشخص  حسابرسان 
الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده 

و  ها  واقعی شدن حساب  به  بسیاری  کمک  این  و 
تامین مالی بانک ها می کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد 
و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت 
تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت 
واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ 
دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان 

مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.
شورای  مصوبه  آخرین  کرد:  بیان  مقدم  مصباحی 
سیاستگذاری این بود که باید بانک ها در قراردادهای 
خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود 
را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون 

ربا برقرار می کند.
اجرای  برای  بانکداری  میرداماد:  محقق  اهلل  آیت   *

عدالت انجام می شود
 آیت اهلل سید مصطفی محقق میرداماد نیز در سی 
کرد:  تاکید  اسامی  بانکداری  همایش  یکمین  و 
بر  و  شود  می  انجام  عدالت  اجرای  برای  بانکداری 
اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع 
می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا 
چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، 

به مردم وام و تسهیات پرداخت می شود.
وام  به  این چرخه  وی تصریح کرد: در کدام بخش 
گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش 
پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان 

و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک ها اندیشید؟
زندگی  شود  می  مگر  کرد:  اضافه  میرداماد  محقق 
مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد، فقیه باید این 
مشکات را برطرف و راه حال آسان پیش روی مردم 

قرار دهد.
محقق میرداماد اعام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم 
مساله،  این  در  است.  حرام  است  ظلم  چون  است، 
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سید کمال حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در مورد وضعیت تجارت ایران با اقلیم کردستان 
و ملزومات گسترش روابط تجاری اظهار کرد: تعداد 
از  کردستان  اقلیم  به  ایران  از  که  کامیون هایی 
به مدت  باشماق حرکت کرده اند نسبت  طرق مرز 
اگر  یعنی  است  یافته  افزایش  گذشته  سال  مشابه 

حجم تجارت ۶ میلیون دالری 
ایران با اقلیم کردستان

داشت:  اظهار  سنندج  بازرگانی  اتاق  رییس 
هدف  به  رسیدن  در  بخواهند  دولتمردان  اگر 
کردستان  اقلیم  با  تجاری  مراودات  افزایش 
موفق شوند باید توجه بیشتری در سفارتخانه ها 
داشته  اقتصادی  بخش  به  خارجه  وزارت  و 
باشند. رایزن های اقتصادی در کشورهای هدف 
رایزن های  از  بیشتر  باید  اقتصادی  و  صادراتی 

سیاسی باشد.

سال گذشته تعداد آنها ۱۰۰ دستگاه بود امروز به 
۱۳۰ تا ۱۵۰ دستگاه رسیده است. بیشتر کاالهایی 
شده اند  صادر  کردستان  اقلیم  به  ایران  از  که  هم 
علت  و  بوده  سبزیجات  و  میوه  ساختمانی،  مصالح 
این است که در سال گذشته مرزها مدت  آن هم 
بسته  مرزها  گذشته  سال  اگر  بودند،  بسته  زیادی 
نمی شدند شاید تغییری هم ایجاد نمی شد یا حتی 

شاهد کاهش آن بودیم.
انتظار  نتوانسته ایم آن طور که  ما هنوز  افزود:  وی 
می رود به جایگاه صادراتی خود در اقلیم کردستان 
و  است  مصرف کننده  بیشتر  منطقه  این  برسیم، 
گرفته اند.  پیشی  زمینه  دراین  ما  از  رقبا  متاسفانه 
برخاف  را  غیرنفتی  صادرات  آمادگی  ما  کشور 
مانند  مسائلی  در  ما  ندارد،  واقعیت  در  شعارها 
زیرساخت های مرزی، گمرکی، حمل و نقل، نحوه 
که  دیگری  مسائل  و  کاال  کیفیت  کاال،  بسته بندی 
را رقابت پذیر کند، خوب  ما  بازار جهانی  بتواند در 
عمل نکرده ایم. از قدیم تکیه ما بر فروش نفت بوده 
و تنها چندسالی است که به خاطر مسئله تحریم، 
هنوز  اما  آورده ایم  صادرات محور  تولیدات  به  رو 

نتوانستیم جایگاه خود را در این حوزه پیدا کنیم.
مبادالت  میزان  کرد:  اضافه  همچنین  حسینی 
تجاری ما با اقلیم کردستان با احتساب ترانزیت تنها 
حدود 6 میلیون دالر است که بیش از ۷۰ درصد 
آن هم ترانزیت است. ترانزیت هم به این معنا است 
که ما برای رقیب خودمان شرایطی را فراهم کردیم 
تا از خاک ما برای حمل کاال استفاده کنند و بیشتر 
از خود ما کاال بفروشند. گرچه ترانزیت درآمدزایی 
دارد، اما اعتقادی به ترانزیت محصوالت خارجی از 
در  می توانیم  که  بازاری  به  خودمان  کشور  طریق 
آن حضور داشته باشیم را ندارم.  ما باید به دنبال 

تسهیل گری برای محصوالت کشور خود باشیم.

در  ایران  رقبای  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
مانند  زیادی  کشورهای  گفت:  کردستان  اقلیم 
به  اروپایی  کشورهای  اردن،  سوریه،  چین،  ترکیه، 
اما قوی ترین رقیب  دارند  اقلیم کردستان صادرات 
ما در اقلیم کردستان، ترکیه است، امارات، سوریه 
و اردن هم رقبای ما در محصوالت غذایی هستند. 
چین  اروپایی،  کشورهای  نیز  فنی  محصوالت  در 
به خاطر هم مرز  ولی  دارند.  ترکیه حضور جدی  و 
و  زبانی  فرهنگی،  سبقه  و  انرژی  قیمت  بودن، 
قومی هزینه های تبلیغات و جذب بازار کمتر است، 

بنابراین باید در اقلیم موفق تر باشیم.
کیفیت  از  انتقاد  با  سنندج  بازرگانی  اتاق  رییس 
نحوه  کرد:   تصریح  اقلیم  به  صادراتی  محصوالت 
بسته بندی، کیفیت و نمود کاالهای ما در بازارهای 
راحتی  به  که  کردستان  اقلیم  در  حتی  بین المللی 
خوب  باشیم  داشته  دسترسی  آن  به  می توانیم 
سیب زمینی  مواقع  بعضی  در  مثال  برای  نیست. 
می خورد،  برگشت  می کنیم  صادر  اقلیم  به  ما  که 
به دلیل  اقلیم کردستان  به  تره  بار  و  صادرات میوه 
مرزها،  در  پایش  شیوه  بسته بندی،  صادرات،  نحوه 
فرآیند ترخیص کاال از گمرکات، ورود دستگاه هایی 
تحت  و...  مرزی  مانند هنگ  مرزها هستند  در  که 
دستگاه ها  این  هرحال  به  است.  گرفته  قرار  تاثیر 
دیدگاه دیگری به مسئله دارند، حافظ امنیت کشور 
مهم  آنها  برای  چندان  اقتصادی  مسائل  و  هستند 

نیست و در اولویت های بعدی برایشان قرار دارند.
وی افزود: بنابراین کاال به شکل درست و باکیفیت به 
دست مشتری نمی رسد، کاهویی که در راه صادرات 
زیرپا له می شود قاعدتا با کاهویی که در بسته بندی 
شکیل و مرتب به دست مشتری می رسد متفاوت 
است. همه اینها بر اینکه ما مشتریان خود را حفظ 
تاثیرگذار  را گسترش دهیم  تجاری  روابط  و  کنیم 

هستند، عاوه بر این کمک می کند که محصوالت 
تولیدکننده  برسند.  فروش  به  بهتری  قیمت  با  ما 
را  محصول  بتواند  که  ندارد  را  این  مالی  شرایط 
رابط  دستگاه های  دهد،  ارائه  خود  بسته بندی  با 
مانند شرکت های مدیریت صادرات هم که بتوانند 
مجهز  هنوز  هم  کنند  بسته بندی  را  محصوالت 
محصوالت  که  هستیم  شاهد  مقابل  در  نشدند. 
به  با کیفیت  و  به زیبایی صورت بندی شده  ترکیه 
در چنین شرایطی  قاعدتا  می رسد،  مشتری  دست 

آنها موفق می شوند.
حسینی ضمن انتقاد از نبود حمایت برای صادرات 
مشکل  مهم تر  موضوعات  این  همه  از  گفت: 
برنامه ریزی و عدم اطمینان به آینده برای صادرات 
را  تجار و سرمایه گذاران  در کشور است که دست 
بسته است. کسی جرئت نمی کند مثا برای صادرات 
به اقلیم کردستان سرمایه گذاری کند چراکه ممکن 
است بخشنامه ای صادر شود و کا جلوی کار گرفته 
شود. متاسفانه موضوعات اقتصادی و تجاری را کسی 
باز کردن  جدی نمی گیرد، یک تاجر مدت ها برای 
بازار تاش می کند و یک دفعه  جای خود در یک 
با منع صادرات محصول مواجه می شود. اگر بعد از 
چند ماه هم بخواهد به آن بازار برگردد رقیب جای 
برای صادرات  قرمزی  است. هیچ خط  را گرفته  او 
تعریف نشده، هر میزان هم که شعار داده شود که 
است  صادرات  افزایش  برای  برنامه ریزی  و  هدف 
ولی تا زمانی که امنیت ذهنی برای سرمایه گذاری 
ایجاد نشود، هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری برای 

ارتقای کیفیت نیست.
بخواهند  دولتمردان  اگر  ساخت:  خاطرنشان  وی 
اقلیم  با  تجاری  مراودات  افزایش  در رسیدن هدف 
در  بیشتری  توجه  باید  شوند  موفق  کردستان 
اقتصادی  بخش  به  خارجه  وزارت  و  سفارتخانه ها 
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 برنامه دولت برای مانع زدایی از 
تولید و بهبود قیمت ها چیست؟

رفع  و  شناسایی  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
گره های تولید عالوه بر کاهش قیمت کاالها باعث 
رشد اقتصادی کشور خواهد شد، اما دولت جدید 
باید چه سیاست هایی را برای تحقق این هدف، 
مانع زدایی از تولید و پشتیبانی از صنعتگران در 

دستور کار داشته باشد؟

متن کامل

در  فارس،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
بی  مانند  مشکاتی  با  تولیدکنندگان  که  شرایطی 
اولیه  مواد  قیمت  روزافزون  رشد  و  ارز  نرخ  ثباتی 
فضای  در  موجود  موانع  برخی  رفع  هستند،  روبرو 
کسب و کار و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای 
امور مرتبط با تولید می تواند به رونق تولیدات و رشد 
ترتیب  این  به  کند.  بزرگی  کمک  کشور  اقتصادی 
زمینه تحقق شعار سال و مانع زدایی از پیش پای 
صنعتگران فراهم خواهد شد و عاوه بر پشت گرمی 
نیز  مشتریان  و  مردم  رضایت  شاهد  تولیدکنندگان 

خواهیم بود.
در حال حاضر برخی فرآیندهای اضافی برای تولید و 
همچنین گرانی مواد اولیه باعث باالرفتن قیمت تمام 
شده تولید و در نتیجه نرخ فروش کاالها شده که 
این موضوع عاوه بر قفل کردن بازار و انباشت کاال 

در انبارها باعث توقف گردش نقدینگی در واحدهای 
تولیدی شده و اجرای برنامه های توسعه ای و طرح 
های جدید کارخانه ها را نیز با اختال روبرو کرده 

است.
* بازار بی ثبات و تشدید خروج کاال از کشور

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل 
مورد  این  در  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
وضعیت تورم و افزایش قیمت ها را برای ادامه فعالیت 
تولیدکنندگان نگران کننده دانست و گفت: هرچه 
را  رکود  و  فروش  کاهش  تر شود،  تورم شدید  قدر 
تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این 

نسبت باال نمی رود.
اینکه شرایط تحریمی و تورم، صادرات  با بیان  وی 
افزود:  است،  داده  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  کشور 
مردم  که  ندارد  شرایطی  هم  داخلی  بازار  متاسفانه 
بتوانند کاالهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و 
خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت 

خوبی ندارند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با بیان اینکه بازار شرایط باثباتی ندارد، گفت: بعد از 
کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کاالها 
از کشورمان هستیم که مصداق بارز آن هم در این 

روزها هویج است.
باید نقش هدایت گری و  خالقی تأکید کرد: دولت 

نظارتی داشته باشد نه مداخله گری.
* برای دست یافتن به رشد اقتصادی باید از خود 

تحریمی دست برداریم
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط 
کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این مورد 
با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت 
جدی از سال ۱۳۹۳ شروع شد، گفت: تا آن زمان 
اطاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب 

و کارها داریم، وجود نداشت. در مرحله نخست به 2 
هزار و ۱۱2 مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد 
آنها کاهش پیدا کرد و امروز به هزار و 2۴۰ مجوز 

رسمی رسیده ایم.
وی با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال 
تقریباً  اظهار داشت:  باب شده است،  بسیار  گذشته 
توجه همه بخش ها به این موضوع جلب شده که اگر 
می خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد 
اقتصادی هستیم باید از خود تحریمی دست برداریم 
و در برابر فعاالن اقتصادی مانع تراشی نکنیم. البته 
متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده 
است. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و 
کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حجم 
بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز، استفاده های نا به 
هنجاری می کنیم، افزود: این میزان استفاده از مجوز 
برای کسب و کار موجب شده است که حاکمیت را از 

نعمت فعاالن بخش خصوصی محروم کند.
* قیمت تمام شده تولید باال است

مرتضی وجدان دار، معاون اسبق برنامه ریزی سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در مورد 
مسیر احیای تولید در دولت سیزدهم با بیان اینکه 
حمایت از تولید و مانع زدایی ها صرفا در افزایش تناژ 
خاصه نمی شود، گفت: قیمت تمام شده تولید باال 
است و تولیدکنندگان خارجی هم در بازار ما حضوری 

ندارند.
وی معتقد است: هرچقدر بیشتر به پتانسیل مناطق 
و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق 
مختلف کشور پرداخته شود از بسیاری مهاجرت ها 
جلوگیری  بزرگ  شهرهای  و  برخوردارتر  مناطق  به 

خواهد شد.
وجدان دار توجه به پتانسیل اقتصادی مناطق مختلف 
کشور در تولید و توسعه را ضروری دانست و افزود: 

اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به درستی 
پیدا  نیازی  پلیسی  برخورد  به  هم  بازار  شود  توجه 

نخواهد کرد.
وی از روزمرگی و عدم برنامه برنامه ریزی در دولت 
ها انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه تمرکز بسیاری 
از مدیران در دولت ها این بوده که امروز مشکل مرغ 
را  فردا هم معضل گوجه  و  کنیم  را حل  و گوشت 

برطرف کنیم.
وی در مورد خصوصی سازی و اهتمام دولت ها به 
رونق  بر  آن  تاثیر  و  اساسی  قانون  اصل ۴۴  اجرای 
تولید نیز گفت: گاهی اوقات بسیاری از مدیران دولتی 
به  را  برخی بخش های دولتی  می ترسند که عنان 
بخش خصوصی واگذار کنند و در حقیقت از اجرای 
سیاست های اصل ۴۴ می ترسند که امیدواریم این 

ترس در دولت سیزدهم وجود نداشته باشد.
* 2۰ تا ۳۰ درصد مواد غذایی در ایران تبدیل به 

ضایعات می شود
محمد نجار کریمی، مشاور کسب و کار نیز در این 
در  و  فعلی  اقتصادی  در شرایط  است:  معتقد  مورد 
گذاری  نام  پشتیبانی  و  ها  زدایی  مانع  با  که  سالی 
شده، یکی از گزینه های اصلی، بهبود مستمر فضای 

کسب و کار است.
وی ادامه داد: در گام نخست باید عینک مانع شناسی 
و ائتاف شناسی را به چشم بزنیم. بهبود مستمر گر 
چه ساده ست اما پیاده سازی آن مشکل است. بهبود 
مستمر آرام پیش می رود در حالی که ما شتاب زده 

هستیم که یک شبه به هدف برسیم.
تویوتا  از دالیل پیشرفت  کریمی تصریح کرد: یکی 
این است که اکثرا قطعه سازان کنار کارخانه هستند 
به  بزرگی  این موضوع کمک  ندارد.  انباری وجود  و 
سیستم تویوتا می کند چون هر انبارش یک ائتاف 

است.

https://www.farsnews.ir/news/14000609000433/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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با  نوآوری  صندوق  میان  تفاهم نامه  تبادل  آیین 
بانک های عامل در اجرای تبصره ۱6 قانون بودجه 
تسهیات  اعطای  هدف  با  کشور  کل   ۱۴۰۰ سال 
سه  روز  بنیان  دانش  شرکت های  به  قیمت  ارزان 
شنبه با حضور علی وحدت رییس صندوق نوآوری 
نصراهلل  و  خیاطیان  محمدصادق  و  شکوفایی  و 
نوآوری و  از اعضای هیات عامل صندوق  جهانگرد 
شکوفایی و سیدمحسن دهنوی عضو هیات رییسه 
کمیسیون  رییس  نایب  و  اسامی  شورای  مجلس 

تلفیق مجلس برگزار شد.
در این مراسم تفاهم نامه های مربوط به اجرای تبصره 
۱6 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور 
دانش  شرکت های  به  قیمت  ارزان  تسهیات  ارائه 
و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رییس  میان  بنیان 
و  ملت  تجارت،  صادرات،  بانک های  عامل  مدیران 
آینده به امضا رسید. بر اساس این گزارش، پیشتر 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   ۱6 تبصره  در  دولت 
برای  را  تومانی  میلیارد  هزار  بودجه  کشور  کل 
نیز  مرکزی  بانک  و  داد  تخصیص  نوآوری  صندوق 
با  را  مبلغ  این  که  کرد  تکلیف  عامل  بانک های  به 
معرفی صندوق نوآوری در اختیار شرکت های دانش 
به  نوآوری  راستا صندوق  این  در  دهد.  قرار  بنیان 

دانش  شرکت های  از  بیشتر  حمایت های  منظور 
بنیان و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور، به بانک 
بانک های  تعیین  ضمن  تا  کرد  پیشنهاد  مرکزی 
عامل از سوی صندوق نوآوری، با آنها برای افزایش 
بودجه حمایت از شرکت ها به تفاهم برسد. بر این 
اساس مقرر شد در تفاهم نامه جداگانه با چهار بانک 
صادرات، تجارت، ملت و آینده این مبلغ با استفاده 
از منابع اهرمی صندوق نوآوری نزد این بانک ها و 
لحاظ نرخ بازده موثر تسهیات بانکی از هزار به سه 

هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
در نتیجه با موافقت بانک مرکزی، در نشستی این 
عضو  دهنوی  سیدمحسن  حضور  در  تفاهم نامه ها 
محمدصادق  وحدت،  علی  مجلس،   رییسه  هیات 
خیاطیان و نصراهلل جهانگرد، رییس و اعضای هیات 
نوآوری و شکوفایی و مدیران عامل  عامل صندوق 
شکوفایی  شاهد  تا  رسید  امضا  به  بانک  چهار  این 
هرچه بیشتر شرکت های دانش بنیان و نقش آفرینی 

گسترده آنها در توسعه اقتصادی کشور باشیم.
طبق گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس 
تفاهم نامه میان صندوق نوآوری و شکوفایی با چهار 
بانک ها  این  آینده  و  ملت  تجارت،  صادرات،  بانک 
متعهد شده اند در چارچوب قوانین و مقررات بانکی 
جاری خود، ضمن ایجاد وحدت رویه در شعب خود 
در سراسر کشور، بنا به درخواست صندوق نوآوری و 
شرکت های معرفی شده از طرف آن، تمهیدات الزم 
را در خصوص ارایه خدمات بانکی مورد نیاز فراهم 
صندوق  میان  که  تفاهم نامه ای  اساس  بر  کنند. 
نوآوری و شکوفایی و چهار بانک صادرات، تجارت، 
ملت و آینده منعقد شد، این بانک ها متعهد شدند 
مورد  مربوطه، خدمات  مقررات  و  قوانین  رعایت  با 
نیاز صندوق نوآوری و شرکت های دانش بنیان را در 

حداقل زمان ممکن ارائه دهند.

اعتبارات حمایتی شرکت های 
دانش بنیان به 3هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت
تهران- ایرنا- اعتبارات حمایتی از شرکت های 
دانش بنیان در بودجه سال 14۰۰ با امضای تفاهم 
نامه ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی و چهار 
از  آینده  و  ملت  تجارت،  صادرات،  عامل  بانک 

هزار به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  فریدون عباسی در گفت وگو 
مشترکین  از  برخی  برق  قبوض  نرخ  افزایش  علل 
در تهران، بیان کرد: شرکت های توزیع برق دارای 
کنتور  خواندن  ها  آن  وظیفه  که  هستند  افرادی 
های برق است و اگر مصرف هر کنتور بیشتر از ۸۰ 
برق  بهای  معین  فرمولی  با  باشد،  ساعت  کیلووات 

آنان را محاسبه می کنند. 
وی در ادامه اظهار کرد: محاسبه بهای برق نیز برای 
همه مشترکین به یک شکل صورت نمی گیرد. به 
عنوان مثال اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو وات ساعت 
باشد با یک روش یا اگر بین ۱۵۰ تا 2۰۰ یا 2۰۰ 
تا ۳۰۰ کیلووات ساعت باشد هرکدام به یک روش 
محاسبه می شود و به طور کلی به صورت پلکانی 

افزایش می یابد.

اسامی  شورای  مجلس  در  کازرون  مردم  نماینده 
تصریح کرد: عده ای هستند که تمام وسایل آنان در 
منزل برقی است و به عنوان مثال به جای استفاده 
از  استفاده  جای  به  و  برقی  اجاق  از  گاز  اجاق  از 
کولر آبی از کولر گازی یا سیستم های سرمایشی 
از  استفاده می کنند.  دارند  باالیی  برق  که مصرف 
آنجا که در فصل گرما هستیم و مردم نیز از وسایل 
محدوده  در  کنند  می  استفاده  بیشتر  سرمایشی 
افزایش  بنابراین  گیرند  می  قرار  مصرف  جریمه 

قیمت چشمگیری شامل حال آنان شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: وزارت نیرو کار غیرقانونی 
و  مجلس  مصوبات  برمبنای  و  دهد  نمی  انجام 
برق  نرخ  افزایش  به  نسبت  وزیران  هیات  مصوبات 
نیرو  وزارت  اقداماتی که  از  یکی  است.  اقدام کرده 
افرادی  برای  برق  کردن  رایگان  بحث  داد  انجام 
دارند  مصرف  ماه  در  ساعت  کیلووات   ۸۰ زیر  که 
زیر  ماهانه  فردی  یک  اگر  یعنی  آورد.  میان  به  را 
این میزان برق مصرف می کند از پرداخت پول آن 

معاف شود. اسم آن را نیز برق امید گذاشتند.
وی افزود: در ابتدا اعام کردند حدود ۳۰ میلیون 
نفر را این طرح دربرمی گیرد بعد ما انتقاد کردیم 
که ما ۵/2۹ میلیون بیشتر کنتور برق نداریم چگونه 
کردند  اعام  بعد  و  گیرد  دربرمی  را  میلیون   ۳۰
من  سپس  گیرد.  دربرمی  را  نفر  میلیون   6 حدود 
شخصا سوال کردم مصرف ماهانه زیر ۸۰ کیلو وات 
ماهی چقدر پول آن می شود که گفتند بین ۴۵۰۰ 
این چه منتی  نیز اعام کردم  تا ۵ هزارتومان من 
کسی  واقعا  اگر  گذارید؟  می  سرمردم  بر  که  است 
محتاج ماهی ۴ یا ۵ هزار تومان پول برق باشد دیگر 

تحت پوشش کمیته امداد است.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  پیشین  رئیس 
اسامی، خاطر نشان کرد: با این مانور تبلیغاتی که 

در پی انتقادهای مردمی به نرخ قبوض برق

عباسی: وزارت نیرو با یک مانور 
تبلیغاتی قیمت برق را باال برد

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی، تاکید کرد: متاسفانه وزارت نیرو با مانور 
برای رایگان کردن  امید  تبلیغاتی اجرای طرح 
نرخ برق مشترکینی که زیر 8۰ کیلووات ساعت 
در ماه مصرف دارند، قیمت برق را افزایش داده 

است.
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به  گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان امروز در جمع 
اینکه  بیان  با  نیرو  وزارت  ستادی  حوزه  کارکنان 
و  آب  در حوزه  شرایط سختی  در  دولت سیزدهم 
برق کار خود را آغاز می کند، اظهار داشت: به رغم 
سال های  در  که  فراوانی  بسیار  و خدمات  تاش ها 
ارائه  به کشور  برق  و  آب  در حوزه  انقاب  از  پس 
این  در  العاده خوبی  فوق  پیشرفت  و  رشد  و  شده 
زمینه رخ داده است، اما در شرایط فعلی زمینه  برای 

انجام یک خدمت بزرگ تر فراهم شده است.
و  جهادی  کار  شعار  با  سیزدهم  دولت  افزود:  وی 
خدمت به مردم کار خودش را آغاز کرده و برنامه 
پیشنهادی ارائه شده به مجلس برنامه ای سنگین و 

خدمتی بزرگ است.
وزارت  کارکنان حوزه ستادی  به  محرابیان خطاب 
نیرو گفت: در همین جا عهد و میثاق می بندیم که 
دوش به دوش همدیگر تاش کنیم تا بتوانیم آب و 

برقی پایدار و مطمئن را به مردم ارائه کنیم.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در دیدار با دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت 
رهبری،  صحبت  محورهای  از  یکی  شد:  یادآور 

خدمت رسانی  رکن  مهم ترین  که  بود  مردم داری 
و  دینی  نگاه  در  مردم داری  است.  دولت  یک  برای 

انقابی، اصل خدمت رسانی است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از محورهای فرمایشات 
است،  ورزی  عدالت  موضوع  رهبری  معظم  مقام 
ایجاد  اسامی،  انقاب  فلسفه  در  کرد:  تصریح 
عدالت بین طبقات مختلف جامعه مدنظر بوده که 
در  و  شده  کسب  موفقیت هایی  بخش ها  برخی  در 
بخشی از حوزه های اقتصادی متاسفانه فاصله زیادی 

با معیارها و شاخص ها داریم.
افزود: محور سوم، موضوع فساد ستیزی  محرابیان 
موضوع  این  بر  رهبری  معظم  مقام  که  است 
با  مبارزه  معنای  به  ستیزی  فساد  داشتند.  تاکید 
مناسب  ساختارهای  و  علمی  عقایی،  روش های 
جهت جلوگیری از مراکز تولید فساد و تولید رانت 
است. یکی از برنامه هایی که به اتفاق همکاران در 
این دوره دنبال خواهیم کرد شناسایی گلوگاه ها و 
مراکزی است که به وسیله آنها تولید فساد می شود. 
در زمینه فساد در عین حالی که با مصادیق مقابله 
شناسایی  را  فساد  تولید  مراکز  می بایست  کنیم، 

کرده و نسبت به حذف آنها اقدام کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت منابع انسانی تاثیرگذار 
گرو  در  سازمان  یک  موفقیت  کرد:  خاطرنشان 
سرمایه های  و  نیروها  بین  متقابل  درک  و  همدلی 

انسانی آن سازمان است.
کار  میثاق  باهم  ما  میثاق  اینکه  بیان  با  محرابیان 
در  نیرو  وزارت  کرد:  اضافه  است،  خدمت رسانی  و 
کشور  و  مردم  به  را  عظیمی  خدمات  سال ها  این 
که  می طلبد  شرایط  امروز  لیکن  کرده،  ارائه  خود 
کمر همت را محکم تر بسته و خدمات خودمان را 
گسترده تر کنیم تا طی زمانی کوتاه شاهد اعتای 

این خدمات باشیم.

وزیر نیرو تاکید کرد

میثاق همگانی برای تامین آب و 
برق پایدار مردم

انسانی  به سرمایه های  نیرو گفت: احترام  وزیر 
با هر اعتقاد و سلیقه یک اصل بوده و مهم این 
است که دل او برای خدمت به مردم و اعتالی 

انقالب و کشور می تپد.

در  نیروگاه ها  سوخت  ذخیره  درصدی   2۵ کاهش 
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  قبلبه  سال  با  مقایسه 
در  مشهدی  رجبی  مصطفی  آقای  صداوسیما؛ 
به  اشاره  با  ملی  دیسپاچینگ  از  نیرو  وزیر  بازدید 
محدودیت های 2۴ روزه تامین برق در زمستان سال 
گذشته افزود: برای جلوگیری از بروز خاموشی ها در 
زمستان امسال باید گاز مورد نیاز نیروگاه ها تامین و 

ذخایر سوخت نیز سریعتر تکمیل شود.

سال   ۱۸ ایران  برق  شبکه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فروپاشی کامل نداشته است گفت: در صورت بروز 
مشکل، شبکه سراسری برق کشور در مدت 2 تا ۳ 
دقیقه بطور کامل از دسترس خارج شده و خاموشی 
درحالی  این  می شود  ایجاد  کشور  در  گسترده 
تا   6 از  بیش  شبکه  دوباره  بازیابی  برای  که  است 
۷ روز زمان نیاز است البته همه تاش صنعت برق 
جلوگیری از این رخ داد خواهد بود، اما برای مواقع 
اضطراری گروه هایی ویژه نیز پیش بینی شده است.
گذشته  روز  اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوی 
بیش از ۴۰۰ مگاوات واردات برق انجام شده ادامه 
 ۷۰۰ تاکنون  برق  مصرف  اوج  شروع  زمان  از  داد: 
انجام شده که بخش عمده ی  برق  واردات  مگاوات 
بوده  آذربایجان  و سپس  ترکمنستان  کشور  از  آن 
میزان  اینکه  به  اشاره  با  مشهدی  رجبی  است. 
واردات می تواند تا ۷ برابر افزایش یابد گفت: واردات 
که  بوده  ساعت  کیلووات  میلیارد   2.2 ما  ساالنه 
دلیل  به  که  است  ترکمنستان  از  آن  عمده  بخش 
تفاهم  جاری،  سال  در  شده  ایجاد  محدودیت های 
نامه ای نیز با کشور آذربایجان امضا کردیم تا سقف 

واردات برق بیشتر شود.
 ۹.۷ سال  در  برق  صادرات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میلیارد کیلو وات ساعت است که ۸۵ درصد از این 
امسال  تابستان  بوده گفت: در  به کشور عراق  رقم 
۱2۰ تا ۱۳۰ مگاوات برق به افغانستان و پاکستان 
برق صادر کردیم و البته صادرات برق به عراق قطع 

شده است.
از  پس  ایران  داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
تولیدبرق و  به لحاظ  انقاب، جز 2۰ کشور جهان 
رتبه ۱۴ و یا ۱۵ کشور به لحاظ ظرفیت نصب شده 
و یک میلیون کیلومتر نیز وسعت شبکه سراسری 

در کشو راست.

کاهش 25 درصدی ذخیره 
سوخت نیروگاه ها در مقایسه با 

سال قبل
اکنون ذخایر  برق گفت: هم  سخنگوی صنعت 
سوخت مایع نیروگاه های کشور، در مقایسه با 
سال قبل, 25 درصد کمتر است که روند تامین 

سوخت باید تسریع شود.
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یادداشت

مدیرعامل ۶5 ساله از رمز موفقیت خود می گوید

لزوم قدردانی از کارکنان و مشتریان
درباره  ما  با  او  است.  آمریکا   )Pinnacle(پیناکل زنجیره ای  هتل های  مدیرعامل شرکت  بری الل، 
درس های زندگی اش صحبت کرد. همچنین توضیح داد که چگونه این درس ها، او را آماده انجام 
وظایف شغلی اش در حوزه دشوار هتلداری کرده است. وی همچنین توصیه هایی درباره استقامت و 
تاب آوری کارآفرینان دارد و در نهایت از اهمیت »قدردانی« در پیشرفت شغلی و شخصی سخن گفت.

متن کامل

چه  شادی،  و  موفقیت  کلید  قدردانی  بری،  نگاه  از 
او  در مسیر شغلی و چه در زندگی شخصی است. 
توضیح می دهد که اگر بتوانیم دالیلی برای قدردان 
بودن بیابیم، شانس بیشتری برای کاهش اضطراب، 
افسردگی و استرس خواهیم داشت. این مساله به ویژه 
برای کارآفرینانی اهمیت دارد که در حوزه هایی مانند 
هتلداری باید نیازها و خواسته های دشوار مشتریان 
بری در ۳۰ سال  را مدیریت کنند؛ کاری که  خود 

گذشته انجام داده است.
 رشد به عنوان یک رهبر کسب وکار

کمک  او  به  مختلف  شغل های  در  بری  تجربه های 
رشد  کسب وکار  رهبر  یک  عنوان  به  تا  است  کرده 
داشته های  و  زندگی  از  بودن  قدردان  برای  او  کند. 
که  زمانی  می پردازد.  خاطراتش  مرور  به  کنونی اش 

فقط ۱۳ سال داشت، روحیه کارآفرینی را در خود 
پیدا کرد و به فروش پوشاک مردانه در مغازه پدرش 
در زامبیا پرداخت. او پس از جذب ذهنیت کسب وکار 
پدرش، در دوران جوانی شروع به تحصیل در رشته 
پزشکی کرد. نقل مکان به اسکاتلند و گذراندن پنج 

سال چالشی، الزمه این تصمیم بود.
اکنون پس از ۵۰ سال، بری تجربه اقامت، تحصیل 
و کار در چند کشور را دارد و در حوزه های مختلفی 
مانند پزشکی، اماک و هتلداری کار کرده است. او به 
عنوان مدیرعامل هتل های زنجیره ای پیناکل، قدردان 
تمام کسانی است که با تاش هایشان در این سال ها 
مسافرخانه  یک  از  او  کسب وکار  که  شده اند  باعث 
محقر به شرکتی چندهتله و پررونق رشد کند. بری 
به چالش کشیده  را  کاری اش خود  دوران  تمام  در 
که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  است.  کرده  رشد  و 
برده  از زندگی شغلی و شخصی خود لذت  همواره 
کسب وکار،  رهبران  از  بسیاری  که  حالی  در  است. 
شغل خود را مانند مسوولیتی سنگین )و حتی مانند 
معیشت  امرار  برای  باید  که  یک چک لیست دشوار 
خانواده شان تحمل کنند( می دانند، بری الل اغلب 
یکدیگر  الهام بخش  را  شخصی اش  و  شغلی  زندگی 
یافته است. او کارآفرینان را تشویق می کند که به این 
پرسش ها بیندیشند: »کار چیست و زندگی چیست؟ 
چطور می توان یکی از آنها را بدون دیگری داشت؟« 

اعتقادش آن است که »باید مسوولیت پذیر باشیم و 
درک کنیم که برای شاد بودن در زندگی نمی توانیم 

از یکی از آنها به خاطر دیگری چشم پوشی کنیم.«
 درس های زندگی

مدیرعامل شرکت هتلداری پیناکل درس های زندگی 
و اصول کاری خود را در ۱2 مورد خاصه می کند: 
سخت کوشی و تاب آوری در مقابل مشکات، قدردان 
بودن،  مسوولیت پذیر  و  منظم  تمرکز،  حفظ  بودن، 
پذیرفتن مسوولیت به اندازه توان و اجازه ندادن به 
خارج شدن حجم کارها از میزان توانایی، مراقبت از 
اطرافیان، احترام مساوی به همه، مهربان و دلسوز و 
بودن حتی هنگام  تعامات، صادق  بودن در  صریح 
خودپسندی  حس  مهار  پیام ها،  دشوارترین  انتقال 
و بی تفاوتی، تاکید بر تعالی و کیفیت و در نهایت، 

پیشبرد کسب وکار با صداقت و شرافت.
 استقامت و تاب آوری

حوزه گردشگری و هتلداری، یکی از آسیب پذیرترین 
بخش های اقتصادی در همه گیری کرونا بود. با این 
حال، شرکت هتلداری بری همان طور که بحران مالی 
جهانی سال 2۰۰۸ را به خوبی پشت سر گذاشت، 
عبور  رمز  او  است.  آورده  تاب  هم  را  اخیر  شرایط 
او  آمادگی می داند.کسب وکار  را  دوره های سخت  از 
روز  تمام ۷  در  و  نیازمند خدمت رسانی 2۴ ساعته 
چنین  مستمر  اداره  است.  سال  هفته   ۵2 و  هفته 
کسب وکاری و حفظ دائمی سطح باالی خدمات به 
اندازه کافی چالش برانگیز است. بازسازی و نوسازی 
ادواری هتل ها که گاهی بین ۵ تا 2۵ هزار دالر برای 
هر اتاق هزینه دارد، شرایط را دشوارتر هم می کند. 
اضطراری  صندوق  یک  بری،  شرکت  حال،  این  با 
تنها  نه  دارد.او  بحران هایی  چنین  از  عبور  برای 
آمادگی برای بحران ها را الزم می بیند، بلکه آنها را 
فرصتی برای بازنگری و اصاح عملیات شرکت ها و 

البته سرمایه گذاری های جدید می داند: »ابهام درباره 
آینده، همواره در پی بحران ها پدید می آید. در چنین 
تعدیل  یا  هزینه ها  کاهش  دنبال  به  همه  شرایطی 
نیرو و تعطیلی کسب وکارشان هستند، اما برای من، 
افزایش  و  جدید  سرمایه گذاری های  زمان  بهترین 
اماک شرکت است. با آنکه نمی دانیم چنین بحرانی 
چه مدت ادامه خواهد یافت، به شهود و احساسات 
خود تکیه می کنم. زمانی که مصمم باشم، کارم را 

می توانم انجام دهم.«
او برای استقامت و تاب آوری، تحصیات دانشگاهی 
که  دارد  اعتقاد  عوض،  در  نمی داند.  الزم  را 
کارآفرینانی)فارغ از تحصیات خود(  به اهداف خود 
دست می یابند که شکست ها و ناکامی هایشان را به 
چشم درسی جدید ببینند. هر چالش و شکست باید 
مرحله ای از یادگیری دانسته شود. کارآفرینان موفق، 
سرسختی ذهنی خود را همان گونه تقویت می کنند 
تمرین  طریق  از  می کنیم:  تقویت  را  ماهیچه ها  که 
مهارت ها و کار کردن روی تصور شخصی از موفقیت.

 مراقبت از اطرافیان
که  است  شده  متوجه  فعالیتش  سالیان  طی  بری 
که  می کند  زمانی کسب  را  واقعی  لذت  و  قدردانی 
خود را متعهد به شرکت و مراقبت از اطرافیان خود 
عنوان  به  که  سنگینی  مسوولیت  رغم  به  او  بداند. 
بنیان گذار هتل های پیناکل دارد، همواره مراقب بوده 
که مسائل کاری به زمان ارزشمند همسر و پسرش 
آسیب نزند. او اکنون در دهه هفتم زندگی اش، ساعات 
کمتری را صرف کار می کند که بخشی از آن به لطف 
این موضوع است که مجموعه شرکتش را به نحوی 
ساخته است که بتواند بدون حضور مستمر او هم با 
همان کیفیت به فعالیت ادامه دهد. بری به جز لذت 
بردن از نقش جدید خود به عنوان پدربزرگ خانواده 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3794016-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

بَرِد شیر )شیر سنگی( نماد باشکوه ایل بختیاری

https://www.irna.ir/photo/84367407/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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