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دبیر محترم سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت همسر برادر بزرگوارتان 
و  درجات  علو  مرحومه  آن  برای  نموده،  عرض  تسلیت  را 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

درخواست وزارت نیرو از وزارت بهداشت برای 
واکسیناسیون بخش خصوصی صنعت برق

به دنبال پیگیری های سندیکا، معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت نیرو طی نامه ای از معاون بهداشت و سخنگوی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی درخواست کرده است برای تخصیص سهمیه واکسن کرونا به شرکت های عضو سندیکا، اقدام گردد.

فهرست

بـرای  ایـران  بـرق  صنعـت  سـندیکای  پیگیری هـای  دنبـال  بـه 
تخصیـص واکسـن کرونـا به فعاالن بخـش خصوصی ایـن صنعت از 
طریـق وزارت نیـرو، معاون حقوقی و پشـتیبانی ایـن وزارتخانه  طی 
نامـه ای از معـاون بهداشـت و سـخنگوی وزارت بهداشـت درمـان و 
آمـوزش پزشـکی درخواسـت کـرده اسـت بـرای تخصیص سـهمیه 

واکسـن کرونـا بـه شـرکت های عضـو سـندیکا، اقـدام گردد. 
در ایـن نامـه ضمن اشـاره بـه مکاتبات سـندیکا با معـاون وزیر نیرو 
در امـور بـرق و انـرژ )تصویـر نامـه سـندیکا بـه مهنـدس حائـری( 
در شـرکت های  شـاغل  کارکنـان  قرارگیـری  بـر ضـرورت  مبنـی 
سـازنده، پیمانـکار و مشـاور و بازرگانی عضو سـندیکای صنعت برق 
در اولویـت تزریـق واکسـن، از علیرضـا رئیسـی سـخنگوی وزارت 
بهداشـت درخواسـت شـده اسـت بـا توجـه بـه نیـاز حیاتی کشـور 

بـه تـداوم خدمت رسـانی در حـوزه بـرق و انـرژی و لـزوم همـکاری و 
همراهـی اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایران بـا شـرکت های تابعه 
وزارت نیـرو در راسـتای تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار بـرای آحـاد 
جامعـه در اقصـی نقـاط کشـور، بـا درخواسـت ایـن نهاد صنفـی برای 

واکسیناسـیون موافقـت و اقدامـات الزم انجـام شـود. 
شـایان ذکـر اسـت در راسـتای همیـن پیگیری هـا بـرای تخصیـص 
واکسـن کرونا به کارکنـان بخش خصوصی صنعت، سـندیکا همچنین 
درنامـه ای از معـاون بهداشـت و سـخنگوی وزارت بهداشـت درمـان و 
آموزش پزشـکی درخواسـت کرده اسـت با تخصیص سـهمیه واکسـن 

بـه شـرکت های عضـو سـندیکا، موافقـت کنند.  
در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه در شـرایط کرونـا یکـی از مهم تریـن 
کشـور،  انـرژی  بخـش  دسـت اندرکاران  و  حاکمیـت  دغدغه هـای 

به دنبال پیگیری های سندیکا برای تخصیص واکسن به شرکت های عضو صورت گرفت؛

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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ادامه از صفحه قبل 
تمامـی  بـرای  پایـدار  بـرق  تامیـن  از  اطمینـان 
مشـترکان به ویـژه بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی 
و صنایـع تولیدکننـده کاالهـای درمانی، بهداشـتی 
در  شـاغل  کارکنـان  اسـت.  جامعـه  مصرفـی  و 
شـرکت های سـازنده تجهیزات، پیمانکاران توسـعه 
و نگهداری شـبکه و شـرکت های مهندسـی مشـاور 
و بازرگانـی صنعـت بـرق خـط مقـدم تحقـق ایـن 
مهـم بـوده و به دلیـل نیاز حیاتی کشـور بـه تداوم 
خدمت رسـانی در حـوزه بـرق و انـرژی همـراه بـا 
کارکنـان بخـش دولتـی کشـور، به طور مسـتمر در 
محیط هـای کارگاهـی حضـور دارنـد و یـا در حـال 
سـفر بـه مناطـق مختلـف کشـور بـرای پیشـبرد 
اینـرو  از  می باشـند.  صنعـت  ایـن  پروژه هـای 
کارکنـان شـاغل در بخش خصوصـی صنعـت بـرق 
نیـز بـه شـدت در معـرض ابتـا بـه ویـروس کرونا 
قـرار دارنـد و بـه همین علـت نیز بخـش خصوصی 
صنعـت بـرق تاکنـون تعـداد زیـادی از کارکنـان 
متخصـص و خدمتگـزار خود را از دسـت داده  اسـت. 
در ادامـه تاکیـد شـده اسـت کـه بـا توجه بـه آغاز 
و  تابعـه  شـرکت های  کارکنـان  واکسیناسـیون 
وابسـته وزارت نیـرو و سـایر نهادهـای دولتـی در 
بخـش خصوصـی  برحـق  انتظـار  سراسـر کشـور، 
آن اسـت کـه بـه مـوازات ایـن موضوع، سـهمیه ای 
نیـز بـرای تزریق واکسـن بـه کارکنان سـازندگان، 
پیمانـکاران، مهندسـان مشـاور و بازرگانـی صنعت 
بـرق کـه تامین کننـدگان کاال و خدمـات این حوزه 
بـه شـمار می رونـد، در نظر گرفته شـود.  سـندیکا 
در پایـان ایـن نامه آمادگی خـود را جهت همکاری 
در تهیـه فهرسـت کارکنـان شـرکت های سـازنده، 
پیمانکار، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانی و 
معرفـی آنهـا بـه مراکـز درمانـی اعـام کرده اسـت.
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متن کامل

بانکی دانشگاه  یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق 
گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  )ع(  صادق  امام 
انجام  شناسی  آسیب  و  گرفته  صورت  بررسی های 
شده نشان می دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که 
بین تسهیات گیرندگان و بانک ها شکل می گیرد، 
ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام های بانکی و 
اختاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که 
البته معموالً تسهیات گیرندگان به بخش عمده ای 

از اطاعات تسهیاتی خود دسترسی ندارند.
به  حاضر  بانک ها  برخی  حال  عین  در  افزود:  وی 
بانکی که توسط  الزام آور  به قواعد آمره و  تمکین 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اباغ می شوند، 
نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر 

به اختاف بین طرفین می شد.
این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای 

حتی  یا  و  بانکی  قراردادهای  امضای  عدم  و  جعل 
همه  حل  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  آنها  مفقودی 
توسط  دقیقی  بررسی های  شده،  ذکر  مشکات 
و  گرفت  صورت  پژوهشی  و  مطالعاتی  گروههای 
امام صادق )ع(  بانکی دانشگاه  نهایتاً هسته حقوق 
کمیسیون  دانشگاهی،  اساتید  با  مشورت  از  پس 
و  بازرگانی  اتاق  اعضای  برخی  بانک ها،  حقوقی 
خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای 
قراردادهای  شدن  شفاف  هدف  با  را  تسهیاتی 

موجود بانکی به مجلس شورای اسامی ارائه کرد.
پیشنهاد  این  از  بخشی  به تصویب  اشاره  با  مرادی 
بر  نظارت  و  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  در 
سیاست های اصل ۴۴ و طرح قریب الوقوع این طرح 
در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر 
اقتصادی  کمیسیون  وقت  رئیس  نایب  خاندوزی 
رساندیم  تصویب  به  ویژه  کمیسیون  در  مجلس 
بهبود  قانون  به   ۳۱ ماده  عنوان  به  شده  مقرر  که 
کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰  و  مستمر محیط کسب 
به دغدغه وزیر  توجه  با  اضافه شود؛ در عین حال 
احتماالً  موضوع،  این  خصوص  در  اقتصاد  محترم 
حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی 
بانکی  الکترونیکی  قراردادهای  سامانه  اجرای  برای 

آغاز خواهد شد.
و  کرد  اشاره  طرح  این  جزئیات  به  ادامه  در  وی 
گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق 
الذکر »بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه 
فراهم  ضمن  قانون،  این  شدن  االجرا  الزم  از  پس 
اجرایی ثبت  نامه  آئین  کردن زیرساخت های الزم، 
اباغ  را  بانکی  تسهیات  قراردادهای  الکترونیکی 
سامانه  موجود،  ظرفیت های  از  استفاده  با  و  کرده 
هر  دسترسی  امکان  با  را  تسهیات  قراردادهای 
خود  تسهیات  اطاعات  به  گیرنده  تسهیات 

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تحول بزرگ در حوزه بانک/
قرارداد وام  بانکی الکترونیکی 

می شود
کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه 
قراردادهای تسهیالت بانکی خبر داد و گفت: این 
امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و 
بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را 

حل خواهد کرد.

قراردادهای  الکترونیکی  ثبت  شرایط  و  کند  ایجاد 
ضمانت،  جمله  از  وابسته  قراردادهای  و  تسهیات 
ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، 
صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با 

تسهیات را فراهم کند.«
این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه 
پس از الزم االجراشدن این قانون، دریافت هرگونه 
بانک ها  توسط  تسهیات  با  مرتبط  قانونی  وجوه 
هزینه  کارمزد،  قبیل  )از  اعتباری  مؤسسات  و 
در  غیره(  و  التزام  وجه  سود،  اصل،  کارشناسی، 
صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، 
گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل 
از این قانون تسهیات دریافت کرده اند در تبصره 
قراردادهای  خصوص  »در  است:  آمده  ماده  این   ۱
قانون  این  االجرا شدن  از الزم  قبل  که  تسهیاتی 
منعقد شده است، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا 
سایر متعهدین ذی ربط در شعبه )ولو بدهی تسویه 
شده باشد(، یک نسخه از قرارداد و اطاعات کامل 
آنها  به  را  اقساط  جدول  جمله  از  مزبور  تسهیات 

ارائه نمایند.«
مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای 
االجرا  الزم  از  پس  سال  دو  حداکثر  را  تسهیات 
اول  گام  در  گفت:  و  کرد  عنوان  قانون  این  شدن 
اجرایی  نامه  آئین  اباغ  برای  ماه   ۶ مرکزی  بانک 
ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیاتی فرصت دارد 
سامانه های الزم  کلیه  باید  بعد  ماه  تا ۱۸  نهایتاً  و 

برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
وی با اشاره به تدابیر قانونی الزم برای حل مشکات 
مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای 
اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی 
این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره 2، »بانک ها 

مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی 
تسهیات  از  اعم  مشتریان  که  نمایند  اتخاذ  را 
صفحه  به  ورود  با  راهنین  و  ضامنین  گیرنده، 
به  دسترسی  امکان  بانک،  درگاه  در  خود  شخصی 
تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیاتی خود را 
داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها 
به صورت کاغذی به تسهیات گیرندگان تسلیم و 
رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده ی 

شعبه نگهداری شود.«
جدید  قراردادهای  وضعیت  به  بانکی  مدرس  این 
و گفت:  اشاره کرده  فیزیکی  قراردادهای  تکلیف  و 
بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از الزم 
قرارداد  هرگونه  شدن  نافذ  قانون،  این  االجراشدن 
تسهیات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری موکول 
به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این 
اجراییه،  صدور  نظیر  مربوط  امور  مبنای  سامانه 
و  حساب  تسویه  تهاتر،  وجه،  مطالبه  دادخواست 
مراجع  کلیه  و  است  بانک  سوی  از  قرارداد  امهال 
قانونی موظفند صرفاً این اطاعات را مالک و مبنای 

اقدام قرار دهند.«
مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای 
آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی 
مواجه شده  با شکست  اجرا  دلیل عدم ضمانت  به 
اجرای  عدم  برای  سنگینی  اجرای  ضمانت  اند، 
آن،   ۴ تبصره  اساس  بر  و  شده  گرفته  نظر  در  آن 
»متخلفین از مفاد این ماده )ماده ۳۱ وتبصره های 
آن( و از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم 
از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی عاوه 
بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب 
پنجم  کتاب   ۵۷۶ ماده  در  مقرر  مجازات  به  مورد 
مجازات های  و  )تعزیرات  اسامی  مجازات  قانون 
از  ممنوعیت  یا  و   2/۳/۱۳۷۵ مصوب  بازدارنده( 

https://www.mehrnews.com/news/5299174/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

خاموشی در زمستان هم ادامه 
دارد؟

درصدی   3۰ کاهش  از  نفت  وزیر  گذشته  روز 
ذخیره سوخت نیروگاه ها و تالش برای افزایش 
ذخیره سوخت مایع آن ها خبر داد که همین 
موضوع نگرانی هایی را برای تامین برق زمستان 

به وجود آورده است.

اوجی گفته سال  آنطور که جواد  ایسنا،  به گزارش 
گذشته در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون 
مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با محدودیت 
و  نیروگاهی  بخش  و  صنایع  به  طبیعی  گاز  ارسال 
امسال  شد.  جبران  مایع،  سوخت  کردن  جایگزین 
باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی رقم 
بخش های  در  مصرف  و  داشت  نخواهیم  اضافه ای 
پارسال  به  نسبت  هم  نیروگاهی  و  صنایع  خانگی، 
پیش بینی  می شود،  روبه رو  درصدی   ۱۰ افزایش  با 
می کنیم در فصل سرد سال )دی و بهمن ماه( روزانه با 
2۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه رو شویم که 

طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی با سوخت مایع، 
سعی می کنیم هموطنان مان دچار مشکل نشوند.

گاز  مترمکعب  میلیون   2۶۰ روزانه   وی  گفته  به 
طبیعی به نیروگاه ها تحویل داده می شود و  امید می 
با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین  رود 
بخش  گاز  زمستانی  سوخت  تأمین  در  را  چالش 

خانگی داشته باشیم.
خاموشی  وقوع  احتمال  به  نفت  وزیر  های  صحبت 
های زمستان قوت بخشید، هرچند که از چند ماه 
مورد  در  را  هشدارهایی  برقی   مسووالن  نیز  پیش 
خاموشی های زمستان داده بودند، مصطفی رجبی 
مشهدی- مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
برای جلوگیری  اقدامات صورت گرفته  در خصوص 
از خاموشی در کشور، به ایسنا گفت: اولویت اصلی 
وزارت نیرو استفاده از سوخت گاز برای تولید برق 
اما در شرایطی که سوخت گاز به هر دلیلی  است، 
داریم که  نیروگاه ها  را در  امکان  این  محدود شود 
از سوخت دوم که سوخت مایع است استفاده کنیم.

که  صورتی  در  ما  مخازن  قطعا  اینکه  بیان  با  وی 
و  رسید  خواهد  حداقل  به  مشکات  شوند  تکمیل 
امیدواریم که روند پر شدن مخازن نفت گاز و نفت 
کوره در نیروگاه ها با سرعت انجام شود، ادامه داد: 
البته در حال حاضر باتوجه به مذاکراتی که با وزارت 
تا  است  گرفته  کار سرعت  این  گرقته  نفت صورت 
را  برق  تولید  برای  کافی  آمادگی  سرما  فصل  برای 

داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا 
سوخت  از  توانند  می  ترکیبی  سیکل  های  نیروگاه 
ها  نیروگاه  همه  قطعا   گفت:  کنند،  استفاده  مایع 
امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، نیروگاه های 
سیکل ترکیبی از سوخت گاز که سوخت اصلی آن ها 
است استفاده می  کنند و در صورتی که گاز محدود 

از سوخت  تا  دارد  امکان وجود  این  یا قطع شود  و 
گازوئیل برای تولید برق استفاده شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه ها، 
اظهار کرد: تعمیرات نیروگاه ها از هم اکنون آغاز شده 
است و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی پیش برود، 
تعمیرات  فراهم کنیم که در  را  باید شرایطی  قطعا 
نیروگاهی خللی به وجود نیاید تا انشاهلل برای تابستان 
و  برسد  اتمام  به  ها  نیروگاه  تعمیرات  آینده  سال 

نیروگاه ها با تمان توان در مدار باشند.
زمستان،  در  ها  خاموشی  احتمال  در خصوص  وی 
گفت: زمستان سختی خواهیم داشت دلیل آن هم 
گاز  زمستان سال گذشته مصرف  در  که  است  این 
اعمال  به  منجر  و  یافت  افزایش  خانگی  بخش  در 
محدودیت جدی در تامین سوخت نیروگاه ها شد، 
اگر مخازن سوخت  مایع سریعتر تکمیل و سهمیه 
مشخص شده  گاز نیروگاه ها نیز تحویل داده شود، 
سر  پشت  را  زمستان  حداقلی  مشکات  با  انشاهلل 
خواهیم گذاشت و تمام تاش ما نیز این است که 

زمستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته  باشیم

محسن طرز طلب - مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی نیز چندی پیش درباره میزان آمادگی 
نیروگاه ها به ایسنا گفت: هر هفته و یا هر دو هفته 
نفت  با بخش های مختلف وزارت  را  یکبار جلساتی 
برگزار می کنیم و در حال انجام هماهنگی هستیم 
که در زمستان پیش رو با مشکل مواجه نشویم و یا 

میزان مشکات بسیار کم باشد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی نیروگاه ها، اظهار کرد: 
درحال پر کردن ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها هستیم 
شدیم  مواجه  گاز  فشار  افت  با  زمستان  در  اگر  تا 
بتوانیم از سوخت مایع استفاده کنیم. امیدواریم در 
زمستان خاموشی نداشته باشیم، برنامه ریزی ها از یک 

ماه پیش آغاز شده تا ان شااهلل مشکلی ایجاد نشود و 
یا اگر مشکلی به وجود آمد محدود باشد.

احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان وجود دارد
رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز ماه 
گذشته  به ایسنا گفت: احتمال وقوع خاموشی ها در 
اکنون در تاش  از هم  اما  دارد  زمستان هم وجود 
فاصله  موضوع  این  از  مدیریت  اعمال  با  تا  هستیم 

بگیریم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تامین برق 
سال آینده، اظهار کرد: برنامه ریزی برای تامین برقی 
یک مساله پیوسته بوده و از هم اکنون بحث تامین 
برق سال آینده و پیش بینی مصرف برای سال آینده 
و سال های آتی در حال انجام است، همینطور برای 
زمستان امسال نیز برنامه ریزی تامین برق را از هم 
اکنون آغاز کردیم چراکه ممکن است مصرف گاز در 
بخش خانگی محدودیت های سال گذشته در صنعت 
برق را منجر شود که در حال برنامه ریزی برای این 

مساله هستیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه با وزارت 
سوخت  کرد:  اظهار  هستیم،  مذاکره  حال  در  نفت 
های مایع درحال بارگیری هستند و این ظرفیت ها 
تکمیل می شود، این مساله جزو برنامه های وزارت 
برق  تخصصی  مادر  شرکت  از سمت  که  بوده  نیرو 
مشکل  شاهلل  ان  تا  است  پیگیری  حال  در  حرارتی 

خاصی برای زمستان ایجاد نشود.
زمستان  در  انرژی  بحران  افزود:  مهر  رخشانی 
اختصاص به یک کشور و منطقه ندارد و اگر بخش 
های تامین کننده انرژی مثل سوخت مایع و گاز و 
این  در  مشکلی  و  نکنند  عمل  نیرو سنکرون  زارت 
هایی  محدودیت  است  ممکن  آید  وجود  به  زمینه 
اعمال شود اما در تاش هستیم که این اتفاق نیفتد.
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به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، بر اساس اعام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در این 
مدت 2۵۳ معامله به حجم ۱۵2۱ مگاوات انجام شده است.

بنابر این گزارش، ارزش مجموع معامات انجام شده در تاالر معامات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی 
تاکنون ۱۸ هزار و 2۴۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال با حداکثر قیمت معامله شده که 2۴ میلیون و 2۷۳ 

هزار ریال بر کیلووات ساعت بوده است.
تاکنون ۴۱۹۰ مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه به سازمان بورس معرفی شده که 2۶۶۹ 
مگاوات هنوز خریداری نشده و این در حالی است که اکنون ۶۰۷ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه وجود 

دارد. 
این گزارش حاکی است، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد 
قراردادی مشترکان موجود صادر می شود. واحد  یا کاهش قدرت  و  اتکای جدید  قابل  نیروگاهی  ظرفیت 
به مدت  نیروگاهی  کیلووات ظرفیت مطمئن  تدارک یک  تعهد  معرف  که  است  کیلووات  گواهی ظرفیت 

نامحدود است.

میزان معامالت اوراق گواهی ظرفیت اعالم شد؛

معرفی 243 مشترک دریافت گواهی ظرفیت به بورس انرژی
از آغاز عقد قراردادهای گواهی ظرفیت )بهمن سال 98( تاکنون، 243 مشترک برای دریافت این 

گواهی به شرکت بورس انرژی معرفی شدند.

فریدون عباسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت به راهکارهای جلوگیری از قطعی برق و 
گاز در زمستان پیش رو اشاره کرد و گفت: اگرچه 
به  مردم  از  دریافتی  برق  و  آب  پول  گذشته  در 
به خزانه  ابتدا  نمی رسید چراکه  نیرو  وزارت  دست 
هدفمندی  سازمان  حساب  به  آن  از  پس  و  واریز 
را  این سازمان پول مذکور  واریز می شد و  یارانه ها 
گرفت  تصمیم  مجلس  نمی داد،  نیرو  وزارتخانه  به 
پول آب و برق دریافتی از مردم مستقیما از خزانه 
به دست وزارت نیرو برسد چراکه این تصمیم غلط 
منجر به عدم ترمیم شبکه های آب و برق در طول 
سالیان گذشته شده است، اما با این مصوبه مجلس 
وزارت نیرو می تواند در راستای ترمیم شبکه ها قدم 
باال  نیروگاه ها  راندمان  مرور  به  نتیجه  در  بردارد 
رفته و مطابق ظرفیت موجود خود تولید برق کنند 
پایین  راندمان  برق  کمبود  دالیل  از  یکی  بنابراین 

نیروگاه ها است.
نمی توان مشکل کمبود برق را در آینده نزدیک حل 

کرد/راهکار؛ واردات در اوج مصرف
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای 

ماه های  در  برق  قطعی  دالیل  به  اشاره  با  اسامی 
اخیر، افزود: گرم شدن زودهنگام هوا فعالیت زودتر 
از موعد چاه های کشاورزی و استفاده بیشتر مردم 
از وسایل سرمایشی را به دنبال داشت که نتیجه آن 
کمبود برق و خاموشی های اخیر بود. در حالی که 
مشکل کمبود آب نیز سبب شده نیروگاه های برق-
آبی نتوانند وارد مدار شوند، با این اوصاف نمی توان 
مشکل کمبود برق را در آینده نزدیک حل کرد مگر 
آنکه در اوج مصرف اقدام به واردات برق و مدیریت 

مصرف کنیم.
وی همچنین به راهکارهای مقابله با کمبود گاز در 
در سنوات  اگرچه  و گفت:  اشاره کرد  نیز  زمستان 
در  خانگی  مصارف  افزایش  با  توجه  با  گذشته 
گاز  تا  می شد  قطع  برق  نیروگاه های  گاز  زمستان، 
سوخت ها  دیگر  با  نیروگاه ها  و  نشود  قطع  خانگی 
مانند گازوئیل و مازوت کار خود را پیش می برند، 
است  گران  گازوئیل  مانند  سوختی  که  آنجا  از  اما 
ترجیح  مسئوالن  دارد  وجود  آن  صادرات  امکان  و 
می دهند آن را صادر کنند تا به نیروگاه ها بدهند، 
روی  مازوت  سوخت  به  نیروگاه ها  دلیل  همین  به 
شاهد  گذشته  سال  که  طور  همان  اما  می آورند 
به  مازوت  سوختن  با  هم  افراد  سری   یک  بودیم؛ 
می کنند  مخالفت  کرده  ایجاد  آلودگی های  دلیل 
باید  اکنون  که  می شود  مطرح  سوال  این  بنابراین 

چه کرد؟
باید سوخت مازوت را استاندارد کرد

از  بسیاری  و  بنده  زعم  به  داد:  ادامه  عباسی 
کرد؛  استاندارد  را  مازوت  سوخت  باید  کارشناسان 
در  آالینده های موجود  دیگر  و  باید گوگرد  درواقع 
مازوت  و  کرد  جدا  پاالیشگاهی  فرآیند   در  را  آن 

استاندارد را تحویل نیروگاه ها داد.
در  که  آنجا  از  داد:  توضیح  مجلس  نماینده  این 

عباسی تشریح کرد:

راهکار رفع کمبود گاز و 
برق؛ واردات در اوج مصرف و 

مدیریت مصرف
"مدیریت  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
مصرف" را ارزان ترین و کوتاه ترین مسیر برای 
مقابله با کمبود برق و گاز دانست و بر ضرورت 
استانداردسازی سوخت مازوت با هدف استفاده 
برای  زمستان  در  سوخت  این  از  نیروگاه ها 

جلوگیری از قطعی برق و گاز تاکید کرد.

متن کامل
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تمدید  و  صدور  برای  معطلی  ۹۰روز  صحنه  پشت 
کارت بازرگانی چیست؟ بیش از یک سال از واگذاری 
اتاق  از  کارت بازرگانی  تمدید  و  به صدور  مربوط  امور 
فعاالن  هنوز  اما  می گذرد  صمت  به وزارت  بازرگانی 
اقتصادی با مشکات متعددی برای دریافت آن روبه رو 
هستند. انباشت مشکات صدور و تمدید کارت بازرگانی 
باعث شده به دنبال تغییر وزیر صمت، فعاالن اقتصادی 
خواهان اصاح شرایط کنونی شوند. امروز بخش زیادی 
به سامانه  کارت بازرگانی  و صدور  تمدید  از مشکات 
جامع تجارت گره خورده است؛ سامانه ای که قرار بود 
برای تسهیل تجارت طراحی و بهره برداری شود، اما 

امروز منجر به کند شدن نبض تجارت شده است.

گزارش معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران از دالیل 
9۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

ُکند کردن نبض تجارت با 
بوروکراسی

معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران به احصای 
مشکالت پیرامون تمدید و صدور کارت بازرگانی 
پرداخته است؛ مشکالتی که عمالً قاتالن زمان 
و خطاهای  بوروکراسی  تجارت هستند.  طالیی 
آیین نامه  به  التزام  عدم  کنار  در  سیستمی، 
اجرایی صدور و تمدید کارت  بازرگانی در سامانه 
جامع تجارت، پروسه کاری را از دو هفته به سه 

ماه افزایش داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از روزنامه 
دنیای اقتصاد، معاونت کسب و کار اتاق تهران به دنبال 
به احصای  اقتصادی  فعاالن  گایه های  و  مراجعه 
کارت بازرگانی  صدور  و  تمدید  پیرامون  مشکات 
»استعام  مشکات  از  این  یکی  است.  پرداخته 
کد پستی از سایر سامانه های دولتی« است. شاید  این 
موضوع بسیار ساده  باشد، اما عما استعام کدپستی 
به  یک معضل بزرگ برای فعاالن اقتصادی بدل شده، 
به نحوی که پروسه صدور و تمدید را نه تنها کند، بلکه 

گاهی اوقات متوقف کرده است.
تهران،  اتاق  کار  و  کسب  معاون  حاجی پور،  هومن 
بررسی  پیرامون  معاونت  گزارش  این  آخرین  درباره 
کارت بازرگانی  تمدید  و  صدور  از  ناشی  مشکات 
به طور  اقتصادی  فعاالن  امروز  متاسفانه  می گوید: 
با مشکات متعددی درباره صدور و تمدید  مستمر 
کارت بازرگانی مواجه هستند؛ مشکاتی که برای حل 
آن ما در گام نخست به بررسی آن پرداختیم و در گام 
دوم قصد داریم آن را در شورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی ارائه کنیم.
به گفته حاجی پور، در حال حاضر دریافت مدارک و 
اطاعاتی غیر از مدارکی که در آیین نامه اجرایی صدور 
کارت بازرگانی وجود دارد، در کنار تفسیرهای جدید از 
 این  آیین نامه منجر به هدر دادن وقت فعاالن اقتصادی 

و تحمیل هزینه های غیرقانونی به آنها شده است.
پیشتر نیز روزنامه دنیای اقتصاد درباره مشکات فعاالن 
اقتصادی در مواجه با سامانه جامع تجارت در جریان 
براساس  بود.  نوشته  کارت بازرگانی  صدور  و  دریافت 
گزارش های پیشین نیز بوروکراسی حاکم و خطاهای 
سیستمی در کنار عدم التزام به آیین نامه اجرایی صدور 
و تمدید  این کارت ها در سامانه جامع تجارت باعث 
در  امور  هفته ای  این  دو  حداکثر  پروسه  بود  شده 
وزارت صمت  در  به نزدیک سه ماه  بازرگانی  اتاق های 

افزایش یابد؛ روندی که امروز کم و بیش ادامه دارد و 
»ایست به تجارت« را رقم زده است.

 چالش اول
براساس گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، اولین 
چالش پیش روی فعاالن اقتصادی برای دریافت و صدور 
دیپلم  مدرک  حداقل  »داشتن  عنوان  کارت بازرگانی 
متوسطه« است. اگرچه فراهم کردن امکان استعام 
مدارک دانشگاهی بسیار مطلوب است، اما عدم امکان 
استعام برخط مدرک دیپلم، موضوعی است که برای 
متقاضیان دارای مدرک دیپلم چالش برانگیز شده و 

موجب طوالنی شدن زمان شده است.
 چالش دوم

اجرای  آیین نامه  مشکات  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
محل  عدم پذیرش  کارت بازرگانی،  تمدید  و  صدور 
کسب به نام یکی از سهامداران در شرکت های حقوقی 
است. بر اساس  آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی، 
»داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا 
استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی 
از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی و داشتن 
محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری 
دارای شناسه رهگیری برای اشخاص حقیقی« یکی از 
بندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی است. براساس 
 این بند، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از 
ملکی یا استیجاری به نام شرکت یا یکی از سهامداران 
عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی 

برای اشخاص حقوقی است.
اما در حال حاضر، برخاف همین بند، سامانه جامع 
قبول  را  شرکت  به نام  صرفا  کسب  محل  تجارت، 
می کند و چنانچه به نام یکی از سهامداران عمده باشد، 
در یک برخورد غیرقانونی، درخواست متقاضی پذیرفته 
نمی شود. در ضمن در همین بند از  آیین نامه، مطرح 
با موقعیت اداری اعم از  شده: »داشتن محل کسب 

ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور 
کارت بازرگانی است.« طبق تبصره  این بند قانونی نیز 
»بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز  این 
شرایط الزامی است«. اما به گزارش معاونت کسب و کار 
اتاق تهران، سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل 
کسب )استعامی از سامانه اماک و اسکان وزارت راه 

و شهرسازی( را به عنوان مدرک مثبته تلقی می کند.
اما چند چالش دیگر  از  آیین نامه  این تفسیر جدید 
به دنبال دارد. اول  اینکه اعطای  این امتیاز دولتی به 
 بنگاه های اقتصادی خاف قانون تسهیل رقابت و منع 
»باتوجه  می کند،  تاکید  گزارش  است.  این  انحصار 
به محدودیت تعداد اماک با کاربری اداری، اعطای  این 
امتیاز دولتی به بنگاه های اقتصادی مستقر در  اینگونه 
اماک، مخالف نص صریح یکی از مواد قانون تسهیل 

رقابت و منع انحصار است.«
درضمن از آنجایی که استعام کاربری اداری براساس 
اطاعات سامانه اماک و اسکان وزارت راه و شهرسازی 
ملزم  را  بنگاهداران  و  متقاضیان  تکلیف  است،  این 
به تخلف می کند و عما آنها را تبدیل به مجرم خواهد 

کرد.
در  این بین گذشته از تفاسیر اشتباه،  ایرادات  آیین نامه 
می کند،  اشاره  گزارش  این  است.   دیگر  مشکلی 
براساس این بند آیین نامه »داشتن محل کسب با موقعیت 
اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری 
یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای 
اشخاص حقوقی است.« این درحالی است که برخی 
از فعاالن اقتصادی در محل هایی مستقر هستند که 
امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، نظیر پارک های 
علم و فناوری، مراکز رشد، اماک اوقافی و...، محرومیت  
ایشان از  این امتیاز دولتی، مخالف نص صریح ماده۵2 
قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش 
تاکید می کند: طبق دستورالعمل »آیین نامه اجرایی 
متن کامل
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کیوان کاشفی در دیدار با معاون بانک ملی ایران

بانک ها باید با کاهش بروکراسی 
اداری، مشتری مداری را افزایش 

دهند
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نفس گیر خواندن 
بروکراسی اداری بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
به فعاالن اقتصادی، بر لزوم تسهیل این فرایند و 
افزایش مشتری مداری در نظام بانکی تأکید کرد.

و  قدمت  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
جایگاه بانک ملی ایران و همکاری که عمده فعاالن 
اقتصادی بزرگ و خرد با این بانک داشتند، افزود: این 
امر سطح توقع از بانک ملی را باال برده و مسئولیت 

این بانک را سنگین تر کرده است.
کیوان کاشفی در نشست فعاالن اقتصادی کرمانشاه با 
معاون شعب و مدیر امور شعب منطقه یک بانک ملی 
ایران، ادامه داد: البته اکنون تعامل فعاالن اقتصادی 
با بانک ها دچار پیچیدگی و مشکاتی شده است که 
توقع داریم اقداماتی برای تسهیلگری در این زمینه 

صورت گیرد.
چالش های  مهم ترین  بیان  به  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
نظام  از  که  انتظاراتی  و  بانک ها  با  اقتصادی  فعاالن 
بانکی کشور وجود دارد اشاره کرد و یادآور شد: یکی 

از مهم ترین چالش های ما محدودیت سقف اختیارات 
پرداخت تسهیات  در زمین  استانی خصوصاً  شعب 

است.
اقتصادی  طرح های  از  ملی  بانک  حمایت  اعام   

کرمانشاه
در ادامه معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به اصاح 
اساسی سیاست های اعتباری بانک ملی ایران بعد از 
۱۰ سال، گفت: از طرح های اشتغال زای اولویت دار که 
برای کشور ارزآوری داشته باشد تا ۱۰ هزار میلیارد 

ریال حمایت می کنیم.
حسن مونسان، با اشاره به تغییر برخی از سیاست های 
این بانک در راستای حمایت از تولید کشور، اظهار 
دادیم  انجام  که  برنامه هایی  مهم ترین  از  یکی  کرد: 
اصاح سیاست های اعتباری بانک ملی بود که طی 

یک دهه اخیر تغییرات چندانی نکرده بود.
وی افزود: یک بخش مهم از این اصاحات مربوط به 
افزایش اختیار مدیران استانی است که در قالب این 

اصاحات سه تا شش برابر افزایش پیدا کرده است.
معاون شعب بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: اگر در 
استانی نیاز باشد افزایش اختیار مدیران را بیشتر هم 

خواهیم کرد.
 مونسان تأکید کرد: افزایش اختیار مدیران صرفاً به 
مدیران استان ها محدود نشده و اختیارات شعب بانکی 

نیز افزایش یافته است.
در  حمایتی  بسته های  تدوین  از  همچنین  وی   
زمینه های مختلف خبر داد تا بتواند در این شرایط 
سخت اقتصادی کشور کارهای بانکی را روان تر پیش 
برد و افزود: یکی از مهم ترین این بسته ها مختص به 
فروشندگان و خریداران کاال در بورس کاال و انرژی 

است.
به تدوین بسته ویژه پتروشیمی ها  با اشاره  مونسان 
و فوالدی ها که در مراحل کارشناسی بوده و ظرف 

یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود، یادآور شد: بسته 
دیگر ویژه شرکت های دانش بنیان است که در قالب 
آن اختیارات حمایت از این بنگاه ها تا ۱2 برابر افزایش 

پیدا کرده است.
معاون شعب بانک ملی ایران همچنین از تدوین بسته 
»صدف« برای حمایت از عموم مردم به دلیل شرایط 
سخت اقتصادی خبر داد که تا پایان شهریور رونمایی 
خواهد شد و عنوان کرد: در قالب این بسته تا سقف 
2۵۰ میلیون تومان با شرایط آسان به مردم تسهیات 

داده خواهد شد.
مونسان با بیان اینکه بانک ملی ایران در زمینه های 
گفت:  دارد،  متعددی  برنامه های  نیز  دیگر  مختلف 
برای حمایت از شرکت های سامت محور، شرکت های 
حوزه  نیمه تمام،  واحدهای  تکمیل  محور،  صادرات 
نظر  در  را  تسهیاتی  نیز   ... و  الکترونیک  خدمات 

گرفتیم.
وی همچنین از مشارکت بانک ملی ایران در کمک 
به زیرساخت های کشور در حوزه راه، آب و فاضاب، 
گاز و ... یاد و عنوان کرد: برای نمونه اخیراً بانک ملی 
برای احداث یکی از آزادراه های استان کرمانشاه اعام 

آمادگی کرده است.
حمایت  ادامه  در  ایران  ملی  بانک  شعب  معاون 
تولید،  نام  با  که  سالی  در  تولیدی  واحدهای  از 
از  را  شده  نام گذاری  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 
بانک ملی اعام کرد و یادآور  مهم ترین راهبردهای 
بزرگ  طرح های  از  داریم  بنا  راستا  همین  در  شد: 
داشته  ارزآوری  و  صادراتی  بازارهای  که  اولویت دار 

باشند، حمایت داشته باشیم.
مونسان خاطرنشان کرد: میزان حمایتی که برای این 
بنگاه ها در نظر گرفته شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد 
ریال تنها از سوی بانک ملی است، اما برای بیش از 
این مقدار نیازمند استفاده از ظرفیت کنسرسیومی از 

متن کامل

بانک ها هستیم.
در  تسهیات  این  پرداخت  البته  کرد:  تأکید  وی 
شرایطی صورت می گیرد که در آن مقطع زمانی بانک 

ملی منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد.
معاون شعب بانک ملی ایران سپس به مشکاتی که از 
سوی برخی فعاالن اقتصادی مطرح شد پاسخ داد که 
یکی از موارد آن سخت گیری بانک ها برای پرداخت 
تسهیات و طی کردن بیش از ۴۰ مرحله بود و افزود: 
چنین چیزی اگر در بانک ملی رخ داده صرفاً ناشی از 

اعمال سلیقه است و مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: ما در بانک ملی کاهش بروکراسی اداری را 

همواره در برنامه داشتیم.
یکی دیگر از مواردی که مونسان در پاسخ به مشکات 
فعاالن اقتصادی به آن پاسخ داد قانونی بودن پذیرش 
و  بود  بانکی  وثیقه  به عنوان  سند طرح های صنعتی 
یادآور شد: برخی انتقادات نیز به کارشناسی بانک ها 
وارد است که در پاسخ به این موضوع نیز باید بگویم 
اگرچه کارشناسی برای استارت هر پروژه الزم است، 

اما جنبه تصمیم گیری نهایی ندارد.
وی همچنین اعام آمادگی کرد برای کمک به حل 
مشکات مبادالت تجاری فعاالن اقتصادی کرمانشاه، 
نمایندگان صرافی بانک ملی در اتاق بازرگانی استان 
معامات  حل  به  کمک  برای  بتوان  تا  یابند  حضور 

تجاری به توافقاتی رسید.
آمادگی  از  همچنین  ایران  ملی  بانک  شعب  معاون 
بانک ملی برای کمک به تأمین مالی پروژه پتروشیمی 
هشت هزار میلیارد ریالی کرمانشاه که قرار است با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شود، خبر داد.
وی در پایان با بیان اینکه بانک ملی بانک حاکمیتی 
تاش  تمام  کرد  عنوان  ندارد،  انتفاعی  بعد  و  است 
خود را برای کمک به اقتصاد کشور انجام می دهیم، 
اما قبول داریم که فاصله زیادی با مرتفع کردن همه 

https://otaghiranonline.ir/news/39531
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افزایش بی سابقه قیمت برق در 
اروپا، مردم را به خیابان کشاند

خالی شدن ذخایر گاز طبیعی و سرعت پایین 
برق در سراسر  تا قیمت  باد، سبب شده است 
اروپا افزایش یابد و با اعتراض مصرف کنندگان به 
افزایش قبوض برق در آستانه فصل سرما، دولت 

های این قاره تحت فشار قرار بگیرند.

متن کامل

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از 
اویل پرایس، خالی شدن ذخایر گاز طبیعی و سرعت 
پایین باد، سبب شده است تا قیمت برق در سراسر 
اروپا افزایش یابد  و با اعتراض مصرف کنندگان به 
افزایش قبوض برق در آستانه فصل سرما، دولت های 

این قاره تحت فشار قرار بگیرند.
قیمت برق از انگلیس گرفته تا اسپانیا به باالترین رقم 
در تاریخ رسیده است و مردم در اسپانیا به خیابان 
ها آمده اند. قیمت ها در سراسر اروپا بسیار افزایش 
یافته و می تواند بهبود اقتصادی این منطقه از کرونا 

را تحت تاثیر قرار دهد.
جاویر باس، تحلیلگر انرژی گفت: »در اسپانیا، قیمت 
یک  که  کرد  ثبت  جدید  رکورد  هفته  این  در  برق 

مشکل سیاسی بزرگ است.«

در  کنندگان  مصرف  تایمز،  نیویورک  گزارش  به 
اسپانیا علیه افزایش قیمت اعتراض می کنند چراکه 
امسال حدود 2 برابر قیمت برقی که پارسال پرداخت 

می کردند، باید پرداخت کنند.
در ایرلند که یک صادرکننده برق به انگلیس است، 

شرایط اضطراری اعام شده است.
امسال  و  دارد  اهمیت  بسیار  اروپا  در  انرژی  قیمت 
افزایش قیمت ها سبب افزایش تورم و قیمت کاالها 

می شود.
قیمت  افزایش  اروپا،  اقتصاد  ترین  بزرگ  آلمان،  در 
انرژی، تورم ساالنه را در ماه آگوست به باالترین رقم 
به علت  نیز  اسپانیا  در ۱۳ سال گذشته رساند. در 
افزایش قیمت برق، نرخ تورم به باالترین رقم در چند 

سال گذشته رسید.

و  تجارت  کمیسیون»تسهیل  نشست  سومین  در 
انواع  توسعه صادرات« اتاق تهران عاوه بر بررسی 
مشوق های صادراتی که در هفت کشور منتخب به 
اجرا گذاشته شده است، مختصات تولید و صادرات 
واکاوی  مورد  نیز  جهان  و  ایران  در  کفش  صنعت 

قرار گرفت.
محمد الهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت 
دارد، در  بر عهده  را  تهران  اتاق  توسعه صادرات  و 
مشارکت  عدم  از  انتقاد  نشست، ضمن  این  ابتدای 
به منظور  کمیسیون  جلسات  در  دولت  نمایندگان 
و  خصوصی  بخش  مشکات  از  آگاهی  و  تعامل 
تاش برای رفع آنها به گزارشی از مبادالت تجاری 
کشور طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و 
گفت: این گزارش نشان می دهد که در مرداد ماه، 
واردات پیشی گرفته و صادرات نسبت  از  صادرات 
به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۶۰ درصدی 
رشد  به  رو  روند  این  اگرچه  است.  کرده  تجربه  را 
باعت امیدواری است ولی این میزان پایدار نخواهد 
پدید  با سال گذشته  مقایسه  در  و رشدی که  بود 
انسداد  آمده بیشتر به دلیل شرایط سال ۱۳۹۹ و 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  مقطع  آن  در  مرزها 
بوده است.  او با بیان اینکه» احتماال رشد صادرات 
ادامه  سال  پایان  تا  درصد  ۱۵تا2۰  محدوده  در 
باالتر  تواند رشدهای  ادامه داد: صادرات می  یابد« 
پاگیر  و  دست  ضوابط  آنکه  شرط  به  بزند،  رقم  را 
از دست و پای صادرکنندگان باز شود؛ به ویژه در 
بخش رفع تعهد ارزی که در سال های اخیر منشا 
برخوردهای تعزیراتی با صادرکنندگان شد و اعتماد 

این کنشگران اقتصادی را سلب کرد.
توجه  با  سخناش  از  دیگری  بخش  در  الهوتی، 
تجارت  جزییات  به  ایران  گمرک  اخیر  گزارش  به 
خارجی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات حائز 

اهمیت در این گزارش آن است که کشورهایی نظیر 
آلمان و سوییس نیز به جرگه پنج شریک نخست 
بخش  در  همچنین  اند.  بازگشته  کشور  تجاری 
بیانگر  این  و  گرفته  را  چین  جای  امارات  واردات، 
تغییر و تحول در نقشه مراودات تجاری کشور است. 
در عین حال، چنانچه مساله بازگشت ارز صادراتی 
به  توجه  با  شود،  برطرف   CIS حوزه  کشورهای  از 
صادرات  در  چشمگیری  رشد  اوراسیا،  در   حضور 
افزود:  پیوست.وی  وقوع خواهد  به  این کشورها  به 
با همه نقدهایی که به سیاست های تجاری دولت 
قبل وارد است، اما اباغیه 2۱۴  به عنوان یکی از  
اقدامات مثبت  دولت دوازدهم محسوب می شود و 
این دستاورد پس از پیگیری های سه ساله بخش 
صمت  وزارت  کماکان  اما  شد.  حاصل  خصوصی 
مقابل  در  واردات  انجام  مقابل  در  مرکزی  بانک  و 
مقاومت  صادراتی  کوتاژهای  واگذاری  و  صادرات 
نشان می  دهند و اجرای این روش ها با برخوردهای 
سلیقه ای مواجه شده است. در واقع اباغیه 2۱۴ 
به طور دقیق اجرا نمی شود. در حالی که اگر این 
قابل  صادرات،  چشمگیر  رشد  شود،  برطرف  موانع 

تحقق است.
مشوق های صادراتی در دیگر کشورها چگونه است؟
 پس از بیان این توضیحات توسط رئیس کمیسیون 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاون بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران با ارائه یک گزارش به تحلیل 
کارکرد مشوق های صادراتی در ایران و نوع تشویق 
فیلیپین،برزیل،  هند،  ترکیه،  کشور  هفت  در  ها 
کانادا، آمریکا و چین پرداخت. مریم خزاعی با بیان 
اینکه متوسط رشد ساالنه صادرات کاالها و خدمات 
طی دهه ۹۰ حدود منفی 2 درصد و رشد واردات 
داد:  ادامه  است،  بوده  درصد   ۱۶ منفی  حدود  هم 
تنها  نه  ۹۰صادرات  دهه  های  سال  از  نیمی  طی 

در سومین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت

مشوق های صادراتی در دیگر 
کشورها چگونه است؟

نمایندگان بخش خصوصی در سومین گردهمایی 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران به نقد و بررسی سیاست های تشویقی 
با  ایران و مقایسه این سیاست ها  صادرات در 
کشورها  از  تعدادی  در  صادراتی  های  مشوق 
صادراتی  های  مشوق  تدوین  آنان  پرداختند. 
توسعه  استراتژی  چارچوب  در  و  هدفمند 
گذاری  سرمایه  جذب  استراتژی  و  صادرات 
مستقیم خارجی و همچنین انعقاد موافقت نامه 
های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی را از جمله 
سیاست های اثربخش برای حمایت از صادرات 

برشمردند.

https://tccim.ir/story/?nid=69835
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یادداشت

»بحران« از آن جمله اموری است که برخاف ظاهر 
دارد  در خود  نیروهایی  آن،  و خسارت بار  ترسناک 
دچارش  دستگاهی  یا  فرد  چه  اینکه  به  بسته  که 
نیروهای  بیدارکننده   و  برانگیزاننده  می تواند  شود، 
خاق نهفته در آن فرد یا دستگاه باشد. »امنیت و 
آسایش« نیز بر همین قیاس، برخاف ظاهر مطلوب 
و مبارکش، می تواند عامل غفلت و بنابراین سستی 
در  پیش تر  چنانچه  شود.  نیروهای خاق  خواب  و 
از  »نگاهی  عنوان  با  روزنامه  همین   ۴22۸ شماره 
به  بحران«  ناپیدای  نشانگان  و  سازمان  به  درون 

مفهوم خواب روی موفقیت اشاره کرده بودیم.
از نگاه انسان های زیرک )موقعیت آگاه(، بحران برای 

برخی چون تکانه هایی در الیه هایی از زمین می ماند 
که گاهی چشمه هایی از آب گوارا یا گنج هایی نهفته 
در زمین را آشکار می سازد. بسیاری از خاقیت ها و 
ابداعات در تنگناها صورت گرفته است. شاید سخن 
امر  همین  به  معطوف  نیز  را  علیه السام  علی  امام 
احوال  دگرگونی های  »در  می فرماید  که  دانست 
است که ذات و درون مایه  آدمی آشکار می شود«. به 
قول تامس کوهن تغییر پارادایم زمانی روی می دهد 
که بحران در پارادایم موجود به اوج خود برسد. از 
این منظر اگر به بحران نگاه کنیم با الیه ای از آن 
روبه رو خواهیم شد که نه تنها نقمت و نکبت نیست، 
بلکه نعمت و فرصت است. باری، سروکار داشتن با 
بحران اقتصادی برای بنگاه های فعال در هر کشوری 
امری ممکن است و برای کسب وکارهای کشورمان 
علل  عمده  شاید  است.  پردرد  و  آشنا  کلیدواژه ای 
شکل  گیری آن را  باید در محیط بیرون از سازمان 
عوامل صنعت  توسط  یا  که  عللی  کرد.  جست و جو 
رفتار  تغییر  همچون  ُخرد،  محیط  اصطاح  به  یا 
متفاوت  تقاضای  یا  تامین کنندگان  و  رقبا  ناگهانی 
مشتریان به وجود می آید یا ریشه در محیط کان 
امنیتی،  نظامی-  قانونی،   - سیاسی  عوامل  یعنی 
همچون  کان  اقتصاد  مولفه  زیر  ناگهانی  تغییرات 
تورم، کسری بودجه و تحریم نظام بانکی یا مسائل 
محیط  عوامل  سایر  یا  فناورانه  تغییرات  فرهنگی، 

تغییر دهید،قبل از آنکه مجبور به تغییر شوید

زنده باد بحران
در این نوشته می  خواهیم از »بحران« بگوییم، اما با نگاهی ایجابی و باتوجه  به درون مایه های مثبت 
از  تغییراندیش می توانند  اذهان  تنها  و  بحران است  تغییر حاصل  به »تغییر«.  باور  بر  تاثیر آن  و 
درون مایه های مثبت بحران بهره ببرند و نیروی متراکم فکری خود را بر »برنامه  تغییر« متمرکز سازند. 
اینها سخنانی آرمانی و بریده از واقعیت نیست، تاریخ و سرگذشت بسیاری از سازمان ها و شرکت های 

کامیاب در سراسر دنیا گواه آن است.

متن کامل

کان جست وجو کرد.
یا چگونگی  این نوشتار در پی پاسخ به چرایی  در 
یا  مقابله  راهکارهای  واکاوی  بحران،  شکل گیری 
اجتماعی  اقصادی-سیاسی-  زیان بار  نتایج  بررسی 
آن نیستم؛ بلکه بر مبنای تجربه و پیشینه مطالعاتی 
جنبه  به  می خواهم  خود  راهبردی  مدیریت  حوزه 
مثبت بحران اقتصادی بپردازم و آن را در خدمت 

مدیریت راهبردی به کار گیرم.
جاری سازی راهبرد، بخش عملی و سخت مدیریت 
تغییر  ایجاد  با  همراه  که  چرا  است.  راهبردی 
و  است  کارکنان  و  مدیران  رفتار  و  بینش  نگرش، 
به هماهنگی های دقیق و حساب شده درون و برون 
سازمانی بسیار وابسته است و از طرفی باید به نتایج 
اجرای  حال  هر  به  یاید.  دست  ملموس  و  مطلوب 
و  پایداری  راسخ،  عزمی  و  فراوان  دوندگی  راهبرد، 
ثمر  به  تا  می خواهد  قوی  مدیریتی  و  زیاد  صبری 
برسد. به صورت علمی سه شیوه اجرای راهبرد در 
این  این حوزه قابل مشاهده است.  ادبیات  متون و 
سه شیوه به نوعی می توانند مکمل یکدیگر باشند 

که برآمده از دیدگاه های متفاوت هستند.
راهبرد  جاری سازی  برای  است  معتقد  اول  دیدگاه 
باید راهبردهای تدوین شده را  به اهداف عملیاتی، 
تحت  این شیوه  از  کرد.  ترجمه  پروژه ها  و  طرح ها 
 Translating( راهبرد  کردن  اجرایی  عنوان 
یاد کرد. دیدگاه دوم   )Strategy Into Action
بستر  باید  راهبرد،  جاری سازی  برای  است  معتقد 
راهبرد  بذر  رشد  برای  حاصلخیز  خاک  و  مناسب 
مهیا باشد تا بتواند بالغ شود و ثمر بدهد. این شیوه 
 Making strategy( راهبرد  اجراپذیرکردن 
بحث  به  که  آخر  دیدگاه  و  شده  نامیده   )work
جاری سازی  است  معتقد  است  مرتبط  بیشتر  ما 
است  معنا  تمام  به  دگرگونی  و  تغییر  یک  راهبرد، 

و  می داند  انقاب  یک  از جنس  را  راهبرد  اصوال  و 
بنیادین  و  اساسی  ویژگی  این  که  چیزی  آن  هر 
این  که  می کند  معرفی  تاکتیک  را  ندارد  را  تغییر 
اساس  بر  راهبرد  تحقق  مدیریت  می توان  را  شیوه 
 strategy execution as(مدیریت تغییر نامید

  .)strategic change
هسته  که  دارند  تاکید  جاری سازی  شیوه  سه  هر 
راهبرد ایجاد تغییر مثبت یا مطلوب در کسب وکارها 
مقاومت  اندک  ولو  تغییری،  هر  ذات  در  و  است 
این  ریشه  که  است  بدیهی  دارد.  وجود  کارکنان 
مقاومت در حالت سوم که به دنبال تغییر بنیادین 
که  جایی  است.  عمیق تر  و  فربه تر   بسی  است، 
بحران می تواند به یاری کسب وکارهای دارای تفکر 

راهبردی آید دقیقا همین جاست.
و  دشوارترین  از  یکی  بر  به راحتی  می تواند  بحران 
غلبه  راهبرد  جاری سازی  اقدامات  اولویت دارترین 
تغییر«.  »ضرورت  به جز  نیست  چیزی  آن  و  کند 
ببریم.  پیش  را  بحث  واقعی  مثالی  با  بگذارید 
چندی پیش به یک سازمان بزرگ شبه دولتی برای 
موضوعی مرتبط با مدیریت راهبردی مراجعه کرده 
بودم. این سازمان درآمد کافی برای انجام امورشان 
خیال  با  همواره  گذشته  دهه های  طی  و  داشتند 
خود  مدیریت  تحت  مختلف  کسب وکارهای  راحت 
را اداره کرده بود. در طی دو دهه گذشته نیز هر بار 
برای اجرای یک راهبرد جدی و اساسی برای تغییر 
ناموفق بوده اند.  اقدام کرده و  شیوه کسب وکارشان 
حس  »ایجاد  اساسی  تغییر  ایجاد  الزمه  که  چرا 
ضرورت و فوریت تغییر« در مدیران ارشد و کارکنان 
است- جان کاتر، پروفسور مشهور مدیریت تغییر بر 
تغییر  و  تحول  مدیریت  برای  که  است  عقیده  این 
ارشد  مدیران  ۷۵درصد  از  بیش  باید  سازمان  در 
که   - باشند  داشته  باور  تغییر  به ضرورت  سازمان 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3796405-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بازگشت خشت ها به یزد

https://www.isna.ir/photo/1400062014455/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF#1
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