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پیگیری سندیکا برای اصالح ساختار  
قراردادهای سه جانبه در صنعت برق
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فهرست

ثبت مشخصات کارکنان
 شرکت های عضو سندیکای 

صنعت برق ایران برای واکسیناسیون

نظر سنجی حضور در 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی برق

درخواست از اتاق ایران
 برای پیگیری کالهبرداری از اعضای تشکل ها

در ابتـدای جلسـه، گزارشـی از  اهـم اقدامـات دبیرخانـه طـی دو هفتـه 
گذشـته توسـط دبیر سـندیکا ارائه شـد. در این گزارش به پیگیری های 
انجـام شـده بـرای واکسیناسـیون کارکنان شـرکت های عضو سـندیکا، 
ارائه راهبرد های پیشـنهادی سـندیکا بـرای عبور صنعت برق از شـرایط 
کنونـی بـه وزرای نیـرو، صمت و کار، درخواسـت بازنگری شـاخص های 
تعدیـل از سـازمان برنامـه و بودجه و اعالم تعویق زمـان برگزاری مجمع 
عمومـی و انتخابـات هیات مدیـره بـه دلیـل اوج گیـری مجـدد بیماری 

کرونـا به درخواسـت روسـای محترم کمیته های سـندیکا اشـاره شـد.
همچنین پیگیری مطالبات اعضا از سـازمان بازرسی کل کشور، استعالم 
مشـکالت اعضـا درخصوص عملکـرد بانک هـا در اجرای مصوبات سـتاد 
تسـهیل و رفـع موانع تولیـد، انجام هماهنگی هـای الزم به منظور حضور 
فعـال سـندیکا در سـمینار چالـش  بـرق در زنجیـره فـوالد بـا همکاری 
انجمـن تولیدکنندگان فوالد ایران، جلسـه با مجمع تشـخیص مصلحت 

نظـام با هدف شناسـایی شـکاف میـان سیاسـت های ابالغـی و اقدامات 
دسـتگاه های اجرایی و برگزاری نشسـت مشـترک با برخی تشـکل های 
همـکار در خصـوص وزیـر نیـرو و مدیـران ارشـد صنعـت بـرق بخـش 
دیگـری از گـزارش دبیر سـندیکا بود. بـا توجه بـه برنامه ریزی های انجام 
شـده برای تشکیل شـورای هماهنگی تشـکل های صنعت برق، رئیس و 
نایب رئیس سـندیکا به عنوان نمایندگان سـندیکا در این شـورا انتخاب 

شدند. 
بـا توجه به اینکه بیسـت و یکمین نمایشـگاه بین المللـی صنعت برق در 
تاریـخ هفتـم تـا دهم آبان ماه سـال جاری از سـوی سـتاد برگـزاری آن 
برنامـه ریزی شـده اسـت، مقرر شـد با در نظـر گرفتن شـرایط کرونایی 
کشـور و بـه منظور بررسـی میزان مشـارکت اعضـا در این نمایشـگاه، از 
شـرکت های عضو در خصوص حضور یا عدم حضورشـان و نیز مشـارکت 
سـندیکا در این نمایشـگاه، نظرسـنجی بعمل آید و تصمیم گیری در این 
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خصـوص پـس از کسـب و بررسـی نظـر اعضـا انجام 
انجام شـود.

در بخـش بعدی جلسـه گزارشـی از اقدامـات صورت 
گرفتـه در حـوزه قرارداد هـا توسـط رییـس کمیتـه 
ایـن  بـه  و  ارائـه  سـندیکا  قرارداد هـای  و  حقوقـی 
مسـاله اشاره شـد که پیرو جلسه سـندیکا با سازمان 
بازرسـی، نماینده این سـازمان در شـرکت توانیر طی 
نامـه ای بـه معـاون هماهنگـی توزیع توانیر خواسـتار 
اجرایـی شـدن قـرارداد تیـپ در بخـش توزیع شـده 
و خوشـبختانه پیاده سـازی قـرارداد تیـپ و اسـتفاده 
از فهـارس بها در دسـتورکار بخش توزیـع توانیر قرار 
گرفته اسـت. بر این مسـاله تاکید شـد سـندیکا باید 
تـالش کنـد موضـوع قـرارداد تیـپ و تبییـن الگویی 
مـدون بـرای تهیه شـاخص های فهارس بهای رسـته 
نیـرو را در قالـب یـک کارگـروه مشـترک در حـوزه 
معاونـت توزیـع توانیـر پیگیـری کـرده و بـه نتیجـه 
برسـاند. همچنین به این مسـاله اشاره شـد که توانیر 
به شـرکت های تابعـه خود اعالم کـرده در ازای ضبط 
ضمانت نامـه، نسـبت بـه تهاتـر مبلـغ ضمانت نامـه با 
مطالبـات سـازنده یا پیمانـکار از شـرکت توزیع مورد 
نظـر یـا سـایر شـرکت های توزیع اقـدام نماینـد و در 
مـواردی که فسـخ قرارداد، الزام قانونی دارد از آسـیب 

بـه اعتبـار بانکی اعضـا خودداری شـود. 
در ایـن جلسـه مقرر شـد با هماهنگی شـرکت توانیر 
یک کارگاه آموزشـی با محوریـت آیین نامه معامالت 
شـرکت های توزیع برای اعضای سـندیکا برگزار شود 
تـا از ایـن طریق آشـنایی اعضـا با جزئیـات این آیین 
نامـه، زمینـه بـرای تاثیرگـذاری بیشـتر مطالبه گری 

حقوقـی اعضـا از شـرکت های توزیع فراهم شـود. 
در ادامـه بـا توجه بـه طرح موضـوع قرارداد های سـه 
جانبـه از سـوی شـرکت توانیـر بـه عنـوان راهـکاری 
بـا  بـرق  صنعـت  پروژه هـای  مالـی  تامیـن  بـرای 

همـکاری نظـام بانکـی، بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن 
نـوع قرارداد هـا بخـش خصوصـی گیرنده وامی اسـت 
کـه شـرکت های توزیع ضامـن و توانیر پشـتیبان آن 
محسـوب می شـود و ایـن سـاختار می توانـد بـرای 
بخش خصوصی مشـکالت جدیـدی ایجاد کند، مقرر 
شـد سـندیکا پیشـنهاد دهد کـه در ایـن قرارداد های 
سـه جانبـه شـرکت توزیـع بـه عنـوان وام گیرنـده و 
توانیـر به عنوان ضامن، مسـئولیت تامیـن مالی پروژه 
را عهـده دار شـوند تـا از ایجـاد گرفتاری هـای بانکـی 
جدیـد بـرای بخـش خصوصـی جلوگیـری بـه عمل 
آیـد. بـر این اسـاس مقـرر شـد موضـوع قرارداد های 
سـه جانبـه در کمیتـه مالـی ـ بانکـی سـندیکا نیـز 
بررسـی شـده و با سـایر بانک ها نیـز در خصوص این 

نـوع قرارداد هـا مذاکـره شـود.
و  پرونده هـا  از  گزارشـی  جلسـه  بعـدی  بخـش  در 
پیگیری هـای کمیته حـل اختالف و داوری سـندیکا 
ارائـه شـد. در خصـوص نماینـده هیـات مدیـره در 
کمیتـه حل اختالف و داوری سـندیکا، آقای مهندس 
مسـائلی بـه عنـوان راهبـر داوری و حـل اختـالف  

شـدند.  انتخاب 
اثـرات  بـه  مربـوط  گزارش هـای  جلسـه  پایـان  در 
تحریـم بـر کسـب و کارهـای صنعـت بـرق و ارزیابی 
ریسـک های کسـب و کار توسـط معـاون پژوهـش و 
برنامه ریـزی سـندیکا ارائه شـد و مـورد توجه و تقدیر 
هیـات مدیره قرار گرفت. بر همین اسـاس مقرر شـد 
اقدامـات الزم بـه منظـور انعـکاس ایـن گزارش ها در 
رسـانه ها انجـام شـود. همچنیـن مقرر شـد سـندیکا 
هزینه هـای  و  آثـار  پژوهشـی  گـزارش  یـک  طـی 
خاموشـی در صنعـت بـرق و کالن اقتصـاد کشـور را 
مورد بررسـی قـرار دهـد و این گزارش نیـز به نهاد ها 

و دسـتگاه های اجرایـی ذیربـط ارائـه شـود.
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 نظام سیاسی ایران یک واقعیت و یک حقیقت در 
دنیای امروز است. بخش قابل اعتنایی از کشورهایی 
پیوندهای  آمریکا  سیاسی  نظام  با  دلیل  هر  به  که 
ایران را جوری  اندیشه ای و تجارتی دارند حقیقت 
می فهمند و شماری از کشورهای دیگر که با نظام 
ناسازگارند حقیقت دیگری  سیاسی آمریکا و غرب 
ایران  سیاسی  نظام  حقیقت  می بینند.  را  ایران  از 
انقالب  یک  دل  از  ایران  سیاسی  نظام  چیست؟ 
دوره  در  و  آمد  بیرون   ۱۳۵۷ سال  در  شتابان 
اساسی ،  قانون  مثل  آن  اصلی  نهادهای  تاسیس 
مجلس قانونگذاری ، نهاد دولت و نهاد قضایی و نیز 
نهاد رهبری یک خواسته اصلی رهبر انقالب این بود 
که همه قانون ها ، رفتارها و اقدام های این نهادهای 

مطابقت  اسالم  آموزه های  اساس  با  باید  حاکمیتی 
داشته باشد. در دهه نخست انقالب اسالمی اما نظام 
سیاسی ایران غرب ستیزی و به ویژه آمریکاستیزی 
را در ذات این نظام پرورش داد. در همه دهه های 
ایران  درباره  دوم  حقیقت  این  اما  تازه سپری شده 
برجسته شده و به نظر می رسد هر رفتار و گفتار و 
با عیار  ایرانیان  تصمیم نهادهای موثر بر سرنوشت 

مبارزه با آمریکا سنجیده می شود.
به این ترتیب هرچه آمریکا بخواهد، نظام سیاسی 
نظام  را  و هرچه  داند  نمی  قبول  قابل  را  آن  ایران 
می رود. حقیقت  آن  دنبال  نخواهد  آمریکا  سیاسی 
ایران با چنین ویژگی ای درهم تنیده شده و به نظر 
به  آمریکا ستیزی  داستان  زودی  این  به  نمی رسد 
اما  یابد.  پایان  ایران  در  انقالبی  وظیفه  یک  مثابه 
حقیقت  چیست؟  امروز  جهان  واقعیت  و  حقیقت 
تمایل  و  اراده  و  خواست  برخالف  که  است  این 
نهادهای اداره کننده ایران، غرب به معنای عام آن و 
به  ویژه ایاالت  متحده آمریکا در حال حاضر به رغم 
رجزخوانی های چین و روسیه و نیز برخی دیگر از 
کشورها در پله اول نردبام قدرت سیاسی ، نظامی و 
اقتصادی جهان ایستاده است. عالوه بر این به رغم 
اروپا  اتحادیه  اندازه ای  تا  و  پکن  تالش های مسکو، 
کشور  این  آمریکا،  با  ناسازگار  کشورهای  سایر  و 
سرنوشت  بر  حاضر  حال  در  اعتنا  قابل  فاصله  با 
دنیا  در  سیاسی  و  اقتصادی  تحوالت  سرشت  و 
اثرگذاری زیادی دارد. این حقیقت تا روزی که نابود 
به همین  و  ندارد  ایران سازگاری  با حقیقت  نشود 
دلیل است که این دو حقیقت در نقاط متفاوتی با 
آنجا که حقیقت  از  هم برخورد غیر دوستانه دارند. 
جهان توانسته است واقعیت های دنیای امروز را تا 
و  دهد  شکل  می خواهد  آنچه  براساس  زیادی  حد 
و همراهی کشورهای  فرمان پذیری  به  توجه  با  نیز 
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حجت االسالم  با  دیدار  در  ایران  اتاق  رئیس 
از  قضائیه،  قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
ضرورت تشکیل کمیته ای مشترک بین اتاق ایران و 
فعاالن اقتصادی با قوه قضائیه سخن گفت و رئیس 

قوه قضا از اجرای این پیشنهاد استقبال کرد.
جمعی  همراه  به  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  اعضای 
و  معاونان  تشکل ها،  استانی،  اتاق های  روسای  از 
مدیران اتاق با رئیس دستگاه قضا دیدار کردند. در 
ارتباط بیشتر بین پارلمان  این نشست بر ضرورت 

بخش خصوصی و قوه قضائیه تأکید شد.
در این نشست غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
با بیان اینکه بعضی شاخص های محیط کسب وکار 
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دستگاه.قضا.پیگیر.تشکیل.
کمیته.مشترک.با.اتاق.ایران.

است
رئیس.اتاق.ایران.در.دیدار.با.رئیس.دستگاه.قضا.
خواستار.ایجاد.کمیته.مشترک.بین.اتاق.و.قوه.
این. از. استقبال. با. اژه.ای. قضائیه.شد..محسنی.
پیشنهاد،.بر.پیگیری.تشکیل.این.کمیته..تاکید.

کرد.

حمایت  مالکیت،  ثبت  کسب وکار،  شروع  همچون 
شاخص های  و  قراردادها  اجرای  سرمایه گذاران،  از 
در  قضائیه  قوه  با  مستقیم  به طور  ورشکستگی، 
ارتباط هستند، گفت: برای ارتقا در این حوزه ها نیاز 
به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و پیشنهاد 
ما این است که در قوه قضائیه کمیته ای با مشارکت 
فعاالن اقتصادی و اتاق ایران تشکیل شود تا درباره 
نحوه ارتقای این شاخص ها، اقداماتی را تعیین کند.
این پیشنهاد از سوی محسنی اژه ای مورد استقبال 
تاکنون پیگیر  از دو سال قبل  قرار گرفت و گفت: 

تشکیل چنین کمیته ای بوده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایجاد 
بسیاری  از سوی  قضائیه  قوه  در  اقتصادی  معاونت 
ماده  اساس  بر  کرد:  تأکید  اقتصادی،  فعاالن  از 
را  ایران  اتاق  که   ۴۴ اصل  سیاست های  قانون   ۹۱
به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می توان 
استفاده  موارد  این گونه  در  ایران  اتاق  اظهارنظر  از 
کرد. او بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه 
را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دانست و گفت: 
و  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  عدم  بخشنامه های 
عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیالت بانکی، 

ازجمله این بخشنامه ها هستند.
شافعی همچنین با ابراز خرسندی از تغییر رویکرد 
دستگاه قضا نسبت به فعالیت های اقتصادی، تأکید 
ارتباط ناگسستنی  از  تازه ای  کرد: خوشبختانه دور 
بین دو موضوع مهم قضا و اقتصاد ایجاد شده است.

رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که مسئله قضا 
در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نقش پررنگی 
حجت االسالم والمسلمین  با  خود  دیدار  به  دارد، 
محسنی اژه ای در زمانی که مسئولیت معاونت اول 
گفت:  و  کرد  اشاره  داشت  عهده  بر  را  قضائیه  قوه 
من بعدازآن جلسه باور نمی کردم که با معاون اول 

کرده ام؛  صحبت  اقتصاد  با  رابطه  در  قضائیه  قوه 
تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح 
باالی اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی 
برای  که  مطرح شد  اژه ای  محسنی  آقای  از سوی 
من غیرقابل تصور بود و گمان نمی کردم که معاون 
اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به 

مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
شافعی با بیان اینکه حضور حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه ای 
ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان 
داریم،  قضا  دستگاه  رئیس  از  که  شناختی  با  کرد: 
اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می رسند و 

هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.
به  قضا  دستگاه  ریشه ای  نگاه  از  ایران  اتاق  رئیس 
سازی،  تصمیم  تصمیم گیری،  در  فسادزایی  مقوله 
به  ادامه  در  و  کرد  امیدواری  ابراز  اجرا،  و  فرآیند 
بر  مبنی  خصوصی  بخش  اصلی  مطالبات  از  یکی 
تولید«،  موانع  »رفع  چون  قوانینی  دقیق  اجرای 
محیط  »بهبود  و   »۴۴ اصل  »سیاست های 

کسب وکار« اشاره کرد.
به  اهانت آمیز  رفتارهای  برخی  از  شافعی همچنین 
بخش خصوصی و آسیب های اقتصادی ناشی از این 
بی اعتمادی در گذشته انتقاد کرد و افزود: اطمینان 
داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه ای نبود، 

وضع بخش خصوصی کشور بدتر از این می شد.
رئیس اتاق ایران در ادامه ضمن تقدیر از نمایندگان 
قوه قضائیه در شورای گفت وگو و کمیته کسب وکار، 
کمیته  و  شورا  جلسات  در  نمایندگان  این  گفت: 
کمک  مسائل  پیشبرد  به  و  دارند  دائم  حضوری 

فراوانی می کنند.
ارز  »حذف  نرخی«،  چند  ارز  مجوزهای  »کاهش 
مالکیت  حق  بنیادین  ارزش  به  »توجه  یارانه ای«، 

و حق مبادله آزاد«، »اصالح الیحه جامعه داوری«، 
داوری  و  داوری  نهادهای  از  بهینه  »استفاده 
نجات  برای  مستمر  سرمایه  »تشکیل  تخصصی«، 
از  »جلوگیری  موجود«،  وضع  از  کشور  اقتصاد 
تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها«، »توجه 
از  »جلوگیری  مجازی«،  اقتصادی  فرصت های  به 
»جلوگیری  آفرین«،  رانت  و  فسادزا  قوانین  وضع 
بازار سرمایه«،  در  و سفته بازی  تداوم دالل بازی  از 
قبل  تولیدی  فعالیت های  از  هزینه  دریافت  »عدم 
از راه اندازی واحدهای تولیدی« و همچنین »توجه 
به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی 
فعاالن  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای  کشور 
اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت های 
اعضای  درخواست های  ازجمله  آراء«  این  از  وارده 

اتاق از رئیس قوه قضائیه بود.
با اقتصاد دولتی به جایی نمی رسیم

اژه ای،  محسنی  حجت االسالم والمسلمین  ادامه  در 
فعاالن بخش خصوصی را متخصص ترین افراد برای 
با  مقابله  و  سالم  اقتصادی  فعالیت های  از  حمایت 
از  هدف  گفت:  و  کرد  معرفی  حوزه  این  مشکالت 
برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال 
کشور  پیشرفت  راستای  در  گامی  که  هستیم  آن 

برداشته شود.
با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در  او 
اقتصاد ایران در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من 
به جایی  نمی توان  دولتی  اقتصاد  با  که  است  این 
تعاونی  اقتصاد  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس  رسید. 
قانون  موردنظر  هدف  به  اخیر  دهه  چهار  در  نیز 
اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری 
جدی  کمک  نیازمند  اقتصادی  عرصه  مشکالت  از 

بخش خصوصی هستیم.
محسنی اژه ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش 
متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/39595
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افزایش.۹.درصدی.تولید.برق.نیروگاه.های.حرارتی.کشور
تهران-.ایرنا-.میزان.تولید.برق.نیروگاه.های.حرارتی.کشور.از.ابتدای.سال.تاکنون.با.افزایش.۹.درصدی.

نسبت.به.مدت.مشابه.سال.گذشته.از.مرز.173.میلیون.مگاوات.ساعت.عبور.کرده.است.

نیروگاه های  آخرین وضعیت  به  نگاهی  نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  روز چهارشنبه  گزارش  به 
حرارتی کشور حاکی از آن است که تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱2۹ نیروگاه کشور احداث 
شده و ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران طی نیمه نخست امسال با اجرای پروژه های ارتقای توان در سه 

نیروگاه شهیدسلیمانی کرمان، قدس)سمنان( و گهران به ۶۹ هزار مگاوات رسیده است.
در حال حاضر ۶۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی )۴۶ هزار و ۴۷۶ مگاوات( در اختیار بخش 

خصوصی و ۳۳ درصد آن در اختیار بخش دولتی است.
پراکنده،  تولید  اتمی،  برق آبی،  حرارتی،  از  اعم  کشور  نیروگاه های  همه  شده  نصب  ظرفیت  اکنون  هم 
به  مربوط  این ظرفیت  از  درصد  که حدود ۸۱  رسیده  مگاوات  و ۵۵۹  هزار  به ۸۵  دیزلی  و  تجدیدپذیر 

نیروگاه های حرارتی است.
واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۱ هزار و ۱۷۹ مگاوات )۳۶.۴ درصد(، واحدهای گازی با ظرفیت 2۱ 
هزار و ۹۹2 مگاوات )2۵.۷ درصد( و واحدهای بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸2۹ مگاوات )۱۸.۵ درصد(، 

ترکیب نیروگاه های حرارتی کشور را تشکیل می دهند.

به گزارش ایسنا، عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی و در 
جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و 
مبادالت داخلی آن در کشور در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی گفت: درباره گزارش رمز ارزها 
کار کارشناسی کاملی صورت گرفته منتها گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه وجود ندارد در حالی که 

بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.
وی افزود: هیات رئیسه هنگامی که طرح و لوایح را به کمیسیون ها ارجاع می دهد باید در انتخاب کمیسیون 
اصلی و فرعی دقت کند و دیگر اینکه گزارش کمیسیون های تخصصی نیز قرائت شود. ما در موضوع هسته 

ای هم همین مشکل را داریم .
را  است  تخصصی  کامال  موضوعی  که  ای  هسته  موضوع  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
امنیتی کرده ایم و این موضوعات را هم به اسم اقتصادی تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود و در 

کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و نتیجه اش قطعی برق مردم خواهد بود.

انتقاد.رحیمی.مظفری.از.بررسی.نشدن.گزارش.رمزارزها.در.
کمیسیون.انرژی

یک.عضو.کمیسیون.انرژی.مجلس.شورای.اسالمی.از.بررسی.نشدن.گزارش.مربوط.به.رمزارزها.در.این.

کمیسیون.انتقاد.کرد.و.گفت.که.همین.مشکل.را.در.موضوع.هسته.ای.داریم.که.موضوع.کامال.تخصصی.
را.امنیتی.کرده.ایم.
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رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می گوید هر 
و  ایران  تجاری  مبادالت  گذشته  روز  سه  از  چند 
افغانستان از سر گرفته شده است؛ اما هنوز معلوم 
نیست که در شرایط جدید می توانیم دوباره حجم 
مبادالت خود با این کشور را به رقم 2۰۰ میلیون 

دالر در ماه برسانیم یا خیر.

حسین.سلیمی.در.گفت.وگو.با.پایگاه.خبری.اتاق.ایران

استقرار.رایزن.های.اقتصادی.ایران.در.کابل.و.بازگشایی.مرزها.با.
افغانستان.پیگیری.شود

حسین.سلیمی،.رئیس.اتاق.مشترک.ایران.و.افغانستان.از.وزارت.امور.خارجه.خواست.هرچه.زودتر.
رایزن.های.اقتصادی.ایران.در.کابل.مستقر.شده.و.مرزهای.ایران.و.افغانستان.بازگشایی.شوند.

اتاق  خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  سلیمی  حسین 
و  افغانستان  در  طالبان  استقرار  به  اشاره  با  ایران 
برقراری آرامش نسبی در این کشور درباره آخرین 
وضعیت مبادالت تجاری ایران و افغانستان می گوید: 
اگرچه در یک ماه گذشته به دلیل به هم ریختگی های 
داخل افغانستان و تمدیدات دولت، در عمل مرزها 

کم  کم  گذشته  روز  دو  از  اما  است،  بوده  بسته 
مبادالت تجاری شروع شده است. حجم مبادالت ما 
از روزی ۱۵۰ کامیون که به افغانستان رفت و آمد 
به روزی ۱2 کامیون  اوضاع  با وخیم شدن  داشت 
رسید و بعد هم که اساسا مدتی مرزها بسته شد و 
همان کامیون های رفته هم نتوانستند برگردند. اما 
االن سه روز است که مرز دوغارون برای ساعاتی باز 

شده و رفت وآمدها کم کم آغاز شده است.   

سلیمی با بیان اینکه فعال بیشترین کاالی صادراتی 
ما به افغانستان مواد غذایی هستند ادامه می دهد: 
عالوه بر این انتقال و خرید فوالد و آهن آالت هم از 
دیروز شروع شده است. ولی هچنان همه مرزهای ما 
با افغانستان بسته اند و مبادالت فعال فقط از طریق 

مرز دوغارون انجام می شوند.
آن  افغانستان  در  با شرایط جدید  بیان می کند:  او 
کم کم  مانده اند  باقی  که  افغانستانی  تجار  از  تعداد 
سفارشات خریدوفروش خود با تجار ایرانی را از سر 
گرفته اند. البته هنوز حجم مبادالت خیلی کم است. 
تا پیش از این به طور متوسط 2۰۰ میلیون دالر در 
ماه به افغانستان صادرات داشتیم و معلوم نیست در 
شرایط جدید بتوانیم دوباره به این عدد برسیم. اما 
کم کم مبادالت تجاری ما در حال از سرگیری است 

و تجار افغانستانی درخواست کاال می دهند.
تضعیف  بر  مبنی  تحلیل ها  برخی  به  اشاره  با  او 
به  توجه  با  افغانستان  در  ایران  اقتصادی  موقعیت 
است  بعید  می گوید:  پاکستان  به  طالبان  نزدیکی 
چنین اتفاقی رخ دهد. ایران و افغانستان قرن هاست 
دوره  در  حتی  دارند.  نزدیک  تجاری  روابط  که 
داشتند.  رفت وآمد  تجار  هم  کمونیست ها  تسلط 
ممکن است مدت کوتاهی تبادل تجاری ما کاهش 
پیدا کند. اما به دالیل مختلف از جمله قرابت های 

است  بعید  افغانستانی ها،  غذایی  ضائقه  و  فرهنگی 
یا  و  غذایی  مواد  برای  جایگزینی  سرعت  این  به 
انواع مصالح ساختمانی و ... ما در افغانتسان ایجاد 
شود. پاکستان همیشه با افغانستان هم مرز بوده اما 
هیچ وقت نتوانسته بر بازار این کشور تسلط پیدا کند 

یا جایگزینی برای ایران در بازار افغانستان باشد.  

حدود  باید  می  کنم  فکر  می دهد:  ادامه  سلیمی 
آنجا  در  دولت  باالخره  تا  کنیم  تحمل  ماه  یک 
ما  آیا  که  زمان مشخص می شود  آن  بگیرد.  شکل 
در  صادرات  دالر  میلیارد   2,۵ حجم  به  می توانیم 

سال به افغانستان را حفظ کنیم یا نه.
او تاکید می کند: انتظار ما از دولت و وزارت خارجه 
این است که هرچه سریع تر رایزن های بازرگانی را 
اخیر  شلوغی های  در  چون  کند.  مستقر  کابل  در 
اما  برگشته اند  ایران  به  ما  اقتصادی  رایزن های 
شوند  مستقر  افغانستان  در  زودتر  است  الزم  حاال 
تا پشتوانه مسائل تجاری ما باشند. بهرحال ما نیاز 
داریم تجار افغانستانی بتوانند سریع تر ویزا دریافت 

کنند و برای عقد قراردادهای خود به ایران بیایند.
را  خود  درخواست  این  ما  می دهد:  ادامه  سلیمی 
رایزن های  هم  که  داده ایم  هم  خارجه  وزارت  به 
مرزهای  هم  و  شوند  مستقر  کابل  در  ما  اقتصادی 
ما به سرعت بازگشایی شوند تا بتوانیم انتقال کاال 
داشته باشیم. بخش خصوص طرف های خودش را 
به خوبی می شناسد و درخواست کاال هم وجود دارد 
وجود  کاال  انتقال  امکان  بسته اند  مرزها  وقتی  اما 
ندارد. مرز دوغارون هم که پیش از این 2۴ ساعته 
باز بود االن تنها ۱۶ ساعت باز است. این بر کار ما 
اثرات منفی گذاشته و باعث معطلی کامیون ها و باال 

رفتن هزینه های انتقال کاال شده است.
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اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون حمل و نقل و لجستیک 
این اتاق با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت 
 2۰ ماده  موضوع  کمیسیون  ابطال  بر  مبنی  اداری 
صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور که به اختالفات ناشی از محاسبه مبلغ 
می کرد،  رسیدگی  بازرگانان  کانتینرهای  توقف  حق 
اعالم کرد که صاحبان کاال در صورت بروز اختالف 
بر سر تعرفه های دیرکرد کانتینر، موضوع را با عنوان 
یا  حکومتی  تعزیرات  سازمان  طریق  از  گرانفروشی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

.از.سوی.اتاق.ایران.اعالم.شد

رسیدگی.به.اختالفات.محاسبه.
حق.توقف.کانتینرها.در.تعزیرات
بر.اساس.اعالم.اتاق.بازرگانی.ایران،.صاحبان.کاال.
در.صورت.بروز.اختالف.با.خطوط.کشتیرانی.بر.
کانتینر،. توقف. حق. به. مربوط. تعرفه.های. سر.
موضوع.را.در.قالب.گرانفروشی.از.طریق.سازمان.
تعزیرات.یا.سازمان.حمایت.از.مصرف.کنندگان.و.

تولیدکنندگان.پیگیری.کنند.

پیگیری کنند.
اساس  بر  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران،  اتاق  لجستیک  و  کمیسیون حمل و نقل  اعالم 
از شرکت های  یکی  دادخواست  از  پس  تصمیم  این 
نمایندگی خطوط کشتیرانی و درخواست برای ابطال 
ماده 2۰ صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترابری 
کشور و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت 

اداری، اتخاذ شده است.
بر اساس ماده 2۰ ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده 
به کشور و ترانزیت، مصوب شده بود که »کمیسیونی 
مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری، اتاق بازرگانی 
و  کشتیرانی  و  بنادر  سازمان  ایران،  گمرک  ایران، 
عالی  شورای  بیرخانه  در  دعوی  طرفین  حضور  با 
هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختالفات ناشی از 
مطالبه حق توقف کانتینر در آن مورد رسیدگی قرار 
گیرد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا دارای اعتبار 

باشد«.
همچنین بر اساس تصمیم نشست 2۱۳ شورای عالی 
سال  آذرماه   2۵ تاریخ  در  کشور  ترابری  هماهنگی 
کانتینرهای  توقف  »حق  بود:  شده  مصوب   ،۱۳۹۸
وارده یا ترانزیت ورودی به کشور بر اساس توافق میان 
گیرنده کاال و خط کشتیرانی تعیین می شود. در این 
خصوص، شرکت های کشتیرانی موظف هستند میزان 
حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کاال 
مشخص کنند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف 
کانتینر بر مبنای تعرفه)صفحه ۱ - صفحه 2 - صفحه 
۳( ریالی خواهد بود که در مهرماه هر سال به طور 
مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و 
انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و پس 
از تایید اتاق ایران پیشنهاد و با تایید کمیسیون ماده 
2۰ مصوبه ۱۴۷-۱۴۶ شورا و ظرف سه ماه پس از 

تایید کمیسیون یادشده قابل اجرا است«.

پرویز قزلباش ظهر امروز )2۴ شهریورماه( در نشست 
در  شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس  به صورت  که  خبری 
رابطه با میزان تزریق واکسن کرونا در استان زنجان، 

اظهار کرد: تاکنون ۶۱۵ هزار و ۶۳ دز واکسن کرونا 
در استان تزریق شده که از این تعداد ۴۰۴ دز برای 
اول )۵۳ درصد گروه هدف( و 2۱۰ هزار دز  نوبت 
آن  دز   ۶۶۹ و  هزار   ۸۰۷ و  بوده  دوم  نوبت  برای 

واکسن برکت بوده است.
وی در رابطه با مراکز واکسیناسیون استان زنجان، 
اکنون ۴۱ مرکز واکسیناسیون در استان در  افزود: 
حال ارائه خدمات به شهروندان هستند و ۱۵ اکیپ 
به صورت سیار در کارخانجات، مناطق دارای پوشش 

کم واکسینایسیون نیز فعالیت می کنند.
اول واکسن  افرادی که دز  با  رابطه  این مسئول در 
طبق  کرد:  تصریح  کرده اند،  تزریق  اسپوتنیک وی 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم 
افرادی که دز اول واکسن را اسپوتنیک وی دریافت 

کرده اند، دز دوم واکسن آسترازنکا را تزریق کنند.
اینکه  بیان  با  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
واکسن های آسترازنکا، سینوفارم و برکت اکنون برای 
تزریق در مراکز واکسیناسیون استان زنجان موجود 
واکسینایسیون  برای  واکسنی  هنوز  گفت:  است، 
دانش آموزان تایید نشده و در صورت ورود واکسن و 
تایید و ابالغ آن، واکسیناسیون این گروه آغاز خواهد 

شد.
قزلباش با بیان اینکه موارد مشکوک به ابتال به قارچ 
سیاه در استان زنجان وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون 
مورد تایید شده مرگ ناشی از این بیماری در استان 
پیگیری  موردی  وجود  صورت  در  و  نشده  گزارش 

خواهد شد.
وی در رابطه با علت نبود واکسن پاستور در مراکز 
دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  استان،  واکسیناسیون 
مشکالتی در ثبت، این واکسن در حال حاضر موجود 
نیست ولی مشکلی در تامین واکسن برکت به میزانی 

که شهروندان خواهان دریافت آن هستند، نداریم.

رئیس.دانشگاه.علوم.پزشکی.استان.زنجان:

اسپوتنیکی.ها.دز.دوم،.
آسترازنکا.بزنند

پزشکی. علوم. دانشگاه. رئیس. ایسنا/زنجان.

اول.واکسن. افرادی.که.دز. استان.زنجان.گفت:.

کرونای.خود.را.اسپوتنیک..تزریق.کردند.با.توجه.

به.نبود.این.واکسن.و.طبق.اعالم.وزارت.بهداشت.
دز.دوم.را.آسترازنکا.دریافت.کنند.
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انتقاد.نسبت.به.شفاف.نبودن.
سیاست.بانک.مرکزی

ریاست. شرط. گفت:. اقتصادی. کارشناس. یک.

ایران.بله.قربان.گویی.است.و. بانک.مرکزی.در.

تا.زمانی.که.چنین.است،.آینده.خوبی.در.انتظار.
اقتصاد.ایران.نخواهد.بود..

از  انتقاد  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سعدوندی  علی 
سیاست های ارزی در طول ۵۰ سال گذشته اظهار 
کرد: اگر علم و تجربه سایر کشورها در تصیم گیری ها 
و  نگیرد  قرار  مدنظر  اخیر  سیاستگذاری های  و 
تداوم  مجددا  گذشته  خورده  سیاست های شکست 
وضعیت  و  جمعیتی  شرایط  به  توجه  با  کند،  پیدا 

اقتصادی، آینده خوبی نمی توان متصور شد. 

وی افزود: در سال های گذشته می توانستیم از تولید 
اما متاسفانه سیاست های ارزی  ملی حمایت کنیم 
در این مدت به واردات کاالهای خارجی سوبسید یا 

یارانه پرداخت کرده است. 
در  نباید  براینکه  تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
در  باید  گفت:  بگیرد،  صورت  نرخ گذاری  ارز  بازار 
بازارهای دیگر به طور مشخص در عرصه سیاست 
به  بتوان  تا  بگیرد  صورت  اصالحاتی  پولی  گذاری 
در  اما  کرد  حفظ  را  ملی  پول  ارزش  موثر  صورت 
بدون  شده  سعی  و  عمل  برعکس  اخیر  سال های 
پشتوانه سیاستگذاری های موثر پولی نرخ ارز کنترل 
متحمل  را  بزرگی  شکست  سیاست  این  که  شود 

اقتصاد کشور کرد. 
سعدوندی ادامه داد: در بسیاری از موارد سیاست ها 
به  می شوند.  تعیین  باشند،  باید  که  آنچه  برعکس 
شخص  باید  مرکزی  بانک  ریاست  مثال،  عنوان 
متمادی  سالیان  طی  حالیکه  در  باشد  مقتدری 
که  بوده  افرادی  اختیار  در  مرکزی  بانک  سکان 
بانک  هچنین  اند.  داشته  دولت ها  از  شنوی  حرف 
در  اما  باشد  مستقل  حقوقی  نظر  از  باید  مرکزی 
واقعیت برعکس است و در حال حاضر بیش از ۱۸۰ 
کشور در کنترل تورم موفق عمل کرده اند و ما هنوز 
در مرحله انکار واقعیت های اقتصادی کشور و علم 

اقتصاد هستیم. 
بانک  سیاست  کرد:  بیان  اقتصادی  تحلیلگر  این 
بوده  ابهام  سیاست  گذشته  سال های  در  مرکزی 
ارز  نرخ  ارزی،  سیاست  از  دقیقی  اطالع  و  است 
بانک  سیاست  دنیا  در  درحالیکه  ندارد،  و...وجود 
مرکزی باید شفاف باشد و اعتماد عمومی را جلب 
کند. شرط ریاست بانک مرکزی در ایران سیاست 
است،  زمانی که چنین  تا  و  است  گویی  قربان  بله 

آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. 
متن کامل

به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس قوه قضائیه در نشستی 
بانکی  تسهیالت  را  فساد  ایجاد  بسترهای  از  یکی 
دانسته و به موارد اختالل زایی چون معوقات بانکی، 
شده،  درخواست  زمینه  در  تسهیالت  مصرف  عدم 
 ... و  بانکی  قراردادهای  بین  تفاوت  نکردن  اعمال 

اشاره کرده است.
برای  افراد  برخی  که  کرده  اعالم  اژه ای  محسنی 
یا  کشاورزی  و  دامداری  حوزه  در  سرمایه گذاری 
از  اولیه  مواد  کردن  وارد  و  کارخانه ها  راه اندازی 
این پول ها زمین  با  اما  بانک ها تسهیالت گرفته اند 
برابر   ۱۰ زمین ها  این  حاضر  حال  در  که  خریدند 
بیش  را  بانکی  سود  اگر  حتی  و  کرده  پیدا  قیمت 
سود  هم  باز  بپردازند  مرکزی  بانک  مصوب  نرخ  از 

می کنند. 
کل  دبیر   - جمشیدی  محمدرضا  زمینه،  این  در 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی - در 
گفت وگو با ایسنا، درباره نظارت بانک ها بر چگونگی 
بانکی  اظهار کرد: عملیات  بانکی  مصرف تسهیالت 
فرآیند  بر  نظارت  به  موظف  را  بانک ها  ربا،  بدون 
تعدد  نظر  از  اما  است  دانسته  تسهیالت  اعطای 

ناظرین  الزمه  می پردازند،  آن ها  که  تسهیالتی 
می کند.  مواجه  مشکل  با  را  موردنظر  نظارت  برای 
به  مقداری  و  کمیت  لحاظ  از  بانکی  تسهیالت 
شعب، سرپرستی ها، ادارات اعتبارات مرکزی کمیته 
اعتبارات و هیئت مدیره بانک ها تفویض اختیار داده 
شده اند. به عبارت دیگر، هر چه رقم تسهیالت باالتر 
می رود به مراتب باالتر نیز برای بررسی و پرداخت 

منتقل می شود. 
دیگر، ضمن  سوی  از  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
صورت  پایین تر  ایستگاه های  در  که  بررسی هایی 
می گیرد، در صورت موافقت پس از نتیجه بررسی ها 

اختیار تصمیم گیری برای مراجع پایین تر نیست.  
موجب  و مشتری ها  تعداد شعب  ازدیاد  افزود:  وی 
می شود که نتوان ارقام تسهیالت در زمان پرداخت 
را مورد بررسی قرار داد اما پس از پرداخت می توان 
این  بررسی کرد که در  را  به صورت موردی آن ها 

زمان دیگر کار از کار گذشته است .
جمشیدی گفت: زمانی که مبلغ تسهیالت پرداختی 
بانک ها افزایش پیدا می کند، باید بانک ها ناظرینی 
برای نظارت بر مصرف آن نیز تعیین کنند که این 
اما  می شود  پیگیری  و  اجرا  بانک ها  سوی  از  اقدام 
برای مبالغ خرد تسهیالت، یک مشتری وجود ندارد 
و یک فردی ۵۰ میلیون تومان و فرد دیگری ۳۰ 
میلیون تومان وام می گیرد که در این زمینه فردی 

برای نظارت بر مصرف آن تعیین نمی شود.
اعتباری خصوصی  و موسسات  بانک ها  کانون  دبیر 
مشارکت  چون  بانکی  عقود  از  یک  هر  کرد:  بیان 
بانک  توسط   ... و  اقساطی  فروش  مرابحه،  مدنی، 
در  است.  شده  ابالغ  بانک ها  به  و  تعیین  مرکزی 
تغییر کند  بانکی  قراردادهای  مفاد  باید  زمینه  این 
بانک مرکزی  باشد که  با عقود مربوطه  و متناسب 
بر این تاکید دارد که باید همین مفاد اجرا شود و 

نحوه.مصرف.تسهیالت.بانکی.
کنترل.می.شود؟.

با.توجه.به.توضیحاتی.که.رئیس.قوه.قضائیه.در.

مطرح. بانکی. تسهیالت. بودن. فسادزا. با. رابطه.

موسسات. و. بانک.ها. کانون. دبیر. است،. کرده.

اعتباری.خصوصی.گفت:.بانک.ها.موظف.به.نظارت.

بر.تمام.فرآیندهای.تسهیالت.دهی.هستند.و.بر.

مصرف.تسهیالت.با.مبالغ.باال.نیز.نظارت.می.کنند.

اما.تعداد.بسیار.زیادی.از.تسهیالت.و.مشتری.ها.
موجب.بروز.چالش.هایی.در.این.زمینه.می.شود..

https://tccim.ir/story/?nid=69877
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عضو.کمیسیون.انرژی.در.گفتگو.با.مهر:

استفاده.از.میعانات.گازی.در.
نیروگاهها.در.زمستان.امکانپذیر.

است
انرژی. کمیسیون. اینکه. به. اشاره. با. شریعتی.
پیشنهاد.استفاده.از.میعانات.گازی.را.به.عنوان.
واحدهای. افزود:. است،. داده. نیروگاه.ها. سوخت.
مرکاپتان.زدایی.میعانات.گازی.میتوانند.تا.دو.ماه.

دیگر.تکمیل.شوند.

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
بحث تأمین سوخت نیروگاه ها در زمستان گفت: بنا 
بر محاسبات و روی کاغذ مشکالتی در زمینه تأمین 
سوخت نیروگاه ها وجود دارد که هم به دلیل کاهش 
سوخت رسانی است و هم به دلیل تأمین سوخت گاز 
ذخیره  و  فروش  محدودیت های  به جهت  که  است 

سازی میعانات گازی به چالش خورده است.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
و  برق  مصرف  اخیر  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با 
گاز بسیار زیاد شده و نیاز به تدبیر ویژه دارد، افزود: 
این  برای حل  نیرو  و  نفت  وزارتخانه  دو  هماهنگی 
معضل بسیار اهمیت دارد تا بتوانیم از یک ماه پیک 
مصرف زمستان، که امیدوار هستیم خیلی هم سرد 

نباشد، عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی به وزیر نفت 

پیشنهاد داد با توجه به تجربه ای که برای استفاده از 
میعانات گازی برای سوخت ترکیبی نیروگاه ها وجود 

دارد، مقدمات این کار فراهم شود.
تکمیل  به  نیاز  امر  این  اینکه  به  اشاره  با  شریعتی 
ادامه  دارد  نیروگاه ها  در  زدایی  مرکاپتان  واحدهای 
یک  به  نیاز  واحدها  این  از  بهره برداری  برای  داد: 
همت جدی هست و طبق گزارش ها باالی ۹۵ درصد 
تکمیل  دیگر  ماه  دو  تا  می تواند  و  داشته  پیشرفت 
شود. وی گفت: قباًل در نیروگاه مپنا از میعانات گازی 
بعنوان سوخت استفاده شده بود و مشکل فنی وجود 
نداشته است و تنها به علت وجود مرکاپتان باالی آن 
مشکل آالیندگی هوا به همراه داشته که آن هم با 
تکمیل و استفاده از واحدهای مرکاپتان زدایی قابلیت 

برطرف شدن دارد.
اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
با بهره  و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: 
بردن از میعانات گازی بعنوان سوخت نیروگاه ها در 
فصل زمستان، دو چالش به طور همزمان حل خواهد 
شد. هم سوخت نیروگاه ها تأمین می شود و هم بحث 
ذخیره سازی میعانات گازی که به مانعی برای تولید 

گاز تبدیل شده حل می شود.
شریعتی در پایان تأکید کرد: در بلند مدت و میان 
مدت نیز باید فناوری نیروگاه ها را ارتقا داد، هم بر 
بحث صرفه جویی و بهینه سازی مصرف توجه کرد 
اصل  کرد.  پیگیری  را  جایگزین  سوخت های  هم  و 
مسأله این است که باید مشکل تأمین برق زمستان 
و تابستان به طور دائمی رفع شود که در این راستا 
تکمیل نیروگاه های نیمه کاره و احداث نیروگاه های 

تجدید پذیر اهمیت ویژه ای دارد.
عنوان  با  گزارشی  در  این  از  پیش  مهر  خبرگزاری 
میعانات   / انتظارتدبیر  در  زمستانه  »خاموشی های 
گازی گره را خواهد گشود؟« به موانع و راهکاری های 

استفاده از میعانات گازی بعنوان سوخت نیروگاه ها 
در زمستان پرداخته بود. معاون شرکت برق حرارتی 
که  بود  گفته  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  نیز  کشور 

استفاده از میعانات گازی بعنوان سوخت جایگزین 
واحد  احداث  مستلزم  سرما  فصل  در  نیروگاه ها 

»مرکاپتان زدایی« است.

نیروگاه های  وضعیت  آخرین  به  نگاهی  حرارتی؛  برق  خبری  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
حرارتی کشور حاکی از آن است که تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱2۹ نیروگاه کشور احداث 
شده و ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران طی نیمه نخست امسال با اجرای پروژه های ارتقای توان در سه 

نیروگاه شهید سلیمانی کرمان، قدس )سمنان( و گهران به ۶۹ هزار مگاوات رسیده است.
در حال حاضر ۶۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی )۴۶ هزار و ۴۷۶ مگاوات( در اختیار بخش 

خصوصی و ۳۳ درصد آن در اختیار بخش دولتی است.
هم اکنون ظرفیت منصوبه تمامی نیروگاه های کشور اعم از حرارتی، برقابی، اتمی، تولید پراکنده، تجدیدپذیر 
و دیزلی هم به ۸۵ هزار و ۵۵۹ مگاوات رسیده که حدود ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه های 

حرارتی است.
واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۱ هزار و ۱۷۹ مگاوات )۳۶.۴ درصد(، واحدهای گازی با ظرفیت 2۱ 
هزار و ۹۹2 مگاوات )2۵.۷ درصد( و واحدهای بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸2۹ مگاوات )۱۸.۵ درصد(، 

نیروگاه های حرارتی کشور را تشکیل می دهند.

با.افزایش.1۰.درصدی؛

ظرفیت.نیروگاه.های.حرارتی.ایران.به.6۹.هزار.مگاوات.رسید
میزان.تولید.برق.نیروگاه.های.حرارتی.کشور.از.ابتدای.سال.تاکنون.با.افزایش.۹.درصدی.نسبت.به.

مدت.مشابه.پارسال.از.مرز.173.میلیون.مگاوات.ساعت.عبور.کرده.است.
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یادداشت

دستخوش  کرونا  پاندمی  واسطه  به  کار  عرصه 
تغییرات متعددی بوده است. سازمان ها که ابتدا در 
برابر این شرایط بحرانی، دست به دامن پاسخ های 
تصمیمات  کمابیش  حاال  می شدند،  کوتاه مدت 
دارند  و سعی  نیز می گیرند  بلندمدت  و  میان مدت 
میان این دو کفه ترازو، تعادل برقرار کنند. همزمان، 
شغلشان  از  خود  انتظارات  درباره  نیز  کارکنان 
تجدید نظر می کنند. این یک نقطه عطف هم برای 

سازمان ها و هم برای کارکنان است.
و  تحوالت  این  درباره  مدت ها  که  افرادی  از  یکی 
فکر کرده،  کارآمد  و مدیریت  کار پساکرونا  محیط 
»جانی سی. تیلور« است. او مدیر انجمن مدیریت 
از  پس  که  شغلی  است؛   )SHRM( انسانی  منابع 
سال ها کار در مشاغل شرکتی آن را به دست آورده 
است. او تحقیقات در زمینه محیط کار طی دهه های 
گذشته را مطالعه کرده و ترندها را دنبال کرده است. 
همچنین نویسنده کتابی درباره رهبری سازمان در 
»الیسون  میهمان  اخیرا  است. جانی  تحوالت  عصر 
درباره  و  بوده  هاروارد  کسب وکار  مجله  از  بیرد« 
استعدادها  زمینه مدیریت  به ویژه در  تحوالت،  این 
این  از  است. چکیده ای  پساکرونا صحبت کرده  در 

گفت وگو را با هم می خوانیم.
درباره  تو  از  اولین سوالم  آمدی.  الیسون: خوش    
زمان  بهترین  االن  نظرت چرا  به  است.  زمان حال 

مدیریت.استعدادها.در.عصر.کرونا.به.چه.شکل.خواهد.بود؟

محیط.کار.قرن.21.چگونه.است؟
مدیران.شرکت.ها.نمی.توانند.مثل.دوران.قبل.از.کرونا،.کارمندان.را.)به.شکل.سنتی(.مدیریت.کنند..تا.
پیش.از.این،.بعید.بود.مدیری.حاضر.شود.برای.روزهایی.در.هفته،.اجازه.کار.از.خانه.را.صادر.کند..اما.
این.اتفاق.افتاد.و.حاال.مدیران.هوشمند.منابع.انسانی.به.دنبال.راهی.هستند.تا.»همه.کارها.متفاوت.
انجام.شود«..محیط.کار.قرن.21.-محل.جذب.و.حفظ.استعدادهای.نیروی.کار-.دارای.سه.ویژگی.است.

متن کامل

برای تغییر در نحوه کار کردن است؟
کارکنان  کار،  درباره  واقعا  کسی  که  بود  مدت ها 
مقیاس  در  منظورم  بود.  نکرده  فکر  کار  محیط  و 
کشور  چند  گذشته،  دهه  چند  طی  است.  جهانی 
کار  کردند:  تقسیم  عرصه  سه  به  را  کار  و  آمدند 
و  می دهد؟  انجام  را  کار  آن  کسی  چه  چیست؟ 
محیط کار چیست؟ و سپس سعی کردند این سه 

عرصه را بهبود دهند یا دوباره تعریف کنند.
می کنم(،  استفاده  کلمه  این  از  )عمدا  خوشبختانه 
پاندمی آمد و همه ما را مجبور کرد که مکث کنیم 
وجود  دیگری  روش  »واقعا  بپرسیم:  خودمان  از  و 
به  کارها  انجام  برای  که  نداشت؟«  کل ساختاری 
کار می بردیم ناگهان زیر سوال رفت و حاال که در 
را  فرصت  این  هستیم،  کرونا  »شفافیت«   دوران 
داریم که بپرسیم: »چطور می توانم کارها را متفاوت 
شروع  یک  نیست.  مکث  دیگر  این  دهم؟«   انجام 

مجدد است.
 آیا قبال پیش آمده که یک بحران به تغییرات مثبت 

در عرصه کار منجر شود؟
نه چندان. خیلی ها درباره ایجاد تحوالت در عرصه 
کار صحبت کرده اند. مثال تاکید بر اهمیت یادگیری. 
بعضی ها روش هایی را اعمال کرده اند. بعضی ها یک 
تغییر را به شکل قانونی درآورده و بعضی ها، در حد 
اینها در  از  اما هیچ کدام  تمرین اجرایش کرده اند. 

به چند کشور  محدود  فقط  و  نبوده  سطح جهانی 
بوده است. کرونا اما، کاری کرد که تمام دنیا متوقف 
شود. قبل از کرونا اگر از هر شرکتی در هر کجای 
همین  را  شرکت  می توانی  »آیا  می پرسیدی  دنیا 
دور  راه  از  کماکان  کارها  اما  کنی،  تعطیل  امشب، 
ادامه داشته باشد؟« جوابش قطعا نه بود. ممکن بود 
بگوید: »باید مشاور استخدام کنیم و راهش را یاد 
بگیریم و برنامه بریزیم و اینها دست کم، دو سال 
کار  این  شدند  مجبور  همه  ولی  می خواهد.«  وقت 

را بکنند.
 بله. ظاهرا کرونا مجبورمان کرد نه فقط درباره کار 
و مسیر حرفه ای مان فکر کنیم بلکه اقدام هم بکنیم. 
در آمریکا حاال با پدیده »استعفای دسته جمعی« 

مواجهیم. کارکنان و کارفرماها چه باید کنند؟
کارفرماها باید به این فکر کنند که »چه کار کنیم تا 
برای کارجو، جذاب باشیم؟ از منظر حرفه ای.« خود 
من در دوران کرونا به این فکر کردم که چرا باید 
شش روز هفته از ۹ تا ۵ سر کار باشم؟ آیا واقعا الزم 
مشاغل  کارمند  اینکه  مگر  بود.  نه  جوابش  است؟ 

ضروری باشی. مثل خلبان یا کادر درمان.
بعضی ها  افتاده.  جدید  اتفاق  کلی  حاال  دقیقا. 
دورکاری کامل را ترجیح می دهند و بعضی ها گاهی 
دوست دارند حضوری کار کنند. چرا همه با هم به 
فکر افتاده اند؟ چون برای اولین بار، اتفاقی افتاده که 
همه مان را درگیر کرده. کارفرماها هم درباره آینده 

محیط کار تصمیم می گیرند. کلی سوال جور واجور 
از من می پرسند. مثال می پرسند آیا واکسینه شدن 

یا حضور در محل کار را اجباری کنیم یا نه؟
من به آنها می گویم برای شروع، فرهنگ سازمانتان 
مدیران  تیم  و  خودتان  از  ابتدا  بگیرید.  نظر  در  را 
چه  باشم؟  کسی  چه  »می خواهم  بپرسید:  اجرایی 
ما  کنم؟«   جذب  می خواهم  را  کارمندهایی  جور 
خوب  فرهنگ  و  بد  فرهنگ  اسم  به  چیزی  واقعا 
غیرقانونی  و  غیراخالقی  محیط های  )اگر  نداریم 
دورسی  برای جک  که  روشی  نگیریم(.  نظر  در  را 
جواب می دهد ممکن است برای شما جواب ندهد. 
باید ببینی خودت می خواهی چه کسی باشی. برند 
سواالت  این  وقتی  است؟  چگونه  شما  کارفرمای 
خودشان  روش ها  و  سیاست ها  می دهید،  جواب  را 

نمایان می شوند.
شرکت  یک  برای  هم،  دورکاری  مثل  ترندهایی  و 
به دو  یا یک شرکت تکنولوژی، ممکن است  مالی 
شکل متفاوت اجرا شوند. حتی دو شرکت در یک 
حوزه، ممکن است دو روش متفاوت را پیش بگیرند. 
اجباری  را  واکسینه شدن  یونایتد،  مثال هواپیمایی 
کرد اما دلتا، نه. چون از نظر فرهنگی، ارزش هایشان 
بگوید: »در فرهنگ  بود. ممکن است دلتا  متفاوت 
پس  است.  مهم  فردی  تصمیم گیری  آزادی  ما، 
بزند  واکسن  که  می گیرد  تصمیم  خودش  فرد  هر 
از  که  است  این  ما  وظیفه  حاضر،  حال  در  نه.  یا 
واکسینه  که  کارکنان  سایر  و  مسافران  امنیت 
که  یونایتد  اما  کنیم.«   حاصل  اطمینان  شده اند، 
شعارش، »اول امنیت«  است، دلیل متفاوتی برای 
تصمیمش دارد. پس همه چیز به فرهنگ سازمان 
و هنجارهایش بستگی دارد. از سوی دیگر، کارکنان 
با هم متفاوتند. من بعضی ها را می شناسم که  نیز 
دوست دارند همیشه حضوری کار کنند. شاید تو به 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3798178-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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نگاه آخر

سردرود؛.پایتخت.تابلوفرش

https://www.isna.ir/photo/1400062317045/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4

	اختلاف نظر در اعمال قوانین گمرکی برای تولیدات مناطق آزاد و ویژه بررسی شد
	توافق ایران و عراق در مورد پولهای بلوکه شده
	عراق موفق به جذب سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نفت خود شد
	بخش خصوصی ایران و ازبکستان از حجم تجارت دوجانبه راضی نیست
	رسیدگی به اختلافات محاسبه حق توقف کانتینرها در تعزیرات
	تلاش برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی با همکاری تشکلهای بخش خصوصی
	حداکثر اعتبارات پیش بینی شده برای شرکتهای دانش بنیان تا بهمن ماه پرداخت میشود
	بررسی آخرین وضعیت سدها و نیروگاههای برقآبی در کمیسیون انرژی مجلس/ برنامهریزی برای استفاده بهتر از ظرفیتهای آبی در تولید برق
	یک میلیون سرپناه ۱ میلیون مسکن چقدر برق نیاز دارد؟
	کسبوکاری که از خوابگاه دانشجویی شروع شد


	حقیقت ایران و جهان به بهانه دادوستد با گروسی
	دستگاه قضا پیگیر تشکیل کمیته مشترک با اتاق ایران است
	افزایش ۹ درصدی تولید برق نیروگاههای حرارتی کشور
	انتقاد رحیمی مظفری از بررسی نشدن گزارش رمزارزها در کمیسیون انرژی
	استقرار رایزنهای اقتصادی ایران در کابل و بازگشایی مرزها با افغانستان پیگیری شود
	رسیدگی به اختلافات محاسبه حق توقف کانتینرها در تعزیرات
	اسپوتنیکیها دز دوم، آسترازنکا بزنند
	انتقاد نسبت به شفاف نبودن سیاست بانک مرکزی
	نحوه مصرف تسهیلات بانکی کنترل میشود؟ 
	استفاده از میعانات گازی در نیروگاهها در زمستان امکانپذیر است




	Button 1025: 


