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تمدید مهلت اعالم کاندیداتوری در انتخابات 
دوره جدید هیأت مدیره و بازرس سندیکا

 مهلت اعالم کاندیداتوری در انتخابات دوره جدید هیأت مدیره و بازرس سندیکا تا 24 مهر ۱4۰۰ تمدید شد.

فهرست

پیرو اطالعیه شماره 4 مبنی بر تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی و 
ایران، به   انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سندیکای صنعت برق 
استحضار می رساند متعاقبا مهلت های تعیین شده برای اعالم کاندیداتوری 
انتخابات هیأت مدیره و بازرس سندیکا نیز تا مهرماه تمدید گردیده است. 
لذا با توجه اینکه مجمع عمومی سندیکا برای نیمه اول آبانماه برنامه ریزی 
انتخابات هیأت مدیره  شده است، از متقاضیان محترم کاندیداتوری در 
یا بازرس سندیکا دعوت می شود ضمن مطالعه نکات مهم در خصوص 
سایت  وب  در  که  سندیکا  بازرس  و  هیأت مدیره  کاندیداتوری  شرایط 
سندیکا بارگذاری شده است، با تکمیل فرم مربوطه و ارسال به همراه 
رزومه، روزنامه رسمی و معرفی نامه از سوی شرکت متبوع خود، مراتب 
را تا تاریخ 1400/07/24 به دبیرخانه سندیکا )شماره فکس 66944967 

و یا آدرس ایمیل )info@ieis.ir( جهت هماهنگی های مقتضی اعالم 
فرمایند. 

برای  نام  ثبت  سندیکا،  اساسنامه  ضوابط  اساس  بر  است  ذکر  شایان 
هیأت مدیره و بازرس سندیکا تا روز برگزاری مجمع امکان پذیر است اما با 
توجه به محدودیت های زمانی و شکلی برگزاری مجمع، معرفی کاندیداها 
در مجمع مطابق رویه دوره  قبل، صرفا از طریق فضای تبلیغاتی شامل 
»پخش کلیپ ویدئویی، انتشار ویژه نامه چاپی، و معرفی در وب سایت 
سندیکا« انجام خواهد شد. لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد 
جهت بهره برداری از فضای تبلیغاتی و اطالع رسانی در نظرگرفته شده، 
نسبت به تکمیل و ارائه مدارک خود در مهلت مقرر این اطالعیه )24 

مهرماه 1400( اقدام فرمایند. 

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
http://vistatkb.com/
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به گزارش چابک آنالین، "عبداالمیر یاقوتی"، افزود: 
بیمه حوادث مشترکین  در لیست مناقصه عمومی 
را  اسناد  و  داده  درخواست  بیمه  شرکت   19 برق، 
باید  سالجاری  ماه  24شهریور  تا  و  کردند  دریافت 

اسناد را پرکرده و بارگذاری می کردند.
بزودی  "آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی، 
را  برق  بخش  در  خود  می توانندخسارت های  مردم 
دارد  امکان  امیدواریم،البته  دریافت کنند؟"، گفت: 
شرکت های بیمه فقط پاکات را برده اما هیچ چیز 
گزارش  که  است  دومرتبه  تاکنون  زیرا  برنگردانند 
را  الزم  همکاری  بیمه  شرکت های  اما  می شود 

نمی کنند.
مشترکین  خدمات  و  انرژی  مدیریت  دفتر  مدیر 
توانیر، اذعان داشت: شرایط بیمه حوادث مشترکین 
به  قانونی  صورت  به  که  است  فعالیتی  برق، 
شرکت های بیمه واگذار شده و به ما هم اعالم شده 
ازطریق مناقصه و در سقف منابعی که از مشترک 
دریافت می شود این بیمه برگزار شود، درواقع این 

محدودیت ها، محدودیت های قانونی هستند.

پاکات سومین مناقصات عمومی بیمه حوادث برق شنبه 
هفته آینده باز می شود

شرکت های بیمه تمایل چندانی 
به پوشش ریسک مشترکین 

برق ندارند
مدیر دفتر مدیریت انرژی و خدمات مشترکین 
را  برق  مشترکین  بیمه  پوشش  توانیر،برقراری 
یک مطالبه اجتماعی خواند و اظهارکرد که هنوز 
شرکت بیمه طرف قرارداد با صنعت برق مشخص 
نشده چراکه شرکت های بیمه همکاری الزم را 
نداشته اند اما به احتمال زیاد پاکات، شنبه هفته 

آینده برای بار سوم باز خواهد شد.

ــزاری صــدا  ــزارش ســرویس پژوهــش خبرگ ــه گ ب
وســیما: گســترش صنعــت تولیــد خودرو هــای 
برقــی، ذخیــره انــرژی و تولیــد بــرق از منابــع 
تجدیدپذیــر از روند هــای مهــم و تأثیرگــذار آینــده 

ــد. ــی آی ــه شــمار م ــان ب جه
ــر طــی  ــع تجدیدپذی ــرژی از مناب ــد ان ــه تولی هزین
10 ســال اخیــر بــا کاهــش شــدیدی مواجــه بــوده 
ــر  ــع تجدیدناپذی ــی مناب ــن جایگزین ــت؛ بنابرای اس
انــرژی بــا منابــع تجدیدپذیــر و اســتفاده از فنــاوری 
ــاب  ــل اجتن ــرژی غیرقاب ــده مصــرف ان ــای کاهن ه
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــاس پی ــن اس اســت. برهمی

ــی  ــزات معدن ــواد و فل ــرای م ــی ب ــای جهان تقاض
ــرژی  ــتفاده از ان ــش اس ــدف افزای ــا ه ــدی ب کلی
ــای  ــال ه ــی س ــان، ط ــر در جه ــای تجدیدپذی ه
آتــی بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یابــد، بــه 
طــوری کــه ایــن فلــزات بیشــترین تقاضــا را بــرای 
گســترش تولیــد خودرو هــای برقــی، توربیــن هــای 

ــت. ــد داش ــیدی خواهن ــات خورش ــادی و صفح ب
ــه  ــی ک ــزات معدن ــوی تقاضــای فل ــن محــرک ق ای
ناشــی از توجــه جهانــی بــه افزایــش تولیــد و 
کاربــرد انــرژی هــای تجدیدپذیــر اســت، مــی توانــد 
بــازار و تجــارت فلــزات معدنــی را دســتخوش تغییر 

و تحــوالت گســترده نمایــد؛ بنابرایــن بررســی 
ــی و  ــای برق ــد خودرو ه ــد تولی ــن رش ــاط بی ارتب
ــا  ــش تقاض ــداز افزای ــم ان ــر و چش ــرق تجدیدپذی ب
ــت  ــدی و دالل ــی کلی ــواد معدن ــزات و م ــرای فل ب
هــای آن بــرای اقتصــاد کشــورمان مــی توانــد حائــز 
اهمیــت فــراوان باشــد. اندیشــکده تدبیر اقتصــاد در 
گزارشــی بــه بررســی و تحلیــل وضعیــت تقاضــای 
ــی کلیــدی، دورنمــای  ــزات معدن ــرای فل ــی ب جهان
تقاضــا بــرای ایــن فلــزات معدنــی و تبییــن جایــگاه 
ایــران در آینــده تقاضــای فلــزات معدنــی کلیــدی و 
راهکار هایــی بــا هــدف توســعه و بهــره وری تولیــد 
از ظرفیــت هــای عظیــم خــدادادی ایــران در بخش 
ــن  ــه مهمتری ــت ک ــه اس ــی پرداخت ــزات معدن فل
ــص  ــورت تلخی ــزارش به-ص ــن گ ــای ای ــش ه بخ

ارائــه مــی شــود.
ــزات  ــرای فل ــی ب ــای جهان ــت تقاض ــل وضعی تحلی

ــدی ــی کلی معدن
آمار هــای جهانــی نشــان از افزایــش و ســرعت 
ــده  ــه آین ــی ده ــی ط ــای جهان ــد تقاض ــه رش روب
بــرای فلــزات معدنــی کلیــدی ازجملــه مــس، 
نیــکل، لیتیــوم، کبالــت و منگنــز و اســتفاده از 
ــاک،  ــای پ ــرژی ه ــا ان ــط ب ــای مرتب ــوژی ه تکنول
دارد. آژانــس بیــن المللــی انــرژی در آخریــن پیــش 
بینــی خــود، تحــت دو ســناریوی مبنــا و ســناریوی 
توســعه پایــدار 1 در افــق 2040 پیــش بینــی کرده 
ــاک از  ــرژی پ اســت کــه ســهم تکنولوژی-هــای ان
ــا  ــناریوی مبن ــت س ــوم تح ــرای لیتی ــا ب کل تقاض
ــب 76 و 92  ــه ترتی ــدار ب ــعه پای ــناریوی توس و س
درصــد و ایــن ســهم بــرای کبالــت بــه ترتیــب 40 
و 6۸ درصــد خواهــد بــود. ســهم هــای مربــوط بــه 
ــز در  ــاب نی ــر کمی ــس و عناص ــکل، م ــزات نی فل

ــل مشــاهده اســت. ــودار )1( قاب نم

راهبردهای استفاده از فرصت های توسعه انرژیهای تجدید پذیر
گسـترش صنعـت تولید خودرو هـای برقی، ذخیـره انـرژی و تولید بـرق از منابـع تجدیدپذیر از 

روند هـای مهـم و تأثیرگـذار آینـده جهان به شـمار مـی آید.
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حکم  با  قربانزاده  حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
وزیر اقتصاد به سمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 
سازمان  عمومی  مجمع  تصویب  از  پس  سیزدهم، 
خصوصی سازی، در حکمی، حسین قربانزاده، مشاور 
رئیس مجلس را به سمت معاون وزیر و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
و  امالک  مولدسازی  بر  حکم  این  در  اقتصاد  وزیر 
دارایی های دولت بویژه بهره گیری از ابزار مشارکت 
عمومی - خصوصی، ارتقای کیفی واگذاری ها و تقویت 
رقابت پذیری در اقتصاد به عنوان اولویت های دوره 

جدید مدیریت سازمان خصوصی سازی تاکید کرد.
مطابق ماده 11 اساسنامه سازمان خصوصی سازی، 
پیشنهاد وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل سازمان 
به تصویب مجمع عمومی )۸  باید  خصوصی سازی 
وزیر، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی( 

حکم وزیر اقتصاد؛

رییس کل سازمان خصوصی 
سازی منصوب شد

حسین قربانزاده با حکم وزیر اقتصاد به سمت 
سازمان  کل  رییس  و  اقتصاد  وزیر  معاون 

خصوصی سازی کشور منصوب شد.

برسد.
این  از  پیش  قربانزاده  حسین  است،  ذکر  شایان 
مجلس،  رئیس  اقتصادی  مشاور  چون  سمت هایی 
نماینده رئیس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، 
مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیرمسئولی همشهری را 

بر عهده داشته است.
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

انحصار در صدور مجوزها ۱.۵ 
میلیون شغل را از بین برد

کارشناس اقتصادی گفت: طرح تسهیل برخی 
را  مجوز  صدور  اجازه  کار،  و  کسب  مجوزهای 
به خاطر منافع شخصی  از دست ذینفعانی که 
خودشان به عمد کارشکنی می کردند می گیرد 

و باعث تسهیل در امر صدور مجوزها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته نمایندگان 
از شنیدن صحبت های  مجلس شورای اسالمی بعد 
نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت رأی به تصویب 
و  کسب  مجوزهای  برخی  صدور  »تسهیل  طرح 
کار« دادند که این امر باعث ابراز رضایت بسیاری از 
کارآفرینان، صاحبان کسب و کارها و جوانان گردید.

در همین زمینه صادق علیاری، کارشناس اقتصادی و 
حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما 
شاهد یکی از بزرگترین دستاوردهای مجلس شورای 
اسالمی در سال 1400 بودیم و حتی به جرأت می توان 
گفت که این طرح بهترین و مهمترین طرحی بود 
که مجلس شورای اسالمی در سال 1400 تصویب 
کرده است. وی در رابطه با چرایی اهمیت این طرح 
گفت: طبق یک نظرسنجی و یک بررسی که از بین 
900 پرونده انجام شده، ۵۵ درصد پرونده هایی که 

کارآفرینان مشکلی داشته اند؛ در مورد مباحث مربوط 
به مجوزها بوده است و در کل، نظام مجوزدهی ما در 
کشور باعث شده که ایجاد شغل و اشتغال قفل شود 
ومتاسفانه به خاطر این سختگیری های بی رویه بین 

۵00 هزار تا 1.۵ میلیون شغل از دست برود.
وی در مورد با جزئیات و نکات با اهمیت این طرح 
گفت: مهمترین حرف و مبحث کلیدی طرح تسهیل 
مجوزهای کسب وکار این است که مجوزها را دو دسته 
می کند، 1. مجوزهای تأیید محور 2. مجوزهای ثبت 
محور؛ که مجوزهای ثبت محور مجوزهایی هستند 
که هر کارآفرینی در این حوزه ها اگر کسب و کاری 
ملی  درگاه  به سامانه  مراجعه  با  تنها  کنند،  آغاز  را 
مجوزهای کشور و ثبت اطالعات و دادن تعهدهای 
مربوطه، مجوز این کسب و کار را کسب می کند و 
نوع  به  اشاره  با  علیاری  را شروع کند.  کار  می تواند 
دوم مجوزهای تاییدمحور افزود: در مجوزهای تأیید 
و  کسب  ملی  درگاه  سامانه  به  ورود  با  افراد  محور 
شغل  یک  می خواهند  که  می دهند  درخواست  کار 
این کسب و کار  و کسب و کاری را دایر کنند که 
ثبت  از  تأیید محور است و پس  در کسب وکارهای 
درخواست آنها، یک گروهی باید بررسی بکنند که آیا 
به این شخص می شود مجوز داد و یا به آن کسب و 

کار و یا به آن زمین می شود مجوز داد یا نه؟
علیاری با اشاره به اینکه دستاورد بزرگ این طرح در 
مجوزهای ثبت محور هست گفت: ما در این طرح یک 
سری مجوزهایی را داریم که اگر جوانی نیت کند که 
شغلی را داشته باشد و کسب و کاری را ایجاد کند، 
مربوطه  تعهدهای  دادن  و  با درج کردن مشخصات 
داخل سامانه، می توانند فعالیتشان را به صورت قانونی 
آغاز کنند. وی به مشکالتی که در گذشته برای صدور 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  بود  کار  و  کسب  مجوزهای 
گذشته مشکالتی که ما داشتیم بسیار متفاوت از این 

بوده و افراد برای گرفتن برخی مجوزهای بسیار ساده 
باید چندین اداره را سر می زدند و از چند جای مختلف 
هم  مختلف  جای  چندین  از  و  می گرفتند  استعالم 
اجازه نامه می گرفتند بابت کاری که می خواهند انجام 
دهند، که دردسرهای خاص خودش را داشت و گاهی 
زمان استعالم و تاریخ انقضای استعالم می گذشت و 
دوباره از اول باید کار خودشان را شروع می کردند و 
این رفت و آمدهای بیخودی و بروکراسی های بسیار 

زیاد، مشکالتی بود که در گذشته وجود داشت.
کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: طرح تسهیل مجوز 
کسب و کارها در آینده باعث رونق کسب و کارهای 
ثبت محور و در نتیجه ارتقای کیفیت این کسب و 

کارها می شود چون رقابت بیشتر می شود.
واقع  در  که  اساسی  مشکل  یک  گفت:  علیاری 
برخی  که  است  این  بحث  داشت  وجود  درگذشته 
و  می کردند  صادر  مجوز  آن  ذینفع های  را  مجوزها 
بشود  اضافه  مجوزی  که  نداشت  دوست  هم  ذینفع 
و کسی به همکاران خودش اضافه شود چون سود 
خودش کم می شد، اما این طرح اجازه صدور مجوز 
شخصی  منافع  خاطر  به  که  ذینفعانی  دست  از  را 
و  می گیرد  می کردند  کارشکنی  عمد  به  خودشان 

باعث تسهیل در امر صدور مجوزها می شود.
وی در پایان با ابراز خرسندی نسبت به تغییر دولت 
و حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد گفت: ان شاءاهلل 
با پیگیری های وزیر اقتصاد و استفاده وی از نیروهای 
جوان، ما باید وارد فاز عملیاتی و فاز اجرا و پیگیری 
طرح شویم و باید هرچه سریع تر کسب و کارهایی 
را که می توانند به صورت ثبت محور فعالیت بکنند 
معلوم بشود، که ان شاءاهلل بتوانیم تا آخر سال شاهد 
صدور مجوزهای ثبت محور باشیم و یک قدمی در 

راستای اضافه شدن مشاغل برداریم.
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وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد:

لغو تحریم ها درازای بازگشت 
به تعهدات هسته ای؛ پیشنهاد 

وزیرخارجه انگلیس به 
امیرعبداللهیان

به  ای  بیانیه  در  انگلیس  خارجه  امور  وزارت 
موضوعاتی اشاره کرد که قرار است وزیر خارجه 
در  خود  ایرانی  همتای  با  دیدار  در  کشور  این 

نیویورک به آن ها بپردازد.

به گزارش ایسـنا، پایـگاه اینترنتـی وزارت امور خارجه 
انگلیـس بـا انتشـار بیانیـه ای نوشـت: لیز تـراس وزیر 
امـور خارجـه انگلیس امـروز بـرای اولین بـار با برخی 

از همـکاران بیـن المللـی خـود از جمله حسـین امیر 
عبداللهیـان وزیر امور خارجه ایـران در مجمع عمومی 

سـازمان ملـل در نیویـورک دیـدار خواهد کرد. 
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: تـراس در ایـن دیـدار که 
در هفتـه اول انتصابـش بـه ایـن مقام انجام می شـود، 
مطـرح خواهـد کرد که بایـد تمایلی دو جانبه نسـبت 
بـه شـروعی دوبـاره در روابـط دوجانبه کشـورهایمان 
وجـود داشـته باشـد، امـا عـدم پایبنـدی هسـته ای 
مسـتمر ایران و توسعه برنامه هسـته ای آن مانع ایجاد 

پیـش رفـت در ایـن زمینه اسـت. 
وزارت خارجـه اگلیـس اعـالم کرد: »وزیـر امور خارجه 
انگلیـس خواسـتار آزادی سـریع نازنین زاغری، انوشـه 
آشـوری، مـراد طاهبـاز و تمامـی تبعه های انگلیسـی 
دیگـری خواهـد شـد کـه در ایـران زندانی شـده اند«. 
بیانیـه وزارت امـور خارجـه انگلیس می افزایـد: تراس 
همچنین پیشـنهاد آمریکا برای لغو تحریم ها در ازای 
بازگشـت ایـران به پایبنـدی کامل به تعهدات هسـته 
ای اش را تکرار خواهد کرد. او از ایران خواهد خواسـت 
بـه مذاکرات ویـن دربـاره ]احیای[ توافق هسـته ای و 
پایبنـدی بـه تعهـدات هسـته ای اش بازگـردد کـه به 

نفع همه اسـت. 
ایـن درخواسـت از سـوی انگلیـس درحالی قرار اسـت 
امـروز مطرح شـود که بی عملـی اروپایی ها و همراهی 
آنـان بـا تحریـم هـای غیـر قانونـی آمریکا خـود یکی 
از اصلـی تریـن دالیـل وضعیـت کنونـی در مذاکـرات 

برجامـی به حسـاب مـی آید.
ایـران تاکیـد دارد مادامـی کـه تحریـم هـای ظالمانه 
آمریـکا لغو نشـود و ایـران نتواند از منافـع کامل توافق 
برجـام بهـره بگیـرد- مسـاله ای کـه بـه دلیـل رفتـار 
دوگانـه اروپایـی هـا تاکنـون محقـق نشـده- تهـران 
هـم نمـی توانـد به شـکل یک جانبـه خـود را ملزم به 
اجـرای تعهـدات داوطلبانـه منـدرج در ایـن توافق کند.

عدم اطالع از میزان مصرف آب و برق در ادارات دولتی و ساختمان های عمومی منجر به هدررفت مصرف 
انرژی شده که در تضاد با اعمال سیاست مبتنی با مصرف بهینه انرژی و توصیه به کاهش مصرف انرژی 
به ویژه برق در این مکان ها است. کاهش ساعات کاری ادارات دولتی از جمله اقداماتی محسوب می شود 
که به طور کلی در سازمان ها صورت گرفت و در این راستا بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی، اقدام 
به تشدید نظارت ها به منظور ممانعت از هدررفت برق در ادارات کردند.  شرکت مادر تخصصی ساتکاب، 
از جمله ساختمان های عمومی و زیرمجموعه وزارت نیرو است که با استفاده از نرم افزار تحت وب، درصدد 
مدیریت مصرف برق دستگاه خود برآمده تا با سیستمی هوشمند، کاهش مصرف برق و هزینه های ناشی از 
آن را محقق کند.  بر اساس این گزارش، با نصب این نرم افزار، امکان رصد میزان مصرف برق برای مسووالن 
ذی ربط فراهم شده تا بتوانند با مدیریت مطلوب، از شدت باالی مصرف برق در ساعت پیک مصرف کاسته 

و همچنین به حفظ شاخص های زیست محیطی نیز کمک کنند.

کاهش مصرف انرژی در ساتکاب با نصب کنتورهای هوشمند
دنیای اقتصاد: طرح کاهش مصرف انرژی در ادارات دولتی، با نصب نرم افزار و کنتورهای هوشمند 
در شرکت ساتکاب، با استفاده از توانمندی یک شرکت دانش بنیان به صورت پایلوت اجرایی شد تا 
با مشاهده نتایج آن امکان توسعه بهره گیری از آن در سطحی وسیع تر فراهم آید. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مصرف بهینه انرژی در سازمان های دولتی و خصوصی یکی از نکاتی 
است که به ویژه در سال جاری بر آن تاکید شده است. این امر عالوه بر کاهش هزینه های جاری 
سازمان ها، موجب مصرف بهینه انرژی نیز شده است که با توجه به کمبود انرژی در سال جاری بر آن 
اهتمام جدی ورزیده شده و سازمان های خصوصی و دولتی، راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این 

مشکل ارائه کردند.
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ســازمان  از  ایرنــا  دوشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
ــاک«  ــران، »علیرضــا پیمــان پ توســعه تجــارت ای
ــا همــکاری صنــدوق  ــم ب اظهــار داشــت: امیدواری
توســعه ملــی در خصــوص تخصیــص منابــع 
بانک هــای  بــا  هماهنگــی  همچنیــن  و  الزم 
عامــل، بــا پرداخــت تســهیالت ریالــی و ارزی 

ــای  ــش هزینه ه ــاهد کاه ــدگان، ش ــه صادرکنن ب
و  بازارهــای هــدف  حضــور صادرکننــدگان در 
افزایــش قــدرت رقابت پذیــری آنهــا باشــیم. 

ــتورالعمل  ــن دس ــاد ای ــاس مف ــر اس ــزود: ب وی اف
ــای   ــایر بخش ه ــرات س ــری از نظ ــا بهره گی ــه ب ک
اثرگــذار بــر تجــارت خارجــی کشــور تدویــن 
ــص و  ــد تخصی ــا فرآین ــم ت ــالش کردی ــده، ت ش
پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش صادراتــی 
ــن  ــان ممک ــل زم ــط و در حداق ــورت برخ ــه ص ب
انجــام شــود و تمــام اطالعــات و ارزیابی هــا نیــز در 
ســامانه و بــه صــورت هدفمنــد و شــفاف صــورت 

ــرد. گی
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  کل  رییــس 
تصریــح کــرد: پرداخــت تســهیالت از طریــق 
ــه  ــوده ک ــپیدار ب ــاب و س ــن ی ــامانه های بهی س
ــدگان،  ــی صادرکنن ــت صادرات ــس از احــراز اهلی پ
ــای  ــل بانک ه ــه کارتاب ــان ب ــت متقاضی درخواس
عامــل و احــراز اهلیــت اعتبــاری ارجــاع و در 

نهایــت اعتبــار پرداخــت می شــود.
در  هــای  شــاخص  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نظرگرفتــه شــده جهــت احــراز اهلیــت صادراتــی 
ــال  ــه س ــول س ــادرات در ط ــن ص ــامل میانگی ش
ــودن متقاضــی،  ــا تولیــدی ب ــی ی گذشــته، بازرگان
ــزوده و  ــر اســاس ارزش اف ــی ب ــوع کاالی صادرات ن
اولویــت کشــورهای همســایه و اوراســیا اســت کــه 
ــه ایــن وزن دهــی ســعی در حمایــت  ــا توجــه ب ب

ــم. ــدگان را داری ــری از صادرکنن حداکث
ــه ضــرورت اســتفاده از  ــا اشــاره ب ــاک ب پیمــان پ
ابزارهــای تشــویقی جهــت تســریع و تســهیل 
تاکیــد  صادرکننــدگان  ارزی  تعهــدات  ایفــای 
ــراز  ــذار در اح ــای اثرگ ــی از شــاخص ه ــرد: یک ک
اهلیــت صادراتــی صادرکننــدگان جهــت دریافــت 

ابالغ دستورالعمل بسته حمایت 
از صادرات غیر نفتی سال ۱4۰۰

تهران- ایرنا- رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: دستورالعمل ماده 3 بسته حمایت از 
صادرات غیر نفتی سال ۱4۰۰ در خصوص فرایند 
گردش  در  سرمایه  ریالی  تسهیالت  پرداخت 
اعتبار  قالب  در  ارزی  تسهیالت  و  صادراتی 
خریدار و فروشنده از محل منابع صندوق توسعه 

ملی نهایی و ابالغ شد.

از  صادراتــی  گــردش  در  ســرمایه  تســهیالت 
محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی، میــزان 
ایفــای تعهــدات ارزی بــوده و صادرکنندگانــی 
ــود را  ــدات ارزی خ ــتری از تعه ــبت بیش ــه نس ک
ایفــا کــرده باشــند دارای امتیــاز بیشــتری بــوده و 
جهــت دریافــت  تســهیالت ســرمایه در گــردش از 

ــد.  ــد ش ــوردار خواهن ــری برخ ــت باالت اولوی
پیمــان پــاک اظهــار داشــت: ارزیابــی و اثرگــذاری 
پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش از ســوی 
ــود  ــام می ش ــران انج ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س
ــهیالت  ــدد تس ــت مج ــاس، پرداخ ــن اس ــر ای و ب
ســرمایه در گــردش بــا نرخهــای ترجیحــی انجــام 

خواهــد شــد.
معــاون وزیــر تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه پیگیــری 
هــای انجــام شــده و مفــاد بســته حمایــت از 
صــادرات غیــر نفتــی ســال 1400، مبلــغ 2 هــزار 
ــی  ــدوق توســعه مل ــع صن ــان از مناب ــارد توم میلی
ــده و  ــذاری ش ــپرده گ ــل س ــای عام ــک ه در بان
ــا  ــع ب ــن مناب ــب ای ــا ترکی ــل ب ــای عام ــک ه بان
منابــع خــود بــه نســبت ۵0-۵0، در نهایــت مبلــغ 
ــان تســهیالت ســرمایه  ــارد توم ــزار میلی ــار ه چه
در گــردش صادراتــی بــا نرخهــای ترجیحــی 

ــرد. ــد ک ــت خواهن پرداخ
بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس آخریــن آمــار 
گمــرک، مجمــوع تجــارت خارجــی ایــران در 
ــون و  ــه ۵9 میلی ــال  ب ــت امس ــه نخس ــج ماه پن
۳00 هــزار تــن بــه ارزش ۳4 میلیــارد دالر رســید 
ــارد دالری مثبــت، ســهم  ــک میلی ــراز ی ــا ت کــه ب
صــادرات 4۵ میلیــون و ۵00 هــزار تــن بــه ارزش 
ــهم واردات  ــون دالر و س ــارد و 661 میلی 17 میلی
ــه ارزش 16  ــن کاال ب ــزار ت ــون و ۸00 ه 1۳ میلی

ــود. ــون دالر ب ــارد و 6۳1 میلی میلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به 
برنامه دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان سهام 
امور  وزارتخانه های  از  جمهوری  رئیس  گفت:  عدالت 
اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته اند 
تا برنامه ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده 

کنند و در این راستا ما در حال برنامه ریزی هستیم.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره فعالیت کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای ارائه طرحی در خصوص جاماندگان سهام 
عدالت گفت: اگر نیاز به اخذ اختیارات قانونی در این مورد 

وجود داشته باشد، حتماً از مجلس کمک می گیریم.
کسری  جبران  برای  وزارتخانه  این  برنامه  درباره  وی 
به زودی  نیز خاطرنشان کرد:  بودجه در سال جاری 
برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان 
برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعالم 

خواهد شد.

اعالم برنامه دولت برای جبران 
کسری بودجه

ایرنا : وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به زودی 
امور  و  اقتصادی  امور  وزارت  مشترک  برنامه 
دارایی و سازمان برنامه و بودجه درباره کسری 

بودجه سال جاری اعالم خواهد شد.
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ایـن موضـوع موجـب شـده قیمـت قـرارداد اکتبـر 
به رکـورد  گذشـته  چهارشـنبه  اروپـا  گاز  شـاخص 
تاریخـی برسـد کـه به  معنـای رشـد 2۵0 درصـدی 
نسـبت به ژانویـه اسـت. گرانی گاز، قیمت بـرق را هم 
بـه اوج چندین سـاله رسـانده که عـالوه بـر نارضایتی 
مصرف کننـدگان خانگـی، صنعـت قاره سـبز را هـم 
تهدیـد می  کنـد. در روزهای گذشـته صنایع متنوعی 
از تولیدکننـدگان هیـدروژن، نیتـروژن و آمونیـاک 
و  تولیـد کـود کشـاورزی  تـا کارخانه هـای  گرفتـه 
گوشـت در کشـورهای آلمان، انگلیس، فرانسـه، نروژ 
و غیـره اعـالم کرده  انـد بخشـی از تولیـد را تعطیـل 
می کننـد چراکـه هزینه هـا بسـیار باالسـت. ایـن امر 
خبـر خوبی  برای اقتصاد شـکننده اروپـا در زمانی که 
برای بازگشـت به حالـت عادی پـس از پاندمی تالش 

می کند، نیسـت. بدتر اینکه این وضعیـت احتماال در 
زمسـتان بغرنج  تر بشـود.

 انرژی قاره سبز در شرایط بحرانی
بـه   فقـط  اروپـا  در  انـرژی  فزاینـده  قیمت هـای 
مصرف کننـدگان عـادی ضربه نمی  زنـد، بلکه جهش 
به فعالیت  هـای  به آسـیب زدن  شـروع  قیمت هـا 
صنعتـی کـرده کـه تهدیـدی بـرای رونـد ریـکاوری 
پسـاکرونایی اقتصاد این قاره از سـه جهت اسـت؛ که 
شـامل کاهش قـدرت خریـد مصرف  کننـده، کاهش 
تولیـدات صنعتـی و افزایـش هزینه هـای عملیاتـی 

می شـود.
غول  پیکـر  شـرکت  های  اویل  پرایـس،  گـزارش  بـه 
اروپایی از شیمیایی و معدنی گرفته تا صنایع غذایی، 
می گوینـد قیمت هـای بـه اوج رسـیده گاز و بـرق در 

بهای گاز در قاره سبز 2۵۰  درصد رشد کرد

تهدید گازی برای اقتصاد اروپا
دنیای اقتصاد : زنجیره  ای از عوامل با محوریت کمبود و گرانی گاز موجب بروز نگرانی جدی برای 
صنعت و به  تبع آن اقتصاد اروپا به  ویژه در آستانه فصل سرما شده است. سه دلیل عمده سطح پایین 
ذخیره  سازی گاز در این قاره از منظر کارشناسان زمستان طوالنی سال گذشته، افزایش تقاضا برای 
این سوخت در میانه بازگشایی اقتصاد  ها پس از کاهش محدودیت  های مرتبط به همه  گیری و در نهایت 
سرعت پایین وزش باد که موجب افت تولید برق از انرژی بادی شده و بار را روی دوش نیروگاه های 

گازسوز افزایش داده، هستند.

حـال آسـیب زدن به حاشـیه سـود آنهـا اسـت و این 
شـرکت  ها را وادار به محـدود کـردن عملیات هایشـان 

اسـت. کرده 
گاز  قیمـت  رکوردزنـی  به دلیـل  کارخانه هـا  برخـی 
افزایـش  می گوینـد  تحلیلگـران  شـده  اند.  تعطیـل 
در  اروپـا  سرتاسـر  صنعتـی  فعالیت  هـای  تعلیـق 

اسـت. محتمـل  آینـده  هفته هـای 
گاز  بـاالی  بسـیار  قیمت هـای  حـال،  همیـن  در 
طبیعـی باعـث شـده بهـای محموله های نقـدی گاز 
طبیعـی مایـع )LNG( به نسـبت این موقع سـال بین 
پیـک تقاضـای تابسـتانه و پیـش از فصـل گرمایـش 

زمسـتانی- رکـورد بزنـد.
بـازار داغ گاز اروپـا، سـرعت پاییـن باد، سـطح پایین 
و غیرعـادی ذخیره  سـازی گاز و رکـورد قیمتی کربن 
به طـور کلـی در هفته هـای اخیـر باعث شـده قیمت 
گاز و بـرق در اروپـا به رکوردهای باالیی برسـد. تقریبا 
به رکـورد  قـاره  ایـن  بـرق در  و  گاز  بهـای  هـرروزه 
جدیـدی می رسـد کـه فشـار را بـر دولت هـا کـه بـا 
اعتـراض مصرف  کننـدگان به  دلیـل قبـوض افزایشـی 

بـرق مواجه هسـتند، بیشـتر کرده اسـت.
 رشد 2۵0 درصدی قیمت گاز

به گزارش سی  ان  بی  سـی، بهای قـرارداد تحویل اکتبر 
 )TTF )Title Transfer Facility قطـب  در  گاز 
هلند به عنوان شـاخص گاز اروپا چهارشـنبه گذشـته 
بـه 79 یـورو )۳1/ 9۳دالر( در هـر مـگاوات بر سـاعت 
ژانویـه  از  قـرارداد  ایـن  رویتـرز،  به گفتـه  رسـید. 
2۵0 درصـد افزایـش قیمـت تجربـه کرده اسـت. این 
درحالی اسـت کـه بهای قراردادهای شـاخص برق در 

فرانسـه و آلمـان هم دوبرابر شـده اسـت.
بـرای  بـرق  قیمـت  جایی کـه  یعنـی  بریتانیـا  در 
مصرف کننـدگان گران  تریـن در اروپـا اسـت، بهـای 
برق به دلیل وابسـتگی باال بـه گاز و انرژی تجدیدپذیر 

بـرای تولیـد الکتریسـیته به  شـدت بـاال رفتـه اسـت.
قیمت برق در چهارشـنبه با 19 درصـد افزایش روزانه 
بـه 47۵ پوند )۵/ 6۵6دالر( رسـید. ایـن قرارداد پیش 
از ایـن هـم  بعد از آتش  سـوزی در خـط ارتباطی برق 
بیـن فرانسـه و بریتانیـا  کـه واردات از ایـن کشـور را 

قطـع کـرد، در محـدود اوج خود معامله می شـد.
 صنایع در خطر تعطیلی

ایـن فقط مصرف  کنندگان عادی نیسـتند کـه از این 
شـرایط آسـیب می  بیننـد، بلکـه صنایع هـم در حال 
متاثـر شـدن از بحران کمبـود و گرانی انرژی هسـتند.
اینداسـتریز،  سـی  اف  اویل  پرایـس،  گفتـه  بـه 
تولیدکننـده هیدروژن و نیتروژن در روزهای گذشـته 
گفتـه فعالیـت در مجتمع  های بیلینگهـام و اینک در 
بریتانیـا را به دلیـل قیمـت بـاالی گاز متوقـف می  کند.

ی  اف اینداسـتریز گفت: »این شـرکت بـرآوردی برای 
زمان ازسـرگیری تولیـد در این مجتمع  هـا ندارد.«

شـرکت یـارا کـه در نـروژ مسـتقر اسـت و یکـی از 
بزرگ تریـن تولیدکنندگان آمونیاک جهان اسـت هم 
به همیـن علـت در حـال محدود کـردن تولید اسـت. 
این شـرکت جمعـه اظهار کـرد: »رکـورد قیمتی گاز 
طبیعی در اروپا در حال اثرگذار ی برای حاشـیه سـود 
تولید آمونیاک اسـت  و در نتیجه یـارا در حال کاهش 
تولیـد در برخی مجتمع  های خود اسـت. با احتسـاب 
بهینه سـازی فراینـد تعمیر و نگهداری کـه در جریان 
اسـت، یـارا تـا هفتـه بعـد حـدود 40 درصـد ظرفیت 
تولیـد آمونیـاک اروپایی خـود را کاهش خواهـد داد.«
در آلمـان هـم بزرگ تریـن تولیدکننـده محصـوالت 
شـیمیایی اروپـا یعنـی باسـف )BASF( و همین  طور 
اعـالم   Aurubis مـس  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 
کردنـد قیمت هـای باالی انـرژی باری اسـت که روی 
سـودآوری و حاشـیه سـود آنهـا سـنگینی می  کنـد.

شـرکت  های صنعتی بزرگ فرانسـه مانند بزرگ ترین 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3800169-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در جمع روسای 
اتاق های استانی

مکاتبات و فرآیندهای مرکز 
داوری، دیجیتالی می شود

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در جمع روسای 
برنامه ها  اتاق های سراسر کشور، ضمن تشربح 
و سیاست های این مرکز، گفت: تا 4 ماه دیگر، 
دیجیتالی  داوری  مرکز  فرایندهای  و  مکاتبات 

خواهد شد.

اتاق های سراسر کشور،  در نشست شورای روسای 
به  توجه  با  ایران  اتاق  داوری  مرکز  سیاست های 
انتصاب دبیرکل جدید این مرکز، تشریح و بررسی 
تجار  گفت:  ایران  اتاق  رئیس  رابطه،  این  در  شد. 
ندارند  حقوقی  مسائل  با  کافی  آشنایی  که  ایرانی 
ارتباط تجاری دارند  متاسفانه بیشتر با کشورهایی 
که در آنجا نیز موضوعات حقوقی و داوری مدنظر 
نیست؛ از این رو، بحث آموزش و تمرکز داوری در 
مشخص،  قراردادی  تیپ های  تدوین  و  قراردادها 
ضرورت دارد و در قراردادهای دولتی هم باید این 

موضوع را مدنظر قرار دهیم.
 غالمحسین شافعی پیشنهاد داد: مرکز داوری در 
بحث داوری بین المللی چارچوبی را برای همکاری  

با ICC تعریف کند.
در  که  منافع  تعارض  موضوع  به  ایران  اتاق  رئیس 

این موضوع  اتاق هم درگیر  و  مجلس مطرح شده 
با  ارتباط  این  در  کرد:  تاکید  و  اشاره  است،  شده 
نمایندگان مجلس نشست هایی داشتیم و در نهایت 
که هست،  این  از  غیر  اتاق  شرایط  که  قانع شدند 
نمی تواند باشد. امیدواریم با این رایزنی ها مشکالت 

برطرف شود.
اقتصادی  کمیسیون  نشست  در  حضور  به  شافعی 
بر  تاکید  و  انرژی  موضوعات  به  تمرکز  و  دولت 
مشکالت کمبود انرژی در زمستان و لزوم برنامه ریزی 
برای برخورد مناسب با این مسئله اشاره کرد و ادامه 
به  اعتماد  بازگرداندن  لزوم  به  نشست  این  در  داد: 
میزان  به  سویی  از  کردیم.  تاکید  خصوصی  بخش 
ارزی که دولت توانسته از صادرات برق به عراق وارد 
کند، اشاره کردیم و گفتیم چه طور انتظار دارید در 
حالی که دولت با این سطح از قدرت نمی تواند ارز 
صادراتی خود را به کشور برگرداند، بخش خصوصی 
بدون حمایت باید تعهد ارزی بدهد و ارز صادراتی 

خود را برگرداند.
رئیس اتاق ایران همچنین به نشست خود با وزارت 
توسعه  سازمان  رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تجارت اشاره کرد و نتیجه آن را تفاهم درباره ایجاد 
و  ایران  اتاق  بین  مشترک  چهارگانه  کمیته های 

وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
او به نشست با وزیر خارجه و توافق درباره تشکیل 
و  خارجه  وزارت  و  ایران  اتاق  بین  دائمی  کمیته 

نشست با رئیس قوه فضائیه نیز اشاره کرد. 
درباره  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  شافعی 
لزوم توجه به تحوالت اخیر افغانستان صحبت کرد. 
 ۳ این کشور سالی  با  ایران  او  گفته های  اساس  بر 
با  است  و الزم  دارد  اقتصادی  مراوده  میلیارد دالر 
نگاهی به تحرکات جدید افغانستان از نظر تجاری 
کمیته  می شود  پیشنهاد  کنیم.  تحلیل  را  آینده 

متن کامل

زمان  امروز  کنیم.  ایجاد  افغانستان  برای  ویژه ای 
قصد  که  است  افغانستانی  سرمایه گذاران  جذب 
خروج از کشور خود را دارند. از طرفی پاکستان که 
رقیب ایران در این بازار بود با آمدن طالبان، زمین 
را برای حضور ایران خالی کرده است. پس باید با 

برنامه این بازار را در اختیار بگیریم.
رئیسه  هیات  عضو  جمیلی،  غالمحسین  ادامه  در 
ایران  اتاق  بودجه  درباره  را  نکاتی  ابتدا  ایران  اتاق 
مطرح کرد و در ادامه به اکسپو 2020 دبی اشاره 
کرد و افزود: این اکسپو ظرفیت بی نظیری است و 
امور اجرایی آن باید به صورت منسجم و هماهنگ 
انجام شود تا بهترین بهره را از آن ببریم. بنابراین 
راه  باید  ایران  اتاق  هماهنگی  با  استانی  اتاق های 

مشارکت مناسبی را طراحی کنند.
را  تجاری  قراردادهای  در  داوری  جایگاه  تقویت 

دنبال می کنیم
بر  تاکید  ضمن  ایران  اتاق  داوری  مرکز  دبیرکل 
تجاری  قراردادهای  در  داوری  جایگاه  تقویت  لزوم 
فعالیت های  راستای  در  مرکز  این  برنامه های  از 

بین المللی سخن گفت.
اتاق  داوری  مرکز  دبیرکل  ابریشمی،  مقدم  علی 
ایران ضمن تشریح برنامه های این مرکز برای 6 ماه 
آینده، مهم ترین دغدغه این حوزه را توسعه داوری 
در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: دو اصل عمده 
اول  برسیم؛  دا وری  توسعه  به  تا  شود  رعایت  باید 
رعایت و کنترل استانداردها و دوم توجه به استقالل 

مراکز داوری در استان ها است.
در  داوری  مرکز  دفاتر  و طبقه بندی  درجه بندی  او 
بر اساس  را محور فعالیت عنوان کرد که  استان ها 
انجام  تخصصی  بحث های  و  استان ها  امکانات 
و  کنترلی  مکانیسم های  ابریشمی  باور  به  می شود. 
به  داوری  فرآیندهای  و  مکاتبات  کردن  دیجیتالی 

بروز شفافیت کمک می کند و این آغاز مسیر توسعه 
داوری است. روند دیجیتالی کردن مدتی است که 
در دستورکار قرار گرفته و حدود 4 ماه دیگر ادامه 

خواهد داشت.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب 
در  بین المللی  سازمان های  با  تفاهم نامه  انعقاد  که 
حوزه داوری را به جد دنبال می کنیم، تشریح کرد: 
بر اساس سیاست های تعیین شده، کمیته منتخب 
روی  ترتیب  این  به  و  می دهیم  تشکیل  را  داوران 
کیفیت داوری نظارت خواهیم داشت. در حال حاضر 
سیستمی که بتوانیم برای داوران، کارمندان مرکز 
و دفاتر و غیره چارچوبی تعریف کند، وجود ندارد 
ار  بگیرد.  باید هرچه سریع تر شکل  این سیستم  و 
طرفی به کمیته ای برای نظارت بر تخلفات احتمالی 

در این سیستم نیاز داریم.
موضوع دیگر رابطه مرکز دا وری با دفاتر در مراحل 
انتخاب رئیس دفاتر و... است. او در  مختلف مانند 
اهمیت  داوری  کیفیت  به  اگر  گفت:  نیز  باره  این 
داده  دفاتر  به  که  اختیاراتی  درباره  باید  می دهیم 
عهده  به  را  دفاتر  ریاست  که  افرادی  و  می شود 

می گیرند، توجه کنیم.
نکته  داوری  بخش  در  الزم  آموزش های  توسعه 
دیگری بود که مورد تاکید دبیرکل مرکز داوری اتاق 
ایران قرار گرفت. به اعتقاد او باید از حقوق دانان و 
تجار داخلی و خارجی استفاده کنیم. در این راستا 
الزم است هفته ای را به عنوان داروی در نظر بگیریم 
که به نظر 2۳ تا 2۸ بهمن زمان مناسبی باشد و 
روی دادهای آموزشی را در این هفته دنبال کنیم. 
الزم است در بحث آموزش منسجم و هماهنگ عمل 
کنیم. او به تشکیل دیوان 1۵ نفره برای بررسی آرا 
نیز اشاره و تشکیل آن را در راستای ارتقای کیفیت 

آرا توصیف کرد.
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اینکه مسائل  با بیان  ایران  اتاق  عضو هیات رییسه 
بانکی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نامناسب بودن 
فضای کسب وکار است، افزود: یکی از پرتکرارترین 
ستاد  جلسات  در  اقتصادی  فعاالن  که  مشکالتی 
در  می کنند  مطرح   ... و  مقاومتی  اقتصاد  تسهیل، 
همه بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات 

مربوط به مسائل بانکی است.
شورای  دوم  و  هفتاد  جلسه  در  کاشفی  کیوان 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه 
وجود  اصلی  مورد  چند  بین  این  در  کرد:  اضافه 
فضای  بهبود  کنیم هم  مرتفع  را  آنها  اگر  که  دارد 
کسب وکار را شاهدیم و هم مشکالت بانکی فراوانی 

کمتری در جلسات اقتصادی خواهد داشت.
زمینه  در  خاص  رویه  نبود  کرمانشاه،  اتاق  رئیس 

از  را  مختلف  بانک های  در  تسهیالت  پرداخت 
خصوصی  بخش  فعاالن  بانکی  مشکالت  مهم ترین 
تسهیالت،  ارائه  برای  اگرچه  عنوان کرد:  و  دانست 
از 40 چک لیست را طی  باید بیش  یک متقاضی 
و  مختلف  بانک های  در  موارد  همین  بین  اما  کند 

حتی برای متقاضیان تفاوت وجود دارد.
کاشفی معتقد است: این اختالف در آیین نامه های 
بخش  برای  کار  شده  باعث  تسهیالت،  پرداخت 
استان  و  کشور  محور  بانک  اقتصاد  در  خصوصی 

دشوار شود.
مورد دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد مشکالت 
کارشناسان  سوی  از  بانکی  وثایق  ارزش گذاری 
بانک ها بود و یادآور شد: الزم است تنها درصورتیکه 
سوی  از  ارزش گذاری  دارد،  درخواست  متقاضی 

کانون کارشناسان دادگستری صورت گیرد.
او ادامه داد: به عالوه برخی از کسانی که تسهیالت 
بانکی گرفتند و بعد از مدتی تقاضای ارزیابی مجدد 
وثایق و آزادسازی مازاد آن را دارند با مشکل جدی 

مواجه می شوند.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: معضل دیگر این است 
وثیقه  عنوان  به  را  طرح  اجرای  محل  بانک ها  که 
نمی پذیرند که این امر مختص به کرمانشاه نیست و 
اگر در داخل استان قابل حل نباشد تالش می کنیم 
با پیگیری از شورای گفت وگوی ملی برای حل آن 

مصوبه ملی بگیریم.
اقتصادی  فعالین  بانکی دیگری که  کاشفی مشکل 
بازپرداخت  دوره  بودن  کوتاه  را  مواجه اند  آن  با 
تسهیالت سرمایه در گردش دانست که گاهی شش 
ماه یکبار یا حتی ماهیانه باید تسویه شود و عنوان 
کرد: تقاضا داریم دوره بازپرداخت حداقل یک ساله 
طریق  از  نیز  را  آن  شدن  ساله  سه  تا  دو  و  باشد 

شورای گفت وگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.
او در ادامه از عملکرد چهار ساله شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی کرمانشاه یاد کرد و ادامه 
داد: در این مدت 49 جلسه با ۳0۸ مصوبه داشتیم 

که 42 مصوبه آن ملی بوده است.
به گفته کاشفی، رتبه میانگین شورای گفت وگوی 
این  در  کرمانشاه  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 

چهار سال ۸.۵ در کشور بوده است.
 توسعه باید توسط بخش خصوصی محقق شود

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تاکید بر لزوم 
توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه، 
گفت: باید پرچم توسعه و پیشرفت کرمانشاه را به 

بخش خصوصی بدهیم.
بخش  پرچم دار  را  بازرگانی  اتاق  بازوند،  هوشنگ 
کرد:  عنوان  و  دانست  کرمانشاه  استان  خصوصی 

این تشکل توانمند می تواند نقش بسزایی در توسعه 
اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.

به  کرمانشاه  بازرگانی  اتاق  از  کرمانشاه  استاندار 
سال های  طی  که  کرد  یاد  توانمند  بخشی  عنوان 
اخیر با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی پیگیر امور فعالین اقتصادی 

بوده است.
بخش  و  بازرگانی  اتاق  برای  که  ارزشی  از  بازوند 
خصوصی کرمانشاه قائل است یاد کرد و ادامه داد: 
گفت وگوی  شورای  عمد  به  همواره  رو  همین  از 
دولت و بخش خصوصی را شورای گفت وگوی بخش 
خصوصی و دولت می نامم و بخش خصوصی را مقدم 

می دانم.
ظرفیت  عنوان  به  خصوصی  بخش  از  ادامه  در  او 
بخش  چقدر  هر  شد:  یادآور  و  کرد  یاد  عظیم 
توسعه  با  بیشتری  فاصله  باشد  ضعیف  خصوصی 

خواهیم داشت.
بازوند معتقد است: اینکه چشم امید داشته باشیم 
در  گیرد  صورت  دولت ها  توسط  صرفاً  توسعه  که 
هیچ کشوری محقق نخواهد شد و یکی از مهم ترین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز درون زا بودن آن و 

اتکا به مردم و بخش خصوصی است.
راه  پیش  موانع  برداشتن  لزوم  بر  تاکید  با  او 
متاسفانه  کرد:  اظهار  بخش خصوصی،  فعالیت های 
بخش  فعالیت  راه  جلوی  سختی  موانع  هم اکنون 
خصوصی در کرمانشاه است که بخش قابل توجهی 
قابل حل  و  است  و ذهنی  نرم افزاری  موانع  این  از 
پیش  موانع  حل  کرمانشاه  استاندار  می باشد. 
مدیران  نیازمند  را  خصوصی  بخش  فعالیت  روی 
ریسک پذیر دانست و افزود: مدیران باید هر آنچه که 
در توان دارند برای پیشبرد کارهای بخش خصوصی 

انجام دهند.

کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت وگوی استان کرمانشاه

اختالف در آیین نامه های پرداخت تسهیالت بانکی مشکل ساز است
عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از نبود رویه خاص برای پرداخت تسهیالت بانکی، اختالف در 

آیین نامه های پرداخت تسهیالت را یکی از عوامل مشکل ساز برای فعاالن اقتصادی عنوان کرد.
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یادداشت

پنج استراتژی که به موفقیت در دنیای داده کمک می کنند

شرکت شما چقدر از سواد داده بهره مند است؟
 همان طور که شرکت ها به مرور بیشتر و بیشتر بر داده ها تمرکز می کنند و این مساله در اجزای 
بیشتری از کسب وکار نفوذ می کند، سواد داده به مهارتی تبدیل می شود که حاال همه باید از آن 
بهره مند باشند. اما حتی پس از اینکه شرکت ها تشخیص داده اند این مهارت به شکل حیاتی  اهمیت 
دارد، شواهد نشان می دهد اکثر آنها هنوز برای توسعه  آن در حال تقال هستند: تنها یک چهارم از 
کارمندان گزارش می دهند که به مهارت های داده خود اطمینان دارند. اینجا پنج راهبرد کمک به 
شرکت ها برای توسعه  سواد داده شان آورده شده است: ۱- آن را به اولویتی در سطح کل سازمان 
تبدیل کنید، 2- یک زبان مشترک برای صحبت درباره داده ها و اینکه داده ها چگونه با کسب وکار 
شما ارتباط دارند، ایجاد کنید، 3- فضاهایی را ایجاد کنید که در آن مفاهیم کسب وکار و مفاهیم داده 
را به هم ارتباط دهید، 4- تصمیم گیری های مبتنی بر داده را تشویق کنید و ۵- سواد داده را در متِن 
کسب وکار مشخص خود آموزش دهید - و از ابزارها و برنامه هایی استفاده کنید که واقعا مشارکت 

کارمندانتان را جذب می کنند.

همه  ما روایت های مربوط به نرم افزارهای تشخیص 
تیره پوست  افراد  چهره  تشخیص  در  که  را  چهره 
وام دهی  روباتیک  دفترداران  یا  می خورند  شکست 
می کنند،  رد  را  خاص  گروه هایی  به  وام  دادن  که 
رشدی  به  رو  مجموعه   که  همان طور  شنیده ایم. 
ایجاد  الگوریتم های  است،  داده  نشان  تحقیقات  از 
شده توسط گروه های غیرمعرف - منظور گروه هایی  
را  جامعه  مختلف  اقشار  از  نمایندگانی  که  است 
اقشار جامعه  نتیجه معرف همه  ندارند و در  بر  در 
است  شده  هوش  مصنوعی ای  به  منجر   - نیستند 
که نابرابری های رایج در جامعه را تداوم می بخشد. 
در  و  بیشتر  شرکت هایی  مرور  به  که  همان طور 
ابعادی گسترده تر بر داده ها و هوش مصنوعی تکیه 
الگوریتم ها  تبعیض گذاری  مشکالت  این  می کنند، 
ممکن است بدتر شود. اکثر شرکت ها تا به امروز از 
این موضوع آگاه شده اند. آنچه آنها تالش می کنند 
از  می توانند  چگونه  که:  است  این  دهند  تشخیص 
اینکه به یک مثال بد دیگر - مانند مثال های بد باال 
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تبدیل شوند - جلوگیری کنند؟
درباره  انتقادی  تفکر  که  است  این  کوتاه  پاسخ 
داده هایی که در حال جمع آوری هستید و چگونگی 
استفاده از آن، چیزی است که الزم است همه آن 
در  حاضر  افراد  گستره   توسعه   بگیرند.  پیش  در  را 
الگوریتم ها،  درباره  تحقیق  به  که   - کاری  فضای 
تنها   - می کند  کمک  آنها  بر  نظارت  و  آنها  ایجاد 
راهی است که می توانیم از طریق آن هوش مصنوعی 
معتبری توسعه دهیم. انجام این کار مستلزم سواد 
و سازماندهی  تجزیه  توانایی  است؛ که شامل  داده 
داده های پیچیده، تفسیر و خالصه سازی اطالعات، 
پیامدهای  درک  یا  پیش بینی ها  دادن  بسط 
بر  ضمنی  طور  به  الگوریتم ها  که  ا ست  اخالقی ای 
ریاضیات  مانند  مفاهیم  این  می کنند.  داللت  آن 
آموخته  پیشرفته  یا  مقدماتی  شکل  به  می توانند 
عملی  بیشتر  اغلب  و  دارند  شاخه  چندین  شوند، 

هستند تا دانشگاهی.
می تواند  همچنین  سازمان  در  داده  سواد  تقویت 

به تنوع گروه های داده ای که در تصمیم گیری های 
و  پردازش  جمع آوری،  چگونگی  زمینه  در  مهم 
کند.  کمک  هستند،  پیشتاز  داده ها  به کارگیری 
که  است  مساله ای  داده  گروه های  تنوع  اهمیت 
مدیریت  سال   10 از  بیش  طی  مستقیما  من 
صندوق  یک   -  )quant fund( کّمی  صندوق 
سرمایه گذاری که اوراق بهادار آن براساس داده های 
تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  شده  جمع آوری  عددی 
کّمی انتخاب می شود - آموختم. این یک باور رایج 
بازدهی  بیشتر،  تنوع  با  است که سبدهای سهامی 
می دهند.  کاهش  را  ریسک  که  چرا  دارند  باالتری 
تنوع  با  گروه هایی  که  است  این  درست  باور  اما 
آنها  زیرا  دارند  باالتری  بازدهی  افراد  از  بیشتری 
را   )groupthink( یکدست  گروهی  تفکر  خطر 
کاهش می دهند. با سرمایه گذاری بر سواد داده در 
دیدگاه های  می توانند  سراسر شرکت، کسب وکارها 
خطر  کاهش  برای  را  خالقانه تری  و  متفاوت 
همچنین  و  آورند  دست  به  الگوریتم ها  سوگیری 
داده ها  غالبا  که  را  فرصت هایی  و  کارآیی ها  سایر 

می توانند آشکار کنند، شناسایی کنند.
اکثر شرکت ها  ما می گوید  به  داده ها  به  نگاهی  اما 
هنوز در حال تالش برای ایجاد سواد داده هستند. 
را  داده  سواد  کسب وکارها،  رهبران  درصد   90
ذکر  شرکت   موفقیت  در  کلیدی  عاملی  عنوان  به 
می کنند، اما تنها 2۵ درصد از افراد در مهار ت های 

این  تنها  نه  اطمینان می کنند.  احساس  داده خود 
نشان  تخمین ها  برخی  بلکه  دارد،  وجود  مساله 
از  نفر   9 داده،  علوم  متخصص   10 هر  از  می دهد 
آنها  درصد   1۸ فقط  و  هستند  سفیدپوست  آنها 
 General( زن هستند. تحقیقات جنرال اسمبلی
Assembly( نشان می دهد وقتی صحبت از تنوع 
رشته های  سایر  از  حتی  داده  علوم  می شود،  افراد 
طراحی  و  دیجیتال  بازاریابی  مانند  فناوری محور 

تجربه کاربر )ux( عقب می افتد.

ما  چرا  فزاینده،  ضرورت  و  بدیهی  نیاز  وجود  با 
مقیاس  در  و  سیستماتیک  شکل  به  را  داده  سواد 
که  ا ست  سوالی  این  نمی دهیم؟  آموزش  باال 
حیات  گذشته  سال  چند  در  من  کارهای  به 
 Correlation( وان  کِرلِیِشن  شرکت  در  بخشید. 
ترک  از  پس  و   201۸ سال  در  من  که   -  )One
من  گروه   - بودم  آن  هم بنیان گذار  خود،  صندوق 
با شرکت های خدمات مالی و شرکت های فورچون 
ساختار  تا  می کردند  کار   )۵00  Fortune(  ۵00
ارتباطی فراگیرتری از استعدادهای علوم داده ایجاد 
تارگت  مانند  مختلف  کارفرمایان  به  کمک  کنند. 
 Johnson &( جانسون اندجانسون  و   )Target(
کار  نیروی  قابلیت های  ارزیابی  برای   )Johnson
فعلی آنها و ارائه آموزش های رایگان به دانشمندان 
با سافت بنک  ما  )مانند مشارکتی که  باانگیزه  داده  
ما  برای  داشتیم(،  میامی  شهر  و   )SoftBank(
تجربه نزدیکی در جهت درک بهتر نیاز ضروری به 
نیروی کار با سواد داده  بیشتر را به همراه داشت و 
ما به شرکت ها کمک کردیم برای تحقق این هدف، 
در  بگیرند.   پیش  در  را  مشخصی  عملی  اقدامات 
اینجا چند راهبرد که ما استفاده کردیم، آورده شده 

است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3800014-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مسابقات قهرمانی کشور آب های آزاد بانوان

https://www.farsnews.ir/photo/14000628000785/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
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