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پیوست ها

با استعالم پیشنهادات اعضا صورت می گیرد:

بازنگری آیین نامه اجرایی 
مقررات صادرات و واردات

کرده  درخواست  عضو  شرکت های  از  سندیکا 
است پیشنهادات خود را درخصوص آیین نامه 
به  واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی 

دبیرخانه سندیکا ارسال کنند. 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ماه هــای پایانــی ســال، 
پیشــنهادات دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط و تشــکل های بخــش 
خصوصــی را جهــت افزایــش یــا کاهــش حقــوق گمرکــی، ایجــاد 

ــا اصــاح شــرح ردیف هــا در آئین نامــه  ــد و ی ــه جدی ــف تعرف ردی
ــد. ــتعام می نمای ــادرات و واردات اس ــررات ص ــون مق ــی قان اجرائ

لــذا از شــرکت های محتــرم عضــو تقاضــا می گــردد نقطــه نظــرات 
ــاز  ــورد نی ــات م ــدول اطاع ــب "ج ــود را در قال ــنهادات خ و پیش
کمیتــه کارشناســی کمیســیون مــاده یــک" )پیوســت(، حداکثــر 
ــد.  ــال فرماین ــندیکا ارس ــه س ــه دبیرخان ــخ 30/07/99 ب ــا تاری ت
بدیهــی اســت پیشــنهادات دریافــت شــده پــس از جمع بنــدی بــه 

ــد. ــد ش ــال خواه ــر ارس ــه فوق الذک وزارت خان

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/news/6058/
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2 مصوبه در 18 سال؛ تنها 
خروجی فعالیت شورای عالی 

انرژی
به  کشور  انرژی  عالی  شورای  که  شرایطی  در 
منظور پر کردن خأل سیاست گذاری کالن انرژی 
در کشور تاسیس شده اما این شورا در طول 18 
داشته  و 2 مصوبه  تنها 6 جلسه  سال گذشته 

است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه  قانون  قالب  در  انرژی  وزارت  تشکیل  بحث 
متعدد  دلیل  به   79 فروردین ماه  مصوب  سوم 
در  تصمیم گیر  دستگاه های  دستگاه های  بودن 
قانون گذار  و  انرژی مطرح شد  سیاستگذاری حوزه 
مقرر کرد، کلیه امور سیاستگذاری و تصدی بخش 
انرژی در وزارت خانه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.

پس از گذشت 15 ماه از تکلیف مجلس پنجم در 
هیچ  وقت  دولت  انرژی،  وزارت  تشکیل  با  ارتباط 
انجام نداد  با عمل به این قانون  ارتباط  اقدامی در 
تا اینکه مجلس ششم به وسیلۀ قانون اصاح مواد 
۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسامی تشکیل شورای عالی 
انرژی کشور را مطرح کرده و بحث به وجود آمدن 

وزارت انرژی را منتفی نمود.
*شورای عالی انرژی کشور جایگزین وزارت انرژی 

است
در قالب قانون اصاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم، 
ریاست  به  می بایست  کشور  انرژی  عالی  شورای 
امور  نیرو؛  نفت،  وزرای  عضویت  و  جمهور  رئیس 
اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، 
سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود.

به گزارش فارس، توجه به وظایف سنگین شورای 
عالی انرژی کشور در قالب محورهایی نظیر تمرکز 
ضوابط  تعیین  و  هماهنگی  ایجاد  سیاستگذاری، 
زیست  آلودگی  تقلیل  و  بهینه سازی  الگوهای  و 
تعیین  و  انرژی  مصرف  و  تولید  از  ناشی  محیطی 
سیاست گذاری صادرات انرژی مشخص کننده نقش 
پر رنگ این شورا در خط مشی گذاری انرژی کشور 

است.
انرژی،  عالی  شورای  جلسات  نامنظم  *برگزاری 
این  در  واحد  سیاستگذاری  کننده ضعف  مشخص 

حوزه است
عالی  شورای  تشکیل  مذکور،  مطالب  استناد  به 
در  انرژی  وزارت  وجود  به  نیاز  مقابل  در  انرژی 
دستور کار قرار گرفت اما بررسی نحوه عملکرد این 
شورا تطبیقی با نیاز کشور ندارد. در همین ارتباط 
جواد پرویزی، کارشناس حوزه انرژی، ضمن اشاره 
به لزوم تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور، 
گفت: » ایجاد هماهنگی الزم در جهت بهره گیری 
انرژی سبب  از ظرفیت های کشور در بخش  کامل 
از  شده است که همواره سیاستمدارن، قبل و بعد 
انقاب اسامی، به فکر ایجاد نهادی برای این مهم 

باشند.
جزئیات  تشریح  در  انرژی،  حوزه  کارشناس  این 

کشور،  عالی  نهاد  این  نامناسب  عملکرد  دالیل 
نتوانسته  انرژی  عالی  شورای  متاسفانه  گفت:» 
حوزه  این  در  خود  سنگین  وظایف  پس  از  است 
با  نهادهای مرتبط  با توجه به مشکات  بیاید و  بر 
این بخش صرف تشکیل شورای عالی انرژی بدون 
اصاحات ماموریتی و ساختاری، نمی تواند موفقیت 

چشمگیری را رقم بزند.«
برای  اطمینان  قابل  و  مشخص  متولی  نبود  وی، 
پیگیری امور شورای عالی انرژی را از دیگر دالیل 
ضعف این شورا بیان کرد و افزود: »ضعف سازمان 
دبیرخانه  عنوان  به  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
نهاد  این  به  مربوط  امور  پیگیری  زمینه  در  شورا 
تلقی  شورا  نامناسب  عملکرد  اصلی  دالیل  از  یکی 

می شود.«
پرویزی، در تاکید تضاد منافع موجود بین ۲ عضو 
اصلی این شورا، گفت:» با توجه به اینکه اصلی ترین 
وزارت خانه های  یعنی  انرژی  عالی  شورای  اعضای 
امور  در  و  داشته  تصدی گری  رویکرد  نیرو،  و  نفت 
عملیاتی حضوری فعال دارند، همواره می کوشند در 
عرصه اجرایی وارد شده و بر تصمیمات اجرایی به 

سود خویش تاثیر بگذارند و تغییر ایجاد کنند.«
شورای  عملکرد  نتیجه  سال،   18 در  مصوبه   ۲  *

عالی انرژی
مدت  در  کشور  انرژی  عالی  شورای  عملکرد  نحوه 
که  می شود  مشخص  زمانی  تاکنون  تشکیل  زمان 
بدانیم، تعداد جلسات برگزار شده این شورا از زمان 
تاسیس در سال 81 تا کنون کمتر از ۶ جلسه بوده 

و حاصل این جلسات تنها ۲ مصوبه بوده است.
توسط  شده  صادر  مصوبه  آخرین  راستا  همین  در 
است  ماه سال 98  اردیبهشت    به  متعلق  این شورا 
که با موضوع " الگوی مصرف برق و گاز طبیعی " 

اباغ شده است.

*خا سیاستگذاری در کشور، زمینه از دست رفتن 
بازارهای صادرات انرژی

توجه  انرژی  صنعت  با  مرتبط  آمار  به  که  زمانی 
کنیم، متوجه اوضاع نامناسب شکل گرفته در حوزه 
انرژی  انرژی به دلیل ضعف علملکرد شورای عالی 
غفاری،  سیما  خصوص،  همین  در  شد.  خواهیم 
عملکرد  نتایج  به  اشاره  با  انرژی  حوزه  کارشناس 
نامناسب شورای عالی انرژی کشور، گفت:» یکی از 
اصلی ترین وظایف شواری عالی انرژی کشور، تعیین 
ضوابط و الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی است. 
مسئله ای که آمار افزایش مصرف در هر سال خبر 
از شرایط نا به سامان آن می دهد. در همین راستا 
ضعف سیاستگذاری در شورای عالی انرژی یک  از 

اصلی ترین دالیل این نابه سامانی است.«
غفلت های  از  دیگری  بخش  توضیح  در  غفاری، 
صورت گرفته در این حوزه، گفت:» توجه به پتانسیل 
صادرات انرژی کشور مشخص کننده این است که 
ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب صادرات انرژی 
منطقه را دارد اما ضعف سیاستگذاری در سال های 
اخیر زمینه انزوای کشور و توسعه روابط همسایگان 

بدون توجه به حضور ایران را فراهم کرده است.«
توجه به وظایف مهم شورای عالی انرژی کشور در 
یادآوری  را  نکته  این  انرژی،  تحریم  دشوار  شرایط 
می کند که این شورا نباید صرفا کارکردی نمایشی 
برگزار  بار  یک  سالی  آن  جلسات  و  باشد  داشته 
شود. در حقیقت برگزاری منظم جلسات این شورا 
در  یکپارچه  سیاستگذاری  برای  زمینه ای  می تواند 
از تضاد منافع و  را  این بخش  و  انرژی شود  حوزه 
تعدد نهادهای تصمیم گیر نجات دهد. از سوی دیگر 
نیز یکپارچه شدن تصمیات حوزه انرژی کشور در 
شرایط تحریمی از ملزومات طی کردن راه اقتصاد 

مقاومتی است.
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متن کامل

پنجمین کنفرانس و 
نمایشگاه بین  المللی انرژی 

های تجدیدپذیر ایران برگزار 
می شود

بین المللی  کنفرانس  و  نمایشگاه  پنجمین 

وزارت  همت  به  ایران  تجدیدپذیر  انرژی  های 
و  ایران  تجدیدپذیر  انرژی  های  انجمن  نیرو، 
ساتبا در تاریخ 26 آذرماه سال جاری به صورت 

وبینار و نمایشگاه مجازی برگزار می شود.
از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  به گزارش 
هدف  با  مجازی  نمایشگاه  و  کنفرانس  این  پاون، 
انرژی  های  توسعه  پیش  روی  چالش  های  بررسی 
فضای کسب  بهبود  راهکارهای  ارائه  و  تجدیدپذیر 
برگزار  تحریم  و  کرونا  دوران  در  حوزه  این  کار  و 

خواهد شد.
برنامه  های اصلی این کنفرانس به اعطای جایزه  از 
توسعه  بازار  بررسی  تجدیدپذیر،  انرژی  های  ملی 
آن،  تحول  راهکارهای  و  تجدیدپذیر  انرژی  های 
بررسی روند توسعه تکنولوژی انرژی  های تجدیدپذیر 
با حضور سخنرانان خارجی می  توان اشاره  در دنیا 

کرد.
انرژی  های  حوزه  در  مجازی  نمایشگاه  اولین 
به شرایط کرونا در کشور  توجه  با  نیز  تجدیدپذیر 
فضای  و  غرفه ها  که  به گونه ای  می  شود،  برگزار 
و  شده  مدل سازی  بعدی  سه  به صورت  نمایشگاه 
غرفه ها،  این  دریافت  ضمن  کنندگان  مشارکت 
یا خدمات خود، اشتراک  امکان معرفی محصوالت 
را  خود  غرفه  در  کاتالوگ  و  عکس  فیلم،  گذاری 

خواهند داشت.
امکان گفت و گو و چت  نمایشگاه مجازی،  این  در 
رویدادهای  در  حضور  غرفه،  از  بازدیدکنندگان 
و  سرمایه گذاران  با  جلسات  برقراری  و  مجازی 
تجدیدپذیر  انرژی  حوزه های  فعاالن  و  مشاوران 

به صورت غیر حضوری پیش بینی شده است.
به  بیشتر  اطاعات  جهت  می توانند  عاقه مندان 
www.irec.irrea. نشانی  به  کنفرانس  تارنمای 

ir مراجعه کنند.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در گفت وگوي اختصاصي با 
»اعتماد« مطرح کرد:

کاندیداي انتخابات 
ریاست جمهوري 14۰۰ نیستم

ماموریت دکتر رضا اردکانیان، بیش از سه سال 
است که در سازمان ملل متحد به اتمام رسیده 

است. او حاال وزیر نیرو است.
انتخابات  در  کاندیداتوري اش  احتمال  شایعه  وقتي 
ریاست جمهوري سال 1۴00 را در صفحات مجازي 
خواندم، دنبال فرصتي بودم تا صحتش را از خودش 
جویا شوم. پنجشنبه روزي، صبح روز سوم مهر براي 
انجام یک مصاحبه، او را در دفتر وزارت ماقات کردم. 
از همان ابتدا مي خواستم بروم سر اصل مطلب. او 
که  طور  آن  را  صحبت هایش  ابتدا  مي خواست  اما 
منظم کرده بیان کند. حرف هاي مقدماتي اش بیش 
از یک ساعت طول کشید. عمدتا هم گزارشي بود 
حوزه هاي  در  نیرو  وزارت  ساله  سه  فعالیت هاي  از 
آب، برق و فاضاب. حاال نوبت من بود که در هواي 
اتاقش، سواالتم را بپرسم. طوري  نه چندان خنک 
مي خوانید  آنچه  نشود.  مانع شنیندنش  ماسک  که 

گزارش مصاحبه ام با وزیر نیرو است.
سال  در  مي خواهید  شما  آیا  اردکانیان،  »آقاي 

1۴00، کاندیداي ریاست جمهوري شوید؟«
نه تنها تصمیم ندارم که کاندیدا بشوم، بلکه تصمیم 

دارم که کاندیدا نشوم.
براي  برخي  دیده ایم،  زیاد  گذشته  سال هاي  در 
یا  و  مجلس  ریاست جمهوري،  انتخابات  به  ورود 
روزهاي  در  حتي  و  باره  یک  مسوولیتي،   پذیرش 
پایاني ثبت نام، احساس تکلیف کرده اند! پس، همان 
ابتداي مصاحبه از اردکانیان مي خواهم تا موضعش 
درباره کاندیدا نشدن در انتخابات ریاست جمهوري 

را شفاف تر کند.
آیا پاسخ »خیر«ي که )در خصوص عدم تمایل تان 
 )1۴00 سال  ریاست جمهوري  کاندیداتوري  براي 
ارایه کردید، قطعي است یا اینکه ممکن است شش 
ماه بعد احساس تکلیف کنید؟ یا اگر به شما تکلیف 
کنند احتمال دارد قبول کنید؟! چون اخیرا در برخي 
مطالب شما را به عنوان یکي از کاندیداهاي انتخابات 
این  حتي  مي کنند.  معرفي  آتي  ریاست جمهوري 
کارهاي شما در  برخي  زده مي شود که  گمانه هم 
این دوره، از جمله کمپین »الف- ب - ایران« ممکن 
احتمالي  کاندیداتوري  براي  تبلیغاتي  نمایش  است 

شما در انتخابات ریاست جمهوري باشد.
•»من هم این بحث ها را هر از گاهي شنیده ام. ولي 
همکاران  از  یکي  توسط  که  است  اولین  باري  این 
رسانه اي مورد سوال واقع مي شوم. آخرین باري هم 
خواهد بود که به این سوال جواب مي دهم. به این 
شوم،  واقع  سوال  مورد  هم  باز  احیانا  اگر  که  معنا 
ارجاع خواهم داد که  به همین پاسخي  در جواب، 
نکته  چند  ابتدا  مي کنم.  عرض  شما  خدمت  االن 
ما متاسفانه  اینکه در کشور  اول  را عرض مي کنم. 
احزاب،  غیرفصلي  و  مستمر  کارکرد  عدم  دلیل  به 
مستمري  و  متداول  عملکرد  ارزیابي  سیستم هاي 
جامعه،  قبول  مورد  مترهاي  اساس  بر  که  نیست 
گاهي  است  ممکن  لذا  کنند.  ارزیابي  را  کارکردها 
افرادي از عملکرد فرد یا دستگاهي احساس رضایت 

http://news.moe.gov.ir/News-List/57487
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حتی  مردم  روزمره  زندگی  در  برق  اهمیت 
کوچک ترین غفلت را از مسؤوالن صنعت برق 
صدمات  موجب  غفلت  آنی  چراکه  برنمی تابد، 
جبران ناپذیری خواهد شد که جبران کردن آن 

شاید سال ها و سال ها به طول بینجامد.

»حسین  رشت،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
می دانیم  همگان  نوشت:  یادداشتی  در  امیدخواه« 
که برق نعمت بزرگی است که بسیاری از مردمان 
علی رغم  بهره مندند،  بزرگ  نعمت  این  از  امروزی 
این  از  هم  امروز  حتی  که  کسانی  هستند  اینکه 
شایسته  و  زیبنده  نیستند،  برخوردار  بزرگ  نعمت 
نیست که حتی این معدود افراد هم از نعمت برق 

بی نصیب باشند.
امروز بزرگ ترین و حتی کوچک ترین و جزئی ترین 
فعالیت ها هم وابسته به برق است و بدون برق، شاید 
شاهد توقف تمامی فعالیت ها و امور باشیم، با قطع 
برق و قطع شدن فعالیت های بیمارستان ها، ادارات، 
شرکت ها، اینترنت، موبایل و حتی جزئی ترین امور 
مثل باز نشدن درب های برقی پارکینگ خودروها، 
جامعه به چنان کمایی فرو خواهد رفت که برگشت 
از آن اگر نگوییم ناممکن و محال، بلکه بس دشوار 

و پیچیده خواهد بود.
امروز حتی با قطع برق در شهرها، شاهد قطع آب 
وجود  به  وابسته  نیز  آب  چراکه  بود  خواهیم  هم 
برای  برق  بدون  هم  حیات  مایه  آب،  و  است  برق 
آب،  بی گمان  شد.  نخواهد  فراهم  شهرها  ساکنین 
مایه حیات است و همگان بر این امر بدیهی اذعان 
و اعتراف دارند اگر نگوییم برق مایه حیات، به طور 
حتم باید بگوییم که برق مایه زندگی مدرن است و 
بدون آن فعالیت بسیاری از مراکز درمانی، صنعتی، 
فنی، اداری، کشاورزی و تجاری متوقف خواهد شد 
و شاهد فلج شدن زندگی و وقوع فاجعه ای بزرگ، 
چه بسا فاجعه ای حتی به بزرگی زلزله، سیل، طوفان 

و یا بزرگ تر از آن خواهیم بود.
پس اهمیت برق ضروری می سازد تا دست اندرکاران 
این صنعت حیاتی لحظه ای دست از تاش و کوشش 
برندارند چراکه کوچک ترین نقصانی در تولید برق، 

عادی  زندگی  و  کرده  تلخ  مردم  کام  به  را  زندگی 
مردم را مختل می کند.

حتی  مردم  روزمره  زندگی  در  برق  اهمیت 
برق  صنعت  مسؤوالن  از  را  غفلت  کوچک ترین 
صدمات  موجب  غفلت  آنی  چراکه  برنمی تابد، 
آن  کردن  جبران  که  شد  خواهد  جبران ناپذیری 

شاید سال ها و سال ها به طول بینجامد.
نکته مهمی که نباید از آن غافل بشویم این است که 
اگر خدای ناکرده قطعی برق موجب فوت شهروندی 
شود آن وقت است که دیگر جبران آن ناممکن بوده 
و در واقع دیگر برای هرگونه تاشی دیر شده است 
برق موجب ضرر و  اگر قطع  بدانیم که  را هم  این 
چه بسا  شود  مردم  اقتصادی  فعالیت های  به  زیان 
کمتر از فوت آدمی نبوده و به طور غیرمستقیم جان 

آن ها را ستانده ایم و باعث نابودی آن ها شده ایم.
پزشک  به مانند  برق،  صنعت  در  مسؤول  هر  آری 
بشریان  حیات  و  جان  که  است  نامرئی  متخصص 
در دستان اوست و اگر گزاف نگوییم و راه به بیراهه 
نرفته باشیم و دچار توهم خود بزرگ پنداری نشده 
به  امروزی  بشر  سرنوشت  که  بگوییم  باید  باشیم 

سرنوشت صنعت برق گره خورده است.
و  سرنوشت  حیات،  اگرچه  که  نشویم  غافل  اما 
برق  به  وابسته  مردم  زندگی  چرخ های  چرخش 
احداث  به  برق  صنعت  چرخ های  چرخش  است، 
و  است  وابسته  تجهیزات  و  تأسیسات  نیروگاه ها، 
این  چرخ های  چرخش  امکان  مادی،  منابع  بدون 
هزینه  که  بدانیم  و  داشت  نخواهد  وجود  صنعت 
کردن در این صنعت زیربنایی که به یقین پیش نیاز 
نه تنها هزینه  امروزی است،  فعالیت های بشر  دیگر 
نیست، بلکه سرمایه گذاری بزرگی است که با تزریق 
خون به شریان تمامی فعالیت های بشری شکوفایی 

و توسعه پایدار را برای جامعه رقم خواهد زد.

 برق مایه زندگی مدرن!

بهره برداری از 1۹2۰ مگاوات 
ظرفیت جدید تولید برق با تبدیل 

نیروگاه ها به سیکل ترکیبی
وزیر نیرو با بیان اینکه"استفاده از ظرفیت های 
تبدیل  و  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده 
واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی 
سرعت می یابد"، گفت: 12 واحد بخار با ظرفیتی 
بالغ بر 1۹2۰ مگاوات در مرحله ساخت هستند 

که تا پایان سال 14۰۰ به بهره برداری می رسند. 
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از تسنیم، 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
ظرفیت  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
استفاده از ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید سازوکار 
خوبی برای تحقق طرح های مهمی از جمله تبدیل 
واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی است؛ به 
این معنا که دو واحد نیروگاهی با سوخت گاز احداث 
می کنیم و بعد، از اگزوز خروجی این واحدها، سوخت 
مورد نیاز یک واحد بخار را تأمین می کنیم و مجموع 
این سه واحد، یک نیروگاه سیکل ترکیبی می شود. 
در  داشتیم،  که  پیگیری هایی  اساس  بر  افزود:  وی 
و  درج  سال  آن  بودجه  قانون  در  بندی   9۲ سال 
تصویب شد که بر اساس آن، وزارت نیرو مجاز به 
انعقاد قرارداد بیع متقابل برای احداث بخش بخار 
نیروگاه های گازی از محل سوخت صرفه جویی شده 
بخار  بخش  در  که  سوختی  از  استفاده  یعنی  شد؛ 
بند  این  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  نمی کنیم.  مصرف 
عنوان  تحت  و  کرد  تغییراتی   9۴ سال  در  قانونی 
شد.  اباغ  ما  به  تولید  موانع  رفع  قانون   1۲ ماده 
از  نیروگاه  چند  در  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های این ماده قانونی بهره گرفته ایم؛ به طور 
مثال واحدهای یک و دو بخش بخار نیروگاه پرند، 

http://www.satkab.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7
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عالج مشکالت اقتصادی در گرو 
تمرکز بر مسئله تولید است

اقتصادی  مشکالت  فرمودند:  قوا  کل  فرمانده 
به شرط »تالش شبانه روزی  مردم،  معیشتی  و 
مسئوالن« و »تمرکز بر تولید داخلی« قابل حل 
اراذل مسلط بر ملت  هستند و سر و صدا های 

آمریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند.
قوا  کل  معظم  فرمانده  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
صبح امروز )دوشنبه( در ارتباط تصویری با مراسم 
افسری  دانشگاه های  دانش آموختگی  مشترک 
علی  امام  افسری  دانشگاه  در  مسلح  نیروهای 
و  ملی  هویت  و  اقتدار  حفظ  الزمه ی  علیه السام، 
عقانی  و  صحیح  محاسبه ی  را  ملی  منافع  تأمین 
از تهدیدها و ظرفیتها در مسائل مربوط به »قدرت 
دفاعی«، »استحکام و ثبات اقتصادی« و »توانایی و 
مشکات  کردند:  تأکید  و  دانستند  فرهنگی«  قوام 
»تاش  شرط  به  مردم،  معیشتی  و  اقتصادی 
و  جامع  قوی،  »مدیریت  و  مسئوالن«  شبانه روزی 
خسته نشو« و »تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید 
نداشتن به خارج« قابل حل هستند و سروصداهای 
اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی را 

مشغول کند.
مشترک  مراسم  اجرای  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 

مسلح  نیروهای  دانشگاه های  دانش آموختگی 
و  یکدیگر  تجارب  از  استفاده  برای  فرصتی  را 
هم افزایی بیشتر خواندند و افزودند: جوانانی که در 
در  میکنند  تحصیل  مسلح  نیروهای  دانشگاه های 
واقع تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان یک 
کشور  برای  حیاتی  عنصر  یک  و  واال  بسیار  ارزش 

هستند.
فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه ی خدمات مختلف 
نیروهای مسلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک 
در حوادث طبیعی همچون سیل گلستان و زلزله ی 
سرپل ذهاب و عرصه های بهداشت و درمان بویژه در 
شرایط کنونی بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینی 
در رزمایش همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشان 
ایران  اسامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  کردند: 

حقیقتاً نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.
»استحکام  دفاعی«،  »قدرت  اسامی  انقاب  رهبر 
اقتصادی«، و »توانایی و قوام فرهنگی« را  و ثبات 
ارکان اقتدار ملی برشمردند و گفتند: مبنای اقتدار 
در جمهوری اسامی یک مبنای عقانی و بر اساس 
اندازه ی  درخصوص  منطقی  و  صحیح  محاسبات 
نیروهای  بین  کار  تقسیم  چگونگی  دفاعی،  قدرت 

مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برای تأمین منافع 
ملی و حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاسبات 
تهدیدها  واقعی  اندازه ی  و  حد  از  منطقی  و  دقیق 
کشور  واقعی  استعدادهای  و  ظرفیتها  همچنین  و 

وجود داشته باشد.
ایشان تأکید کردند: قدرت دفاعی برآمده از چنین 
و  مسئوالن  که  میشود  موجب  عقانی،  محاسبات 
مردم با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی 

شوند.
رهبر انقاب اسامی عقانیت را به معنای محاسبه ی 

صحیح دانستند و گفتند: بعضی ها اسم عقانیت و 
و  انفعال  ترس،  منظورشان  اما  می آورند  را  عقل 
فرار از مقابل دشمن است درحالی که فرار کردن و 

ترسیدن، عقانیت نیست.
ترسوها  کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
عقانیت  زیرا  بیاورند  را  عقانیت  اسم  ندارند  حق 
دشمن  البته  است.  درست  محاسبه ی  به معنای 
کند  تلقین  را  عقانیت  غلط  معنای  تا  دارد  تاش 
و برخی هم نادانسته، در داخل همان حرف دشمن 

را تکرار می کنند.
ایشان علت هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا درباره ی 
ایران  منطقه ای  و  موشکی  و  دفاعی  توانایی های 
اسامی  جمهوری  عقانی  و  دقیق  محاسبات  را، 
گفتند:  و  دانستند  توانایی ها  این  به  رسیدن  برای 
همچنین  و  آنها  ترس  از  ناشی  یاوه گویی ها  این 
عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما باید بدون 
توجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی عقانی 
را حفظ کرد و به لطف خداوند، جمهوری اسامی در 

همه ی این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.
همه ی  الزمه ی  را  عقانیت  اسامی،  انقاب  رهبر 
امور دانستند و خاطرنشان کردند: باید ظلم ستیزی، 
اساس  بر  نیز  اجتماعی  مبارزات  و  عدالت خواهی 
عقانیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع 

را اشتباه نگیریم.
مسائل  درخصوص  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ملی،  اقتدار  ارکان  از  دیگر  یکی  به عنوان  فرهنگی 
افزودند: زمانی که موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی 
به  را  خود  تبلیغات  سراسیمه  دشمن،  شد  مطرح 
سمت مقابله با این موضوع سوق داد زیرا از بیداری 

مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی هراس دارد.
اقتصادی«  ثبات  و  »استحکام  به  اشاره  با  ایشان 
اقتصاد  گفتند:  ملی  اقتدار  رکن  سومین  عنوان  به 

کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار 
قابل حل  مشکات  این  همه  اما  هستند  مشکات 

است.
ندارم  عقیده  من  افزودند:  اسامی  انقاب  رهبر 
تاش  اقتصادی  مسائل  زمینه  در  مسئوالن  که 
نمی کنند. تاش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها 
اقتصادی  بخش های  بعضی  در  اگرچه  شده  انجام 
مصوبات  اینکه  است. ضمن  ضعیف  مدیریتی  توان 

خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را 
اقتصادی و  نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، 
فرهنگی و حضور مدیران قوی، فعال و خسته نشو 
دانستند و تأکید کردند: در هر عرصه ای که مدیریت 
داشتیم،  را  پرنشاط  و  فعال  خستگی ناپذیر،  های 

کارها پیشرفت کرده است.
که  گفته شده  مکرراً  گفتند:  اسامی  انقاب  رهبر 
مسئله  بر  تمرکز  گرو  در  اقتصادی  مشکات  عاج 
پول  ارزش  پی  در  پی  سقوط  از  جلوگیری  تولید، 
واردات  قاچاق،  همچون  رخنه هایی  بستن  و  ملی 

بی رویه و فسادهای مالی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور مدیران 
خستگی ناپذیر  و  شبانه روزی  تاش  لزوم  و  خوب 
نقش  ما  اقتصادی،  مشکات  در  البته  افزودند: 
که  را  آنها  تحریم های  و  آمریکایی ها  خباثت آمیز 
به  و  نمی گیریم  نادیده  است،  جنایت  حقیقتاً 
ایستادگی و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف 
روسیاهی  به  را  آمریکا  حداکثری  فشار  خداوند 

حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
رئیس جمهور  خوشحالی  ابراز  به  اشاره  با  ایشان 
علیه  و جنایت  اقتصاد کشور  در  اختال  از  آمریکا 
ملت ایران، گفتند: افتخار به چنین جنایتی فقط از 

آدمهای رذلی مثل شما برمی آید.

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/


شماره  2739 21 مهر 99

6

اقتصاد ایران و جهان

ترمز صعود نفت کشیده شد
قیمت نفت روز دوشنبه در پی ازسرگیری تولید 
عبور  از  پس  آمریکا  در  انرژی  شرکتهای  نفت 
طوفان دلتا و پایان اعتصاب کارکنان نفتی در 
نروژ برای دومین روز معامله متوالی کاهش پیدا 

کرد.
برای  برنت  نفت  معامات  بهای  ایسنا،  گزارش  به 
دسامبر 3۲ سنت معادل 0.8 درصد کاهش یافت 
و به ۴۲ دالر و 53 سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامات وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
نوامبر 30 سنت معادل 0.7 درصد کاهش یافت و 

به ۴0 دالر و 30 سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامات ماه آتی هر دو شاخص هفته گذشته 
بزرگترین رشد  از 9 درصد رشد داشتند که  بیش 
هفتگی نفت برنت از ژوئن بود اما قیمتها روز جمعه 
مقامات  با  نروژ  انرژی  شرکتهای  که  این  از  پس 
اتحادیه کارگری بر سر دستمزد به توافق رسیدند 
این کشور  نفت  تولید  و خطر سقوط ۲5 درصدی 

برطرف شد، با کاهش بسته شدند.
شرکت  در  بازار  استراتژیست  کارتی،  مک  مایکل 
"سی ام سی مارکتس" در سیدنی درباره وضعیت 
شاخصهای  عرضه،  نگرانیهای  پی  در  گفت:  بازار 
قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت هفته 
گذشته از حمایت خوبی برخوردار شدند و همچنین 
برداشت بزرگ از ذخایر سوختهای تقطیری و نفت 

به تصویر بهتر از حد مطلوب تقاضا اشاره داشت.
به  را  ضربه  بزرگترین  که  دلتا  طوفان  آمریکا،  در 
تولید انرژی بخش فراساحلی خلیج مکزیکو در 15 
سال گذشته وارد کرد تا روز یکشنبه ضعیف شد و 

به یک گردباد تبدیل شد.
فراساحلی،  فعالیتهای  روی  طوفان  تاثیر  وجود  با 
قیمتهای نفت طی چند ماه گذشته در حدود ۴0 
کرد  تشویق  را  آمریکای  شرکتهای  و  مانده  دالر 
هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی به شمار 

دکلهای حفاری نفت و گاز اضافه کنند.
که  لیبی  در  نفت  تولید  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
عضو اوپک است، با پایان گرفتن وضعیت اضطراری 
برای میدان نفتی الشراره، پیش بینی می شود به 
355 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. این خبر 
به معنای افزایش عرضه به بازار در شرایطی است 
که تقاضا برای نفت با شدت گرفتن شیوع ویروس 
کرونا در بسیاری از کشورهای جهان ضعیف مانده 

است.

کاهش 2 میلیارد دالری 
درآمدهای صادراتی بخاطر 
توقف صادرات گاز به ترکیه

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت 
125 میلیارد دالری صادرات به 15 کشور همسایه 
گفت: این موضوع به این معنی است که ظرفیت 
و یا سابقه صادرات کاال های مورد نیاز کشور های 

همسایه را داشته ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل 
از صدا و سیما حمید زادبوم  با اشاره به کاهش 1۴ 
به علت شرایط  الملل گفت:   بین  تجارت  درصدی 
کرونا در جهان، کشور هایی که بیشتر درگیر کرونا 
کاهش  با  شد  بسته  آن ها  زمینی  مرز های  و  شدند 

صادرات بیشتری روبه رو شدند.
نیز  ایران  به  مربوط  پدیده  این  اینکه  بیان  با  وی 
است تاکید کرد: در این مدت ۲0 مرز مشترک ما با 
کشور هایی که پیش از این به آن ها صادرات داشتیم 

بسته و ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد شد.
افزایش  به  اشاره  با  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
صادرات به روسیه و قزاقستان در دوران کرونا  بیان 
کشور های  با  زمینی  مرز های  بازگشایی  با  داشت:  
همسایه، کاهش صادرات از 50 درصد در فروردین به 

3۴ درصد در پایان ۶ ماه اول امسال رسید.
کاهش  زیاد  اختاف  دالیل  تشریح  در  سپس  وی 

نبود  آن  دالیل  از  یکی  گفت:  واردات  و  صادرات 
صادرات گاز به کشور ترکیه است.

زادبوم افزود: در 5 ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه 
اول  بوده در حالی که در 5 ماه  513 میلیون دالر 
سال گذشته صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و 
۴70 میلیون دالر بوده است و این اختاف ۲ میلیارد 
دالری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور 

است.
وی بیان داشت: عامل موثر دیگر بر کاهش صادرات، 
کشور های  از  بسیاری  مرز های  شدن  بسته  ماه  دو 
کرونا  شیوع  علت  به  وارداتی  کاال های  بر  همسایه 
به  کاال  واردات  در  محدودیت  این  هنوز  که  است 

ترکمنستان ادامه دارد.
بازشدن  از  بعد  این،  بر  عاوه  داشت:  اظهار  زادبوم 
مرز ها، به علت تراکم کامیون های حمل بار در مرز ها 
با کندی در صادرات مواجه شده ایم که البته ممکن 
کندی  این  شاهد  مرز ها  برخی  در  هم  هنوز  است 

باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر وضع 
ادامه  شیوه  همین  به  صادرات  و  خارجی  تجارت 
داشته باشد، می توان امیدوار بود که صادرات کشور 

نسبت به نیمه اول سال بیشتر شود.
وی افزود: ظرفیت 1۲5 میلیارد دالری صادرات به 
15 کشور همسایه، به این معنی است که ظرفیت و یا 
سابقه صادرات کاال های مورد نیاز کشور های همسایه 

را داشته ایم.
 محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در 
باالی کشور در صادرات  به ظرفیت های  برنامه  این 
اشاره و تاکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت های الزم 
و دستیابی به ابزار های مهمی مثل حمل و نقل و نظام 
بانکی نوین، ظرفیت 100 میلیارد دالری صادرات به 

کشور های همسایه محقق خواهد شد.
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محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای 
ــاختار  ــالح س ــزوم اص ــاره ل ــالمی درب اس
کل کشــور  بودجــه ســال 14۰۰  الیحــه 
ــی  ــن روحان ــالم حس ــه حجت االس ــه ای ب نام

نوشــت. رئیس جمهــور 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمدباقــر 
قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی دربــاره 
لــزوم اصــاح ســاختار الیحــه بودجــه ســال 1۴00 
کل کشــور نامــه ای بــه حجت االســام حســن 

ــت. ــور نوش ــس جمه ــی رئی روحان
ــاختار  ــاح س ــه اص ــس کمیت ــه رئی ــن زنگن محس
ــا اعــام ایــن  بودجــه مجلــس شــورای اســامی ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــزود: رئی ــر اف خب
طــی ایــن نامــه خطــاب بــه رئیــس جمهــور 
ــه 1۴00  ــه بودج ــه الیح ــت ک ــرده اس ــوان ک عن
متفــاوت بــا لوایــح بودجــه گذشــته و متناســب بــا 
ــا لحــاظ اصاحــات  شــرایط اقتصــادی کشــور و ب
ــدگان  ــاب و نماین ــر انق ــر رهب ــاختاری مدنظ س

ــود. ــم ش ــس تقدی ــه مجل ــن و ب تدوی
رئیــس مجلــس شــورای  نامــه  متــن کامــل 
اســامی بــه رئیــس جمهــور دربــاره لــزوم اصــاح 
ــال 1۴00 کل کشــور  ــه س ــه بودج ــاختار الیح س

ــت: ــر اس ــرح زی به ش
حجــت االســام والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر  

حســن روحانــی
رئیس محترم جمهوری اسامی ایران

با سام و احترام
ــیاری از  ــه بس ــتحضرید ریش ــه مس ــور ک همان ط
ــران در  ــاد ای ــی اقتص ــای کنون ــائل و چالش ه مس
ــه  ــور نهفت ــزی کش ــام بودجه ری ــتی های نظ کاس
ــدید  ــا تش ــر و ب ــالیان اخی ــژه در س ــت به وی اس
ــدید  ــش ش ــکا و کاه ــه آمری ــای ظالمان تحریم ه
درآمدهــای نفتــی، کســری بودجــه دولــت و 
روش هــای جبــران آن، تبعــات نامطلوبــی بــر 
شــاخص های اقتصــاد کان کشــور بــر جــای 
ــذا انجــام اصاحــات ســاختاری  گذاشــته اســت ل
ــر  ــدی رهب ــات ج ــی از مطالب ــه یک ــه، ب در بودج
معظــم انقــاب تبدیــل شــده اســت کــه در 
ــته اند. ــد داش ــر آن تأکی ــّرات ب ــر به ک ــنوات اخی س

در زمــان تدویــن الیحــه بودجــه 1398 و در 
ــد  ــرر فرمودن ــه مق ــال 1397 معظم ل ــاه س آذرم
ســاختار  اصــاح  کلــی  برنامــه  و  راه  "نقشــه 
ــا  ــه ب ــری بودج ــش کس ــی و کاه ــه عموم بودج
افــق دو ســال )1398ــــ1399( تدویــن و مصــوب 
و  شــود  اقتصــادی  هماهنگــی  شــورای عالی 
بودجــه ســال 1398 نیــز در چارچــوب ایــن 
برنامــه تنظیــم شــود."، همچنیــن تأکیــد نمودنــد 
آنچــه در سیاســتهای کلــی و برنامه هــای مصــوب 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی دربــاره اصاح 
ســاختار بودجــه عمومــی و قطــع وابســتگی بودجه 

نامه قالیباف به حسن روحانی
 الیحه بودجه 14۰۰ متفاوت و متناسب با شرایط امروز اقتصاد باشد

بــه نفــت تصویــب و ابــاغ شــده الزم اســت 
اجرایــی و در بودجــه ســال 1398 گنجانــده شــود. 
ایــن مهــم بــار دیگــر در بیانــات اخیــر ایشــان کــه 
ــازی  ــه مج ــت و در جلس ــه دول ــبت هفت به مناس
ــا اعضــای محتــرم هیئــت دولــت ایــراد گردیــد،  ب

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی م
ــی از  ــه یک ــاختاری بودج ــات س ــاوه اصاح به ع
ــس و  ــرم مجل ــدگان محت ــی نماین ــات اصل مطالب
کمیســیون های تخصصــی از دولــت محتــرم و 
یکــی از محورهــای اصلــی بســته اقتصــاد مردمــی 
اســت از ایــن رو در همیــن ماه هــای آغازیــن، 
ــورای اســامی  ــس ش ــددی در مجل جلســات متع
ــه  ــاختاری بودج ــات س ــوع اصاح ــون موض پیرام
بــا حضــور مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه و 
دســتگاههای اجرایــی مرتبــط برگــزار شــده اســت.
ــه  ــه الیح ــان تهی ــیدن زم ــه فرارس ــت ب ــا عنای ب
بودجــه در دولــت، انتظــار مــی رود الیحــه بودجــه 
ــح بودجــه گذشــته  ــا لوای ــاوت ب ســال 1۴00 متف
ــا  ــور و ب ــادی کش ــرایط اقتص ــا ش ــب ب و متناس
لحــاظ اصاحــات ســاختاری مدنظــر رهبــر معظــم 
ــن و  ــس تدوی ــرم مجل ــدگان محت ــاب و نماین انق

ــردد. ــم گ ــس تقدی ــه مجل ب
مجلــس شــورای اســامی آمادگــی خــود را بــرای 
کمــک بــه تمهیــد احــکام قانونــی مــورد نیــاز در 

ایــن راســتا اعــام مــی دارد.
محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسامی
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اقتصاد ایران و جهان

انتقاد صالحی از انتقاد از 
برخورد سلیقه ای بانک ها در 
انعقاد قرارداد با بنگاه های 

اقتصادی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشستی با 
موضوع نحوه محاسبه سود قراردادهای مشارکت 
آشنایی  لزوم  بر  تأکید  با  ریالی  و  ارزی  مدنی 
صاحبان بنگاه ها با قوانین بانکی و تالش برای باال 
بردن سطح آگاهی و آشنایی محاکم دادرسی با 
این مفاهیم، گفت: ریشه اصلی اختالفات امروز 

در عدم آگاهی با مفاهیم و قوانین بانکی است.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در جلسه ای با 
مشارکت  قراردادهای  سود  محاسبه  نحوه  موضوع 
اختافات  علل  بررسی  به  ریالی  و  ارزی  مدنی 
صاحبان بنگاه ها و بانک ها که دو طرف قراردادهای 
مشارکت هستند، پرداختند. بر اساس آنچه در این 
نشست عنوان شد منشأ اصلی این اختاف ها عدم 
آشنایی صاحبان بنگاه ها و محاکم دادگاه با مفاهیم 

و قوانین بانکی است.
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  صالحی،  حمیدرضا 
ایران با بیان این مطلب که برگزاری چنین نشست ها 

و  تشکل ها  آگاهی  سطح  می تواند  سمینارهایی  و 
فعاالن اقتصادی را نسبت به قوانین بانکی باال ببرد، 
گفت: مدیران، صاحبان بنگاه ها و وکای شرکت ها 
با حضور در این نشست ها و مطالعه می توانند سطح 
قوانین  و  بانکی  عقود  انواع  درباره  را  خود  آگاهی 

حاکم بر آنها افزایش دهند.
رویه  وحدت  یک  به  رسیدن  اقتصادی  فعال  این 
به  دادرسی  محاکم  توجه  و  بانک ها  و  بنگاه ها  بین 
از  باال  این حجم  از  برای رهایی  تنها راه حل  را  آن 
قراردادهای  درباره  دادسرا  در  موجود  پرونده های 
این  از  باید  دادگاه ها  کرد:  تشریح  و  دانست  بانکی 
نگاه تک بعدی به فعالیت بانکی که تنها محدود به 
سود و حاشیه سود می شود، خارج شده، حقوق دو 
بانکی  انواع عقود  با  طرف دعوا را بهتر بشناسند و 

آشنا شوند.
قراردادهای  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
محسوب  شریک  سود  در  تنها  بانک ها  مشارکت، 
می شوند، درحالی که در مفهوم مشارکت، دو طرف 
یک قرارداد باید هم در سود و هم در زیان، شریک 

باشند.
صالحی با انتقاد از برخوردهای سلیقه ای بانک ها در 
آگاهی  اقتصادی،  بنگاه های  با  قرارداد  انعقاد  زمان 
قانونی  حقوق  قراردادها،  متن  از  اقتصادی  فعاالن 
را  دراین باره  کشور  جاری  قوانین  و  بانک  و  خود 
از مشکات  بخشی  به  دادن  برای خاتمه  راهکاری 

موجود دانست.
جلسه ای  اولین  نشست  این  او  اظهارات  اساس  بر 
بود که دراین باره برگزار شد و قرار است در سلسله 
نشست های بعدی مفاهیم مرتبط با این موضوع به 
وکیل  نژاد،  عرب  یاسر  توسط  گسترده تری  صورت 
دادگستری و نویسنده چندین کتاب در این حوزه، 

تشریح شود.

همتی به عراق سفر کرد/ 
منابع ارزی ایران در عراق آزاد 

می شود؟
امروز  صبح  درحالی  مرکزی  بانک  رئیس کل 
سفرهایی  این  از  پیش  که  کرد  سفر  عراق  به 
به منظور پیگیری آزادسازی منابع ایران به این 
کشور داشت؛ احتمال آزادسازی منابع ایران در 

عراق باالست.
از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
رئیس کل  همتی،  عبدالناصر  تسنیم،  خبرگزاری 
و  بانکی  مقامات  با  مذاکره  برای  مرکزی  بانک 
هیئت  یک  رأس  در  امروز  صبح  عراق  اقتصادی 

بانکی و تجاری عازم بغداد شد.
و  عراق  مرکزی  بانک  رئیس کل  گذشته،  ماه  طی 
مدیرعامل بانک تجارت عراق )TBI( تغییر کردند؛ 
برای  باشد  مقدمه ای  می تواند  مهم  تغییر  دو  این 
عراق  کشور  در  که  ایران  ارزی  منابع  بازگشت 

مسدود شده است.
مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم 

شدند؛   TBI عراق  تجارت  بانک  مدیرعامل  چلبی 
منابع بانکی معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی 
زیاد  بسیار  منابع  وصول  در  می تواند  عراق  کشور 

بانک مرکزی در عراق مؤثر باشد.
در طول سال های گذشته و به خصوص دوره اخیر 
بانک مرکزی، مقامات ایرانی رایزنی هایی را با کشور 
عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق 
به ایران انجام داده اند و در مقاطعی نیز موفقیت هایی 

را به دست آورده اند.
آن طور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
برق  و  گاز  صادرات  »ارزش  بود:  کرده  اعام  قبًا 
به عراق سالیانه، چندین میلیارد دالر است،  ایران 
ضمن اینکه، میلیاردها دالر از منابع بانک مرکزی 
استفاده  نحوه  درمورد  که  است  کشور  این  در  نیز 
توافق  به  گذشته  سال  تفاهم نامه  براساس  آن  از 

رسیدیم.«
همتی همچنین پیش از این و پس از سفر به عراق 
اعام کرده بود: »از منابعی که در کشور عراق داریم 
برای خرید کاالهای غیرتحریمی و اساسی استفاده 

می کنیم.«
این درحالی است که بر اساس قرارداد ایران و عراق، 
پول  و  یورو  با  را  گاز  پول  عراقی ها موظف هستند 
آغاز  با  اما  کنند  پرداخت  ایران  به  دالر  با  را  برق 
امکان  کردند  اعام  عراقی ها  تحریم ها  جدید  روند 
پرداخت دالر را ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را 
مطرح کردند و حاال مسئله دینار هم مطرح نیست و 

ایران قرار است کاالی اساسی بخرد.
اما این موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک 
جدید  رئیس  دید  باید  و  است  بوده  عراق  مرکزی 
بانک مرکزی می تواند گامی برای بازپرداخت بدهی 
به ایران و بازگشت منابع ارزی کشورمان بردارد یا 

خیر. 
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یادداشت

متن کامل

بی ثباتی نگرانی به وجود می آورد و ما در دوره 
بی ثباتی زندگی می کنیم. در میانه افزایش موارد 
ابتال به کووید1۹، پرسش ها درباره بازگشایی یا 
ادامه تعطیلی اقتصادها و کسب وکارها، اعتراضات 
علیه مرگ جورج فلوید و تاثیر همه گیری کرونا 
بر اقتصاد، ما نمی دانیم بعد چه خواهد شد. این 
مساله بر سالمت روان ما از جمله در محیط کار 

اثر می گذارد.
ایجاد یک محیط کار سالم با انعطاف پذیری

ما اثر همه گیری جهانی بیماری را دیده ایم. موسسه  
و  فروردین  پایان  در  تحت نام شرکاری مایندشر،  ما 
جهانی  کارمندان  از  را  تحقیقی  اردیبهشت  اواسط 
انجام   SAP و  کووالتریکس  سازمان های  کمک  با 
داد. ما دریافتیم که تقریبا ۴۲درصد سامت روان 
پاسخ دهنده ها از زمان شروع همه گیری کاهش یافته 
است. با توجه به ادامه وضعیت همه گیری می توان 
حدس زد که این رقم افزایش یافته است. درباره این 
تاثیر کوتاه مدت بر سامت روان صحبت های زیادی 

نشده  مشخص  هنوز  آن  بلندمدت  اثرات  و  شده 
است. بسیاری از شرکت ها قبل از شیوع همه گیری 
جهانی بیشترین تمرکز خود را بر سامت روان در 
محیط کار گذاشته بودند. )اغلب در پاسخ به فشار 
اکنون ضروری تر  این تاش ها  از طرف کارمندان(. 

هم هستند.
فکر  آینده  سال های  و  ماه ها  تحوالت  به  وقتی 
امر  این  شاهد  مدیران  دارد  احتمال  می کنیم، 
افسردگی،  اضطراب،  با  کارمندانشان  که  باشند 
فرسودگی و آسیب روانی دست و پنجه نرم کنند. 
چنین تجربه هایی از سامت روان با توجه به نژاد، 
فرصت های اقتصادی، وضعیت شهروندی، نوع شغل، 
و  دیگران  از  مراقبت  مسوولیت  بودن،  مادر  یا  پدر 
برنامه  پس  است.  متفاوت  دیگر  عوامل  از  بسیاری 
با  که  افرادی  از  حمایت  برای  رهبران  و  مدیران 
عوامل جدید استرس، نگرانی های امنیتی و طغیان 
اقتصادی روبه رو هستند، چه خواهد بود؟ در اینجا 

به ذکر چند توصیه می پردازیم.

 مدیران چه می توانند انجام دهند؟
حتی در بی ثبات ترین زمان، نقش مدیر ثابت است؛ 
از  حمایت  شامل  این  تیمش.  اعضای  از  حمایت 
نیز می شود. خوشبختانه بسیای  آنها  سامت روان 
از ابزارهایی که به آن نیاز دارید همان هایی هستند 
که شما را تبدیل به یک مدیر تاثیرگذار می کنند. 
همه گیری  مثبت  نکات  از  یکی  باشید.  آسیب پذیر 
را  روان  سامت  چالش های  که  است  آن  جهانی 
از  سطحی  افراد  همه  تقریبا  می کند.  عادی سازی 
بودن  جهان شمول  اما  کرده اند   تجربه  را  ناراحتی 
این تجربه داغ آن را کمرنگ تر می کند؛ در صورتی 
که افراد و باالخص افراد قدرتمند، تجربه های خود 
سازمان،  رهبر  یک  عنوان  به  بگذارند.  میان  در  را 
روان تان  سامت  چالش های  درباره  صادق بودن 
باعث می شود کارمندان برای صحبت کردن با شما 

درباره سامت روان خود احساس راحتی کنند.
 Roche شرکت  جهانی،  همه گیری  شیوع  از  قبل 
تهیه کرد که در آن  را  Genentech ویدئوهایی 
صحبت  خود  روان  سامت  درباره  ارشد  مدیران 
کارزار  از  بخشی  عنوان  به  ویدئوها  این  می کردند. 
اینترانت  )#let’s Talk( در  بزنیم  بیایید حرف   #
شرکت  سپس  شد.  گذاشته  اشتراک  به  شرکت 
کرد  ایجاد  را  سامت روان«  »قهرمانان  شبکه 
)شبکه ای از کارمندان که برای ایجاد آگاهی درباره 
سامت روان آموزش دیده بودند( و از آنها خواسته 
شد درباره تجارب خود ویدئوهایی بسازند که خود 
بخشی از کارزارهای مختلف آگاهی از سامت روان 

در شرکت بود.
چاره ای  می کردند  کار  خانه  از  که  ما  از  افرادی 
شفاف  زندگی شان  درباره  اینکه  جز  نداشتند 
باشند، اینکه بچه هایمان جلسات ویدئویی را خراب 
خانه ها  به  نگاهی  همکارانمان  اینکه  یا  می کردند 

می انداختند. وقتی مدیران چالش های خود را شرح 
می دادند، فارغ از اینکه به سامت روان مربوط باشد 
انسان  صورت  به  آنها  که  می شد  باعث  نباشد،  یا 
نشان  تحقیقات  کنند.  جلوه  شجاع  و  قابل اعتماد 
ایجاد  اعتبار  می تواند  مدیریت صحیح  که  می دهد 
کند و مشارکت و کارآیی کارمندان را افزایش دهد.
اینکه  گفتن  به  تنها  باشید.  سالم  رفتارهای  الگوی 
نکنید.   اکتفا  می کنید،  حمایت  را  روان  سامت 
کنند  احساس  تیم  اعضای  تا  باشید  الگو  خودتان 
می توانند مراقبت از خود را اولویت بندی کرده و حد 
و مرز ایجاد کنند. اغلب اوقات مدیران آنقدر بر رفاه 
تیم خود و انجام کار متمرکز هستند که مراقبت از 
وسط  که  را  مساله  این  می کنند.  فراموش  را  خود 
یا  دارید  درمانی  قرار  می روید،  پیاده روی  به  روز 
خودتان  به  روز  یک  فرسودگی  از  جلوگیری  برای 
با  ایمیل ها(  کردن  )خاموش  می دهید  استراحت 

دیگران به اشتراک بگذارید.
فرهنگ ایجاد ارتباط را از طریق پیگیری ایجاد کنید. 
اینکه با میل خود با هریک از کارمندانتان پیگیری 
منظم داشته باشید بیش از هر زمان دیگری به یک 
همیشه  مساله  این  است.  شده  تبدیل  مهم  اصل 
کمتر  بیماری  از همه گیر شدن  قبل  اما  بوده  مهم 
از  بسیاری  وجود  با  اکنون  می شد.  استفاده  آن  از 
اینکه یک  از خانه کار می کنند، فهمیدن  افراد که 
می کند،  نرم  پنجه  و  دست  مشکاتی  با  شخص 
تقریبا  ما،  تحقیقات  در  است.  شده  هم  سخت تر 
از  هیچ کس  گفتند؛  جهانی  کارمندان  از  ۴0درصد 
و  خیر  یا  است  حالشان خوب  آیا  که  نپرسید  آنها 
گفتند  بقیه  از  بیشتر  پاسخ  دهنده ها 38درصد  این 
که سامت روانشان از زمان همه گیری کاهش یافته 
است. از یک »حالت چطور است؟« ساده  فراتر بروید 
و سواالت خاص درباره اینکه چه حمایتی برای آنها 

ایجاد یک محیط کار سالم با انعطاف پذیری
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نگاه آخر

برداشت برنج از شالیزاران شهرستان خرم اباد
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