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برنامه دولتی و سپر روسی

دنیای اقتصاد/ محمود صدری
اگر برنامه های دونالد ترامپ رئیس جمهور ناهنجار 
آمریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران 
از زمستان آینده دچار مضیقه هایی می شود. یک 
سوی این مضیقه ها، محدود شدن صادرات نفت 
ایران است و سوی دیگرش، محدود شدن واردات 
کاال و سرمایه و تکنولوژی به ایران. دولت ایران، 
این  با  برای مقابله  برنامه رسمی و مدونی  هنوز 

وضع احتمالی اعالم نکرده است.
تنها جسته و گریخته شنیده شده است که قرار است 
اعمال  اقتصادی  از سیاست های کنترل  اشکالی  اوال 
به  که  کشورهایی  تجارت  خالی  جای  ثانیا  و  شود 
برنامه تحریم آمریکا می پیوندند، به روسیه و احیانا 
سیاست  دو  این  فرجام  شود.  سپرده  هند  و  چین 

احتمالی چه خواهد بود؟
۱- سیاست کنترل اقتصادی در ایران برنامه آشنایی 
است. این سیاست تا سال ۱۳۶۸ رسما و علنا اجرا 
مدام  آنکه  وجود  با  تاکنون،  زمان  آن  از  و  می شد 
سرمایه داری  ایران  اقتصادی  نظام  است  شده  گفته 
پول  بین المللی  صندوق  نسخه های  دولت ها  و  شده 
بوده  اقتصاد کنترلی  را اجرا کرده اند، همواره همان 
است. کنترل اقتصادی و برنامه ریزی دولتی و اقتصاد 
برنامه ای واحدند که  برای  الفاظی متفاوت   متمرکز، 

ادامه در صفحه ۳

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به معاونت 
مرکز  تولیدی  امور  و  زیربنایی  پژوهش های 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، راهکارهای 
منظور  به  را  انرژی  حوزه  در  خصوصی  بخش 

کاهش اثرات تحریم ارائه کرد.
برق  صنعت  که  است  آمده  نامه  این  ابتدای  در 
موتور  زیربنایی،  و  استراتژیک  صنعت  یک  بعنوان 
پیشران توسعه اقتصادی قلمداد گشته و در سنوات 
بخش  در  غیر نفتی  صادرات  طالیه  دار  بعنوان  اخیر 
و مهندسی  فنی  بنیان و خدمات  محصوالت دانش 

شناخته می  شود.
با امعان نظر به گستره وسیع مراودات بین  المللی در 
حوزه  های مختلف این صنعت از جمله واردات مواد 
و تجهیزات و  و ماشین  آالت  واسطه  اولیه، کاالهای 
ایضاً صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، بالطبع 

را  فعالیت  ها  از  بخش  این  تحریم  ها  مجدد  بازگشت 
تحت  الشعاع قرار خواهد داد.

دانش  انتقال  خارجی،  سرمایه  جذب  حال  عین  در 
فعالیت دفاتر و شعب در  تکنولوژی روزآمد،  و  فنی 
محصوالت،  فروش  نمایندگی  های  هدف،  بازارهای 
انتقال ارز و گشایش اعتبارات،  بانکی، نقل و  روابط 
سفرهای  و  نمایشگاه  ها  بین  المللی،  نقل  و  حمل 
تجاری، نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست نیز 
در زمره فعالیت  های تاثیرپذیر از تحریم  ها محسوب 

می  شوند.
اثرات  کاهش  منظور  به  سندیکا  این  پیشنهادات 

تحریم ها به شرح زیر است:
 500 از  بیش  با  همسایگان  با  تجارت  توسعه   .۱
میلیون نفر جمعیت و تقاضای وافر نسبت به انرژی 
با  این صنعت  با  مرتبط  و خدمات  تجهیزات  و  برق 

تعرفه  فرایند  برقراری  قبیل  از  روش  هایی  بر  تکیه 
ترجیهی.

طریق  از  مالی  مراودات  و  بانکی  روابط  توسعه   .2
در  شعب  توسعه  پولی،  پیمان  قراردادهای  انعقاد 
احداث  کارگزاری،  روابط  توسعه  هدف،  بازارهای 
بانک  های مشترک، عضویت در بانک  ها و صندوق  های 
خرید  و  آسیایی  توسعه  بانک  جمله  از  بین المللی 

سهام بانک  های خارجی.
2. تامین منابع مالی از طریق تعریف خطوط اعتباری 
از محل منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مهم 
از جمله عراق و سوریه، سپرده  گذاری بانک مرکزی 
از  استفاده  هدف،  بازارهای  خارجی  بانک  های  در 
سپرده  گذاری  جهت  کشورها  سایر  در  کشور  منابع 
صدور  یا  و  تسهیالت  صورت  به  منابع  تخصیص   و 

ادامه در صفحه ۳

به مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد؛ 

راهکارهای سندیکای برق برای کاهش اثرات تحریم
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

برای  برق  راهکارهای سندیکای 
اثرات تحریم  کاهش 

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به معاونت 
مرکز  تولیدی  امور  و  زیربنایی  پژوهش های 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، راهکارهای 
بخش خصوصی در حوزه انرژی را به منظور کاهش 

اثرات تحریم ارائه کرد.
صفحه 1

راهکاری  اعضای سندیکا  انسجام 
اساسی برای عبور از بحران  

جلسه کارگروه قراردادهای متوقف بیست و سوم 
تیر سال جاری در محل سندیکای صنعت برق 

ایران برگزار شد.
صفحه 4

انرژی  کمیسیون  پیگیری حضور 
مجلس برای بررسی و چاره جویی 

سندیکا  اعضای  مشکالت 
سندیکای  قراردادهای  و  حقوقی  کمیته  جلسه 
در  جاری  سال  تیر  شانزدهم  ایران،  برق  صنعت 

محل سندیکا برگزار شد. 
صفحه 5

با دستور حیدر العبادی؛ برق 
عربستان جایگزین برق ایران در 

عراق می شود 
واردات  جایگزینی  دستور  عبادی  حیدرالعبادی 

برق ایران با عربستان را صادر کرد.
صفحه 5

مصرف برق دوباره از مرز 57 هزار 
مگاوات گذشت/ وزارت نیرو: صرفه 

جویی ضروری است 
هشدارهای  به رغم  که  کرد  اعالم  نیرو  وزارت 
مسئوالن این وزارتخانه و اجرای تمهیدات متعدد 
ادارات  کاری  ساعات  کاهش  جمله  از  کشور  در 
برای صرفه جویی در مصرف برق، همچنان پیک 

مصرف به روند صعودی خود ادامه می دهد. 
صفحه 6

اندر احواالت انرژی هسته ای که 
قرار بود برق بدهد؟! 

گونه ای سرشته  به  را  آدمی  گل  تبارک  خداوند 
دنبال  به  ذاتا  سوزان  و  گرم  هوای  در  که  است 
لختی  تا  بردا وسالما می گردد  و  محیطی خنک 

بیاساید،
صفحه 6

۳ تعهد اقتصادی اروپا به ایران
محمدجواد ظریف در نشست هم اندیشی فعاالن 
اقتصادی با نمایندگان خارجی مقیم ایران حامل 

خبر مهمی بود.
صفحه 7

تحویل سکه های پیش فروش ۳ ماهه 
در بانک ملی آغاز شد

تحویل سکه های پیش فروش شده با موعد سه 
ماهه از امروز در شعب بانک ملی ایران آغاز شد

صفحه 8
محدودسازی واردات کارت های 

بازرگانی جدید، سد راه شرکت های 
کاغذی  

اخیراً با ابالغ مصوبه هیات وزیران، سقف مشخصی 
برای ارزش واردات سال اول از طریق کارت های 
بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده که 

علیرضا اشرف،
صفحه 8

نگرانی بخش خصوصی از نحوه 
تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه های 
جداگانه ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
شیوه  از  تولید  بخش  فعاالن  نگرانی  مرکزی، 

تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را ابراز کرد
صفحه 9

چگونه طالب شادی در کار باشید؟
صفحه 10
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۳ سرمقاله

ادامه از صفحه ۱
برنامه  این  و  است  نبوده  غایب  ایران  اقتصاد  عرصه 
و  نان  از  هنوز  قیمت گذاری.  مگر  نیست  چیزی 
گوشت و میوه و سبزیجاتی که دکانداران خصوصی 
برق و سوخت و خیابان و  و  تا آب  عرضه می کنند 
بزرگراه و جنگل و بیابان که عرضه کننده اش دولت 
است، با قیمت های دولتی دادوستد می شوند. حتی 
غلیظ  اشکال  که  هم  جیره بندی  و  سهمیه بندی 
کنترل دولتی هستند، کماکان در کارند و این روزها 
مصرف کنندگان با مواردی از آن مانند ثبت نام ارز و 
طال و اتومبیل و زمین های تعاونی و اهدایی سروکار 
دارند. حال اگر قرار باشد برای دفع شر دونالد ترامپ، 
کاری  طبعا  شود،  اجرا  اقتصادی  کنترل  سیاست 
نمی توان کرد مگر تشدید همین وضعی که هست. 
و  بیشتر  کمیابی  بی تردید،  سیاستی،  چنین  نتیجه 
فساد گسترده تر خواهد بود. سیاست کنترل اقتصادی 
در دهه ۱۳۹0 و در روزگار »تمناهای ترقی خواهانه« 
به اندازه دهه ۱۳۶0 هم که روزگار »عسرت زاهدانه« 
که  دهان هایی  و  دست ها  بود.  نخواهد  جوابگو  بود، 
دیگر  شده اند،  گشوده  بیشتر  مصرف  و  تولید  برای 
با مضایق »برنامه ریزی« نخواهند ساخت، بلکه برای 
عبور بی خطر کشور از تنگناهای احتمالی، به افزایش 
توانمندی ها خواهند اندیشید و راهی را خواهند رفت 
که ملت های دیگر در اوضاع و احوال مشابه رفته اند.

خود  به  عسرت  دوره های  جهان  کشورهای  همه 
دوم،  و  اول  جهانی  جنگ های  خالل  در  دیده اند. 
تهیدستان به جای خود، ثروتمندان اروپایی  هم پشت 
فاخر، شلغم  بلورین  و در ظرف های  میزهای مجلل 
و  جنگیدند  فاشیسم  و  نازیسم  با  و  خوردند  کلم  و 
از  پیش  تا  که  است  این  روزگار  آن  از شگفتی های 
جنگ جهانی دوم که دولت ها »به کمک مردم نیامده 

طبقاتی  فاصله  اصطالحا  یا  درآمدی  فاصله  بودند« 
درآمدی  آمارهای  طبق  بود.  کاهش  به  رو  به شدت 
دهه های  در  کشور  این  در  درآمدها  فاصله  بریتانیا، 
سیاست های  هنوز  که  بیستم  قرن  سوم  تا  اول 
حمایتی دولت عمومی نشده بود، از فاصله طبقاتی 

سال های پس از جنگ جهانی دوم کمتر بود. 
2- ایران به سیاق دویست سال گذشته، ناگزیر شده 
این  رو کند.  روسیه  به  فشار غرب،  برای دفع  است 
انتخاب به خودی خود، نه ممدوح است و نه مذموم. 
هر کشوری برای ادامه بقایش به تولید و تجارت نیاز 
دارد و در این راه هر جا دری به رویش بسته شود، 
الجرم باید دری دیگر را باز کند. در این انتخاب میان 
روسیه و چین و هند با آلمان و فرانسه و انگلستان 
با  امروز  رخدادهای  همسان انگاری  نیست.  فرقی 
روابط استعماری قرن های گذشته هم، که این روزها 
باز  امروز  فروبسته  کارهای  از  گرهی  یافته،  رواج 
نمی کند. اما، فارغ از آنچه منتقداِن گسترش روابط 
دارد  بنا  اگر  ایران  دولت  می گویند،  روسیه  و  ایران 
کمک  با  را  آینده  احتمالی  تحریم های  کاستی های 
روسیه برطرف کند، باید تصویری روشن و واقع بینانه 
از امکانات و قابلیت های روسیه و تفسیری دقیق از 
داشته  جهانی  مسائل  به  کشور  این  رهبران  نگرش 
باشد و براساس این تصویر و تفسیر، تصمیم بگیرد 

و عمل کند.
طبق   ،20۱۷ آمار  براساس  روسیه  اقتصاد  حجم 
بازار جهانی، حدود ۱500  ارزها در  برابری  شاخص 
صادراتش  میزان  و  دالر  تریلیون   ۱  /5 یا  میلیارد 
حدود ۳۳۷ میلیارد دالر بوده است. در همین دوره و 
طبق همان شاخص، حجم اقتصاد ایران ۴2۷ میلیارد 
دالر و میزان وارداتش حدود ۷۱ میلیارد دالر بوده 
است. صادرات روسیه به ترتیب به کشورهای چین، 

ایران  بوده و واردات  آلمان، بالروس و ترکیه  هلند، 
کره  چین،  ترکیه،  امارات،  کشورهای  از  ترتیب  به 
جنوبی و آلمان بوده است. معنای ساده این آمارها 
ایران و روسیه فعال پیوند  اقتصادهای  این است که 
تجاری استواری ندارند و برقراری چنین پیوندی به 
روشن تر  برای  دارد.  نیاز  چندساله  بسترسازی های 
مثال  این  ذکر  تجاری،  بسترسازی  مفهوم  شدن 
کفایت می کند که رسیدن حجم تجارت ایران و چین 
از حدود 500 میلیون دالر در اوایل دهه ۱۹۹0 تا 
۳۷ میلیارد دالر کنونی بیش از 2۶ سال زمان برده 
است و عمده این افزایش هم به خاطر افزایش رشد 
بهای نفت و مشتقات آن  افزایش  و  اقتصادی چین 

بوده است.
وانگهی، اقتصادهای روسیه و ایران ظرفیت های مکمل 
ندارند. صادرات عمده هر دو کشور نفت و  چندانی 
ایران مقادیر  اینها  از  فرآورده های نفتی  است و غیر 
ناچیزی میوه و خشکبار و فرش و سیمان و سنگ 
آهن صادر می کند و روسیه مقادیر قابل توجهی گاز 
طبیعی و جنگ افزار. هر دو کشور صادرکننده مواد 
خام و نیم ساخته اند و هر دو نیازمند کسب تکنولوژی 

و جذب سرمایه .
تهران،  به  پیام روس ها  نارسای  انتقال  تازه ترین   -۳
میلیارد   50 سرمایه گذاری  درباره  و  روزها  همین 
سرمایه گذاری  کل  داد.  رخ  ایران  در  روسیه  دالری 
روسیه در جهان تا سال گذشته ۴۳۳ میلیارد دالر 
بوده و کل سرمایه  گذاری های خارجی پنج سال اخیر 
حال  است.  بوده  دالر  میلیارد   25 نزدیک  ایران  در 
چه اتفاقی در روسیه افتاده که قابلیت سرمایه گذاری 
است  قرار  و  یافته  افزایش  درصد   ۱2 ناگهان  آن 
در  سرمایه گذاری  صرف  یکجا  تازه،  ظرفیت  همه 
ایران شود؟ و در ایران مگر چه اتفاقی افتاده و چه 

حاال  و  بوده  روس ها  راه  سر  بر  این  از  پیش  مانعی 
برطرف شده است که ایران به سبب آن بتواند 50 
میلیارد دالر سرمایه روسی جذب کند؟ مشهور است 
خارجی  بلندمدت  سرمایه گذاری  اساسا  روس ها  که 
نمی کنند و برای بازگرداندن اصل و فرع سرمایه شان 
هم  »زودبازده«  سرمایه گذاری  دارند.  عجله  همواره 
چیزی نیست مگر فروش انبوه در بازار انحصاری. با 
آن مقدمات و این موخره، آیا روسیه خواهد توانست 
شریک اقتصادی و تجاری مطمئنی برای ایران باشد؟ 

بسیار بعید است!
۴- نتیجه گیـری: ایـران در روزگار عسـرت اقتصادی 
احتمالی به روسـیه و هیچ کشـور دیگـری نمی تواند 
و نبایـد اتـکا کنـد، علی الخصـوص اتـکای انحصاری. 
آمـار و ارقـام مربـوط بـه تولیـد ناخالـص داخلـی و 
سـرانه ایـران را یـک بـار دیگـر و این بار با شـاخص 
قـدرت خرید، پیـش رو قـرار دهیـم: ۱۶00 میلیارد 
دالر و 20000 دالر. ایـن ارقـام امیدوارکننده انـد و 
از قابلیت هـا و ظرفیت هـای داخلـی پرقـدرت خبـر 
می دهنـد. ایـن ارقـام در روزگار عسـرت اقتصـادی 
و  نفتـی  درآمدهـای  کاهـش  اثـر  بـر  و  احتمالـی 
خواهنـد  کاهـش  دیگـر،  تجـاری  محدودیت هـای 
یافـت؛ امـا ایـن کاهـش احتماال بیـش از سـرمایه ها 
اثـر  بـر  اکنـون  هـم  کـه  نیسـت  دارایی هایـی  و 
ناکارآمدی هـای اقتصـاد دسـتوری بـه بـاد می روند. 
پـس اگر بـرای دفع شـر دونالد ترامـپ، کاری بتوان 
کـرد، رهانیـدن امکانات داخلـی از چرخه ناکارآمدی 
و فسـاد داخلـی اسـت. تحرک هـای دیپلماتیـک اگر 
فقـط در حـد حفاظـت از امنیـت ملـی و ایمـن نگه 
داشـتن فضـای کسـب و کار هـم عمـل کنـد، کافـی 
اسـت. »برنامه ریـزان دولتی« و »سـپر روسـی« در این 
جـدال یـا بی فایده اند یـا فایده ای بسـیار انـدک دارند.
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انسجام اعضای سندیکا 
راهکاری اساسی برای عبور از 

بحران
جلسه کارگروه قراردادهای متوقف بیست و سوم 
تیر سال جاری در محل سندیکای صنعت برق 

ایران برگزار شد.
اقدامات  از  گزارشی  کارگروه  دبیر  نشست،  ابتدای  در 
با  صورت گرفته برای حل معضل قراردادهای متوقف 
مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت 
توانیر و وزارت نیرو ارائه کرد، سپس اعضای کارگروه به 
بحث و بررسی در خصوص این اقدامات و تعیین مواضع 

بعدی کارگروه پرداختند.
بررسی موضوع انسجام اعضای سندیکا، تهیه میثاق نامه، 
الزام و پایبندی اعضا به این میثاق نامه یکی از موضوعات 
اصلی این نشست بود که مقرر شد کمیته حقوقی و 
قراردادها در اولین جلسه خود به بررسی این موضوع 
پرداخته و ساز و کار اجرای آن را جهت هر چه بهتر 
عملیاتی شدن میثاق نامه، بررسی کند. بررسی روش های 
تشویقی، حمایتی و بازدارنده میثاق نامه مذکور از دیگر 
محورهای مورد بحث بود که مقرر شد این موضوع نیز در 
کمیته حقوقی و قراردادها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

در نهایت مقرر شد اقدامات کارگروه قراردادهای متوقف 
قرارداد مطرح، طی  فقره  با محوریت حل معضل ۷۹ 
جلساتی که با شرکت توانیر، مجلس شورای اسالمی و 

سازمان برنامه برگزار می شود، مورد پیگیری قرار بگیرد.

ادامه از صفحه ۱
تضامین از جمله منابع ناشی از فروش برق به کشور 
با  مشترک  پروژه  صندوق  تعریف  یا  و   عراق 
کشور عراق از این محل در راستای اجرای  پروژه های 
بانک  سرمایه  افزایش  مهندسی،  و  فنی  خدمات 
توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات از محل 
فراگیر  پوشش  منظو  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
حوزه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی 
در  صادراتی  دیپلماسی  توسعه  نهاد.  دو  این  توسط 
خصوصی  بخش  تقویت  منظور  به  هدف  کشورهای 
جهت انعقاد قراردادها و اخذ پروژه  های جدید و رفع 
موانع و مشکالت در اینگونه کشورها از جمله صدور 
روادید و پشتیبانی های قراردادی و وصول مطالبات 

و امثالهم.
۴. تهاتر تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی با بدهی 

ناشی از خرید برق و گاز کشور ترکمنستان.
تبدیل  راستای  در  عاجل  و  جدی  5.برنامه  ریزی 

نمودن ایران به قطب برق منطقه.
۶. اجباری شدن بیمه صندوق ضمانت صادرات )در 
بیمه  توثیق  منظور  به  کارمزد(  نرخ  کاهش  قبال 
نامه در سیستم بانکی کشور و اخذ تسهیالت ارزان 

صادراتی.
صنایع  از  حمایت  و  خصوصی  بخش  تقویت   .۷
توانمند با ارزش افزوده و مزیت رقابتی باال از جمله 

صنعت برق.
۸. جلوگیری از ورود کاال و تجهیزات مشابه داخلی 
و تغییر ذائقه دستگاه  های دولتی در جهت تاکید بر 

خرید کاال و تجهیزات تولید داخلی.
با  رابطه  در  کارآمد  حمایتی  بسته  های  ۹.تعریف 
تخصیص  و  صادراتی  جوایر  و  مشوق  ها  اعطای 
در  بدون  صادرکنندگان  به  بانکی  ارزان  تسهیالت 
نظر گرفتن محدودیت هایی از قبیل معوقات بانکی و 

چک های برگشتی.
 FDI ویژه  به  سرمایه  خارجی  جذب  موانع  رفع   .۱0
و بازنگری در قانون سرمایه  گذاری خارجی با هدف 
جذب  تسهیل  و  خارجی  سرمایه گذاران  ترغیب 

سرمایه خارجی.
۱۱. تسهیل و توسعه روابط با شرکت  های کوچک و 

متوسط اروپایی.
در  خصوصی  بخش  از  پشتیبانی  و  حمایت   .۱0
صنعت  فنی  دانش  انتقال  و  سرمایه  گذاری  راستای 

برق در کشورهای هدف.
۱2.مکلف نمودن صنایع باالدستی برخوردار از انرژی 
و  میانی  صنایع  تامین  زنجیره  تکمیل  به  یارانه  ای 
پایین دست با هدف کاهش قیمت تمام شده تولید 

داخلی.
۱۳.حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با ارزش 
صادرات  نوع  این  در  عوارض  اخذ  و  پایین  افزوده 

جهت تخصیص آن به جوایز صادراتی محصوالت با 
ارزش افزوده باال.

بخشودگی  های  اعمال  مالیات،  نرخ  ۱۴.کاهش 
بدهی  های  استمهال  و  تقسیط  و  تخفیف  مالیاتی، 
مالیاتی واحدهای تولیدی و در عین حال گسترش 
تولید  از  مالیات  سهم  افزایش  جهت  مالیاتی  پایه 

ناخالص ملی کشور.
پیش  قابل  غیر  تغییرات  از  ناشی  ریسک  ۱5.انتقال 
بینی شاخص  های اثرگذار بر قیمت تمام شده کاال و 
خدمات در قراردادها از جمله نرخ ارز، فلزات و سایر 
نهاده  های تولید از طریق مکلف نمودن دستگاه  های 

دولتی به لحاظ نمودن تعدیل در قراردادها.
مراودات  و  روابط  توسعه  جهت  منابع  ۱۶.تخصیص 
قبیل  از  صادراتی  هدف  کشورهای  با  بین  المللی 
تاسیس شرکت و دفاتر نمایندگی و شعب، سفرهای 
تجاری، اعزام یا دعوت از هیات های دولتی و خصوصی، 
و  بین  المللی  نمایشگاه  های  در  حضور  یا  برگزاری 

امثالهم.
کنسرسیوم  های  تشکیل  جهت  در  ۱۷.بسترسازی 
صادرات  شرکت  های  از  حمایت  طریق  از  صادراتی 

محور.
در  آنها  تقویت جایگاه  و  تشکل  ها  ۱۸.توانمندسازی 
راستای پر رنگ نمودن نقش تشکل  ها در سازماندهی 
برنامه های عبور از تحریم و مشارکت دادن آن ها در 

فرایند اخذ تصمیمات.
با عنایت به مراتب فوق این سندیکا که همواره در 
راستای اعتالی جایگاه ارزشمند کشور عزیزمان گام 
موارد  با  متناسب  دارد  آمادگی  مسئوالنه  برداشته، 
صدراالشاره، نقش سازنده و اثربخش در مسیر خروج 

کشور از شرایط صعب کنونی ایفاء کند.
مشاهده نامه 

http://www.ieis.ir/UserImage/name.pdf
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پیگیری حضور کمیسیون انرژی 
مجلس برای بررسی و چاره 

جویی مشکالت اعضای سندیکا

سندیکای  قراردادهای  و  حقوقی  کمیته  جلسه 
در  تیر سال جاری  ایران، شانزدهم  برق  صنعت 

محل سندیکا برگزار شد. 
در این جلسه اعضای کمیته به بررسی اقدامات انجام 
شده درباره موضوعاتی از قبیل بیمه و تامین اجتماعی، 
مالیات، قرارداد تیپ و قراردادهای متوقف و ارائه مواضع 
دیگر  از  مجلس  نمایندگان  از  دعوت  پرداختند.  آتی 
مواردی بود که دبیر کمیته به آن اشاره داشتند که پس 
از بحث و بررسی مشکالت اعضا مقرر شد برای طرح 
و بررسی مشکالت و برون رفت از بحران موجود طی 
دعوت  انرژی  کمیسون  نمایندگان  از  الزم  هماهنگی 
توزیع  و  منطقه ای  برق  مدیران  از  دعوت  آید   بعمل 
شرکت مازندران و حضور در هیات مدیره سندیکا از 
موارد دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار 
گرفت که در نهایت مقرر شد پیشنهادات اعضا کمیته 
برای طرح در جلسه مشترک هیات مدیره جمع بندی 
و برای طرح در این نشست به دبیر سندیکا ارسال شود. 
در ادامه مقرر شد در ارتباط با موضوع اصالح قرارداد 
تیپ این موضوع از مدیر کل دفتر راهبردی و نظارت بر 
انتقال و توزیع برق وزارت نیرو مورد پیگیری قرار گیرد. 
مقرر شد در راستای انسجام اعضا از هیات مدیره سندیکا 
درخواست شود، کمیته ایجاد انسجام و همگرایی اعضا را 
بعنوان یک راهبرد پیشگیرانه از بحران ایجاد نمایند. در 
ادامه گزارشی از نشست با آقای مهندس حائری معاون 
ارائه و درخواست شد  انرژی  وزیر نیرو در امور برق و 
فشارهای کارفرمایان به اعضای سندیکا جهت پیگیری 
به ایشان منعکس شود. در نهایت مقرر شد در صورت 
تخصیص وقت مالقات با وزیر نیرو برای اثربخشی هرچه 
قراردادهای  مشکل  رفع  مبحث  بر  سندیکا  بیشتر، 
متوقف و جاری متمرکز و از طرح موضوعات متعدد 

خودداری کند.

با دستور حیدر العبادی؛ برق 
عربستان جایگزین برق ایران در 

عراق می شود

حیدرالعبادی عبادی دسـتور جایگزینی واردات 
برق ایران با عربسـتان را صـادر کرد.

رسانه های عراقی همزمان با صدور بیانیه شکست مذاکرات 
برای ادامه تامین برق از ایران، از ماموریت جدید وزیر برق 
این کشور برای مذاکره جهت تامین انرژی مورد نیاز از 

عربستان خبر دادند.
اعتمادآنالیـن نوشـت: حیدرالعبـادی عبـادی دسـتور 
جایگزینـی واردات بـرق ایران با عربسـتان را صادر کرد.

 رسـانه های عراقـی همزمـان بـا صدور بیانیه شکسـت 
مذاکـرات بـرای ادامـه تامین بـرق از ایـران، از ماموریت 
جدیـد وزیـر برق این کشـور برای مذاکـره جهت تامین 

انـرژی مورد نیاز از عربسـتان خبـر دادند.
بـه گزارش گـروه بین الملل اعتمادآنالیـن، پایگاه اطالع.

رسـانی "ان ار تـی" عـراق در خبـری بـه نقـل از بیانیه 
مطبوعاتـی وزارت برق عراق خبـر داد: هیئت عراقی که 
به تهران سـفر کرده بود نتوانسـت طرف ایرانـی را برای 
ادامـه فـروش بـرق به عراق متقاعـد کـرده و در این کار 

ماند. ناکام 
بـر اسـاس بیانیـه وزارت بـرق عـراق در پـی شکسـت 
مذاکـرات صورت گرفته ایـن وزارتخانه طرحـی را برای 
جایگزینـی تامیـن واردات برق مـورد نیاز خـود از ایران 

در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت.
هـم  "المسـله"  اطالع رسـانی  پایـگاه  ایـن حـال  در   
در خبـری اعـالم کـرد: حیـدر العبـادی بـه وزیـر بـرق 
ماموریـت داد بـرای امضای یادداشـت تفاهـم در زمینه 

انـرژی بـه سـرعت عـازم عربسـتان شـود.
 ایـن پایـگاه خبری عراقی به نقـل از بیانیه دفتر عبادی 
خبـر داد: وی بـه وزیـر بـرق ماموریـت داد بـه همـراه 
مسـئولین ارشـد ایـن وزارتخانـه طـی یک هفتـه عازم 
عربسـتان شـده و یادداشـت تفاهمی در زمینه انرژی با 

مسـئولین این کشـور امضـا کند.
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اندر احواالت انرژی هسته ای که 
قرار بود برق بدهد؟!

گونه ای سرشته  به  را  آدمی  گل  تبارک  خداوند 
دنبال  به  ذاتا  سوزان  و  گرم  هوای  در  که  است 
لختی  تا  بردا وسالما می گردد  و  محیطی خنک 
بیاساید، ولی امان از وقتی که هیچ مکان خنکی 

و  خنک  جای  در  آنکه  یابدتر  و  نیاید!  گیر  هم 
متنبوع آرمیده باشد و ناگهان برق برود و کم کم 
با قطع شدن وسایل خنک کننده محیط شروع 

کند به گرم و گرمتر شدن.
اندر احواالت انرژی هسته ای که قرار بود برق بدهد؟!

را  تبارک گل آدمی  نیوز، خداوند  به گزارش جهان 
به گونه ای سرشته است که در هوای گرم و سوزان 
ذاتا به دنبال محیطی خنک و بردا وسالما می گردد 
از وقتی که هیچ مکان  امان  بیاساید، ولی  تا لختی 
خنکی هم گیر نیاید! و یابدتر آنکه در جای خنک و 
متنبوع آرمیده باشد و ناگهان برق برود و کم کم با 
قطع شدن وسایل خنک کننده محیط شروع کند به 

گرم و گرمتر شدن.
برای مردم در مصرف  است که صرفه جویی  درست 
و  ... خوب  و  پوشاک  و  و خوراک  گاز  و  آب  و  برق 
توصیه شده است و البته مورد تایید همگان نیز است 
لکن از آن سو هم بر طبق روایات و احادیث و شرع 
و عرف و قانون، برخی از وظایف هم بر عهده دولت 
خدمتگزار و البته بسیار با تدبیر و امید گذاشته شده 
هرچند  آن ها  از  یکی  ناکرده  خدایی  اگر  که  است 
بسیار هم تصادفی انجام بگیرد مراتب سپاس و تشکر 
دولتمردان  نعمتان  ولی  بود،  قرار  که  مردم-  همین 

باشد- را به همراه خواهد داشت.
باعث داغ تر و گرم تر  ایام گرمای شدید هوا  این  در 
شدن محیط خانواده ها و ادارات و استفاده روزافزون 
شده  خنک کننده ها"  همان  "یا  تبریدی  وسایل  از 
است که امری محتوم و الجرم است، ولی همزمان 
کارشناسان  عقیده  به  البته  بی سابقه  گرمای  این  با 
نیز  سابقه ای  کم  برق  قطعی  با   - است!  بی سابقه 
از  بسیاری  نارضایتی  موجبات  که  شده ایم  مواجه 

مردم بعضی در مناطق را فراهم کرده است.

دست اندرکار  عوامل  و  دولتمردان  موکداً  و  مطمئناً 
گرفته  قرار  گرمایی  چنین  وقوع  جریان  در  زودتر 
بودند و باید خیلی زودتر اقدامی موثر می اندیشیدند- 
این  احوالی  و  به شرایط سنی و حالی  باتوجه  البته 
دولت انتظار ها را باید معقول کرد! - تا شرایط برقی 
قاجار  دوران  برقی  شرایط  به  کشور  حاضر  حال 
وانمی ترقید و کمتر آن بحبوحه تاریخی و سال های 

قحطی را برای ما تداعی می کرد.
حکمـا مـا از دولتمـردان عزیز و سـخت کوش چنین 
انتظـاری نداریـم که در این شـرایط وانفسـا که دالر 
و اقتصـاد و کل مافیـه را بـه حال خود رهـا کرده اند، 
بیاینـد و بـرای ایـن قضیه هم چـاره ای بیاندیشـند، 
لکن کمترین درخواسـت ما این اسـت که ان شـاء اهلل 
همـان انـرژی هسـته ای را که بـا صالبت تمـام و در 
اوج افتخـار بتن ریـزی فرمودنـد: کـم کـم شـروع به 
شـکافتن کننـد و بـا همان سـرعتی کـه در کار های 
اجرایـی مـا از آن ها سـراغ داریم حداقلـی نیروگاه ها 
جدیـد را کلنـگ زنـی بفرمایند تا اگر قسـمت باشـد 
دولـت بعـدی کلنـگ زنـی شـما را تحویـل بگیرد و 
نیروگاهـی بـه راه بینـدازد البتـه بسـیار آهسـته که 
خدشـه ای هم به روابط بسـیار بسـیار سـودآور ما با 
دولت هـای اروپایـی وارد نشـود و به قـول بزرگواری 
کـه فرمـود: بـه سـراغ هسـته ای اگـر مـی روی نـرم 
وآهسـته بیـا! مبـادا کـه تـرک بـردارد شیشـه نازک 
برجامـی من - چـرا که با توجه به انواع هشـدار های 
زمین شناسـی و هواشناسـی های خارجـه و داخلـه 
وحتـی بعضـی فیلم هـای هالیـوودی زمین وآسـمان 
رو بـه گرم تـر شـدن مـی رود و مطمئنـا ایـن بحران 
در چند سـال آینده تشـدید شده و اسـتفاده از توان 
هسـته ای در تولیـد بـرق امـری الزم وضـروری و از 

اوجـب واجبات اسـت.

مصرف برق دوباره از مرز 57 
هزار مگاوات گذشت/ وزارت 

نیرو: صرفه جویی ضروری است

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
هشدارهای  به رغم  که  کرد  اعالم  نیرو  وزارت 
مسئوالن این وزارتخانه و اجرای تمهیدات متعدد 
ادارات  کاری  ساعات  کاهش  جمله  از  کشور  در 
برای صرفه جویی در مصرف برق، همچنان پیک 

مصرف به روند صعودی خود ادامه می دهد.
اعم  عملیاتی  اجرای طرح های  به  توجه  با  از طرفی 
از تغییر ساعات اداری در برخی استان ها بویژه در 
تهران و قطع سیستم سرمایشی ادارات پس از ساعت 
۱۳:۳0 و همکاری صنایع در بخش کاهش مصرف، 
اما همچنان افزایش دما سیر صعودی به خود دارد 
و شدت گرما باعث شده تا مصرف برق افزایش پیدا 
اعالم رسمی شرکت مدیریت شبکه  بر اساس  کند. 
برق ایران، پیک مصرف برق در روز گذشته، دوشنبه 
)25 تیرماه( به میزان 5۷ هزار و ۳ مگاوات گزارش 
زمان  همین  در  گذشته  سال  در  که  حالی  در  شد، 

پیک مصرف 5۱ هزار و 2۹2 مگاوات بوده است.
وزارت نیرو اعالم کرد "با توجه به تداوم هوای گرم 
است  هوا؛ ضروری  افزایش دمای  و  در هفته جاری 
که مشترکان در مصرف برق بخش خانگی حداکثر 
از  پیک  در ساعات  و  آورده  به عمل  را  صرفه جویی 

به کارگیری لوازم برقی پرمصرف اجتناب کنند."

http://tnews.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/8870115157060.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/26/1778081/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-57-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?ref=tnews
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وزیر امور خارجه خبر داد

۳ تعهد اقتصادی اروپا به ایران
نشست  در  ظریف  محمدجواد  اقتصاد:  دنیای 
هم اندیشی فعاالن اقتصادی با نمایندگان خارجی 
مقیم ایران حامل خبر مهمی بود. وزیر امور خارجه 
از سه تعهد اقتصادی اروپایی ها به ایران در رابطه 
با فروش نفت به میزان کنونی، حمل ونقل و روابط 
بانکی که در توافق نامه برجام آورده شده، خبر 
داد. وی همچنین تاکید کرد که اراده سیاسی در 
جهان برای ادامه حضور فعال شرکای خارجی در 
ایران به رغم فشارهای آمریکا کامال وجود دارد. 
ارزیابی ها حاکی از این است که خبر ویژه ظریف 
و  اروپایی ها  با  مذاکرات  جدید  فاز  نشان دهنده 
یک عالمت قوی برای ادامه برجام بدون آمریکا 

است.
نمایندگان  نشست هم اندیشی  در  امور خارجه  وزیر 
تعهد  از سه  اقتصادی  ایران و فعاالن  خارجی مقیم 
نفت،  فروش  حوزه  در  ایران  به  اروپا  اقتصادی 
اقتصادی  موارد  سایر  و  بانکی  روابط  حمل ونقل، 

خبر داد. به گفته محمدجواد ظریف، شرکای ایران 
به  ایران  نفت  فروش  که  کرده اند  تعهد  برجام  در 
میزان کنونی، حمل و نقل، روابط بانکی و سایر موارد 
ادامه  است،  شده  آورده  توافق نامه  در  که  اقتصادی 
یابد، پس اراده سیاسی در جهان برای ادامه حضور 
وجود  کامال  آمریکا  فشارهای  به رغم  ایران  در  فعال 
دارد. این گفته ظریف در حالی است که هفته گذشته 
وزیر نفت اعالم کرده بود که پیشنهادهای اروپایی ها 
برای فروش نفت، نظر ایران را تامین نکرده است. در 
وزیر  گفته های جدید  به نظر می رسد که  میان،  این 
امور خارجه نشان دهنده فاز جدیدی برای مذاکرات 
شود  نهایی  در صورتی که  و  است  اروپایی  مقامات  با 
یک عالمت قوی برای ادامه برجام بدون آمریکا است.

فعاالن اقتصادی معتقدند سال های گذشته در مورد 
پتانسیل های ایران در داخل کشور حرف های زیادی 
با  خارجی  طرف های  می رسد  به نظر  ولی  زده ایم، 
ایران  اقتصاد  واقعیت های  این  جریان  در  جزئیات 
کنونی  مقطع  در  که  است  حالی  در  این  نیستند. 
بین المللی  همکاری های  به  به شدت  ایران  اقتصاد 
امور  وزیر  با حضور  که  دیروز  نشست  در  دارد.  نیاز 
و  نمایندگان  و  رئیس جمهور  اول  معاون  و  خارجه 
سفرای خارجی مقیم ایران و فعاالن اقتصادی برگزار 
شد، محمدجواد ظریف با اشاره به خروج غیرقانونی 
برجام  در  ما  شرکای  کرد:  اعالم  برجام،  از  آمریکا 
تعهد کرده اند که فروش نفت ایران به میزان کنونی، 
اقتصادی  موارد  سایر  و  بانکی  روابط  حمل و نقل، 
یابد، پس  ادامه  است،  آورده شده  توافق نامه  در  که 
در  فعال  ادامه حضور  برای  جهان  در  سیاسی  اراده 
ایران به رغم فشارهای آمریکا کامال وجود دارد. وی 
نماینده  به عنوان  ایران  خصوصی  بخش  توان  گفت: 
واقعی مردم ایران برای پیشبرد وظایف خود همواره 

از  بعد  که  است  حالی  در  این  است.  بوده  مشخص 
و  کشورها  همه  برجام،  از  آمریکا  غیرقانونی  خروج 
ایران  با  همکاری  آماده  را  برجام  در  خود  شرکای 
دیده ایم، حتی فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه 
از  آمریکا  غیرقانونی  خروج  اعالم  از  بعد  روشنی  به 
بین المللی  توافق نامه  این  از  را  برجام، حمایت خود 
اعالم کرده اند. وزیر امور خارجه افزود: در جلسه ای 
با چین  از آن  اروپا و قبل  اتحادیه  با سه کشور  که 
خسارت های  جبران  بر  همگی  داشته ایم،  روسیه  و 
ایران در خروج آمریکا از برجام اشاره داشته اند. بیانیه 

موگرینی نیز این را به خوبی نشان داده است.
دوراهی  یک  سر  بر  اکنون  جهان  ظریف،  گفته  به 
دنیا  بر  را  خود  سیاسی  اراده  آمریکا  آیا  که  است 
قانونمند  نظام  یک  براساس  دنیا  یا  می کند  تحمیل 
پایه گذاران  جزو  زمانی  نیز  آمریکا  ایاالت متحده  که 
بود، تصمیم گیری می کند. یقین دارم که  این نظام 
حرکت  سمت  به  جهان  در  سیاسی  تصمیم گیری 
توانمندی  میزان  اما  است؛  قانونمندی  راستای  در 
کشورهای مختلف در مقابله با این حرکت زورمدارانه 
است؛  سوال  مورد  هنوز  ایاالت متحده  قلدرمآبانه  و 
اقدامات  ببینیم،  امروز  که  است  ضروری  بنابراین 

عملیاتی و قانونی است.
وزیر امور خارجه در جمع فعاالن اقتصادی و سفرای 
خارجی تاکید کرد: اقدامات عملیاتی با خروج آمریکا 
از برجام آغاز شده است و در سفر وین نیز با حضور 
حوزه  در  که  اقداماتی  جزئیات  خارجه،  امور  وزرای 
تضمین  برای  شود،  انجام  است  قرار  نفت  و  بانکی 
را  ایران  نفت  فروش  ادامه  تضمین  و  بانکی  روابط 
نیز همکاران  این هفته  ما در میان گذاشتند. در  با 
پایتخت های  در  را  موضوع  این  درباره  مذاکره  من، 
ادامه  برجام  دیگر  عضو  دو  و  اروپایی  کشورهای 

بنگاه های  کرد:  تاکید  ادامه  در  ظریف  داد.  خواهند 
سایر  و  ما  اقتصاد  عمده  بخش  متوسط  و  کوچک 
کشورهای عضو برجام را در اختیار دارند و همکاری 
متقابل زمینه همکاری در این راستا را رقم خواهد 
زد؛ هفته آینده که سمینار سفرای ایران را خواهیم 
با  دنیا  و کشورهای  ایران  اتاق مشترک  داشت، ۷۷ 
تا  کرد  خواهند  برگزار  را  جلساتی  مربوطه  سفرای 
خصوصی  بخش های  مشترک  شناسایی  زمینه ساز 
این  و  باشیم  متوسط  و  بنگاه های کوچک  در حوزه 
که  است  ایران  خصوصی  بخش  برای  خوبی  شروع 
بتواند در یک اقتصاد پویا حرکت کند و از تجربیات 
اروپایی در  بخش خصوصی مخصوصا در کشورهای 

این حوزه استفاده کند.
وزیر امور خارجه افزود: برخی از شرکای اروپایی ما 
نیز تمرکز بر این موضوع را آغاز کرده اند، االن فرصت 
نوآوری و حرکت رو به جلو و پیدا کردن راهکارها و 
شرکای جدید است و یقین دارم که دولت های عضو 
از  ایران،  دوست  دولت های  و  کشورها  سایر  برجام، 
همکاران اقتصادی بخش خود و ایران حتما حمایت 
خواهند کرد. وی اظهار کرد: ما حق خروج از برجام 
این است  انتخاب ما  اما  برای خود حفظ کردیم؛  را 
که بتوانیم با اعضای باقیمانده از برجام به یک راهکار 
برسیم، در قالب این قانونمندی امروز ایران در دیوان 
یک جانبه  تحریم های  برای  دادگستری  بین المللی 
علیه آمریکا براساس قرارداد ۱۹55 اقامه دعوی کرد 
و امیدواریم عالوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه حقوقی 
نیز به دنیا نشان دهیم که اقدامات غیرقانونی آمریکا 
و تالش برای بی توجهی به خواست جامعه بین المللی 
برای داشتن یک نظام قانونمند در دنیا، کاری نیست 
از سوی  به راحتی و بدون مشکل حقوقی  از آن  که 

جامعه بین المللی عبور کنند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3414794-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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دبیر کل اتاق ایران مطرح کرد

محدودسازی واردات کارت های 
بازرگانی جدید، سد راه 

شرکت های کاغذی

اخیراً با ابالغ مصوبه هیات وزیران، سقف مشخصی 
برای ارزش واردات سال اول از طریق کارت های 
بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده 

از  یکی  ایران  اتاق  کل  دبیر  اشرف،  علیرضا  که 
مزیت های آن را جلوگیری از تشکیل شرکت های 

کاغذی می داند.
محدودیت  اعمال  و  وزیران  هیأت  مصوبه  ابالغ  با 
ارزشی  سقف  بازرگانی،  کارت های  طریق  از  واردات 
واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده 
کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار و برای سال 
دوم 2 میلیون دالر تعیین شد. علیرضا اشرف، دبیر کل 
اتاق ایران دراین باره با همشهری گفت وگو کرده است 

که در ادامه می خوانید.
بازرگانی  با کارت  واردات  برای  علت وضع محدودیت 

چیست؟
با این مصوبه، هیأت وزیران کنترل و مدیریت واردات 
برخی  تا  داده  قرار  کار  دستور  در  را  کاال  صادرات  و 
و  تجربه  دارای  که  بازرگانی  کارت های  دارندگان 
باالیی  ارقام  نتوانند  یک باره  نیستند  باالیی  سوابق 
برخی  شده  مشاهده  زیرا  کنند  صادر  یا  وارد  کاال 
شرکت ها با گذشت یک ماه از دریافت کارت بازرگانی 
۱00میلیون دالر کاال، صادر یا وارد کرده اند و با این 
مصوبه شرکت های کاغذی که با مقاصد خاص تشکیل 
می شود، قادر نخواهند بود تا در سال نخست فعالیت 
این  و  کنند  وارد  یا  صادر  کاال  دالر  500هزار  خود  

مصوبه اقدامی کنترلی و مدیریتی محسوب می شود.
این مصوبه امکان سوءاستفاده از کارت بازرگانی را در 

واردات کاال از بین می برد؟
وجود  درصورت  بازرگانی  کارت های  از  سوءاستفاده 
کارت  زیرا  ندارد  وجود  واردات  کنترل  برای  اراده ای 
بازرگانی، کارت شناسایی واردات کاالست و واردکننده 
برای واردات کاال باید مقررات نظام بانکی و گمرک را 
طی کند. حتی درصورتی که برخی افراد برای واردات 
از طریق کارت بازرگانی وکالت نامه دریافت کنند نیز 

مشخصات صاحب کارت و وکالت گیرنده در سامانه 
ثبت سفارش کاال مشخص و این سامانه با سامانه های 
گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط است. 
اگر کسی بخواهد می تواند به راحتی واردات یک کاال 
را توسط صاحب اصلی کارت یا فرد وکالت گیرنده 
شناسایی و رصد کند اما این کنترل و نظارت ضعیف 

است.
بازرگانی  کارت های  از  سوءاستفاده  ریشه  پس 

چیست؟
وکالت  دریافت  با  فرد  اینکه یک  یعنی  سوءاستفاده 
یا  اعتبار، خودرو  و گشایش  کارت  اصلی  از صاحب 
عوارض  و  حقوق  پرداخت  بدون  را  دیگری  کاالی 
مشخصات  همه  درحالی که  کند،  وارد  کاال  قانونی 
در  کارت  صاحب  و  گیرنده  وکالت  فرد  سوابق  و 
اگر  و  شده  ثبت  کاال  واردات  سفارش  ثبت  سامانه 
وجود  تخلفات  این گونه  با  برخورد  برای  اراده ای 
برخی  اما  قابل پیگیری است.  به راحتی  باشد،  داشته 
به هم ریختگی ها در اجرای مقررات صادرات و واردات 
کاال موجب شده تا افرادی بتوانند از اجرای قوانین و 

مقررات تجارت خارجی شانه خالی کنند.
تعیین سقف واردات مانع تخلف می شود؟

کارت  با  کاال  واردات  برای  ارزشی  سقف  تعیین 
بازرگانی برای اعمال کنترل است، چون دولت دیده 
که حریف برخی جاها در واردات کاال نمی شود این 
بازرگانی  کارت  از  استفاده  تا  کرده  انتخاب  را  راه 
برخی  اکنون  زیرا  باشد.  افراد  سابقه  با  متناسب 
موجب  مجاز  کاالی  ۱۴00قلم  واردات  در  رانت ها 
کاالی  دارند  دیگری  شغل  که  افراد  برخی  تا  شده 
دیگری را وارد کنند. اگر اراده الزم وجود داشته باشد 
این مصوبه می تواند، از شکل گیری رانت های یک شبه 

در تجارت خارجی جلوگیری کند.

تحویل سکه های پیش فروش ۳ 
ماهه در بانک ملی آغاز شد

تحویل سکه های پیش فروش شده با موعد سه 
ماهه از امروز در شعب بانک ملی ایران آغاز شد.

روابط  از  نقل  به  و  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
عمومی بانک ملی ایران، کسانی که از 2۶ فروردین 
پیش  را  ماهه  با سررسید سه  آزادی  بهار  ماه سکه 
خرید کرده اند، از امروز می توانند سکه های خود 

را دریافت کنند.
سکه ها در همان شعبه ای که عملیات پیش خرید 

در آن انجام شده، تحویل خواهد شد.
مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه، کارت 
همراه  به  را  خرید سکه  پیش  اسناد  همراه  به  ملی 

داشته باشند.
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رئیس اتاق ایران در نامه های جداگانه  به وزیر صنعت و 
رئیس کل بانک مرکزی ابراز کرد

نگرانی بخش خصوصی از نحوه 
تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه 

تولید

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه های 
جداگانه ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
شیوه  از  تولید  بخش  فعاالن  نگرانی  مرکزی، 
و  کرد  ابراز  را  اولیه  مواد  تأمین  و  ارز  تخصیص 
خواستار رسیدگی سریع این مقامات به منظور 

جلوگیری از مشکالت آینده شد.

غالمحسـین شـافعی رئیس اتـاق ایـران در نامه های 
جداگانـه ای بـه محمد شـریعتمداری، وزیـر صنعت، 
معـدن و تجـارت و ولـی اهلل سـیف رئیـس کل بانک 
شـیوه  از  تولیـد  بخـش  فعـاالن  نگرانـی  مرکـزی، 
تخصیـص ارز و تأمیـن مـواد اولیـه را ابـراز کـرد و 
خواسـتار رسـیدگی سـریع ایـن مقامـات بـه منظور 

جلوگیـری از مشـکالت آینـده شـد.
وزیر  به  جداگانه ای  نامه های  در  ایران  اتاق  رئیس 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، 
و  ارز  تخصیص  شیوه  از  اقتصادی  فعاالن  نگرانی 
تأمین مواد اولیه را به این مسووالن دولتی ابراز کرد.

محمد  به  خود  نامه  در  شافعی  غالمحسین 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد 
ایران  اتاق  به  خصوصی  بخش  فعاالن  مراجعات  به 
متخذه  تجاری  و  ارزی  سیاست های  است:  آورده 
در طی ۳ ماه گذشته به نحوی است که واحدهای 
مواجه  با مشکل  اولیه خود  مواد  تأمین  در  تولیدی 
شده اند. به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه 
نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده 
توسط  که  اولیه  مواد  از  بخش  آن  متأسفانه  است. 
تولید  داخلی  فلزی  و  پتروشیمی  بزرگ  واحدهای 
از مواد وارداتی  و عرضه می شود نیز شرایط بهتری 
ندارد. اواٌل عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیٌا با 
به  تولیدکنندگان مجبور  و  روبروست  عدم شفافیت 
خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ هایی بسیار بیشتر 

از نرخ های متناظر با دالر رسمی هستند.
نامــه  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن 
ــود  ــکالت و نب ــن مش ــطه ای ــت: به واس ــده اس آم
ــع آن هــا، برخــی  ــر رف چشــم انداز مشــخصی دال ب
تولیــد و تعدیــل  واحدهــا در آســتانه کاهــش 

ــب  ــیله مرات ــد. بدین وس ــرار گرفته ان ــروی کار ق نی
ــاد  ــور اقتص ــوان مح ــدگان به عن ــی تولیدکنن نگران
کشــور را خدمــت جنابعالــی کــه همیشــه بــا تدبیــر 
الزم راهگشــای مشــکالت بخــش خصوصــی واقعــی 
کشــور هســتید منعکــس می کنــم و در همیــن 
ــرای بررســی موضــوع  رابطــه درخواســت عاجــل ب
و اتخــاذ تدابیــر راهگشــا جهــت حفــظ تولیــد 
ــی از  ــش خصوص ــب بخ ــور، از جان ــان کش نیمه ج

ــان دارم. ــکاران محترمت ــی و هم ــام عال آن مق
برای تأمین ارز مواد اولیه چاره اندیشی شود

غالمحســین شــافعی در نامــه ای دیگــر مراتــب 
ــی بخــش خصوصــی از سیاســت های ارزی را  نگران
بــه ولــی اهلل ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی ابــراز 

کــرده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــیف ب ــه س ــافعی ب ــه ش ــن نام در مت
مراجعــه فعــاالن تولیــدی در بنگاه هــای کوچــک و 
متوســط بــه اتــاق در زمینــه مشــکالت تأمیــن ارز، 
ــد کــه صــف  ــراز می دارن ــان اب ــده اســت: مراجع آم
ــا  ــه ارزه ــرای کلی تخصیــص ارز در ســامانه نیمــا ب
مرتبــٌا طوالنی تــر می شــود و برخــی از واحدهــا 
بیــش از یــک مــاه اســت کــه موفــق بــه تأمیــن ارز 
خــود از طریــق ســامانه مذکــور نشــده اند. وضعیــت 
ــواد  ــن م ــکل در تأمی ــاد مش ــث ایج ــوف باع موص
ــادرات  ــد و ص ــه تولی ــده و ب ــا ش ــه کارخانه ه اولی

ــرده اســت. ــا لطمــه وارد ک ــن واحده ای
شــافعی در بخــش دیگــری از ایــن نامــه خواســتار 
ــن  ــه در ای ــت ک ــروری اس ــت: الزم و ض ــده اس ش
خصــوص چاره اندیشــی عاجــل شــود، در غیــر ایــن 
ــی در ماه هــای آینــده در  ــار وضــع کنون صــورت آث

تولیــد کشــور آشــکار خواهــد شــد.
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چگونه طالب شادی در کار باشید؟

نویسنده: کن رابینسون
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
 Finding Your Element منبع:کتاب

نگرشـی که افراد نسبت به کارشـان دارند تاثیر 
بسـزایی در شکل گیری احساس شـان در محل 
کار دارد بـه ایـن صورت کـه اگر آنهـا کاری که 
انجـام می دهند را کسـالت آور و خسـته کننده 
بداننـد بـه طـور حتـم در سـاعات کاری بـه 

شـدت احساس کسـالت و خسـتگی می کنند. 
پـس گفت وگـوی درونـی مثبـت دربـاره کاری 
که انجـام می دهیـم می تواند تاثیر بسـزایی در 
بهبود عملکردمان داشـته باشـد. به یاد داشـته 
باشـید کـه شـکایت از کار دردی را دوا نمی کند 
امـا دید مثبت و دیـدن نیمه پر لیـوان در محل 
کار بسـیار سـازنده خواهد بود و ایـن روحیه را 
بـه دیگـران نیز تسـری می دهـد. بـرای عملی 

سـاختن ایـن ایـده برداشـتن گام هـای زیـر 
اسـت: ضروری 

همیشـه و در همـه حـال پرتکاپـو و پویا باشـید: کار 
کـردن پیوسـته و پـر تکاپـو اما بـا ریتـم آرام نه تنها 
فـرد را خسـته نمی کنـد، بلکه بـه او احسـاس مفید 
و سـرزنده بـودن در محیـط کار می دهـد و در ایـن 
حالـت، سـاعات طوالنـی کاری بـه گونـه ای بـرای 
فـرد سـپری می شـود کـه گویـی فقـط چنـد دقیقه 
گذشـته اسـت. تغییر وضعیت نشسـتن، قدم زدن در 
اتاق کار و در راهروها، پرسـیدن سـواالت تشـریحی 
از دیگـران و گفت وگـو بـا آنهـا و تنـوع در کارهایـی 
از  انجـام می دهیـد،  کـه در طـول یـک روز کاری 
جملـه ابزار هایـی اسـت که بـرای ریتـم دادن به کار 

می تـوان از آنهـا بهـره برد.
همیشـه به دنبال یادگیـری فعال باشـید: یادگرفتن 
چیزهـای جدیـد در محـل کار و به چالش کشـیدن 
افـراد  بـه  می توانـد  قبلـی  آموزه هـای  و  دانسـته ها 
ویـژه  بـه  دهـد  تحریـک  و  سـرزندگی  احسـاس 
زمانـی کـه بتـوان آموخته هـای جدیـد را بالفاصلـه 
مـورد اسـتفاده قـرار داد. پـس همیشـه از یادگیری 
چیزهـای جدیـد اسـتقبال کنیـد چـه بـه صـورت 
شـرکت در کالس هـای ضمـن خدمـت باشـد و چـه 
مشـارکت در گفت وگوهای غیررسـمی در محل کار. 
نظـر خواهـی از همکاران و مطالعـه مقاالت کاربردی 

نیـز می توانـد در ایـن میـان مفیـد باشـد.
از آنهـا سـتایش کنیـد:  بـه همکاران تـان توجـه و 
اینکـه بـه دیگـران کمک کنیـد تـا روز کاری بهتری 

داشـته باشـند برای شـما نیز بسـیار خوب و سازنده 
اسـت. پـس اگـر هـر کـدام از همـکاران، مافوق ها و 
زیردسـتان تان در حـال انجـام کاری مهـم اسـت یـا 
دسـتاورد فوق العاده ای داشـته اسـت، نظر مثبت تان 
را دربـاره آن بیـان کنیـد. این کار به شـما نیز انرژی 
مثبـت می دهـد و بعدهـا همیـن واکنـش را از طرف 

آنهـا نسـبت به شـما به دنبـال خواهد داشـت.  
ــرژی و مطلوب تــان  ــه دنبــال انجــام کارهــای پران ب
باشــید: همیشــه آن کاری را انجــام دهیــد کــه 
عاشــقش هســتید. راســتی چــه چیــزی شــما را در 
محــل کارتــان بــر ســر ذوق مــی آورد؟ آیــا عاشــق 
ــش  ــه چال ــا ب ــزرگ هســتید ی ــای ب انجــام پروژه ه
کشــیده شــدن را دوســت داریــد؟ آیــا از گفت وگــو 
ــا  ــا همــکاری ب ــد ی ــذت می بری ــاب رجــوع ل ــا ارب ب
ــه  ــر کاری ک ــه ه ــه ای؟ ب ــده و حرف ــروه زب ــک گ ی
ــذت را  ــت ل ــد و از آن نهای ــد بپردازی ــه داری عالق

ــد. ببری
نقــش فــردی خــود را بــرای شــادتر کــردن محــل 
کارتــان  بــه طــور کامــل ایفــا کنیــد: حتــی اگــر در 
یــک محیــط کاری خشــک و بــی روح کار می کنیــد 
بــاز هــم ناامیــد نباشــید و به نوبــه خــود بــرای بهتــر 
شــدن شــرایط گام برداریــد. بــرای ایــن کار از یــک 
ــران  ــه دیگ ــت دادن ب ــرژی مثب ــاده و ان ــد س لبخن
ــران  ــا دیگ ــوده ب ــی گش ــا صورت ــد و ب ــروع کنی ش
ــران  ــژه مدی ــه وی ــراد و ب ــی اف ــد. وقت برخــورد کنی
ــق و  ــرژی، عالی ــند، ان ــرژی باش ــل کار پران در مح

ــد.. ــرایت می کن ــز س ــران نی ــه دیگ ــان ب قدرت ش
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نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعاالن تجاری

نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران 
و  کسب  فرصت های  درخصوص  تجاری  فعاالن  و 
کار آتی ایران عصر دوشنبه 25 تیر ۱۳۹۷ با حضور 
 ، رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، برخی سفرای 
و  داخلی  تجاری  فعاالن  و  خارجی  کشورهای 

خارجی در هتل اسپینانس پاالس برگزار شد.
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