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فضای مجازی، عوام گرایی و اقتصاد

دنیای اقتصاد/ دکتر حمید قنبری
اسیر  بی سابقه ای  به طرز  ایرانی،  سیاستمدار 
عوام گرایی شده و به نحو روز افزونی تصمیماتی 
به  را  مردم  لحظه ای  تا خشنودی  اتخاذ می کند 
دست آورد؛ فارغ از آنکه در آینده این تصمیمات 
همین  برای  گسترده ای  زیان  و  جدی  سوء  آثار 
مردم به دنبال داشته باشد. بخشی از علت این 
امر، به جهت گیری محتواهای تولیدشده در فضای 
ضرورت  یک  مجازی  فضای  برمی گردد.  مجازی 

دنیای امروز است.
اطالع رسـانی  فضـای  در  محدودیت هـا  برخـی  امـا 
رسـمی موجب بـروز عوارضی از ناحیـه فضای مجازی 
بـه واسـطه خألهـای  شـده اسـت. فضـای مجـازی 
موجـود نقـش یکبـاره و بی سـابقه ای در کشـور پیـدا 
کـرده و بـه محکمـه ای تبدیل شـده اسـت کـه بدون 
رعایـت هیچ یـک از قوانیـن آیین دادرسـی، اشـخاص 
را بـه سـرعت محاکمـه می کنـد و سـپس، بی درنـگ 
حکـم محکومیت آنهـا را اجرا می کند. سیاسـتمداران 
و سیاسـت گذاران ایرانی از بیـم آنکه در فضای مجازی 
محکوم شـوند، سـعی می کنند تصمیماتـی بگیرند که 
کمتریـن محکومیـت را بـرای آنهـا در چنیـن فضایی 
بـه همـراه داشـته باشـد و به ایـن ترتیـب، تصمیمات 
کوتاه مـدت و نادرسـت و در عیـن حـال، عوام گرایانـه 

ادامه در صفحه 3

دنیــای اقتصــاد: فعــاالن اقتصــادی بــا 
ــه  ــبت ب ــت نس ــی دول ــاد از بی توجه انتق
ــر  ــه براب ــد ک ــام کردن ــدارهای ارزی اع هش
ــل از  ــته و قب ــال گذش ــار س ــی چه ــار ط آم
ــان  ــوی پارلم ــار از س ــات ارز، ۵۳ اخط التهاب
بخــش خصوصــی پایتخــت داده شــده اســت. 
ــه اعتقــاد آنهــا، در ســال های اخیــر بارهــا  ب
ضــرورت تک نرخــی کــردن قیمــت ارز و 
ــرح  ــب ارزی مط ــت های مناس ــاذ سیاس اتخ
ــه آنهــا توجــه نشــده اســت و  ــا ب شــده، ام
ــی  ــه تک نرخ ــم ب ــی تصمی ــت در زمان دول
کــردن ارز گرفــت کــه دیرهنگام بود. از ســوی 
دیگــر، اگرچــه نظــرات بخــش خصوصــی در 
مــورد ارز در گفتــار مقامــات دولتــی مطــرح 

ــرد،  ــرار می گی ــد ق ــورد تاکی و م
ولی در عمل مسـووالنی که باید آنها را در دسـتور کار 

قـرار دهند، کمتر به این موضـوع توجه می کنند.
فعـاالن اقتصـادی همچنین با بررسـی سیاسـت های 
جدیـد ارزی دولـت و تک نرخـی کـردن دالر با قیمت 

ادامه در صفحه 4

بخش خصوصی از بی توجهی دولت به هشدارهای ارزی انتقاد کرد

واکنــش صفــر بــه ۵۳  اخــطار



عناوین اخبار
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

واکنــش صفــر بــه ۵۳  اخــطار
دنیای اقتصاد: فعاالن اقتصادی با انتقاد از بی توجهی 
دولت نسبت به هشدارهای ارزی اعام کردند که 
برابر آمار طی چهار سال گذشته و قبل از التهابات 
پارلمان بخش خصوصی  از سوی  اخطار  ارز، ۵۳ 

پایتخت داده شده است.  
صفحه 1

دالر به باالترین نرخ ۶ ماهه رسید 
از  چشم اندازی  فدرال رزرو،  رئیس  آنکه  از  پس 

اقتصاد آمریکا ارائه کرد،
صفحه ۳

وزیر نیرو از توقف صادرات برق به 
عراق خبر داد.به گزارش

شرایط  و  چهارچوب  توافقنامه ای  و  قرارداد  هر 
مخصوص به خود را دارد؛ قرارداد صادرات برق نیز 
با چهارچوب ها و شرایطی به امضا می رسد که اگر 
کشور صادر کننده در بخشی از سال احتیاج به 
برق تولیدی خود داشت، این انعطاف در قرارداد 

وجود دارد.
صفحه ۶

هوشمندسازی راه حل برطرف کردن 
مشکات جدی حوزه انرژی است 

برطرف  راه حل  را  هوشمندسازی  ارتباطات  وزیر 
کردن مشکات جدی حوزه انرژی دانست.

صفحه ۶

سبقت سرمایه گذاری جهانی در 
بخش برق نسبت به نفت و گاز

ایران،  نفت  صادرات  تداوم  برای  فرانسه  تاش 
افزایش سرمایه گذاری جهانی در حوزه برق نسبت 
به نفت و گاز، ادامه صدور نفت عراق و روی آوردن 
شرکت چینی به ایران برای خرید نفت از جمله 
مهمترین اخبار حوزه نفت جهان در 24 ساعت 

اخیر است.
صفحه 7

آمادگی 97 درصدی نیروگاه های 
حرارتی در پیک مصرف برق 

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: 
آمادگی نیروگاه های حرارتی جهت تولید برق در 
در  رقم  این  که  بوده  امسال 97.۳  پیک  ساعات 

سطح جهانی نرمال است.
صفحه 8

یک درجه افزایش دما، 200مگاوات 
افزایش مصرف برق 

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت: هر 
بار  یک درجه افزایش دما 1۵00 مگاوات افزایش 

مصرف به همراه دارد 
صفحه 8

مابه التفاوت دالر دولتی درجیب 
عده ای خاص 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با 
ارز 4200  مشمول  اساسی  کاالهای  این که  وجود 

تومانی شده اند،
صفحه 9

بازرگانی  اتاق مسئول تخلفات کارت 
نیست 

دبیرکل اتاق ایران می گوید: اتاق بازرگانی به همراه 
وزارت صنعت فقط متولی صدور کارت بازرگانی 
هستند و اگر تخلفی با استفاده از این کارت ها انجام 

شد نمی توان صادرکننده کارت را مقصر دانست 
صفحه 10

بایدهای ذهنی«  چگونه فهرست » 
را اولویت بندی کنیم؟ 

منبع: HBR : آیا تا به حال شده است که در پایان 
یک روز کاری احساس کنید که ضرب االجل ها را 

پشت سر گذاشته اید 
صفحه 11
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۳ سرمقاله

ادامه از صفحه 1
بسـیار در اقتصـاد ایـران گرفتـه می شـوند و جامعـه 
در آینـده متحمـل زیان هـای ناشـی از آنهـا می شـود. 
ایـن پدیـده خطرنـاک را در مـوارد متعـددی می توان 
نشـان داد. سـال ها اسـت که وزارت نیرو و متخصصان 
صنعـت بـرق اظهـار می کننـد کـه صنعـت مزبـور در 
کشـور نیـاز بـه سـرمایه گذاری جـدی دارد و بـرای 
ارتقـای راندمـان نیروگاه های فرسـوده این نیـاز وجود 
دارد که سـرمایه جدید وارد این صنعت شـود. بخشـی 
از ایـن سـرمایه، الجـرم بایـد از افزایش بهـای برق در 
کشـور تامین شـود. با این حال، سیاسـتمداران کشـور 
بـا افزایش بهای بـرق مخالفت کردند و نگذاشـتند که 
قیمـت بـرق افزایـش یابـد. چـرا؟ یکـی از مهم تریـن 
دالیـل این اسـت که به محـض اینکه چنین تصمیمی 
دشـمن  به عنـوان  مجـازی  فضـای  در  می گرفتنـد، 
مـردم معرفـی می شـدند. کانال هـای فضـای مجـازی 
منتظرنـد تـا ریالـی افزایـش در قیمت بـرق ببینند تا 
برخـی وعده هـا را بـا هـزار آب و تـاب بازتـاب دهنـد 
و سیاسـتمداران را تخطئـه کننـد. خصوصیـت ایـن 
کانال هـا و شـبکه ها و نامتمرکـز بـودن آنها این اسـت 
کـه به هیـچ کس اجازه اسـتدالل و دفـاع نمی دهند و 
بسـیار سریع، اشـخاص را محاکمه و مجازات می کنند 
و هیـچ آبرویـی بـرای آنها باقـی نمی گذارنـد. از این رو 
قیمـت برق افزایـش نمی یابـد. سـرمایه گذاری در این 
صنعـت انجـام نمی شـود و در نهایـت، بـا خاموشـی و 
قطـع بـرق مواجه می شـویم تا همـان سیاسـتمداران 
و تصمیم گیـران بـه روشـی دیگـر در معـرض انتقـاد 

اقتصاددانـان هشـدار  قـرار گیرنـد. سال هاسـت کـه 
می دهنـد عـدم تـوازن بودجـه دولـت، به  عنـوان یـک 
کارشناسـی  راه حل هـای  نیازمنـد  اساسـی  مشـکل 
و  اسـت  انـدک  از یکسـو درآمدهـای دولـت  اسـت. 
دولـت قـادر بـه دریافـت بخشـی از مالیات هـا نیسـت 
و از سـوی دیگـر، دسـتگاه های متعـددی کـه کارکرد 
اقتصادی مشـخصی ندارنـد، بودجـه دریافت می کنند 
و بـر هزینه  هـای دولـت می افزاینـد. کارشناسـان بارها 
و بارهـا گفته انـد کـه افزایش قیمت حامل هـای انرژی 
یـک ضرورت اسـت و دولت باید ایـن کار را انجام دهد. 
بـا این حال، چنیـن کاری انجام نشـد و می توان گفت 
مهم تریـن دلیـل بـرای عـدم انجـام چنیـن کاری این 
بـود کـه دولـت و مجلـس دوسـت نداشـتند مـردم را 
از خـود ناراحـت کننـد و تـاب انتقادات تند، خشـن و 
بی  رحمانـه فضای مجازی را نداشـتند؛ بنابراین سـعی 
کردنـد در ذهـن مـردم، خـوب جلـوه کنند و خـود را 
بدنـام نکننـد و سیاسـتی را اتخـاذ کننـد کـه مـردم، 
دوسـت دارنـد ولو اینکـه آن سیاسـت در بلندمدت به 

زیـان مردم باشـد.
سال هاسـت کـه اقتصاددانـان می گویند سـرکوب نرخ 
ارز، آثـار سـوء اقتصـادی جـدی دارد و در بلندمـدت، 
سـبب افزایش واردات، کاهش تولید و صادرات و حتی 
کاهـش اشـتغال می شـود. مدیـران و تصمیم گیـران 
دولتـی نیـز بـه خوبی این نکتـه را می دانند. امـا ارزش 
پـول ملـی کـه کاهـش پیـدا کنـد، فضـای بی رحـم 
مجـازی بـه هیچ سیاسـتمداری امان نمی دهـد. ارزش 
پـول کشـور را با ارزش پول در رژیم گذشـته مقایسـه 
می کننـد، لطیفه و کاریکاتـور می سـازند و... در فضای 
مجـازی جـای اسـتدالل منطقـی و دفـاع و پاسـخگو 
کـردن افـراد بـرای اظهاراتشـان وجـود نـدارد. از ایـن 
رو، هیـچ سیاسـتمداری دوسـت نـدارد کـه در چنین 

فضایـی در جایـگاه متهـم قـرار گیـرد. پـس ترجیـح 
می دهـد کاری نکنـد که بـاد کالهش را بـه آنجا ببرد.

بـر ایـن مثال هـا و نمونه هـا بیـش از ایـن می تـوان 
افـزود. واقعیـت تلـخ این اسـت کـه تصمیم گیری های 
سیاسـی و سیاسـتی ایران دارد هر روز بیشـتر از دیروز 
از بخـش عـوام زده فضـای مجـازی متاثـر می شـود. 
البتـه ایـن پدیـده منحصر به ایران نیسـت و در سـایر 
کشـورهای دنیـا نیز زنـگ خطر این پدیده بـه صدا در 
آمده اسـت و دولت ها به طور جدی در پی آن هسـتند 
کـه بـا آن مبـارزه کننـد و شـبکه های اجتماعـی را به 
انحـای مختلف پاسـخگو کنند. بـا این حـال، در ایران 
بـه دلیـل اینکـه مطبوعـات بـا محدودیت هـای خاص 
خـود روبـه رو هسـتند و صـدا و سـیمای خصوصی نیز 
وجود ندارد و دیپلماسـی رسـانه ای رسـمی پاسخگوی 
نیازهـای افـکار عمومـی نیسـت، عطـش و تشـنگی 
بیشـتری بـرای فضـای مجـازی وجود داشـته اسـت و 
نقش آنها از سـایر کشـورها پررنگ تر و اقبـال مردم به 

آنها بسـیار بیشـتر شـده است.
خطـر عوام گرایـی در سیاسـت و اقتصـاد ایران بسـیار 
جـدی اسـت و بایـد هر چـه زودتر بـرای آن چـاره ای 
اندیشـید. راهکارهـای اساسـی بـرای مقابلـه بـا ایـن 
تقویـت  باشـند: )1(  قـرار  ایـن  از  خطـر، می تواننـد 
در  و  اطالع رسـانی  رسـمی  و  شـفاف  کانال هـای 
رأس آنهـا مطبوعـات آزاد و شناسـنامه دار، )۲( اجـازه 
دادن طـرح صـدای مخالـف در صـدا و سـیمای ملـی 
و واهمـه نداشـتن از اینکـه صداهایـی کـه ما دوسـت 
نداریـم در رسـانه ها شـنیده شـوند و در نهایـت، )3( 
شـجاعت و فـداکاری در مدیـران و سیاسـت گذاران و 
اتخـاذ تصمیماتـی کـه بـه نفـع مردم اسـت هـر چند 
در کوتاه مـدت، موجـب مالمـت و حتـی بی آبرویی در 

فضـای مجازی شـوند.

 با سخنان رئیس فدرال رزرودر خصوص چشم انداز 
اقتصاد آمریکا

دالر به باالترین نرخ ۶ ماهه رسید

از  چشم اندازی  فدرال رزرو،  رئیس  آنکه  از  پس 
اقتصاد آمریکا ارائه کرد، انتظارات از این که این 
نهاد مالی همچنان در مسیر افزایش مداوم نرخ 

بهره حرکت کند، تقویت شد.
سه شنبه شب، پاول در مراسم شهادت خود در کنگره 
با  بود،  به خود معطوف کرده  را  که توجهات بسیاری 
کوچک شمردن ریسک های مربوط به جنگ تجاری، 
گفت: اقتصاد آمریکا در چند سال آینده در مسیر رشد 
پایدار قرار دارد. او گفت: با یک سیاست مالی مناسب، بازار 
اشتغال قدرتمند باقی خواهد ماند و در چند سال آینده، 

نرخ تورم نزدیک به ۲ درصد ثابت می ماند.
فعال  معتقدند  فدرال رزرو  اعضای  که  داد  ادامه  پاول 
بهترین راه پیش رو حفظ افزایش تدریجی نرخ بهره به 
شکلی است که با قدرت گرفتن اقتصاد هماهنگ باشد؛ 
ولی سرعت این افزایش یا مقدار آن نباید به قدری زیاد 
باشد که به رشد اقتصادی لطمه بزند. دیشب نرخ دالر 
پس از این که تا 113.۰۸ ین، که باالترین نرخ آن از ۹ 
ژانویه تا کنون است، باال رفت، با اندکی افت مواجه شد. 
در معامالت امروز، نرخ دالر دوباره روند صعودی به خود 
گرفت و با ۰.۰۵ درصد افزایش نسبت به نرخ بسته شده 

دیروز، به 11۲.۹۷ ین رسید.
یورو که دیشب ۰.4 درصد در برابر دالر افت کرده بود، 
امروز هم ۰.۰۵ درصد دیگر افت کرد و به نرخ 1.1۶۵۵ 
دالر رسید. شاخص دالر هم که دیروز با قدرت ۰.۵ درصد 
باال رفته بود، امروز ۰.1 درصد دیگر هم رشد کرد و به 

۹۵.۰۵1 واحد رسید.
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4 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1
4۲۰۰ تومانـی اعالم کردند: پافشـاری بـر این موضوع 
نیازهـای کشـور دالر 4۲۰۰ تومانـی  کـه بـه تمـام 
اختصـاص  یابد، منجـر به ایجاد صفـی طوالنی و ثبت 
سـفارش بیش از ۲۵ میلیارد دالر در بهار امسـال شد. 
فعـاالن اقتصادی همچنین برخـی تصمیمات عجوالنه 
و بـدون کار کارشناسـی در ماه هـای اخیـر را نیز مورد 
نقـد قـرار دادنـد و از دولت درخواسـت کردنـد نظرات 
بخـش خصوصـی را بیشـتر مورد توجه قـرار دهد و به 
موقـع در مورد مسـائل مهـم اقتصـادی تصمیم گیری 
اتـاق  نماینـدگان  هیـات  نشسـت  چهلمیـن  کنـد.  
بازرگانـی تهـران درحالـی برگزار شـد کـه چالش های 
ارزی در ماه هـای اخیـر یکـی از محور هـای اصلی این 
جلسـه بود. براسـاس اظهارات رئیس اتـاق تهران، طی 
4 سـال گذشـته پارلمـان بخش خصوصـی ۵3 مرتبـه 
نسـبت بـه نتایـج سیاسـت های اشـتباه ارزی از جمله 
سـرکوب و مصنوعـی نگـه داشـتن نـرخ ارز بـه دولت 
اخطـار داده اسـت امـا به دلیـل بی توجهـی بـه نظرات 
و توصیه هـای بخش خصوصـی امـروز شـاهد تبعـات 
آن هسـتیم. به گفته مسـعود خوانسـاری، بسـیاری از 
مشـکالت اقتصـادی که اکنون بـا آن روبه رو هسـتیم 
از ماه هـا قبـل از سـوی بخش خصوصـی پیش بینـی 
شـده بـود و اگـر بهـای بیشـتری بـه بخش خصوصـی 
و مشـورت های آن داده می شـد، تخلفاتـی از جملـه 
افزایـش  یـا  خـودرو  غیرقانونـی  ثبت سـفارش های 
غیرمنطقـی نقدینگـی اتفـاق نمی افتـاد. همچنین در 
ایـن نشسـت، نماینـدگان بخش خصوصـی میزبان دو 
میهمـان ویـژه بودنـد. محمدحسـین عادلـی،  دبیرکل 
سـابق اوپـک گازی و رئیس کل اسـبق بانـک مرکزی 
)از سـال ۶۸ تـا ۷3( و احمـد عزیـزی از کارشناسـان 
و صاحب نظـران مسـائل بانکـی. عادلـی کـه بیشـتر 

صحبت هایـش در ایـن جلسـه بـه مباحـث گازی در 
عرصـه داخلـی و بین المللـی اختصـاص داشـت در 
بخشـی از اظهاراتش به دفاع از عملکرد سیاسـت های 
خـود در زمـان ریاسـتش بـر بانـک مرکـزی پرداخت 
بانـک  بـر  و اظهـار کـرد کـه در زمـان مدیریتـش 
بانـک  امـا  داشـت،  وجـود  ارز  نـرخ   1۲ مرکـزی 
مرکـزی توانسـت ایـن تعـداد را بـه دو نـرخ برسـاند 
تـالش  هـم  ارز  شـدن  تک نرخـی  بـرای  حتـی  و 
کـرد، امـا به دلیـل فراهـم نبـودن شـرایط ایـن اقدام 
عملـی نشـد.  »مسـائل امـروز اقتصـاد ایـران نیازمند 
تصمیمات سـریع اسـت.« ایـن جمله کلیـدی رئیس 
اتـاق بازرگانی تهران در جلسـه هیـات نمایندگان در 
پارلمـان بخش خصوصی بود. مشـکالت و تخلفاتی که 
ایـن روزهـا در حوزه هـای مختلـف ارز، سـکه،  خودرو 
نقدینگـی مشـاهده  افزایـش غیرمعقـول حجـم  یـا 
می شـود بنـا بـه گفتـه مسـعود خوانسـاری ناشـی از 
عـدم تصمیم گیـری به موقـع سیاسـت گذاران و نبود 
کـه  اسـت  تصمیم گیری هـا  در  کارشناسـی  وجـوه 
باعـث شـده اسـت درحال حاضـر بعضی از مشـکالت 
اقتصـادی در آسـتانه تبدیل شـدن به بحران باشـند. 
در  تخلفـات،  از  بسـیاری  منشـأ  کـرد  تصریـح  وی 
سیاسـت گذاری هایی اسـت کـه دولـت در آنها دخیل 
اسـت، تخلفاتـی که بخش خصوصـی بارها نسـبت به 
وقـوع شـان هشـدار داده بـود.  موضوع واقعی سـازی 
و تک نرخـی شـدن ارز از محوری تریـن و اصلی تریـن 
خواسـته های بخش خصوصـی و اتـاق بازرگانـی طـی 
سـال های اخیـر اسـت کـه بـه دفعـات بـه مقامـات 
دولتـی منعکـس شـده اسـت، امـا بـا این وجـود طی 
ماه هـای اخیـر نوسـانات و چالش هـای ارزی یکـی از 
مهم تریـن مسـائل برای فعـاالن اقتصادی بوده اسـت.

خوانسـاری بـا ارائـه آمـاری در این زمینـه گفت طی 

4 سـال گذشـته اتـاق تهران ۵3 مرتبه بـر تک نرخی 
شـدن ارز تاکیـد کرد و نسـبت به جهـش ناگهانی آن 
هشـدار داد، امـا در نهایـت دیدیـم کـه چـه اتفاقاتی 
بـرای بـازار ارز افتـاد. رئیـس اتـاق تهـران در مـورد 
سیاسـت های جدیـد ارزی نیـز تصریـح کـرد:  بارهـا 
در مـورد ارز گفتیـم کـه نـرخ 4۲۰۰ تومـان عملـی 
نیسـت و یـک دفعـه دیدیـم که صـف طوالنـی برای 
ایـن نرخ تشـکیل شـد. طبیعی بـود که وقتـی دولت 
اعـالم می کنـد برای همـه نیازهـا دالر 4۲۰۰ تومانی 
اختصـاص می دهـد چنیـن مشـکالتی پیـش بیایـد. 
بعد از این سیاسـت های نادرسـت، بگیروببند کسـانی 
شـروع شـد که ارز رسـمی گرفته انـد. وی اضافه کرد:  
اتـاق تهـران بـا دونرخـی شـدن ارز بـه هـر شـکلی 
مخالـف اسـت چراکـه دو نرخی شـدن موجب فسـاد 
می شـود. هرگونـه دو نرخی شـدن و انحصـار در بازار 
ارز باعـث رانـت می شـود و بایـد نـرخ ارز براسـاس 
معیار هـای بـازار آزاد تعیین شـود. در مـورد کاالهایی 
کـه با ارز یارانه ای وارد شـده اند هـم معتقدیم این ارز 
بایـد به کاالهای اساسـی و دارو تخصیص داده شـود.  
از سـوی دیگـر مسـاله تامیـن مـواد اولیـه واحد های 
تولیـدی و عـدم ترخیص بسـیاری از کاالها از گمرک 
یکـی از چالش هـای جـدی فعـاالن اقتصـادی بعد از 
سیاسـت های جدیـد ارزی اسـت. اکنـون کاالهایـی 
وجـود دارد کـه قبـل از بخشـنامه های جدیـد بـا ارز 
آزاد خریـداری شـده، امـا هنـوز از گمـرک ترخیـص 
نشـده اند. بـه گفته خوانسـاری، براسـاس گزارش های 
تهـران  اتـاق  تخصصـی  کمیسـیون های  از  رسـیده 
درحال حاضـر بحران جـدی در مـورد دارو وجود دارد 
و تامیـن مـواد اولیه دارو، همچنین داروهـای وارداتی 
بـه کشـور دچـار مشـکالت زیادی شـده اسـت، البته 
در بخش هـای دیگـر هـم خیلـی از کارخانه هـا بـرای 

تامیـن مـواد اولیه شـان بـا مشـکل مواجهند.
در ایـن جلسـه بـه تخلفـات در خودروهـای وارداتـی 
شـد.  اشـاره  هـم  غیرقانونـی  ثبت سـفارش های  و 
در تاریـخ اول شـهریور سـال گذشـته اتـاق تهـران 
نامـه ای بـه وزارت صنعـت،  معـدن و تجـارت ارسـال 
را  ثبت سـفارش ها  شـدن  بسـته  آن  طـی  و  کـرد 
گوشـزد کـرد. رئیـس اتـاق تهـران معتقـد اسـت که 
ریشـه تمامـی ایـن مسـائل در بی توجهی بـه نظرات 
تصمیم گیری هـای  اینکـه  و  اسـت  بخش خصوصـی 
انجـام  بخش خصوصـی  بـا  مشـورت  بـدون  دولـت 
می شـود. خوانسـاری تاکیـد کـرد در موقعیـت فعلی 

اتخـاذ تصمیم هـای سـریع امـری واجـب اسـت.
اروپا به دنبال همکاری با ایران

محـور دیگـر نشسـت هیـات نماینـدگان اتـاق تهران 
بـه مباحثـی در حـوزه گاز اختصاص داشـت. ضرورت 
توجـه بـه تولیـد و صـادرات گاز به عنوان یـک قدرت 
اسـتراتژیک در اقتصـاد جهانـی، افزایـش تولیـد گاز 
LNG در میـان کشـور های صادرکننـده گاز و توجـه 

بـه جایـگاه آن در حـوزه انـرژی، همچنیـن بررسـی 
میـان  مناسـبات  به ویـژه  گاز  بین المللـی  تحـوالت 
روسـیه و اروپـا از مهم تریـن مباحـث مطـرح شـده 
بـود. در ایـن بخش از نشسـت محمد حسـین عادلی، 
دبیرکل سـابق اوپـک گازی و رئیس کل اسـبق بانک 
مرکـزی به تفصیل بـه بیان این سـرفصل ها پرداخت. 
از صحبت هایـش  مهمـی  بخـش  در  وی همچنیـن 
از عالقـه اتحادیـه اروپـا بـه همـکاری بـا ایـران گفت 
و اظهـار کـرد: اروپـا به طـور جـدی عالقه منـد اسـت 
کنـد؛  مقاومـت  آمریـکا  محدودیت هـای  مقابـل  در 
به طـوری کـه در کنفرانس هـای اخیر اعـالم کرده اند 
کـه به دنبـال حفـظ روابط با ایـران هسـتند. به گفته 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل 
عادلــی، نــگاه اروپــا بــه ایــران تنهــا نــگاه اقتصــادی 
ــران در چارچــوب  ــا ای ــا ب ــط آنه نیســت، بلکــه رواب
ــود.  ــف می ش ــا تعری ــی اروپ ــتراتژیک مل ــع اس مناف
ــک مرکــزی یکــی  ــه گفتــه رئیــس کل اســبق بان ب
ــرده اســت  ــالم ک ــا، اع ــه اروپ ــران کل اتحادی از مدی
ــارد  ــه ۸۰ میلی ــی را ک ــر، صندوق ــای اخی در هفته ه
ــکاری  ــرای هم ــده ب ــاص داده ش ــه آن اختص دالر ب
ــه  ــر گرفت ــران در نظ ــا ای ــی ب ــرکت های اروپای ش
اقــدام  ایــن  از  اروپایی هــا  تمــام  اســت.  شــده 
اســتقبال کردنــد. همچنیــن خواســتار گفت وگــو بــا 

ــدند. ــای دور زدن دالر ش ــورد روش ه ــران در م ای
اهمیت گاز در معادالت قدرت و سیاست

ــخت  ــدرت س ــر ق ــی، درحال حاض ــه عادل ــه گفت ب
)Hard power( تنهــا شــامل قــدرت نظامــی نمی شــود 
و کشــور ها از ســایر پتانســیل موجــود بــرای رســیدن 
ــد. امــروز هــر کشــوری  ــه این قــدرت بهــره می برن ب
کــه در بــازار بین المللــی حضــور دارد، دارای قــدرت 
ملــی اســت. از جملــه ایــن ظرفیت هــا کــه می توانــد 
ــت و گاز  ــود نف ــی می ش ــدرت مل ــاد ق ــث ایج باع
ــش  ــت، نق ــدرت و سیاس ــادالت ق ــه درمع ــت ک اس

باالیــی دارنــد. دبیــر کل ســابق مجمــع کشــور های 
ــای  ــی از ظرفیت ه ــه داد:  یک ــده گاز ادام صادرکنن
ایــران ذخایــر گازی اســت کــه بــه تعبیــر بســیاری 
اولیــن ذخایــر گاز در دنیــا را دارد. مــا ذخایــر عظیــم 
ــور  ــه کش ــارف روزان ــرف مص ــه ص ــم ک گازی داری
می شــود؛ امــا نقشــی در قــدرت اســتراتژیک کشــور 
ــدارد. ایــن درحالــی اســت کــه  در ســطح جهانــی ن
ــت و  ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــد گاز در دنی ــد تولی رون
کشــوری مثــل آمریــکا بــا افزایــش تولیــد گاز خــود 
ــده اســت  ــل ش ــرژی تبدی ــده ان ــک صادرکنن ــه ی ب
یــا حضــور روســیه در اروپــا یــک حضــور قدرتمنــد 
ــته  ــال گذش ــه در ۲۰ س ــوری ک ــت؛ به ط گازی اس
وابســتگی اروپــا بــه گاز روســیه بیشــتر شــده و بــه 

3۶ درصــد رســیده اســت.
بررســی ها نیــز نشــان می دهــد کــه بــا وجــود 
افزایــش تقاضــا گاز در ســطح جهانــی، میــزان عرضه 
آن کافــی اســت و حتــی مــازاد عرضــه هــم وجــود 
دارد. ایــن در شــرایطی اســت کــه در موقعیــت امروز 
ــور های  ــن کش ــی بی ــی رقابت ــی، محیط ــازار جهان ب
تولیدکننــده و صادرکننــده گاز شــکل گرفتــه اســت.

عادلــی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه 
ارائــه آمارهایــی از شــاخص های اقتصــادی تــا چنــد 
ــن کارشــناس  ــه ای ــه گفت ــده پرداخــت. ب ــه آین ده
حــوزه انــرژی، براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه تا 
ســال ۲۰4۰ میــزان GDP )تولیــد ناخالــص داخلــی( 
در جهــان از 11۹ هــزار میلیــارد دالر بــه ۲۶۷ هــزار 
ــال ۲۰4۰  ــا س ــن ت ــد. همچنی ــارد دالر می رس میلی
متوســط درآمــد ســرانه جهانــی از 1۶ هــزار دالر بــه 
۲۹ هــزار دالر خواهــد رســید و عمــده منبــع رشــد 
ــام و  ــه ویتن ــیایی از جمل ــورهای آس ــم کش GDP ه

تایلنــد خواهنــد بــود کــه میــزان GDP آنهــا 3 برابــر 

می شــود. همچنیــن تعــداد جمعیــت ۲/ 1 میلیــارد 
ــینی از ۵4  ــزان شهرنش ــود و می ــتر می ش ــر بیش نف
درصــد بــه ۶4 درصــد می رســد.  از ســوی دیگــر، تــا 
ــه ۵  ســال ۲۰3۵ تعــداد خودروهــای الکترونیکــی ب
ــا تحــول  ــا می رســد. ام درصــد کل خودروهــای دنی
اصلــی در زمینــه خــودرو افزایــش تولیــد خودروهای 
هیبریــدی اســت. عادلــی همچنیــن اضافــه کــرد: تــا 
ســال ۲۰4۰ تقاضــا بــرای انــرژی در دنیــا 3۰ درصــد 
ــای  ــه انرژی ه ــتگی ب ــرد و وابس ــد ک ــد خواه رش
فســیلی بــه ۷۵ درصــد کاهــش می یابــد و در نهایــت 
ــرد. ــرار می گی قیمــت نفــت در محــدوده ۸۰ دالر ق

از  دیگــری  بخشــی  در  همچنیــن  عادلــی 
صحبت هایــش بــه مســائل ارزی و دفــاع از عملکــرد 
مدیریــت خــود در زمــان مدیریتــش بــر بانــک 
مرکــزی پرداخــت. وی عنــوان کــرد: در آن دوره  
ــزی  ــک مرک ــا بان ــت؛ ام ــود داش ــرخ ارز وج 1۲ ن
توانســت ایــن تعــداد را بــه دو نــرخ برســاند و حتــی 
بــرای تــک نرخــی شــدن ارز هــم تــالش کــرد؛ امــا 
به دلیــل فراهــم نبــودن شــرایط ایــن اقــدام عملــی 
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــرخ ارز ب ــان ن ــد. در آن زم نش
روبــه رو  ارزی  نوســان  بــا  به طوری کــه  شــد؛ 
ــت  ــن نشس ــر چهلمی ــای دیگ ــم.  در بخش ه نبودی
ــا  ــدادی از اعض ــران تع ــاق ته ــدگان ات ــات نماین هی
بــه بیــان نظــرات خــود در حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــران و اتحادی ــط ای ــائل ارزی،  رواب ــه مس از جمل
ــای  ــن چالش ه ــاخروج، همچنی ــا در دوران پس اروپ
ــبت  ــد و نس ــی ها پرداختن ــرق و خاموش ــت ب صنع
ــا و  ــی نقده ــد حســین عادل ــای محم ــه صحبت ه ب

ــد. ــرح کردن ــواالتی را مط س
حمیدرضــا صالحــی، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
ــرق به عنــوان یــک  ــه ب تهــران عنــوان کــرد: بایــد ب

ــت  ــه قیم ــبت ب ــرد و نس ــگاه ک ــده ن کاالی تمام ش
ــم  ــای هفت ــع آن تجدیدنظــر شــود. در دولت ه توزی
ــده  ــت نصب ش ــگاوات ظرفی ــزار م ــتم 44 ه و هش
تولیــد بــرق بــود و 1۷ هــزار مــگاوات هــم قــرارداد، 
در  ســرمایه گذاری،  درصــد   4۰ حــدود  یعنــی 
ــت نهــم  ــه دول ــود کــه ب ــرو امضــا شــده ب وزارت نی
ــن  ــه همی ــن اینک ــد. ضم ــل داده ش ــم تحوی و ده
ــت  ــرفت داش ــد پیش ــا ۷۰ درص ــا ت ــا بعض قرارداده
و پروژه هــای نیروگاهــی آن اجــرا شــده بــود. در 
انتهــای دوره دولــت نهــم و دهــم ۶۵ هــزار مــگاوات 
ــت  ــه دول ــرارداد ب ــگاوات ق ــزار ۶۰۰ م ــط ۵ ه و فق
یازدهــم تحویــل می دهــد؛ یعنــی حــدود ۶ تــا 
ــام  ــده انج ــرای آین ــرمایه گذاری ب ــد س ــت درص هف
ــات  ــو هی ــر عض ــاری، دیگ ــا انص ــد.  محمدرض ش
ــت های ارزی  ــه سیاس ــران، ب ــاق ته ــدگان ات نماین
دولــت و نیــز تقاضــای ارزی کــه در ماه هــای اخیــر 
شــکل گرفتــه اســت، اشــاره کــرد و گفــت: عواقــب 
ایــن سیاســت ها نشــان  می دهــد کــه سلســله 
تصمیمــات اتخاذشــده، تصمیمــات درســتی نبــود و 
ــرار  می شــود.   ــم تک ــاز ه ــن تصمیمــات اشــتباه ب ای
همچنیــن پــدرام ســلطانی، عضــو هیــات نماینــدگان 
اتــاق تهــران اعــالم کــرد کــه اتــاق تهــران گام هــای 
ــا  ــه اروپ ــا اتحادی ــط ب ــراری رواب ــرای برق ــی ب عمل

برداشــته اســت.
ــگ در  ــوک جن ــد از ش ــا بع ــرد:  اروپ ــوان ک وی عن
ــورد  ــری در م ــوک دیگ ــل ش ــوریه تحم ــراق و س ع
ــم  ــدارد و محک ــه را ن ــگ در خاورمیان ــی و جن ناامن
ایســتاده اســت و از برجــام در روابــط اقتصــادی 
ــت  ــد و الزم اس ــتیبانی می کن ــران پش ــا ای ــود ب خ
ایــن مســاله بــه دلواپســان کــه بــا دیــد منفــی بــه 

وعده هــای اروپــا می نگرنــد، گوشــزد شــود.
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توقف صادرات برق ایران به عراق

وزیر نیرو از توقف صادرات برق به عراق خبر داد.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی شبکه خبر،

رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران گفت: هر قرارداد و توافقنامه ای چهارچوب و شرایط مخصوص به خود 
را دارد؛ قرارداد صادرات برق نیز با چهارچوب ها و شرایطی به امضا می رسد که اگر کشور صادر کننده در 

بخشی از سال احتیاج به برق تولیدی خود داشت، این انعطاف در قرارداد وجود دارد.
 رضا اردکانیان گفت: طرف عراقی درک می کند که در این روزها ایران به تمامی ظرفیت تولید برق خود برای 

پوشش نیاز پیک مصرف احتیاج دارد.  
اردکانیان افزود: وزیر برق عراق در روزهای اخیر به تهران آمد و مذاکرات مستقیمی در خصوص ادامه صادرات 
برق به این کشور داشتیم اما طرف عراقی درک می کند که ایران در این روزها به خاطر پوشش نیاز پیک مصرف 
به تمام ظرفیت تولید برق خود احتیاج دارد. وزیر نیرو افزود: صادرات برق از محورهایی است که به طور مستمر 
توسط وزارت نیرو پیگیری می شود و در حال حاضر خطوط جدید تبادل الکتریکی بین ایران و ترکمنستان و 
همچنین ایران و ارمنستان در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: به طور مستمر مذاکرات با طرف عراقی نیز 

در خصوص صادرات برق ادامه دارد.
قاسم الفهداوی وزیر نیرو عراق روز جمعه ۲۲ تیر ۹۷  وارد تهران شد تا درباره ازسرگیری فعالیت انتقال نیروی 
برق از ایران به کشورش مذاکره کند. انتقال برق ایران به عراق از حدود 4 هفته پیش به علت عدم پرداخت 

مبالغ مالی و مشکالت فنی متوقف شده است.

آذری جهرمی خبر داد:

هوشمندسازی راه حل برطرف کردن مشکات جدی حوزه انرژی است
وزیر ارتباطات هوشمندسازی را راه حل برطرف کردن مشکات جدی حوزه انرژی دانست و گفت: وزارت 
نیرو ظرفیت های خوبی برای توسعه شبکه ارتباطی دارد و از ظرفیت شبکه انتقال و توزیع این وزارتخانه 

برای توسعه ارتباطات در کشور استفاده خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
کاربردهای  توسعه   راستای  در  ارتباطات  و  نیرو  وزارتخانه های  مشترک  اقدام  برنامه  سند  امضای  مراسم  در 
فناوری های نوین فاوا )ICT(  در صنعت آب و برق، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایجاد سالیانه 
۹۰۰ هزار شغل جزو تعهدات دولت است، گفت: از این بین 1۰۰ هزار شغل مربوط به بخش آی تی است که 

کسب و کارهای نوپا در این میان می توانند در حوزه هوشمندسازی فعال باشند.
وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی راه حل برطرف کردن مشکالت جدی حوزه انرژی است، ادامه داد: براساس 
را  منابع  و  منطقی  راه حل های  مشکالت،  سند  این  اجرای  با  تا  است  شده  مقرر  گرفته  صورت  ریزی  برنامه 
این  برای حل  فعالیت  به  این ظرفیت شروع  از  استفاده  با  نیز  آن ها  و  قرار دهیم  اختیار بخش خصوصی  در 
مسائل کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه در راستای این سند تصدی گری در حوزه 
هوشمندسازی را کنار گذاشته ایم، اضافه کرد: خوشبختانه بخشی از تعهدات ما در حوزه اشتغال به واسطه اجرای 

این سند مرتفع خواهد شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت نیرو ظرفیت های خوبی برای توسعه شبکه ارتباطی دارد، عنوان کرد: بر اساس 
این سند توافق کرده ایم تا از ظرفیت شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو برای توسعه ارتباطات در کشور استفاده 
کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان خاطرنشان کرد: این مهم از طرفی هزینه سرمایه گذاری ما را 

کاهش خواهد داد و همچنین با استفاده از ظرفیت وزارت نیرو موجب ایجاد درآمد خواهد شد.
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سبقت سرمایه گذاری جهانی در 
بخش برق نسبت به نفت و گاز

ایران،  نفت  تداوم صادرات  برای  فرانسه   تاش 
برق  حوزه  در  جهانی  گذاری  سرمایه  افزایش 
نسبت به نفت و گاز، ادامه صدور نفت عراق و روی 
آوردن شرکت چینی به ایران برای خرید نفت از 
در 24  جهان  نفت  حوزه  اخبار  مهمترین  جمله 

ساعت اخیر است.
خبرگزاری  نقل  به  ایرنا  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
در  فرانسه  خارجه  وزیر  لودریان«  ایو  »ژان  فرانسه، 
عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  نشست  پایان 
اتحادیه اروپا که دوشنبه ۲۵ تیرماه برگزار شد، گفت: 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه که سال ۲۰1۵ توافق 

برای تضمین  باید  امضا کردند،  را  ایران  با  هسته ای 
ادامه صادرات نفت ایران، سازوکار مالی ارایه کنند.

خارجی  سیاست  ارشد  مسئول  موگرینی«  »فدریکا 
 ۲۸ گفت:  نشست  این  پایان  در  نیز  اروپا  اتحادیه 
خود،  نشست  آخرین  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
علیه شرکت های  آمریکا  تحریم های  انسداد  موضوع 
ادامه  برای  ها  راه  همه  و  کردند  بررسی  را  اروپایی 

همکاری با ایران درنظر خواهیم گرفت.
اقدام  این  از  نگرانی  ابراز  ضمن  اروپایی  کشورهای 
اروپایی  شرکت های  از  حفاظت  راه های  واشنگتن، 
که  می کنند  بررسی  را  ترامپ  تهدیدهای  مقابل  در 

مهم ترین آن »قانون مسدودسازی« است.
شرکت های  می تواند  اروپا  اتحادیه  انسداد  قانون 
اروپایی را از تحریم ها فراسرزمینی و ملی که از سوی 

کشور ثالث اتخاذ می شود، معاف کند.

** قیمت نفت پرنوسان خواهد بود
به گزارش رویترز، بانک آمریکایی »گلدمن ساکس« 
اعالم کرد: به دلیل اختالل احتمالی در عرضه، بازار 
قیمت  و  بود  خواهد  پرنوسان  کوتاه مدت  در  نفت 
هر  در  دالر   ۸۰ تا   ۷۰ به  برنت  خام  نفت  شاخص 

بشکه خواهد رسید.
همچنین اختالل در تولید و تحوالت عمده عرضه، به 
دلیل تصمیم های سیاسی آمریکا مهم ترین محرک های 
را  نفت  تقاضای  که  بازارند  بنیادین  عوامل  نوسان 

همچنان باال نگه داشته است.
بر اساس گزارش این بانک، تحوالت در عرضه درکنار 
افزایش تولید نفت عربستان این خطر را ایجاد می کند 
میالدی  سال ۲۰1۸  سوم  ماه  سه  در  نفت  بازار  که 
دچار مازاد عرضه شود، با این همه با توجه به ضعف 
ذخیره سازی نفت در جهان، انتظار می رود که قیمت ها 

در بلندمدت باال باقی بماند.
به گزارش گلدمن ساکس، با اینکه ذخیره سازی جهانی 
پایین و تقاضای نفت باالست، همچنان انتظار داریم 
هنگام وضع دوباره تحریم های ضدایرانی آمریکا، بازار 

نفت دچار کمبود عرضه شود.
ناآرامی های اخیر عراق تاثیری بر صادرات نفت   **

نداشته است
به گزارش رویترز، یک مسئول ارشد نفتی عراق اعالم 
کرد که کشورش در روزهای گذشته از ماه ژوئیه امسال، 
به طور میانگین سه میلیون و ۵۶۶ هزار بشکه نفت در 

روز از میدان های جنوبی این کشور صادر کرده است.
اعتراض های مردمی که  این مسئول عراقی،  به گفته 
۹ روز گذشته شهرهای جنوب عراق را در برگرفت، بر 
عملیات تولید و صادرات نفت کشوش تاثیری نداشته 

است.
** سرمایه گذاری جهانی در حوزه برق، از نفت و گاز 

سبقت گرفت
به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
که میزان سرمایه گذاری های جهانی در سال ۲۰1۷ 
میالدی در حوزه برق از سرمایه گذاری های نفت و گاز 

سبقت گرفت.
بر اساس اعالم این آژانس، مجموع سرمایه گذاری حوزه 
انرژی در سال گذشته میالدی، یک تریلیون و ۸۰۰ 
میلیارد دالر بود که۲ درصد افت ساالنه داشت؛ از این 
میزان بیش از ۷۵۰ میلیارد دالر به بخش برق تعلق 
گرفت و ۷1۶ میلیارد دالر در حوزه نفت و گاز سرمایه 

گذاری شد. 
** شرکت چینی نفت ایران را جایگزین نفت آمریکا 

کرد
شرکت  تودی،  راشا  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
پاالیشگاهی »دونگ مینگ پتروچمیکال« چین اعالم 
کرد: به دلیل باال گرفتن تنش های تجاری بین پکن 
و واشنگتن، خرید نفت از آمریکا را متوقف و به خرید 

نفت از ایران روی آورده است.
پاالیش  ظرفیت  پتروچمیکال  مینگ  دونگ  شرکت 

ساالنه 1۵ میلیون تن نفت را دارد.
که  است  آمریکا  نفت  بزرگ  مشتری  دومین  چین 
میزان خرید نفت این کشور از آمریکا در ابتدای ماه 
جوالی به 4۰۰ هزار بشکه در روز رسید، اما پکن در 
واکنش به تعرفه های جدید دولت آمریکا بر کاالهای 
چینی، قول داد که تعرفه ۲۵ درصدی بر نفت آمریکا 

اعمال کند.
مقام های چینی برای وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی 
از آمریکا و جایگزینی نفت غرب آفریقا و خاورمیانه و 
از جمله ایران با نفت آمریکا در حال برنامه ریزی اند.

پکن گفته قصد ندارد از تحریم های آمریکا علیه ایران 
تبعیت کند.
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آمادگی 97 درصدی نیروگاه های حرارتی در پیک 
مصرف برق نفت و انرژی

آمادگی 97 درصدی نیروگاه های 
حرارتی در پیک مصرف برق

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: 
آمادگی نیروگاه های حرارتی جهت تولید برق در 
ساعات پیک امسال 97.۳ بوده که این رقم در 

سطح جهانی نرمال است.
تولید شرکت  راهبری  پیشاهنگ معاون  عبدالرسول 
بخار  برق حرارتی در مراسم سنکرون دومین واحد 
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با بیان اینکه کل سوخت 
مصرفی نیروگاه های حرارتی در سال جاری تاکنون 
۲۶.۰۸ میلیارد مترمکعب بر لیتر بوده است، گفت: 
از این میزان ۲4.۷۲ میلیارد مترمکعب معادل ۹4.۷ 
درصد با سوخت گازی و مابقی آن از طریق سوخت 

مایع تأمین شده است.
چهارشنبه  در  کشور  برق  مصرف  به  اشاره  با  وی 
هفته گذشته که از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد، 
توضیح داد: در روز چهارشنبه )۲۰ تیر ۹۷( که نیاز 
مصرف شبکه از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد، توان 
 ۸۰ از  بیش  حرارتی  نیروگاه های  واحدی  تولیدی 
درصد ظرفیت تولید کشور بوده است. این در حالی 
است که با توجه به افزایش بی سابقه دما، توان قابل 

تولید واحدها در این روز باید کاهش می یافت.
پیشـاهنگ دربـاره تعداد حـوادث پیش آمـده در ایام 
پیـک و اقدامـات انجـام شـده در ایـن دوره افـزود: 
نیروگاه هـای حرارتـی  اینکـه واحدهـای  بـه دلیـل 
در دمـا و فشـار بـاال فعالیـت می کننـد، در برخـی 
مـوارد بـه دلیـل نشـتی بُلِدرهـا، نیـاز بـه تعمیـرات 
جزئـی دارنـد کـه در این گونـه موارد تالش می شـود 
در حداقـل زمـان ممکـن، نواقـص برطـرف شـده و 

واحدهـا مجـدداً در مـدار قـرار بگیرنـد.
به گفته این مقام مسئول، نشتی بُلِدر به طور معمول 
نیازمند چند روز زمان برای تعمیر است، اما در این 
دوران توانسته ایم ظرف کمتر ۲۰ ساعت، نواقص را 

برطرف کرده و واحد را به تولید بازگردانیم.
وی با اشاره به ظرفیت عملی نیروگاه های کشور در 
شده  نصب  اسمی  ظرفیت  کرد:  تأکید  جاری  سال 
نیروگاه های حرارتی در کشور بالغ ۵۶ هزار و ۵۰۰ 
نیروگاه های  درصد   ۷۵ از  بیش  که  است  مگاوات 
ترکیبی  و سیکل  نیروگاه های گازی  نوع  از  حرارتی 
نظیر  عواملی  از  متأثر  آنها  تولید  قابل  توان  و  است 
محیط،  دمای  کشور،  مختلف  نقاط  در  نصب  محل 

رطوبت و سایر شرایط محیطی است.
تصریح  حرارتی  برق  شرکت  تولید  راهبری  معاون 
دمای  افزایش 1۰ درجه ای  با  نمونه  عنوان  به  کرد: 
کاسته  واحدها  تولیدی  توان  از  درصد   ۶.۲ محیط، 
نیروگاه های  تولید  قابل  توان  رو  این  از  می شود؛ 
تابستان حداکثر 44 هزار و ۲۰۰  حرارتی در پیک 
مگاوات است که نشان می دهد نیروگاه های حرارتی 

امسال بیش از سال قبل تولید برق داشته اند.
وی با اشاره به قدرت اسمی نیروگاه ها، ضریب خروج 
اضطراری آنها را در تابستان سال جاری ۲.۷ درصد 
اعالم کرد و گفت: آمادگی نیروگاه های حرارتی جهت 
تولید برق در ساعات پیک ۹۷.3 درصد بوده که این 

رقم در سطح جهان عادی است.
تابسـتان  پیـک  در  کـرد:  خاطرنشـان  پیشـاهنگ 
درصـد  سـه  از  کمتـر  متوسـط  طـور  بـه  امسـال 
ظرفیـت نیروگاه هـای حرارتـی از مـدار خـارج بـوده 
ظرفیـت  از  درصـد  یـک  خـروج  علـت  کـه  اسـت 
نیروگاه هـا مربـوط به کمبـود آب جهت اسـتفاده در 

اسـت. بـوده  خنک کننـده  سیسـتم های 

یک درجه افزایش دما، 
200مگاوات افزایش مصرف برق

فصل تجارت - مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
 1۵00 دما  افزایش  درجه  یک  هر  گفت:  تهران 
و  دارد  همراه  به  مصرف  بار  افزایش  مگاوات 
افزایش هر یک درجه دما در تهران 1۵0 تا 200 

مگاوات افزایش بار به دنبال دارد.
غالمرضا خوش خلق، با بیان اینکه مصرف برق روز 
به روز در حال افزایش است و بر این اساس تصمیم 
مدیریت بار در کشور و استان تهران اعمال شده است، 
گفت: کاهش بارندگی ها موجب شد نیروگاه های برق 
آبی که ۹۵۰۰ مگاوات تامین برق کشور را به عهده 
این  به  نمی توانند  با کاهش آب سدها  اکنون  دارند 

اندازه تولید برق کنند.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره به 
وضعیت برق منطقه ای تهران گفت: در برق منطقه ای 
تهران، استان های البرز و قم را هم پوشش می دهیم 
مگاواتی  هزار  نصب شده 1۲  به ظرفیت  توجه  با  و 
اکنون پیک مصرف به 1۰ هزار و ۶1 مگاوات رسیده 
و  به 1۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات می رسد  تا مرداد  که 
تغییر ساعات کاری در تهران کاهش 3۰۰ مگاواتی 
درصد   1۰ رسمی  تعطیالت  طی  و  است  داشته  را 

کاهش مصرف در تهران دیده شده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه ۲۵ درصد مشترکان 
کشور در تهران است و همزمانی گرما در کل کشور 
مشکالتی ایجاد می کند تصریح کرد: هر یک درجه 
به  مصرف  بار  افزایش  مگاوات   1۵۰۰ دما  افزایش 
تهران  در  دما  درجه  یک  هر  افزایش  و  دارد  همراه 

1۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات افزایش بار به دنبال دارد.

http://tnews.ir/news/2c56115266373.html
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با 
وجود این که کاالهای اساسی مشمول ارز 4200 
بازار  با نرخ ۶000 تومانی در  اما  تومانی شده اند، 
مابه التفاوت  این  می دهد  نشان  که  شده  عرضه 
1800 تومانی به جیب عده ای خاص واریز می شود.

از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در  پس 
واردات  برای  کاالها  سفارش  ثبت  چگونگی  و  روند 
منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی 
ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها 
ایجاد  برای  و  گرفته  صورت  استفاده های  سوء  و 
تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعال جلوی آن 
را گرفتند و می خواهند تمهیداتی در راستای اصالح 

روند آن ایجاد کنند اما این روند اصالح ناپذیر است 
به متقاضیان  تومانی  ارز 4۲۰۰  چرا که مادامی که 
و  نیست  اصالح  قابل  ای  رویه  داده می شود، چنین 
شاهد ورود شرکت های نوپا و کاغذی برای دریافت 

ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
شده  انجام  که  هم  هایی  بندی  اولویت  افزود:  وی 
درست نیست چرا که در برخی صنایع، کاالها و مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه های مختلفی 
قرار دارد، یکی از آن ها در اولویت یک و دیگری در 
اولویت دو و سه است و همین می شود که به عنوان 
اولویت  در  که  نیازشان  مورد  کاالی  برای  ارز  مثال 
یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن ها باقی مانده 
است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و 
می توان گفت این سیاست گذاری نیز عجوالنه بوده 

و آثارش در تولید آشکار شده است.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی 
و  اولیه  مواد  تامین  امکان  هستند  مدعی  که  داریم 
ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر 
و  گفته ایم  مسئوالن  به  رویه  اصالح  برای  را  خود 
اتاق بازرگانی ایران رسما اعالم کرده که ارز دولتی 
تنها برای کاالهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و 
و  مابقی کاال ها در ساز  و  پیدا کند  دارو اختصاص 
کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار 
ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کاالهای 
در  دارو  تنها  و  نشود  داده  دولتی  ارز  هم  ضروری 
ناشی  قیمت  التفاوت  مابه  اما  گیرد  قرار  بخش  این 
حساب  به  و  شده  محاسبه  ارز  نرخ  افزایش  این  از 
این سیستم  که  چرا  شود،  واریز  پذیر  آسیب  اقشار 
انجام  بررسی های  اساس  بر  و  نیست  جوابگو  دیگر 
شده کاالهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان 
به خانوار می رسد. این معنایش این است که 1۸۰۰ 

تومان در این میان گم می شود.
اظهار کرد: درست  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
است که ارز دولتی به کاالهای اساسی داده می شود 
اما با این نرخ به دست مصرف کنندگان نمی رسد. به 
این معنی که در این میان واسطه های قرار گرفتند 
و هر کسی سود خود را می برد و آنهایی که مشمول 
انجام  به  مجبور  شوند،  می  دولتی  ارز  اختصاص 
باعث می شود  این ها  پرداختهایی هستند و همگی 
که کاالهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان 
به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با 

افزایش بیشتر قیمت آن ها مواجه باشیم.
این  معنی  به  ای  رویه  کرد: چنین  تصریح  سلطانی 
است که در ایران طی به جیب عده ای خاص واریز 
می شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به 

همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.
کاالهایی  تعیین  وی همچنین درخصوص چگونگی 
که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کاالهای گروه 
سه فهرستی ندارد. به این معنی که کاالهایی که در 
گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کاالهای اولویت 
قرار  گروه  این  در  که  کاالهایی  که  است، چرا  سوم 
دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از 

آن ها تهیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار 
ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئوالن دولتی 
از  ثانویه رجوع به قبل  بازار  اینگونه توضیح داد که 
سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان 
روابط  طریق  از  تاجران  که  معنی  این  به  است. 
یکدیگر می  به  را  ارز خودشان  یا صرافان  خودشان 
فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش 
به  ارز مبادله شده  این است که  در سیاست جدید 
سمت واردکنندگان سوق پیدا می کند تا آنهایی که 

می خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار 
داخلی اقدام کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه 
کدام  به  شده  معامله  ارزهای  حجم  شویم  متوجه 
سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، 
گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات 
دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش 
و  می شود  کمتر  ثانویه  بازار  در  عرضه  کرده،  پیدا 
تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، 

بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.
وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور 
کارت  صدور  برای  که  داد  پاسخ  بازرگانی  کارت 
بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند 
سخت گیری های  کنند،  دریافت  بازرگانی  کارت 
اینکه سقف برای آن  بیشتری اعمال خواهد شد، و 
اول ۵۰۰  به گونه ای که در سال  ایم  تعیین کرده 
هزار دالر و در سال دوم یک میلیون دالری سقف در 
نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها 
در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار 
کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه 
بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت 
طریق  این  از  کاال  دالر  میلیون ها  و  صادر  بازرگانی 

وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی 
داشته  را  مدارکش  کسی  هر  است،  گذرنامه  مانند 
متقاضی  فرد  نیت  اما  او صادر می شود  برای  باشد 
یا  بدهیم  کارت  او  به  بخواهیم  که  نیست  مشخص 
ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت های کاغذی 
است که اقدام به کد فروشی می کنند. در این طرح 
برای  را  تا کار  سخت گیری بیشتری صورت گرفته 

سوء استفاده سخت تر کنیم.

مابه التفاوت دالر دولتی 
درجیب عده ای خاص
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علیرضا اشرف در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

اتاق مسئول تخلفات کارت 
بازرگانی نیست

به  بازرگانی  اتاق  می گوید:  ایران  اتاق  دبیرکل 
کارت  صدور  متولی  فقط  صنعت  وزارت  همراه 
بازرگانی هستند و اگر تخلفی با استفاده از این 
کارت ها انجام شد نمی توان صادرکننده کارت را 
مقصر دانست همان گونه که اگر کسی گواهینامه 
رانندگی داشت و تخلف کرد کسی راهنمایی و 
رانندگی را به عنوان صادرکننده گواهینامه مقصر 

نمی داند بلکه شخص راننده باید پاسخگو باشد.
دبیرکل اتاق ایران می گوید: اتاق بازرگانی به همراه 
بازرگانی  کارت  صدور  متولی  فقط  صنعت  وزارت 
هستند و اگر تخلفی با استفاده از این کارت ها انجام 
دانست  مقصر  را  کارت  صادرکننده  نمی توان  شد 
رانندگی داشت  اگر کسی گواهینامه  همان گونه که 
و تخلف کرد کسی راهنمایی و رانندگی را به عنوان 
شخص  بلکه  نمی داند  مقصر  گواهینامه  صادرکننده 

راننده باید پاسخگو باشد.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دبیرکل 
انجام  درباره  که  اظهارنظرهایی  به  اشاره  با  ایران 
کارت های  از  استفاده  با  مالیات  و  گمرکی  تخلفات 
همراه  به  بازرگانی  اتاق  گفت:  شود،  ی  بازرگانیم 
از بررسی های  وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس 
فعاالن  برای  بازرگانی  کارت  صدور  به  اقدام  قانونی 
اقتصادی می کنند و عماًل نه اشرافی بر شیوه استفاده 
این  کنترل  متولی  نه  و  دارند  کارت ها  این  از  افراد 

فرایند هستند.
با  فعالیت  هرگونه  اینکه  بیان  با  اشرف،  علیرضا 
افزود:  قابلیت رصد و پیگیری دارد،  بازرگانی  کارت 
کارت  با  مثاًل  کسی  می کنند  ادعا  که  دستگاه هایی 
بازرگانی اقدام به واردات کاال کرده و مالیات آن را 
نپرداخته یا تعهدات بعدی خود را انجام نداده است، 
عموماً به صورت سیستمی به سایت اتاق ایران متصل 
هستند و می توانند جزئیات دارنده کارت را بررسی 
دیگری  شخص  به  کارت  دارنده  اگر  حتی  و  کنند 
و  قابل پیگیری  مسیر  این  از  نیز  باشد  داده  وکالت 
با  اسناد  ثبت  سامانه  در  وکالتی  هر  و  بوده  بررسی 

جزئیات قابل مشاهده است.
دیگر  اینکه  بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  اشرف 
از تخلفات  کشورها چه راهکارهایی برای جلوگیری 
در حوزه تجارت در پیش گرفته اند، گفت: در دنیا دو 
بی رویه،  واردات  و  قاچاق  کنترل  برای  عمده  شیوه 
اول،  شیوه  که  گرفته  قرار  دولت ها  کار  دستور  در 
فعاالن  آن  اساس  بر  و  است  فراگیر  عضویت  طرح 
می کنند  ثبت نام  بازرگانی  اتاق  در  گرچه  اقتصادی 
اما کارت بازرگانی نمی گیرند بلکه با مجوز تأسیس 
شرکت و ثبت آن در اتاق بازرگانی به عنوان یک فعال 
بر اساس  آنها  اقتصادی شناخته می شوند و فعالیت 

قوانین جاری کشور مدیریت و کنترل می شود.

از کشورها  او درباره شیوه دوم، تصریح کرد: برخی 
افرادی که می خواهند فعالیت  ایران برای  نیز مانند 
باشند،  داشته  تولید  یا  تجارت  حوزه  در  اقتصادی 
کرده اند  تعریف  عضویت  کارت  یا  بازرگانی  کارت 
اقتصادی، طبق  فعال  شناسایی  مدرک  به عنوان  که 
انجام  برای  و  شده  صادر  آئین نامه ها  و  ضوابط 

فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازرگانی  اتاق  ایران،  در  افزود:  ایران  اتاق  دبیرکل 
و  قانون  آنها  منشأ  که  آئین نامه هایی  چهارچوب  در 
به عنوان  است،  نظارت  عالی  شورای  آئین نامه های 
پس  که  شده  تعریف  بازرگانی  کارت  صدور  متولی 
از پذیرش درخواست فعاالن اقتصادی، آن را بررسی 
کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت می فرستد 
بازرگانی  کارت  خانه،  وزارت  این  بررسی  از  پس  و 

صادر می شود.
کارت  صدور  روند  در  اینکه  بر  تأکید  با  اشرف 
بازرگانی میزان تخلفات ناچیز است، گفت: صالحیت 
بررسی  با  بار  دو  بازرگانی  کارت  دریافت کنندگان 
گمرک،  شرکت ها،  ثبت  اقتصاد،  وزارت  سامانه های 
تأمین اجتماعی و ... به صورت سیستمی توسط اتاق 
و وزارت صنعت کنترل می شود و تعداد بسیار اندکی 
افراد فاقد صالحیت صادر  از کارت ها می تواند برای 
شود؛ آن هم به دلیل اینکه اتاق و وزارت صنعت قادر 

به تشخیص تخلف یا جعل سند نیستند.
اگر  بازرگانی  کار  صدور  فرایند  در  او،  گفته  به 
فردی مشکل یا بدهی در اداره امور مالیاتی، تأمین 
اجتماعی، گمرک یا ثبت شرکت ها داشته باشد، در 

صدور کارت بازرگانی او وقفه ایجاد خواهد شد.
این وضعیت عماًل  در  داد:  ادامه  ایران  اتاق  دبیرکل 
امر تجارت  از نظر دستگاه های دخیل در  کسی که 
ندارد،  بازرگانی  بازرگانی صالحیت دریافت کارت  و 

عماًل قادر نخواهد بود این مدرک را دریافت کند اما 
دستگاه ها  این  در  مشکلی  اینکه  بدون  اگر شخصی 
بازرگانی  اتاق  و  کرد  جعل  را  مدرکی  باشد،  داشته 
و وزارت صنعت امکان تشخیص جعل شدن سند را 
نداشته باشند، کارت برای فردی که صالحیت ندارد 
صادر می شود بااین وجود، بازهم در مسیر استفاده از 
این کارت، همه دستگاه ها می توانند بر عملکرد این 

فرد نظارت تام داشته باشند.
درباره  دولت  هیات  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  اشرف 
صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالح 
شده  مقرر  مصوبه  این  اساس  بر  گفت:  واردات،  و 
ازاین پس سقف ارزش واردات برای اشخاص حقیقی 
بازرگانی جدید در  و خصوصی دریافت کننده کارت 
سال اول معادل ۵۰۰ هزار دالر و در سال دوم معادل 
جلوی  تاحدی  من  نظر  به  که  باشد  دالر  ۲میلیون 
در  کاغذی  جدیدالتاسیس  شرکت های  سوءاستفاده 

حوزه تجارت را می گیرد.
او ادامه داد: بر اساس این اصالحیه، فعاالن اقتصادی 
با موقعیت  باید محل کسب  بازرگانی،  دارنده کارت 
شناسه  دارای  استیجاری  و  ملکی  از  اعم  اداری 
اینکه  ضمن  باشند  داشته  شرکت  نام  به  رهگیری 
غیر  به  آن  واگذاری  حق  بازرگانی  کارت  دارندگان 

برای واردات را ندارند.
تعیین  ایران،  اتاق  در  مسئول  مقام  این  عقیده  به 
سقف برای میزان واردات کارت های بازرگانی جدید 
فساد  و  رانت  درگیر  که  کسانی  کار  می شود  باعث 
در  بازرگانی  کارت  دریافت  با  می خواهند  و  هستند 
را  دولت  و  دهند  انجام  سنگینی  واردات  اول  سال 
دور بزنند، مشکل شود اما درمجموع این اقدام فقط 
باعث  بلندمدت  در  و  ُمسکن عمل می کند  به عنوان 

رفع تخلفاتی ازاین دست نمی شود.
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Alice Boyes :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

منبع: HBR : آیا تا به حال شده است که در پایان 
کنید که ضرب االجل ها  کاری احساس  روز  یک 
را پشت سر گذاشته اید اما آنچه که اساسا مهم 
از  مجموعه ای  در  نداده اید؟  انجام  را  است  بوده 
 Consumer Research مجله  در  اخیرا  که  مطالعاتی 
منتشر شده است، افراد معموال انجام وظایفی را 
انتخاب کردند که ضرب االجل های بسیار کوتاهی 
وظایفی  که  مواردی  در  حتی  امر  این  داشتند؛ 
و  بودند  آسان تر  بیشتر،  زمانی  ضرب االجل  با 
مقاله  بود.  صادق  نیز  داشتند  بیشتری  پاداش 
»اثر فوریت« بیان کرده است که افراد در زندگی 

روزمره، اغلب با انتخاب هایی بین وظایف سطوح 
مختلف »فوریت« و »اهمیت« رو به رو هستند.

ــت  ــی« را اولوی ــای ذهن ــت » بایده ــه فهرس چگون
ــم؟ ــدی کنی بن

ــن اســت  ــه اســت؟ ممک ــراد چگون ــا انتخــاب اف ام
افــراد به جــای انجــام وظایــف مهــم بــا نتایــج 
بزرگ تــر، انجــام وظایــف فــوری را انتخــاب کننــد؛ 
ــف  ــتند. وظای ــوارتر هس ــم دش ــف مه ــون وظای چ
ــا  ــد ی ــری دارن ــوری و مطمئن ت ــی ف ــوری بازده ف
ــوری  ــف ف ــدا وظای ــد ابت ــراد می خواهن ــه اف اینک
ــم کار  ــف مه ــپس روی وظای ــد و س ــام دهن را انج
کننــد. تحقیــق اشــاره شــده یــک »اثــر فوریــت« را 
ــه پیگیــری وظایــف  ــی ب شناســایی می کنــد: تمایل

ــم. ــف مه ــر وظای ــدم ب ــوری مق ف

ــش  ــج آزمای ــی از پن ــج ناش ــاص، نتای ــور خ به ط
نشــان می  دهــد کــه وقتــی وظایــف غیرمهــم 
امــا بــا فوریــت ســاختگی مشــخص شــده اند 
ــت آن  ــه مهل ــد ک ــن ترفن ــا ای ــال ب ــوان مث )به عن
ــه احتمــال بیشــتری  ــراد ب ــان می رســد( اف ــه پای ب
ــا  ــی ب ــال، وظایف ــوان مث ــم )به عن ــف غیرمه وظای
ــف  ــر وظای ــدم ب ــر( را مق ــی پایین ت ــی عین بازده
ــام  ــر( انج ــی بهت ــی عین ــا بازده ــی ب ــم )وظایف مه

می دهنــد.
کــه  وظایفــی  بخواهیــد  کــه  اســت  طبیعــی 
ســامان  و  ســر  را  هســتند  ضرب االجل محــور 
ــذف  ــی ح ــای« ذهن ــت »بایده ــد و از فهرس بدهی
کنیــد. امــا پارادوکســی کــه بســیاری از افــراد بــا آن 
ــف  ــن وظای ــه معنادارتری ــت ک ــن اس ــد ای مواجه ان
مــا نســبت بــه وظایفــی کــه نســبتا مهــم نیســتند، 
ــد. برخــی  ــری ضرب االجــل دارن ــال کمت ــه احتم ب
ــوط  ــن اســت مرب ــراد ممک ــم اف ــای مه از اولویت ه

ــر باشــد: ــوارد زی ــه م ب
ــرف  ــال، ص ــوان مث ــان )به عن ــال ارز ش های ت  اعم

ــان( ــا فرزندان ت ــتر ب ــان بیش زم
 به دســت آوردن توجهــات عمومــی )دعــوت شــدن 
بــرای کار در پنل هــای تخصصــی یــا نوشــتن یــک 

) ب کتا
ــش  ــردن دان ــاال ب ــی )ب ــای اساس ــود مهارت ه بهب

ــد( ــان جدی ــک زب ــری ی ــا یادگی ــان ی آمارت
ــک آپ  ــک چ ــی ی ــزی زمان ــع )برنامه ری ــع فجای دف
ــکل  ــک پروت ــاد ی ــا ایج ــک ی ــزد پزش ــاالنه ن س

مدیریــت بحــران بــرای کســب و کارتان(
اگــر شــما مانند بیشــتر مــردم هســتید، وقتــی روی 
وظایــف کم اهمیــت و زمان محــور ماننــد رزرو اتــاق 
هتــل بــرای یــک کنفرانــس، پــاک کــردن صنــدوق 

ذخیــره ایمیل تــان یــا نوشــتن یــک خبرنامــه 
ــای  ــت اولویت ه ــن اس ــد، ممک ــه کار می کنی ماهان

مهــم فرامــوش شــوند.
ــتی از  ــن لیس ــم؟ م ــم کنی ــه می توانی ــن چ بنابرای
اســتراتژی ها و ترفندهــای عملــی را جمــع آوری 
ــن  ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــم ک ــا می دان ــرده ام ام ک
انتخاب هــا  بهتریــن  بــه  منجــر  پیشــنهادها 
نمی شــوند. هدف گــذاری بــرای رســیدن بــه کمــال 
ــه  ــراد در تل ــود اف ــث می ش ــه باع ــت ک ــزی اس چی
ــی  ــع کمال گرای ــد. در واق ــر کنن ــی گی کمال گرای
ــد یــک  ماننــد هــر ویژگــی افراطــی دیگــر، می توان
شمشــیر دولبــه باشــد. داشــتن اســتانداردهای بــاال 
ــک  ــراد کم ــه اف ــد ب ــودن می توان ــخت کوش ب و س
ــد و  ــز کنن ــا خودشــان را از ســایرین متمای ــد ت کن
ــود  ــه بهب ــد ب ــان می توان ــا طــی زم سرســختی آنه

ــد. ــک کن ــا کم ــای آنه مهارت ه
ــه  ــرس از اینک ــد و ت ــاره ش ــه اش ــی ک ــا مزایای ام
ــد شــد،  ــه خواه ــه فاجع ــتباه منجــر ب ــه اش هرگون
می توانــد افــراد را در تلــه کمال گرایــی گرفتــار 
ــتراتژی هایی  ــد اس ــما می توانی ــوض، ش ــد. در ع کن
ــج شــما را در مســیر  ــه تدری ــه ب ــد ک را اجــرا کنی

ــد داد. ــرار خواهن ــت ق درس
  وظایف مهم را برنامه ریزی کنید

برنامه ریــزی  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا 
ــث می شــود  ــان باع ــکان انجــام کارهایت ــان و م زم
ــام  ــور انج ــه مذک ــتری وظیف ــال بیش ــه احتم ــا ب ت
ــی  ــم و کارهای ــی مه ــف خیل ــورد وظای شــود. در م
کــه خیلــی وقــت بــوده از آنهــا اجتناب شــده اســت، 
اســتراتژی موردعالقــه مــن »پاکســازی ســطوح1« 
اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه یــک روز کامــل را بــه 

ــم. ــاص می ده ــان کار اختص ــا« هم »تنه

استراتژی هایی برای مدیریت زمان

چگونه فهرست » بایدهای ذهنی« 
را اولویت بندی کنیم؟)قسمت اول(
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دیدار دبیرکل گروه هشت کشور اسامی در حال توسعه )D8( با رئیس اتاق ایران

داتوکوجعفر کوشاری، دبیرکل گروه هشت کشور 
اتاق  در  حضور  با   )D۸( توسعه  حال  در  اسالمی 

ایران با غالمحسین شافعی دیدار کرد.

http://otaghiranonline.ir/picture/14395
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