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فهرستبهارستان بودجه

امین کاوئی/  دنیای اقتصاد
فصل صحبت از بودجه سال ۹۹ است. با توجه 
طبعا  گذشته،  سال  دو  اقتصادی  شرایط  به 
احتمالی  کسری  متوجه  نگرانی ها  بیشترین 
بودجه است. اگر بخواهیم آدرس اشتباه ندهیم، 
بودجه ناتراز منجر به افزایش بیشتر نقدینگی 
و در نتیجه باالتر رفتن تورم می شود. بی پرده و 
بی تعارف، تا وقتی بانک مرکزی استقالل کافی 
ندارد، اصل سرنوشت پولی و تورمی ما در همه 
سال ها، بیشتر از مسیر »بهارستان« می گذرد 

تا »میرداماد«.
این سازمان برنامه و بودجه و مجلس هستند که 
با تراز کردن بودجه عمومی کشور، از میزان رشد 

پایه پولی در سال آینده کم می کنند.
رونق  شرایط  برعکِس  داریم  انتظار  عموما   - اول 
و وفور که بی انضباطی و تعمیق اشتباهات قبلی 
سخت،  شرایط  در  می شود،  عادت  به  تبدیل 
بزنند.  سیاست گذاران دست به اصالحات اساسی 
اما در شرایطی صحبت از اصالحات ساختاری در 
از  منابع حاصل  بودجه ۹۹ می شود که همچنان 

مشاهده متن کامل

افغانستان و سوریه؛ 
دو بازار تازه صنعت برق ایران

برق  سندیکای  برق  صادرات  کمیته  رییس 
ایران گفت: حضور صنعت برق ایران در حال 
بازارهای  حتی  صادراتی  بازارهای  در  حاضر 
شاهد  دلیل  همین  به  و  شده  دشوار  سنتی 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  کاهش 

هستیم.
پیام باقری، رئیس کمیته صادرات برق سندیکای 
برق ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ 
به این سوال که رخدادهای اخیر عراق چه تأثیری 
بر همکاری های صنعت برق دو کشور داشته است، 
اظهار داشت: یک برنامه ۳ ساله با عراق در بخش 
صنعت برق داشتیم که بر اساس آن قرار بود شبکه 
برق ایران و عراق در سال نخست سنکرون شود. در 
سال دوم کاهش تلفات شبکه برق عراق و برای سال 
سوم توسعه ظرفیت های تولید در برنامه قرار داشت؛ 
در آبان ماه سال جاری شاهد سنکرون اولیه شبکه 
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برق ایران و عراق بودیم. اکنون نیز پیگیر انجام بقیه 
برنامه ها هستیم، اما طبیعتاً شرایط سیاسی عراق بر 

روند این قرارداد تأثیر گذاشته است.
وی افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده، ورود ما 
به بازارهای صادراتی سخت تر شده است. این سختی 
حتی در بازارهای سنتی ما نیز وجود دارد. طبیعتاً 
ایران از شرایط به وجود آمده در عراق متأثر می شود. 
این تأثیر را می توان در کاهش روند صادرات خدمات 

فنی و مهندسی شاهد بود.
به  صادرات  بر  را  خود  تمرکز  اینکه  بیان  با  باقری 
پی  در  ما  گفت:  ایم،  گذاشته  سوریه  و  افغانستان 
توسعه فعالیت های خود در بازارهای سنتی و جدید 
به  این سیاست سفرهایی  اجرای  به دنبال  هستیم. 
افغانستان انجام و قراردادهایی نیز امضا شد که در 
حال پیگیری هستیم. البته فضای سیاسی افغانستان 
نیز چالش هایی دارد که موجب ُکندبودن فعالیت ها 
می شود. در عین حال، سوریه، بازار مستعدی است و 

از حضور ایرانی ها نیز استقبال می کنند.
درباره  برق  سندیکای  برق  صادرات  کمیته  رئیس 
آخرین وضعیت قراردادهای این سندیکا با وزارت نیرو 
توضیح داد: بسیاری از قراردادهای ما با وزارت نیرو به 
دلیل نوسانات ارزی به چالش خورده و متوقف شده 
است، چرا که بنگاه های اقتصادی توان تأمین مالی 

اجرای این قراردادها را ندارد.
باقری درباره تأثیر تعرفه برق بر جذب سرمایه گذاران 
برای رمزارزها گفت: شیوه نامه ای که برای تعرفه برق 
این صنعت مشخص شد تا حدی ابهامات این حوزه 
را  رمزارز  ماینینگ  فعالیت  نهایت  در  و  کرد  کم  را 
به عنوان صنعت شناخت. البته این نرخ برای جذب 
شرایطی  در  خصوص  به  است.  گران  گذار  سرمایه 
مانند زمستان که در پیک مصرف برق نیستیم و با 

مازاد مصرف رو به رو هستیم.

نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان؛

سرمایه گذاری در ساخت 
نیروگاهی متوقف شده است

سرمایه  در  خصوصی  بخش  گفت:  زاده  تقی 
گذاری صنعت برق بنا به دالیل مختلفی دچار 

مشکالت اساسی شده است.

ـــف  ـــی متوق ـــاخت نیروگاه ـــذاری در س ـــرمایه گ س
ــس  ــب رئیـ ــی زاده نایـ ــنعلی تقـ ــده استحسـ شـ
ســـندیکای تولیدکننـــدگان بـــرق در گفت وگـــو 
ـــادی  ـــروه اقتص ـــرژی گ ـــاد و ان ـــگار اقتص ـــا خبرن ب
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــوان، بـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ باشـ
اینکـــه بخـــش غیـــر دولتـــی در صنعـــت بـــرق 
۲۲ میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری انجـــام داده 
اســـت گفـــت: در حـــال حاضـــر ۸۲ هـــزار مـــگاوات 
نیـــروگاه نصـــب شـــده در کشـــور داریـــم کـــه 
ــت تملـــک بخـــش  ــگاوات آن تحـ ــزار مـ ۴۱ هـ
ـــت  ـــورد اهمی ـــه م ـــا آ نچـــه ک ـــی اســـت، ام غیردولت
اســـت ایـــن اســـت کـــه بخـــش خصوصـــی در 
ـــار  ـــی دچ ـــل مختلف ـــه دالی ـــا ب ـــرق بن ـــت ب صنع

مشـــکالت اساســـی شـــده اســـت.
ـــک  ـــرق ی ـــور ب ـــرد: در کش ـــه ک ـــه اضاف او در ادام
ــت و  ــتری اسـ ــاظ مشـ ــاری از لحـ کاالی انحصـ
دولـــت بـــرق را از نیروگاه هـــای غیردولتـــی 
خریـــداری و بـــه مصرف کننـــدگان بـــه فـــروش 
ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــاند و ای می رس
ــکل  ــا مشـ ــرق را بـ ــده بـ ــی تولیدکننـ خصوصـ
مواجـــه می کنـــد ایـــن اســـت کـــه انحصـــار در 

خریـــد و مشـــتری بـــرق وجـــود دارد.
تقـــی زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وزارت نیـــرو 
ــی  ــرات ناگهانـ ــران تغییـ ــرای جبـ ــد بـ می توانـ
ارز ۳۰ درصـــد ارز حاصـــل از صـــادرات بـــرق را 
بـــرای بازپرداخـــت اقســـاط ســـرمایه گذاری کـــه 
تســـهیالت خـــود را از صنـــدوق توســـعه ملـــی 
ــت:  ــد گفـ ــاص دهـ ــد اختصـ ــت کرد ه انـ دریافـ
برخـــی از ســـرمایه گذاران در ســـال ۹۳ بالـــغ 
ــعه  ــدوق توسـ ــورو از صنـ ــون یـ ــر ۲۵۰ میلیـ بـ
ــاال  ــد و حـ ــت کرد ه انـ ــهیالت دریافـ ــی تسـ ملـ
ـــت  ـــی اس ـــا ریال ـــد آن ه ـــه درآم ـــل اینک ـــه دلی ب

در بـــاز پرداخـــت اقســـاط بـــا مشـــکل مواجـــه 
شـــده اند.

نایـــب رئیـــس ســـندیکای تولیدکننـــدگان بـــرق 
ـــت  ـــه ای اس ـــه گون ـــور ب ـــاد کش ـــه کرد:اقتص اضاف
کـــه هـــر چنـــد ســـال یکبـــار نوســـانات نـــرخ 
ــه  ــا بـ ــن مـ ــد بنابرایـ ــور رخ می دهـ ارز در کشـ
دنبـــال راهکار هایـــی بـــرای مرتفـــع شـــدن 
ایـــن موضـــوع بـــرای صنعـــت بـــرق و صنعـــت 
نیروگاهـــی هســـتیم در دولـــت هـــای گذشـــته 
ـــرخ  ـــم ن ـــت دوازده ـــر و در دول ـــه براب ـــرخ ارز س ن
ارز چهـــار برابـــر رشـــد داشـــت و ایـــن باعـــث 
ــش  ــط بخـ ــا توسـ ــر بارگذاری هـ ــا سـ ــد تـ شـ
ــا  ــی بـ ــرق و نیروگاهـ ــت بـ ــی در صنعـ خصوصـ

مشـــکل مواجـــه شـــود.
ـــده  ـــود آم ـــکالت بوج ـــرد: مش ـــه ک ـــی زاده اضاف تق
ـــرمایه گذاری  ـــا س ـــث شـــده ت ـــرق باع ـــت ب در صنع
ـــی  ـــرق و نیروگاه ـــت ب ـــی در صنع ـــش خصوص بخ
از یـــک ســـال گذشـــته کمرنـــگ شـــود و بـــه 
ـــد  ـــروگاه جدی ـــته نی ـــال گذش ـــک س ـــه ای در ی گون

ـــت. ـــده اس ـــداث نش ـــه اح ـــروع ب ش
ــد  ــا می توانـ ــر از راهکار هـ ــی دیگـ او گفـــت: یکـ
تامیـــن مابه التفـــاوت نـــرخ ارز رســـمی بـــا 
نرخ هـــای نیمایـــی بـــرای اقتصـــاد معـــوق و 

ــد. ــی باشـ ــد تضمینـ ــای خریـ ــالح نرخ هـ اصـ
نایـــب رئیـــس ســـندیکای تولیدکننـــدگان بـــرق 
ـــارد  ـــک میلی ـــال ی ـــرو در س ـــرد: وزارت نی ـــان ک بی
دالر در ازای صـــادرات بـــرق درآمـــد کســـب 
اختصـــاص  بـــا  می توانـــد  پـــس  می کنـــد 
ــای  ــه نیروگاه هـ ــرق بـ ــادرات بـ ــدی از صـ درصـ
ــا  بخـــش خصوصـــی کمـــک خوبـــی بـــه آن هـ

کنـــد.
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فراخوان نمایشگاه انرژی کیش 
و تخصیص فضای اختصاصی به 

اعضا در پاویون سندیکا
کیش  انرژی  بینالمللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
طبق روال هرساله طی روزهای 30 دیماه الی 3 
بهمن ماه سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد 

کیش با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت 
گـاز،  ملی  شرکـت  نفت،  ملی  شرکت  نفت، 
شرکت ملـی صنایع پتروشیمی، شرکت ملـی 
پخش فرآوردههـای نفت و تشکلهای حوزه نفت 
و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز 
برگزار خواهد  بینالمللی کیش  نمایشگاههـای 

شد. 
شـرکتهای  و  کارفرمایـان  حضـور  بـه  عنایـت  بـا 
و  بـرق  و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  حـوزه  معتبـر 
انجـام  برنامه ریزی هـای  ایـن رویـداد و  انـرژی در 
شـده برای بازدیـد مدیران ارشـد و دسـتاندرکاران 
وزارتخانههـای مرتبط و همچنیـن مدیران تدارکات 
شـرکت های باالدسـتی و سـرمایه گذاران مرتبـط، 
سـندیکا هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضور 
آورده  بعمـل  را  نمایشـگاه  در  عضـو  شـرکت های 
اسـت و امکان حضـور اعضا در غرفههای اسـتاندارد 
مسـتقل ۱۵ متـری در پاویون سـندیکا بـا هزینه ۲ 

میلیـون تومـان فراهم شـده اسـت.
صـورت  در  میشـود   دعـوت  محتـرم  اعضـای  از 
بـه  فـرم ذیـل  ارسـال  و  تکمیـل  بـا  عالقمنـدی، 
شـماره فکـس 66۹۴۴۹67 مراتـب آمادگی خود را 
برای حضـور در شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
انـرژی کیـش بـه سـندیکا اعـالم و بـرای کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـا 
آقـای   ۰۹۱۲۲۳۵۰۹۱۵  ( همـراه  تلفـن  شـماره 
سـندیکا  نمایشـگاه های  امـور  یـا  و  فتح الـه گل( 
شـماره تلفـن ۳-66۵7۰۹۳۰ داخلـی ۱۱۳ )خانـم 

باقرپـور( تمـاس حاصـل فرماینـد.
مسـاحت  بـا  امـکان حضـور  اسـت  ذکـر  )شـایان 
بیشـتر و یـا حضـور در غرفـه مسـتقل نیـز بـرای 
اعضـای سـندیکا بـا ۱۵ درصـد تخفیـف هماهنـگ 

شـده اسـت(.

صنعت برق آماده تامین نیازهای جدید برقی است
فصل اقتصاد - سخنگوی صنعت برق با اشاره به تالش برای برقی کردن موتورسیکلت ها، گفت: صنعت 

برق آماده تامین نیاز های جدید برقی است.
»مصطفی رجبی مشهدی« روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا افزود: تنها حدود ۲۰۰ تا 
۳۰۰ ساعت محدودیت تامین برق در ماه های گرم سال وجود دارد که با مدیریت مصرف، این محدودیت 

ها کاهش خواهد یافت .
وی ادامه داد: تامین برق در سایر اوقات هیچ محدودیتی ندارد، عالوه بر آن صنعت برق می تواند نیازهای 

جدید برق را تامین کند.
سخنگوی صنعت برق، برقی کردن موتور سیکلت ها را اقدام مناسبی ارزیابی کرد و گفت: این موضوع به 
بهبود هوای کالن شهرها کمک خواهد کرد و بر این اساس آمادگی وجود دارد تا تامین برق ایستگاه های 

شارژ انجام شود.
سه هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد

معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر، به دستاوردهای اعمال مدیریت مصرف در پیک تابستان امسال 
اشاره و خاطرنشان کرد: سه هزار و ۲۵۰ مگاوات نیروگاه جدید از پیک مصرف سال گذشته تا پیک امسال 

اضافه شد.
وی، از ثبت رکورد سه هزار و ۸7۴ مگاواتی با اعمال مدیریت مصرف خبر داد.

رجبی مشهدی گفت: امسال و در پیک مصرف ۲۰۰ هزار تفاهنامه با مشترکان صنعتی، کشاورزی و سایرین 
برای اعمال مدیریت مصرف امضا شد.
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راه ترقی- حسین حسینیان در نشست خبری 
درباره چهاردهمین همایش بین المللی حفاظت 
و اتوماسیون در سیستم قدرت افزود: اگر بتوانیم 
در بخش نرم افزاری و سخت افزاری صنعت برق 
نیازهای داخلی،  تامین  بر  به روز شویم، عالوه 
اروپایی و آمریکایی  با شرکت های  توان رقابت 

نیز افزایش می یابد.
امیرکبیر  دنشگاه  برق  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
با گله مندی از اینکه هنوز ارتباط قوی بین صنعت 
و دانشگاه ها شکل نگرفته است، تصریح کرد: وقتی 
ایرانی  پژوهشگران  و  محققان  مقاالت  و  ایده ها  از 
حمایت نشود، این ایده ها ممکن است به کشورهای 
خارجی رفته و تبدیل به دستاورد و محصولی برای 

آنها شود. 
و  صنعت  ارتباط  البته  داشت:  اظهار  حسینیان  
دانشگاه در کشور نسبت به گذشته شرایط بهتری 
دارد و رشته های مهندسی برق دانشگاه ها نسبت 

به سایر نهادها و سازمان ها در این خصوص پیشرو 
هستند.

حفاظت  همایش  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  گفت:  قدرت  سیستم  در  اتوماسیون  و 
تحریم ها، تبدیل تجهیزات خارجی به داخلی توسط 
از  صنعت برق که پیشرو دیگر صنایع کشور است 
در  صنعت  این  تا  است  همایش  این  اهداف  جمله 

برابر کشورهای خارجی به بی نیازی برسد.
همایش های  اینگونه  برگزاری  افزود:  حسینیان 
تخصصی در کشور با این هدف بوده است تا همراه 
بومی  زمینه  بتوان  دانشگاهیان  و  صنایع  حضور  با 
سازی تجهیزات برق و رساندن ایده ها به محصول 
و تقویت بیشتر ارتباط بخش صنعت با دانشگاه را 

فراهم کرد.
اتوماسیون در  المللی حفاظت و  دبیر همایش بین 
سیستم قدرت با اشاره به استقبال ۲۲ نهاد دولتی 
و خصوصی از حضور در این همایش گفت: از این 
تعداد ۲ شرکت دانش بنیان هستند و ۱۴۵ مقاله 

نیز به همایش ارسال شد که از این تعداد ۳۰ مقاله 
پوستر  صورت  به  مقاله   ۱۳ و  حضوری  صورت  به 

ارائه می شود.
نیز  تخصصی  کارگاه های  داد:  ادامه  حسینیان 
در  علمی  دانش  افزایش  هدف  با  همایش  این  در 
راه  نیروگاه ها،  ساخت  به  کمک  و  مصرف  بخش 
اندازی سیستم های هوشمند در بخش اتوماسیون، 
به  کمک  مصرف،  بخش  در  ایده ها  پیاده سازی 
در  برق  داخلی  تجهیزات  شدن  روز  به  و  ساخت 

همکاری بخش صنعت با دانشگاه برگزار می شود.
ارتباط دانشگاه و صنعت پررنگ تر شده است

المللی  ابیانه رئیس همایش بین  حسین عسکریان 
گفت:  قدرت  سیستم  در  اتوماسیون  و  حفاظت 
ارتباط صنعت با دانشگاه نسبت به گذشته پررنگ 
شده و برگزاری این همایش و نمایشگاه  جانبی آن 
دانش  شرکت های  همکاری  و  همیاری  افزایش  به 
بنیان با صنعت و دانشگاه می تواند کمک شایانی 

کند.
اظهار  همایش  این  برگزاری  خصوص  در  وی 
حفاظت  المللی  بین  همایش  چهاردهمین  داشت: 
تا  است  فرصتی،  قدرت  سیستم  در  اتوماسیون  و 
ارتباط صنعت با دانشگاه ها بیشتر شده و از آخرین 

ایده ها برای رسیدن به محصول نیز رونمایی شود.
گفت:  امیرکبیر  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
و  حفاظت  المللی  بین  همایش  چهاردهمین 
اتوماسیون در سیستم قدرت فرصتی است تا ارتباط 
صنعت با دانشگاه ها بیشتر شده و از آخرین ایده ها 

برای رسیدن به محصول رونمایی شود.   
بین  بزرگ  استاد  دو  تحریم ها،  رغم  به  گفت:  وی 
از کشورهای سوئد و چین در این همایش  المللی 
حضور دارند و در کارگاه های تخصصی نقش مهمی 
برای کمک به افزایش سطح دانش شرکت کننده ها 

ایفا می کنند.
اتوماسیون  و  حفاظت  المللی  بین  همایش  رئیس 
اظهار داشت: ساخت تجهیزات  در سیستم قدرت، 
به کشورهای  آن  و صادرات  برق  با صنعت  مرتبط 
تا به  از دل همین همایش ها بیرون آمده  همسایه 

سمت بومی سازی تجهیزات برق پیش رویم.
در  همیشه  قدرت  گرایش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دیگر  سرآمد  امیرکبیر  دانشگاه  برق  دانشکده 
 7۰ حدود  افزود:  است،  بوده  کشور  دانشگاه های 
امیرکبیر  دانشگاه  برق  دانشکده  مهندسان  درصد 
استاد تمام هستند تا این دانشکده قطب مهندسی 

برق کشور محسوب شود.
عسکریان در خصوص قراردادهایی که این دانشکده 
است،  کرده  امضا  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  با 
گفت: کیفیت توان برق قدرت، نرم افزار بازار برق، 
در  مشاوره  قوی،  فشار  برق  عایق ها  هارمونیک، 
بخش صنعت، بهره برداری از  انرژی های نو، ساخت 
و تجهیز روشنایی در خیابان ها، تحلیل شبکه های 
و  توافق نامه  جمله  از  ولتاژ  دستگاه های  و  قدرت 
صنعت  بخش  با  دانشکده  شده  امضا  قراردادهای 

بوده که به مرحله اجرا نیز رسیده است.
المللی  بین  همایش  چهاردهمین  مورد  در  وی 
قرار  که  قدرت  سیستم  در  اتوماسیون  و  حفاظت 
شود  برگزار  ماه  دی   ۱۱ و   ۱۰ روزهای  در  است 
این همایش مقاالت، میزگرد  اظهار داشت: در  نیز 
با  آموزشی  های  کارگاه  اتوماسیون،  در  تخصصی 

موضوع اتوماسیون و حفاظت برگزار می شود.
برگزاری  داد:  ادامه  چهاردهم  همایش  رئیس 
نمایشگاه با حضور شرکت های دانش بنیان و حدود 
۴۵۰ نماینده صنعتی که آخرین دستاوردها خود را 
این  ای  برنامه های حاشیه  از جمله  ارائه می دهند، 

همایش است.

صنعت برق ایران توان رقابت با کشورهای اروپایی و آمریکایی را دارد
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عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد

ممنوعیت واردات 1۷ قلم کاال 
جدید نیست

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت 
صادرات 1۷ قلم کاال ی ایرانی به عراق منتشر شد

ممنوعیت  بر  مبنی  خبری  گذشته  روزهای  طی 
صادرات ۱7 قلم کاال ی ایرانی  به عراق منتشر شد 
به طوری که مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت 
کشاورز،  عباس  به  ای  نامه  در  کشاورزی  جهاد 
توسعه  معاون  کشاورزی،  جهاد  وزارت  سرپرست 
باغبانی  امور  بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاون 
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد  عراق واردات ۱7 
محصول زراعی و باغی شامل  »گوجه فرنگی، خیار، 
ذرت،  کاهو،  کنار،  هویج،  بادنجان،  سیب زمینی، 
کلم،  گل  کدو،  پیاز،  سیر،  خربزه،  هندوانه،  خرما، 
کرده  ممنوع  خودکفایی  دلیل  به  را  کلم«  و  انار 
از  یکی  سراغ  به  موضوع  این  پیگیری  برای  است. 
صادرکنندگان فعال در بازار عراق رفتیم تا از او در 
علی شریعتی،  مطلع شویم.  این خبر  مورد صحت 
درباره  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
عراق  به  صادراتی  کاالی  قلم   ۱7 این  ممنوعیت 
دارد  وجود  نامه  این  در  که  ای  نکته  کرد:   عنوان 
این است که ممنوعیت جدیدی برای کاالی ایرانی 
از سوی دولت عراق اعمال نشده است، بلکه بحث 
تداوم ممنوعیت است که به واسطه خودکفایی عراق 
در این محصوالت آن هم در اقالم کشاورزی صورت 

گرفته است.
 به گفته این فعال اقتصادی، در این زمینه اطالع 
رسانی درستی از سوی برخی خبرگزاری ها صورت 
نگرفته و اینگونه استنباط شده که ۱7 قلم کاالی 
صادراتی به تازگی با ممنوعیت ورود به خاک عراق 
موضوع  این  که  است  درحالی  این  شدند.  مواجه 
راستای  در  نداردو  ایرانی   محصوالت  به  ربطی 
کشاورزان  از  عراق  دولت  حمایتی  های  سیاست 
این محصوالت  آنها در  به دلیل خودکفایی  خود و 
شریعتی،  اظهارات  براساس  است.  گرفته  صورت 
هیچ ممنوعیت جدیدی از سوی دولت عراق وضع 

نشده است و در نامه ارسالی دفتر جهاد کشاورزی، 
 ۱7 محصوالت  مورد  در  ممنوعیت  تمدید  بحث 
گانه کشاورزی اعمال شده  است؛ چراکه این اقالم 
عراق  حمایتی  طرح  در  است  یکسال  به  نزدیک 
از  است.  شده  اعالم  ممنوع  آن  ورود  و  قرارگرفته 
طرفی،  اعمال آن فقط برای صادرکنندگان ایرانی 
نبوده وهمه کشورهای صادرکننده به عراق مشمول 

این ممنوعیت هستند.
او در ادامه افزود: به طور نمونه کشور عراق در تولید 
»انار« نه تنها به خودکفایی رسیده، بلکه به صادرات 
هم روی آورده و قرار است این محصول خود را  به 
اروپا نیز صادر کند.  براساس گفته های این فعال 
اینگونه  توان  نمی  را  ها  ممنوعیت  این  اقتصادی، 
قلمداد کرد که کاالی ایرانی در مرزهای عراق دچار 

مشکل ممنوعیت ورود مواجه شده اند.
در  فعال  صادرکنندگان  که  کرد  عنوان  شریعتی 
بازار عراق نسبت  به این موضوع که فعال ۱7 قلم 
کاالی صادراتی با محدودیت صادرات روبرو هستند 

،آگاهی داشته اند.
این  به  پاسخ  و  در  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
پرسش که وضعیت صادرات کشور را طی ماه های 
آتی چگونه رقم خواهد خورد؟ عنوان کرد: تا زمانی 
که تحریم ها به قوت خود باقی است و در سیاست 
شرایط  ندهد،  رخ  خاصی  تغییر  کشور  خارجی 
صادراتی کشور انقباضی خواهد بود. به گفته او، با 
بر  بحرانی سیاسی حاکم  به وضعیت شرایط  توجه 
عمده  بازار  دو  که  افغانستان«  و  »عراق  کشور  دو 
کاهش  روند  روند،  می  شمار  به  ایران  صادراتی 
در  دیگر،  سوی  از  شود.  می  بینی  پیش  صادرات 
روند تعامل با دنیا نیز کار خاصی صورت نگرفته که 
حاال انتظار داشته باشیم، صادرات کشور بر سیبل 

رونق قرار بگیرد.

فراخوان ثبت نام در هفدهمین 
جشنواره »تولید ملی-افتخار 

ملی«
هفدهمین جشنواره »تولید ملی-افتخار ملی« مانند 
مقام های  سخنرانی  و  حضور  با  گذشته  سال های 
عالی رتبه همراه با تقدیر از مدیران واحدهای برتر 
صنعتی و تولیدی کشور، ۲۸ بهمن ماه سال جاری 
و  صدا  سازمان  بین المللی  همایش های  مرکز  در 

سیما برگزار می شود.
فرم های  باید  عالقمندان  و  متقاضی  واحدهای 
به  ایران  خانه  سایت  وب  از  را  ارزیابی  و  ثبت نام 
از  پس  و  دریافت   www.iranhim.ir نشانی 
دبیرخانه  به   ۹۸/۱۰/۳۰ تاریخ  تا  حداکثر  تکمیل، 

مرکزی ارسال کنند.
کلیه متقاضیان ملزم به تکمیل سه فرم شامل فرم 
پرسشنامه  و  ثبت نام  مراحل  و  عمومی  اطالعات 
با توجه به نوع فعالیت خود  مشخصات متقاضی و 
تولیدی صنعتی،  واحد  فرم های پرسشنامه  از  یکی 
یا پرسشنامه  بردار معدنی و  پرسشنامه واحد بهره 
مونتاژ  و  و طراحی  و مهندسی  فنی  واحد خدمات 

هستند.
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تهاتر و مبادله با پول ملی 
راهکار توسعه روابط ایران و 

قزاقستان
همت  به  که  قزاقستان  اقتصاد  روز  مراسم  در 
شد،  برگزار  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت 
برای  قزاقستان  ظرفیت های  و  توانمندی ها 

سرمایه گذاری
در مراسم روز اقتصاد قزاقستان که به همت معاونت 
و  توانمندی ها  شد،  برگزار  ایران  اتاق  بین الملل 
ظرفیت های قزاقستان برای سرمایه گذاری و تجارت 
و توسعه روابط اقتصادی به کشورهای عضو اوراسیا بر 
اساس توافقات صورت گرفته، تشریح شد. قزاقستان 
منطقه  در  که  است  بزرگی  کشورهای  جمله  از 

با دو کشور مهم آسیا )روسیه  و  قرار دارد  اوراسیا 
و چین( هم مرز است. ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در 
این کشور فعال هستند که هرکدام از آنها متناسب 
با شرایط جغرافیایی برای سرمایه گذاری انواع کاال 
اساس  بر  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  خدمات  و 
در  قزاقستان  سفیر  ارازبار«،  »اسخت  اظهارات 
از زمان استقالل  تهران، طی ۲۸ سال گذشته که 
این  اتحاد جماهیر شوروی می گذرد،  از  این کشور 
توسعه  راستای  در  جدی  گام های  توانسته  کشور 
مالی  ماه گذشته مرکز  بردارد. طی چند  اقتصادی 
آغاز  را  خود  کار  قزاقستان  در  اوراسیا  بین المللی 
ترکی،  شرکت های  از  توجهی  قابل  تعداد  و  کرده 
از  و  شده  مرکز  این  وارد  چینی  و  روسی  عربی، 
ادامه داد: مرکز  خدمات آن استفاده می کنند. وی 
مالی بین المللی اوراسیا مانند دیگر مراکزی که در 
چند نقطه دیگر دنیا از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، 
بین المللی  قوانین  اساس  بر  هستند  دبی  و  لندن 
بریتانیا فعالیت کرده و اگر شرکت های فعال در آن 
طبق  دادگاه  در  آنها  پرونده  شوند،  اختالفی  دچار 
همین قوانین بین المللی قضاوت خواهد شد و قوانین 
داخلی قزاقستان مالک عمل قرار نمی گیرد. ارازبار 
به معافیت های مالیاتی که در مناطق ویژه اقتصادی 
اجرایی  برای جذب سرمایه های خارجی  قزاقستان 
درآمد،  بر  مالیات  کرد:  تصریح  و  اشاره  می شود، 
شرکت هایی  دارایی  بر  مالیات  و  زمین  بر  مالیات 
بوده  این مناطق سرمایه گذاری کنند، صفر  که در 
و می توانند از زیرساخت های موجود در این مناطق 
استفاده کنند. همچنین سرمایه گذاران قادرند بعد 
از ثبت شرکت در قزاقستان، اقدام به خرید زمین 
در این کشور کنند. سفیر قزاقستان، رشد اقتصادی 
این کشور در ۱۱ ماه گذشته را ۴ درصد عنوان و 
سطح  میالدی  جدید  سال  در  که  کرد  پیش بینی 

وی  کند.  پیدا  افزایش  کشور  این  اقتصادی  رشد 
رفاه  صندوق  در  موجود  ارزی  ذخایر  به  همچنین 
را در حدود  و آن  اشاره  قزاقستان  بانک مرکزی  و 
۱۰۰ میلیارد دالر دانست که برای جمعیتی بالغ بر 
۱۸ میلیون نفر، رقم قابل توجهی است. او همچنین 
به امضای تفاهم بین ایران و اتحادیه اوراسیا برای 
حضور در این اتحادیه اشاره و یادآور شد: اتحادیه 
اوراسیا ۵ عضو دارد و به تازگی ازبکستان که از دیگر 
کشورهای استقالل یافته و قدرتمند در منطقه است، 
عالقه خود را برای عضویت در اتحادیه اوراسیا اعالم 
کرده است. از طرف دیگر کشورهایی مانند ترکیه، 
چین، هند، اندونزی، سنگاپور و مصر نیز مانند ایران 

خواستار امضای تفاهم نامه با این اتحادیه هستند.
به باور ارازبار حضور این کشورها در اتحادیه اوراسیا 
سرمایه گذاری  و  تجاری  روابط  توسعه  به  می تواند 
این کشورها با منطقه اوراسیا کمک کند کمااینکه 
در ارتباط با ایران توانستیم به توافقاتی برای کاهش 
تعرفه های تجاری و حتی در حد صفر برای بخش 
کشاورزی،  و  صنعتی  کاالهای  از  توجهی  قابل 
برسیم. وی ادامه داد: بر اساس این توافق ۸6۴ قلم 
این  از  صفر  حد  در  یا  یافته  کاهش  تعرفه  با  کاال 
۵ کشور )قزاقستان، قرقیزستان، بالروس، روسیه و 
بین  این  از  که  می شود  صادر  ایران  به  ارمنستان( 
است.  کشاورزی  کاال،   ۲6۲ و  صنعتی  کاال،   6۰۲
همچنین ۵۰۲ قلم کاال با تعرفه کاهش یافته یا در 
حد صفر از ایران به این ۵ کشور صادر می شود که 
۳76 قلم آن صنعتی و ۱۲6 قلم، کاالی کشاورزی 
اتاق  بین الملل  معاون  کرباسی،  محمدرضا  هستند. 
مناسبات  تقویت سطح  اهمیت  مورد  در  نیز  ایران 
از  بهره گیری  و  قزاقستان  و  ایران  بین  اقتصادی 
ظرفیت ایجاد شده و توافقات بین اتحادیه اوراسیا 
و  نقل  به  مربوط  مشکالت  رفع  گفت:  ایران  و 

ایران،  بر  تحریمی حاکم  در شرایط  پولی  انتقاالت 
ویژه در حوزه  به  زیرساخت های حمل ونقلی  ایجاد 
کشتیرانی و افزایش سطح شناخت از بازار، سالیق و 
استانداردهای هر دو کشور از جمله مواردی هستند 
که توجه به آنها می تواند به بهبود مناسبات بین دو 
کشور منجر شود. وی همچنین به سوابق همکاری 
شرکت های ایرانی در حوزه خدمات فنی-  مهندسی 
در قزاقستان اشاره و تصریح کرد: این همکاری ها در 
سطح بسیار خوبی انجام شد و می تواند در توسعه 
اتاق  بین الملل  معاون  اعتقاد  به  باشد.  موثر  روابط 
ملی  پول  حتی  و  تهاتر  مکانیزم  از  استفاده  ایران، 
خواهد  موثر  اقتصادی  روابط  رشد  در  کشور  دو 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کرباسی  بود. 
علمی  همکاری های  صنعتی،  کاالهای  صادرات 
به  را  سالمت  گردشگری  و  گردشگری  توسعه  و 
ایران  بین  برای همکاری  مناسب  عنوان حوزه های 
اتاق  رییس  عابدی،  امیر  کرد.  معرفی  قزاقستان  و 
از ظرفیت های  ایران و قزاقستان شناخت  مشترک 
موجود در کشورهای هدف را مورد تأکید قرار داد 
و با اشاره به پتانسیل های قزاقستان، سرمایه گذاری 
احداث  دام پروری،  فراسرزمینی،  کشت  حوزه  در 
و  حالل  غذایی  مواد  تولید  کشتارگاه،  گلخانه، 
به  فعاالن عالقه مندان  به  را  معدنی  مواد  استخراج 
حضور در این کشور پیشنهاد داد. بر اساس اظهارات 
او در حال حاضر ترکیه و چین رقبای اصلی ایران 
اقتصادی همچنین  فعال  این  بازار هستند.  این  در 
به  از عالقه مندی تجار و سرمایه گذاران قزاقستانی 
از  جنوبی  شهرهای  ویژه  به  ایران  بازار  در  حضور 
جمله چابهار، قشم و کیش سخن گفت. وی ادامه 
ایران  در  به حضور  آنها  تشویق  و  برای جذب  داد: 
باید سیاست های ویژه ای را اتخاذ و شرایط را برای 

آن تسهیل کرد.
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علت افزایش فساد علی رغم 
جریمه های سنگین

باعث  اقتصاد  در  دولت  حد  از  بیش  حضور 
مشکالت زیادی در بخش های مختلف شده است.

حضور بیش از حد دولت در اقتصاد باعث مشکالت 
که  زمانی  است.  شده  مختلف  بخش های  در  زیادی 
یک نهاد مانند دولت اتمسفر اقتصادی کشور را تعیین 
می کند و در مقابل خودش هم در اقتصاد حضور دارد 
اقتصاد  از  بخشی  برای  رانت  که  بود  طبیعی خواهد 
پدیدآید. در بعضی کشورها الگوی اقتصاد آزاد با حداقل 
دخالت آزاد در دستور کار است که این روش علی رغم 
مشکالت، احتمال دریافت رانت را به حداقل می رساند. 
اما در کشورهایی که دولت حضور پررنگی در اقتصاد 
دارد همیشه احتمال وقوع رانت وجود خواهد داشت. 
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که در این ساختار 
باید سیستم های مقابله با رانت هم در نظر گرفته شود 
اما مساله این است که تجربه نشان داده است علی رغم 

تمام تالش ها باز هم مشکالت به شکل فعلی وجود 
خواهد داشت.

علت ایجاد فساد را دریابیم
در همین رابطه غالمحسین شافعی، رییس اتاق ایران 
معتقد است: در جریان برخورد با پدیده فساد، از یک سو 
باید در کنار پرداختن به معلول فساد، به علت ایجاد آن 
نیز پرداخته شود و از سوی دیگر باید هزینه و بهای 
ارتکاب فساد به قدری افزایش یابد که انجام آن صرفه 
نداشته باشد در غیر این صورت، تا زمانی که هزینه 
فساد گزاف نباشد، همچنان این پدیده بازتولید می شود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
ایران گفت: در برخورد با پدیده فساد، عادت شده که 
به معلول ها بپردازیم و از علت ها غفلت کنیم. اگرچه 
مبارزه با »فاسد« ریسک پذیری »فساد« را باال می برد؛ 
اما چنانچه با زمینه ها و ریشه های آن برخورد نشود، 

نمی توانیم جلوی مفاسد را بگیریم.
وقتی فساد سود دارد

غالمحسین شافعی با اشاره به خطر بازتولید »فساد« 
به واسطه بی توجهی به ریشه ها و علل ایجاد آن، افزود: 
اگر بهای فساد گزاف نباشد، عده ای برای ارتکاب به آن، 
مخاطراتش را نیز به جان می خرند؛ اما اگر سودی در 
فساد یا حتی پدیده های دیگری همچون قاچاق نباشد؛ 

دیگر کسی منفعتی در ارتکاب آنها نمی بیند.
به ریشه های فسادانگیز در  تا زمانی که  او،  به گفته 
جامعه بی توجه باشیم، در هر مبارزه ای علیه آن، ناکام 
خواهیم ماند. شافعی ادامه داد: شکافی که چند نرخی 
بودن ارز ایجاد کرد، یکی از آن زمینه های مساعد برای 
ارتکاب تخلف بود و یکی از مصادیق آن را در کارت های 
بازرگانی اجاره ای دیدیم؛ اما در برخورد با این پدیده نیز 

باز هم سراغ از عوامل دیگر گرفته شد.
رییس اتاق ایران افزود: چه بسا که قسمتی از تخلفات و 
مسیرهای ارتکاب آن برای بخشی از جامعه شفاف است؛ 

اما در برخورد با آن گامی برداشته نمی شود. تأکید ما 
در اتاق بازرگانی بر آن است که عالوه بر مطالبه گری 
در راستای مقابله با چنین مسائلی، خود نیز زمینه های 
احتمالی را شناسایی کرده و به قواره ظرفیت هایمان با 
آنها برخورد کنیم. شافعی اظهار کرد: متأسفانه اندک 
تعدادی که در مسیرهای سوداگرانه گام برمی دارند و 
قانون شکنی می کنند؛ گاه نگرش ها را نسبت به فعالیت 
اقتصادی دیگر تجار و تولیدکنندگانی که فعالیت سالم 
و شفاف دارند، منفی می سازند و تبعاتی را رقم می زنند 

که دامن گیر همه می شود.
شافعی با اشاره به بررسی های کارشناسی انجام شده 
تصریح کرد: فساد می تواند از یک تا هشت درصد بر 
رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. از سویی درست 
است که مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسک پذیری 
فساد را افزایش می دهد، اما اگر به جای مبارزه با فساد 
تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد 
داشت. رییس پارلمان بخش خصوصی، مشکل اساسی 
اجتماعی  از دست دادن سرمایه های  را  ایران  جامعه 
عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بروز فساد همین 
از دست رفتن سرمایه های اجتماعی است. بدون شک، 
این شیوه به تدریج تبدیل به تجمل گرایی خواهد شد و 
خطرناک تر از همه این مسائل، تبدیل تجمل گرایی به 
قاعده عمومی و اجتماعی و در نهایت بروز فقر احساسی 
بر جامعه است؛ فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر 
خواهد بود و الزم است به موقع مانع رشد آن در بین 

مردم شد.
 بخش خصوصی واقعی قربانی فساد

مشکل اصلی در جایی آغاز می شود که برخالف تصور 
بسیاری که بخش خصوصی را به نوعی رانت خوار و 
عامل فساد می دانند خود بخش خصوصی بیشترین 
آسیب را از بحث فساد دریافت می کند. بررسی های 
توسعه  مانع  اصلی ترین  فساد  می دهد  نشان  جهانی 

کشورهاست و ساالنه ۱,۲ تریلیون دالر ضرر به اقتصاد 
دنیا وارد می کند. در همین رابطه مسعود خوانساری 
رییس اتاق تهران می گوید نخستین قربانی فساد بخش 
خصوصی است. او ادامه داد: هر چه اقتصاد شفاف تر 
باشد، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بیشتر رشد 
 می کنند. در محیط آلوده، علف هرز رشد  می کند نه 
اتاق  رسالت  افزود:  تهران  اتاق  رییس  مفید.  گیاهان 
بازرگانی تهران گفتمان سازی صرف در حوزه مبارزه 
با فساد نیست؛ چه آنکه در ۱۳۵ سال پیش انجمن 
وکالی تجار برای مبارزه با فساد در عصر بی قانونی شکل 
گرفت. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به 
تاثیرپذیری سرمایه گذاری از فساد اشاره کرد و گفت: 
با وجود فساد  و خارجی  رشد سرمایه گذاری داخلی 
چندان میسر نخواهد بود. به نحوی که سرمایه گذاری 
خارجی در فضای فسادآلود با مشکل مواجه  می شود و 
در عین حال، سرمایه گذاری داخلی نیز به دلیل عدم 

شفافیت و تبعیض دچار مشکل شده است.
مشکالتی در بحث فساد

را  ساختارها  تمام  نمی توان  فساد  بحث  در  مطمئنا 
تغییر داد و برای مثال دخالت دولت را در کوتاه مدت 
در اقتصاد کم کرد. اما هرچقدر شفافیت اقتصاد بیشتر 
باشد می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی شود. برای 
مثال مهم ترین دغدغه ای که امروز باعث فساد در اقتصاد 
می شود عدم ثبات تصمیمات و بخشنامه ها است. اگر در 
تعیین قوانین و بخشنامه ها ثبات الزم وجود داشته باشد 
و یک شبه آیین نامه ها و مقررات تغییر نکنند طبیعتا 
نمی توان برای عده ای خاص رانت ایجاد کرد. روش های 
معمول ایجاد رانت قابل شناسایی هستند و به همین 
دلیل در صورت عزم جدی در مقابله با رانت می توان از 
این موضوع جلوگیری کرد اما اگر قوانین و مقررات به 
صورت سریع دستخوش تغییر شوند، پیش از شناسایی 
مسیرهای رانتی، فساد زیادی در کشور رخ خواهد داد.
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درباره  همواره  بانک ها،  از جمله  مالی  نهادهای 
ظرفیت های خود در حوزه مبارزه با تهدیدهای 
امنیتی نگران بوده اند. نهادهای یاد شده به دلیل 
در اختیار داشتن میزان بسیار باالی داده حساس 
بسیار  هدفی  خود  عملیات های  و  مشتریان  از 
جذاب برای حمالت سایبری هستند. نهادهای 
مالی بر حجم سرمایه گذاری های خود برای باال 
افزوده اند و در این میان  بردن امنیت سایبری 
نقش مدیر ارشد اطالعات هر روز اهمیت باالتری 
را  فناوری  از دیگران  بهتر  او  زیرا  پیدا می کند 
می شناسد. همچنین نهادهای یاد شده به تدریج 
به این درک رسیده اند که مدیر ارشد اطالعات 
دارد  اختیار  در  که  اطالعاتی  و  دانش  لحاظ  از 
باید نقشی بزرگ در تدوین سیاست های امنیت 

اطالعات بازی کند.
صنعت  مختلف  بخش های  در  دیجیتال  فناوری 
در  بانک ها  است.  پیشرفت  حال  در  بانکداری 
اینترنتی  خدمات  و  موبایل  خدمات  ارائه  حوزه 
تقاضای  به  تا  می کنند  عظیم  سرمایه گذاری های 
در  پیشرفت  حال  این  با  دهند.  پاسخ  مشتری ها 
بانک ها  آسیب پذیر  نقاط  خدمات  این  ارائه  حوزه 

تالش  موارد  اخیر  سال های  در  می کند.  بیشتر  را 
برای نفوذ در شبکه های بانکی افزایش یافته است و 
حتی نهادهای مالی بسیار بزرگ در خطر حمله قرار 
افزوده شده  پیچیدگی حمالت  بر  دارند. همچنین 
است. دو نگرانی اصلی بانک ها و دیگر نهادهای مالی 
عبارت است از سرقت داده های حساس مشتری ها و 
لطمه وارد شدن به شهرت و اعتبار این نهادها، حتی 
اگر حمله سایبری کامال موفقیت آمیز انجام نشود. 
مدیران ارشد اطالعات از نقاط ضعف سیستم بانکی 
مطلع هستند و می توانند در رفع نقاط ضعف کمک 
هم  ارشد  مدیران  به  می توانند  مدیران  این  کنند. 
در حوزه تدوین برنامه امنیت سایبری و هم برنامه 
از  تا حمالت یاد شده قبل  پیشگیری کمک کنند 
آنکه به یک تهدید بزرگ برای سازمان تبدیل شوند 

متوقف شوند.
و  موجود  سایبری  حمالت  روندهای  از  آگاهی 
ارشد  به مدیران  فاکتور کلیدی است که  آتی یک 
اطالعات و تیم فناوری اطالعات کمک می کند برنامه 
پیشگیری از حمالت را به بهترین شکل تدوین کنند 
و یک نکته مهم این است که آگاهی از تهدیدهای 

بالقوه صرفا برای تیم فناوری اطالعات الزم نیست، 
باید  نیز  دپارتمان های سازمان  و  تیم ها  دیگر  بلکه 
ممکن  زیرا  باشند؛  داشته  آگاهی  تهدیدها  این  از 
حداکثر  کوچک  غفلت  یک  از  حتی  هکرها  است 
استفاده را بکنند. مدیران ارشد اطالعات همچنین 
می توانند تیم فناوری اطالعات را به سمت بررسی 
چالش های امنیتی کنونی هدایت کنند تا هر گونه 

آسیب پذیری بالقوه شناسایی شود.
بین  از  در حال  دیجیتال  و  واقعی  دنیای  بین  مرز 
اشتراک گذاری  به  دلیل  همین  به  و  است  رفتن 
دانش ضروری است. مدیران ارشد اطالعات با ارائه 
سیستم  درون  ضعف  نقاط  درباره  کامل  اطالعات 
کنند  کمک  اطالعات  فناوری  تیم  به  می توانند 
وظایف خود را بهتر انجام دهند. افزایش شفافیت به 
شکل توضیح نقاط آسیب پذیر و ریسک ها به تیم ها 
بخش های  در  نقطه ضعف  گونه  هر  کمک می کند 
مدیران  کنند.  رفع  و  را شناسایی  مختلف سیستم 
امنیت  ارتقای  برای  باید  همچنین  اطالعات  ارشد 
کلی سازمان استراتژی ها و برنامه های جدید تدوین 

کنند.
اتریوم  و  کوین  بیت  جمله  از  دیجیتال  ارزهای 
یک ابزار برای ارتقای امنیت در سیستم های مالی 
بهتر  می گویند  کارشناسان  برخی  حتی  هستند. 
است پول به شکل ارز دیجیتال نگهداری شود؛ زیرا 
در این شکل امکان سرقت آن در اثر هک سیستم و 
شبکه بانکی به شدت کاهش می یابد. اگرچه ارزهای 
امان  دیجیتال به طور کامل از حمالت سایبری در 
افزایش  در حال  آنها  میزان محبوبیت  اما  نیستند، 
است و تعجبی ندارد که برخی از بزرگ ترین بانک ها 
دیجیتال  ارزهای  دنیای  عمق  بررسی  مشغول 
هستند و برخی نهادهای مالی در آستانه راه اندازی 

ارز دیجیتال خاص خود هستند.

مصونیت ارزهای دیجیتال

تشکیل کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و سنگاپور

و  ایران  بازرگانی  مشترک  کمیته  تشکیل 
سنگاپور در دستور کار معاونت بین الملل اتاق 
در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
سال ۹8 قرار دارد.  بدینوسیله از کلیه افرادی که 
سابقه تجارت با کشور سنگاپور را دارند، دعوت 
می شود جهت ثبت نام و حضور در جلسه ای که 
در تاریخ 23 دی ماه، برگزار می شود، با شماره 

تلفن 85۷32388 تماس حاصل فرمایند. 
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یادداشت

منبع: HBR : این روزها اهمیت سالمت روان و 
سطح آگاهی مردم از این موضوع به اوج خود 
از  بسیاری  جهان،  سراسر  در  است.  رسیده 
بازیگران، ورزشکاران و خواننده ها که تعدادشان 
رو به افزایش است، بدون هیچ خجالت و ترسی 
می کنند.  صحبت  خود  روانی  چالش های  از 
که  آمریکایی  مشهور  شناگر  فلپس«،  »مایکل 
رکورددار دریافت بیشترین مدال المپیک است، 
افسردگی دست  با  به رسانه ها گفت که چطور 
خواننده  گاگا«،  »لیدی  می کرده.  نرم  پنجه  و 
را  سکوتش  روز  یک  نیز  آمریکایی  بازیگر  و 
شکست و به رسانه ها گفت که با مشکل »اختالل 
یا PTSD درگیر  استرس پس از آسیب روانی« 
است. پرنس هری هم به این جمع پیوست و گفت 

که با اضطراب دست و پنجه نرم می کند. »دواین 
هالیوود  بازیگر  و  سابق  کشتی گیر  جانسون« 
با افسردگی صحبت  از مقابله  نیز در حالی که 
می کرد، گفت: »یکی از مهم ترین چیزهایی که 

باید بدانید این است که شما تنها نیستید.«
سالمت روان موضوع داغ کسب وکار امروز

صحبت  که  می کنند  کمک  داستان ها  این  گرچه 
این  متاسفانه  اما  شود  آسان تر  روانی  مشکالت  از 
امنیت  احساس  کارکنان  از  بسیاری  نیست.  کافی 
کار  محل  در  مشکالت  این  درباره  که  نمی کنند 
»بیزنس  موسسه  تحقیقات  طبق  کنند.  صحبت 
سالمت  زمینه  در  سال هاست  که  هلث«  گروپ 
بیش  ساالنه  می کند،  فعالیت  کار  محیط  در  روان 
از ۲۰۰ میلیون روز کاری هدر می رود که دلیلش، 

از  ناشی  و خسارت  است  کارکنان  روانی  مشکالت 
افت بازدهی کارکنان، ۸/ ۱6 میلیارد دالر است. با 
وجود این، صحبت از سالمت روانی هنوز و همچنان 
یک تابو است. تقریبا 6۰ درصد کارکنان تا به حال 
هرگز درباره شرایط روانی خود در محل کار صحبت 

نکرده اند. اما چرا؟
برای پاسخ به این سوال، سازمان »مایند شر پارتنرز« 
تحقیقاتی  کوالتریکز،  شرکت  و   SAP همکاری  با 
تابوی  و  روانی  تا گسترش چالش های  دادند  انجام 
آمریکایی  شرکت های  در  را  آن  درباره  صحبت 
بررسی کنند. در این تحقیقات، آنها یک طیف کامل 
را مورد بررسی قرار دادند که یک سوی آن، افرادی 
بودند که از صد درصد سالمت روان برخوردار بودند 
از  که  بود  افرادی  به  مربوط  دیگر،  سوی  یک  و 
اختالالت مزمن رنج می بردند و زندگی شان مختل 
شده بود. سابقا در تحقیقات، معموال سالمت روان 
کلی  یا سطح  تشخیص  قابل  اختالالت  براساس  را 
روانی  مشکالت  اما  می کردند.  اندازه گیری  استرس 
بسیار گسترده تر از اینها هستند و مواردی هستند 
این دو گروه نمی گنجند، مثل  از  که در هیچ یک 
اختالالت تشخیص داده نشده، چالش های دوره ای و 
عالئمی که در زمره مشکالت بالینی قرار نمی گیرند؛ 
بنابراین این دو معیار قادر نیستند عمق و وسعت 

مشکالت روانی افراد را به طور کامل نشان دهند.
هدف ما این بود که این تصویر را گسترده تر کنیم. 
عالئم  قالب  در  را  سواالتمان  کردیم  سعی  چطور؟ 
هم  آنقدرها  عالئم  این  چون  کنیم،  مطرح  فردی 
صحبت  درباره شان  راحت تر  مردم  و  نیستند  تابو 
می کنند. به جای اینکه از پاسخ دهندگان بپرسیم: 
شده؟«،  داده  تشخیص  تو  در  خاصی  مشکل  »آیا 
در  را  روان  به سالمت  مربوط  اختالالت  از  لیستی 
مقابلشان قرار می دادیم و از آنها می پرسیدیم: »آیا 

یکی یا چند مورد از اینها را تجربه کرده اید؟« مثال 
برای  که  آمده  پیش  برایت  گذشته  سال  »آیا طی 
حداقل دو هفته، احساس غمگینی یا کرختی کنی 
یا دل و دماغ هیچ کاری را نداشته باشی؟« سپس 
پاسخ ها را جمع آوری کردیم. تعداد شرکت کنندگان 
۱۵۰۰ نفر بود، از شرکت های انتفاعی، غیرانتفاعی 
و بخش های دولتی. همگی بالغ بودند، اهل آمریکا، 
تحصیالت  سطح  مختلف،  نژادهای  از  مرد،  و  زن 
مختلف و اقلیت ها، از جمله مناطقی که از دیرباز، 
توجه زیادی به آنها نشده بود و تحقیقات کمتری 

درباره شان صورت گرفته بود.

 چه چیزی دستگیرمان شد؟
که  می کردند  حس  کارکنان  درصد   ۵۰ از  بیش 
و  نیست  اولویت  یک  روان  سالمت  شرکتشان،  در 
خیلی ها هم اعتقاد داشتند که رهبر سازمانشان، از 
برنامه های سالمت روان کارکنان حمایت نمی کند.

این رویه باید تغییر کند. همان طور که موضوعاتی 
مثل »تنوع و سهیم سازی« نیروی کار تا مدتی بر 
سر زبان ها بودند، حاال سالمت روان دارد به موضوع 
داغ حوزه کسب وکار تبدیل می شود؛ موضوعی که 
کارکنان  و  نشده  پرداخته  آن  به  کافی  اندازه  به 
شود.۸6  رسیدگی  آن  به  می خواهند  شرکت ها  از 
بودند  معتقد  ما  نظرسنجی  پاسخ دهندگان  درصد 
کارکنان  روان  سالمت  از  باید  سازمان  فرهنگ 
 Y نسل  جوانان  مورد  در  رقم  این  کند.  حمایت 
تشکیل  را  کار  نیروی  جمعیت  بیشترین  که   Z و 
مراتب  به  است  باالتر  استعفایشان  نرخ  و  می دهند 
کسانی  تمام  به  هزاره  نسل  یا   Y )نسل  بود  بیشتر 
گفته می شود که حدودا بین دهه ۸۰ تا اواسط دهه 
۹۰ به دنیا آمده اند. نسل Z که جوان تر هستند به 
افرادی اطالق می شود که تاریخ تولدشان از اواسط 

رابطه فرهنگ سازمان با سالمت روانی کارمندان

سالمت روان موضوع داغ کسب وکار امروز
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نگاه آخر

استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ذخایر مختلف طبیعی در زمره پنج استان پر درآمد کشور قرار دارد. علی رغم چنین موهبتی و با وجود معادن مختلف، کشاورزی، 
حمل و نقل دریایی، شیالت و گمرک دریایی این استان در زمینه تخصیص بودجه استان بیست و چهارم کشور است. به عالوه، استان هرمزگان در زمینه گردشگری 
و میراث فرهنگی هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته است زیرساخت ها و بسترهای مناسب برای حضور گردشگران داخلی و خارجی را در این استان مهیا سازد. 
این مساله در حالی نمود پیدا می کند که این استان با دارا بودن ۱۴ جزیره در خلیج فارس و دریای عمان، تسلط به تنگه تاریخی و استراتژیک هرمز و مرز طوالنی 

دریایی می تواند با فراهم ساختن زیرساخت ها گردشگران بسیاری را به این استان جذب کند.

حوالی تنگه هرمز

https://www.isna.ir/photo/98100503962/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2#7
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