
2301
26 آبــــان1397
09 ربیع االول1440
17 نوامبــر 2018

1

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه :

دولت با همکاری بخش خصوصی 
بسته ضدتحریم ها را تدوین کند

یک درس از سازماندهى بازار ها

دکتر محمد طبیبیان
دستیارش  و  سکه  سلطان  که  بود  خبر ها  در 
جرم  و  محاکمه  این  مورد  در  شده اند.  اعدام 
به جز  و مکافات مطالب چندانى مطرح نشد 
بوده  فى االرض«  »افساد  آنان  جرم  اینکه 
است. و معنى آن نیز ظاهرا فعالیت این فرد و 
دستیارش در خرید و فروش سکه و ارز در حد 
وسیع است. یک مصاحبه هم از این دو منتشر 
اشاره  خود  کار  از  نکاتى  به  آن  در  که  شده 

مى کند.
یک درس از سازماندهى بازار ها 

به این واقعیت که براى مدتى این افراد و دیگران 
در  سکه  و  ارز  توزیع  براى  مرکزى  بانک  واسطه 
واردات  در  گیر  در  یا  بازار  کنترل  هدف  با  بازار 
اسکناس پول هاى خارجى از کشور هاى دیگر، به 
نکات  از  بوده اند.  بازار  کنترل  مثال  منظور  همان 
با سلطان  انجام شده  مندرج در آخرین مصاحبه 
سکه و همدستانش، در آمد فوق العاده این افراد از 
معامله ارز و سکه مثال در حد ماهى سى میلیارد 
تومان ذکر شده است.) آخرین گفت وگو با سلطان 

بسته  خصوصى  بخش  همکاری  با  دولت 
2   ضدتحریم ها را تدوین کند

نه  است  جهانى  اقتصاد  از  »بخشى«  آمریکا 
نباید  اساس  همین  بر  جهانى.  اقتصاد  تمام 
این طور تصور شود که تمام ظرفیت های فنى، 
کشور  این  در  جهان  تکنولوژی  و  تولیدی 

خالصه شده است.
4  کدام استان ها در تجدیدپذیر پیشرو هستند؟

4   همکاری سندیکای برق و آلومینیوم
افزایش سه برابری مصرف برق درمساجد و 

5  مدارس
نشست فصلى کمیته تخصصى اتوماسیون و 

6  مخابرات
از  ایران  نفتى  درآمدهای  تحریم ها،  باوجود 

6  پیش بینى بودجه هم فراتر رفت
افرادی در اقتصاد ماندگارند که میان فضیلت 

7  و معیشت تناسب ایجاد کنند
از  معافیت  مهلت  افزایش  دنبال  به  عراق 

8  تحریم های ایران
8   تقاضا  خودروهای برقى افزایش مى یابد

9  98 حامل های انرژی در الیحه بودجه
9  کلید مى خورد یا روی کاغذ مى ماند؟ SPV

جناب آقاى دکتر یزدان دوست
معاون محترم وزیر نیرو در اموربین الملل و سرپرست مرکز پشتیبانى 

صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو
عرض  تسلیت  را  گرامیتان  پدر  درگذشت  و  وارده  مصیبت 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایى آرزومندیم.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران

دولت با همکاری بخش 
خصوصى بسته ضدتحریم ها را 

تدوین کند
بازار  سیدرضا زیتون نژاد نایب رئیس کمیسیون 
آمریکا  است:  معتقد  ایران  اتاق  و سرمایه  پول 
»بخشى« از اقتصاد جهانى است نه تمام اقتصاد 

جهانى. بر همین اساس نباید این طور تصور شود 
که تمام ظرفیت های فنى، تولیدی و تکنولوژی 

جهان در این کشور خالصه شده است.
آمریکا در پى تصمیم رئیس جمهور این کشور براى 
 14( نوامبر  پنجم  روز  از  هسته اى  توافق  از  خروج 
مجدد  به طور  را   ایران  علیه  تحریم هاى  ماه(  آبان 
اعمال کرده است که عمدتاً صادرات نفت، بانکدارى 
و حمل ونقل، کشور را هدف قرار مى دهد. درحالى که 
دوره  این  تحریم هاى  مى کند  ادعا  آمریکا  دولت 
اقتصاد ایران را زمین خواهد زد، اما دولت و فعاالن 
اقتصادى ایران معتقدند که تحریم هاى امریکا علیه 
اقتصاد و سیاست کشور  بر  را  تأثیر  ایران کمترین 

خواهد داشت.
نایب رئیس  زیتون نژاد  سیدرضا  رابطه،  این  در 
در  ایران  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون 
ایران« تأکید کرد:  اتاق  با »پایگاه خبرى  گفت وگو 
بیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که آمریکا »بخشى« از اقتصاد جهانى است نه تمام 
اقتصاد جهانى. بر همین اساس نباید این طور تصور 
شود که تمام ظرفیت هاى فنى، تولیدى و تکنولوژى 

جهان در این کشور خالصه شده است.
به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق ایران در شرایطى که با یک جانبه گرایى آمریکا 
در جهان و همراهى کشورهاى مطرح دنیا با ایران 
مواجه هستیم، باید از ظرفیت هاى کشورهاى همراه 
به نفع خود بهره ببریم تا اثرات ناشى از تحریم هاى 

اقتصادى را کاهش دهیم یا خنثى سازیم.
زیتون نژاد پیشنهاد داد تا دولت با همکارى بخش 
اجرا  به  و  تدوین  را  ضدتحریمى  بسته  خصوصى 
ماه  شش  از  که  همان طور  داد:  ادامه  و  دربیاورد 
پیش از آغاز تحریم ها، هم دولت و هم فعاالن بخش 
خصوصى به فکر چاره براى دور زدن تحریم ها افتاده 

بودند؛ اما ضرورى است زمانى که تصمیمى گرفته 
مى شود، اوالً ظرفیت اجرایى آن سنجیده شود، ثانیاً 
بدون تلف کردن زمان، راه هاى پیشنهادى را به اجرا 
نایب رئیس کمیسیون  بر اساس توضیحات  درآورد. 
بازار پول و سرمایه اتاق ایران، حذف دالر و جایگزین 
از  اقتصادى یکى  کردن پول هاى ملى در مبادالت 
مهم ترین اقداماتى است که باید در دوران تحریم ها 
در دستور کار کشورهایى که از طرف آمریکا تحریم 

شده اند، قرار بگیرد.
زیتون نژاد همچنین پیشنهاد داد تا ضمن استفاده 
معامالت  ارزهاى خارجى،  به جاى  ملى  پول هاى  از 
بخشى از کاالها بر مبناى »تهاتر« نیز بین ایران و 

کشورهاى هدف بررسى و اجرا شود.
در  ایران  اقتصاد  چون  که  کرد  تأکید  او  بااین حال 
و  هند  چین،  اروپا،  اتحادیه  کشورهاى  با  مقایسه 
سیستم  برقرارى  در  باید  است،  ضعیف تر  روسیه 
پولى و بانکى به نحوى عمل کرد که اقتصاد کشور 

متحمل هیچ گونه ضررى نشود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران 
به ویژه  خارجى  تجارت  تسهیل  به ضرورت  اشاره  با 
تجارت با کشورهاى همسایه، گفت: با توجه به نگاه 
خارجى  طرف هاى  بین  حاضر  حال  در  که  مثبتى 
تجارت  توسعه  باهدف  ایران  اقتصادى  فعاالن  و 
وجود دارد، رفع قوانین و مقرراتى که مانع تجارت 
اقتصاد  از ضروریات  با کشورهاى همسایه مى شود 

است.
سیاست »تسهیل« در داخل کشور پیاده شود

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران 
با تأکید بر این که تحریم خارجى با تسهیل داخلى 
از بین مى رود، گفت: باید شرایطى در داخل کشور 
ایجاد کرد که با آسان سازى قوانین و مقررات مرتبط 
با همه بخش هاى تولیدى، تجارت با خارج از کشور 

سرعت بیشترى بگیرد.
تا  ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  این  گفته  به 
فشار  فشارهاى خارجى، حلقه  به موازات  که  زمانى 
داخلى هم تنگ تر مى شود، نباید انتظار گشایش در 

اقتصاد کشور را داشت.
اقتصاد  در  تعادل  ایجاد  بر  تأکید  با  همچنین  او 
داشته  وجود  پایدار  تعادل  که  زمانى  گفت:  کشور 
عادى  مردم  و  اقتصادى  فعاالن  صنعتگران،  باشد، 
براى نیازهاى خدماتى شان مى توانند پیش بینى هاى 

درستى از روند آتى داشته باشند.
براى جایگزین کردن سوئیفت باید مذاکره کنیم

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران 
تأکید کرد: اگرچه قطع سوئیفت به لحاظ اعتبارى، 
بر روند تجارت خارجى تأثیر دارد، اما به این معنى 
نیست که جایگزین این سیستم مالى شدنى نیست. 
 SPV سیستم  اروپا  اتحادیه  دیدیم  که  همان طور 
اگر  بنابراین  کرد؛  اعالم  سوئیفت  جایگزین  را 
راهکارهاى دریافت و پرداخت مبادالت اقتصادى با 
شرکاى تجارى را بررسى کنیم و به گفت وگو با آنها 
براى جایگزین کردن سیستم مالى بپردازیم، به نظر 
نمى رسد قطع سوئیفت محدودیتى درروند تجارت 

ایجاد کند.
خصوصى سازی، ضد تحریم است

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران 
بخش  و  اقتصادى  فعاالن  پیش  مدت ها  از  افزود: 
به عنوان  را  »خصوصى سازى«  پیشنهاد  خصوصى، 
یک جراحى اقتصادى پیشنهاد داده بودند. به نظر 
اصلى  هدف  ایران  دولت  که  شرایطى  در  مى رسد 
خصوصى،  بخش هاى  و  شرکت ها  نه  تحریم هاست 
بخش  به  امور  برخى  تفویض  با  مى تواند  دولت 
اعمال  از  ناشى  تأثیرات  با  مواجهه  به  خصوصى 

تحریم ها بپردازد.
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اینکه  از  فقط  افراد  این  از  یکى  همچنین  سکه( 
ابراز  کرده  استفاده  دیگران  بانکى  و  ملى  کارت  از 
فعالیت  نوع  به رغم  است.  کرده  ندامت  و  پشیمانى 
اطالعات  به  توجه  با  و سکه(،  ارز  فروش  و  )خرید 
که  اطالعاتى  دیگر  و  مصاحبه  متن  در  شده  ارائه 
تاکنون اعالم شده کار خالف از فعالیت این افراد که 
به نظر اینجانب رسید هم همان استفاده از مدارک 
مالیاتى  فرار  براى  احتماال  هویت دیگران است که 

انجام شده )متاسفانه این کار رواج هم دارد(.
شرایط بازار سکه و ارز هم مثل بسیارى بازار ها در 
کشور همراه با ناکار آیى و مسائل فراوان است. مدتى 
قبل دو سکه بهار آزادى خریدم که در موقع خرید 
فروشنده قول صد درصد داد که سکه بانکى است. 
پس از دو ماهى که موضوع استفاده از آن منتفى 
شده بود براى پس دادن به همان فروشنده مراجعه 
کردم که قول صد درصد مى داد که غیر بانکى است 
و انکار اینکه از او خریدارى شده باشد. اینکه سکه 
هیچ  که  کرده اند  تفکیک  اقسام  و  انواع  به  را  طال 
مشترى آماتورى سر در نمى آورد و همیشه به نفع 
مغازه دار یا زرگر است، یک نکته قابل توجه است. 
سکه بانکى و غیر بانکى، امامى و غیر امامى، سکه 
هاى تاریخ مختلف، ضرب هاى اول و چندم، سکه ها 
در برچسب هاى مختلف پالستیکى گوناگون و البته 
روزى که خواستید بخرید آن نوع که به شما عرضه 
بفروشید  خواستید  که  روزى  و  گران تر،  مى کنند 
همان نوع ارزان تر از بقیه است! و این ماجرا طبعا 
درآمد قابل مالحظه اى را براى معامله گر حرفه اى 

فراهم مى کند.
به این امر اضافه کنیم که معموال زمان خرید سکه 
طال توسط خانواده ها زمان خوشى و وفور و اما زمان 
فروش زمان نیاز و عسرت است، واین انگیزه تحمل 
زیادتر پرداخت کردن موقع خرید و کمتر دریافت 

کردن زمان فروش را مهیا مى کند و این هم کمک 
مى کند به در آمد معامله گر. همچنین زمان تصور 
سقوط قیمت روى پنجره مغازه هاى معامله گر سکه 
نداریم«  »خرید سکه  نوشته اند  که  بینیم  مى  طال 
است  گران شدن  بر  دال  بازار  جو  که  زمانى  در  و 
یادداشتى بر روى پنجره مى بینیم که »فروش سکه 
باشد  نوعى  به  باید  معامله  شرایط  یعنى  نداریم«، 
که براى زرگر سودآور باشد. بنابر این اگر معامله گر 
حرفه اى ریسک اضافى برندارد این کار على االصول 

سودآور است.
که  مى شود  مطرح  چنین  سلطان  مصاحبه  در 
دیپلم  حد  در  تحصیالت  که  شخص  این  گویى 
هم  سکه  سلطان  اما  است!  بوده  نابغه  یک  داشته 
مثل  دیگر  کاالهاى  بازار  )در  سلطان ها  بقیه  مثل 
حکومتى  سلطان هاى  و  ملک...  اتومبیل،  موبایل، 
و  نبوده اند  نابغه  حتما  استعداد  نظر  از  تاریخ( 
گرنه در شرایط کشور ما )بى سر و سامانى بازارها، 
از  حکومتى  نقیض  و  ضد  و  موردى  هاى  دخالت 
جوانب مختلف، عدم تمکین به استاندارد سازى و 
رتبه بندى، بى اطالعى و سردرگمى عمومى در مورد 
آن،  آینده  و  حال  شرایط  از  اطمینان  عدم  و  کاال 
سکه  دادن  قرار  ازجمله  تبعیض  کانال هاى  وجود 
افراد خاص  اختیار  در  در حد حجیم  دولتى  ارز  و 
بخشنامه هاى خلق الساعه  و  تصمیم ها  توزیع،  براى 
و فساد ادارى...( در این شرایط افراد تابع عقالنیت 
شکست مى خورده اند یا به شرایط حاکم بر محیط 
این فعالیت ها تمکین نمى کنند. به همین دلیل هم 
افراد موفقى که صاحب تحصیالت درخشان باشند، 

در این بازار ها کمتر یافت مى شوند.
متوسط  استعداد  از  بهره مند  افراد  بازار ها  این  در 
به  و  دهند  انجام  تفریق  و  بتوانند جمع  که  پایین 
جاى عقل بر غریزه متمرکز باشند و با کاستى هاى 

اخالقى و شخصیتى دمساز باشند و ریسک بپذیرند، 
موفق تر هستند. چه نوع برداشت غریزى براى این 
کار الزم است؟ تصور کنید که بیش از چهل سال 
است قیمت سکه و ارز روند صعودى داشته است، ما 
مى دانیم که ماخذ این افزایش نیز افزایش نقدینگى 
و از پایه افتادن واحد پول کشور به دلیل تورم ناشى 
از آن است، براى یک بازیگر این حیطه کافى است 
به  نیازى  اینکه  بدون  کند  نگاه  گذشته  روند  به 
تحلیل آن داشته باشد، بیش از چهل سال افزایش 
مرتب پس نتیجه اینکه روند آتى هم افزایشى است.

این برداشت غریزى براى چنین بازیگرى کافى است 
و کافى است استراتژى بلندمدت خود را بر مبناى 
قیمت  کاهش  عالئم  اگر  چگونه؟  کند.  تنظیم  آن 
مثال  یا  سیاسى  شرایط  دلیل  به  شد  ظاهر  دربازار 
افزایش در آمد حاصل از صادرات نفت، این کاهش 
بزرگ  با یک عرضه  تلقى مى شود،  موقتى  قیمت 
)مثال فروش هزار سکه یا فقط فروش بر مبناى قول 
بازیگر مى توانند کاهش  تحویل آتى( یک یا چند 
قیمت را تشدید کنند و با این رویکرد به بازیگران 
موجودى  باید  که  دهند  عالمت  آماتور  و  کوچک 
گاه  آن  آید.  مى  پایین  قیمت ها  بفروشند،  را  خود 
صعودى  روند  به  نسبت  که  بزرگ  بازیگران  براى 

مطمئن هستند موقع خرید است و سود بردن.
به همین دلیل هم بازیگران کوچک و آماتور معموال 
نیز  آنان  اینکه  مگر  هستند.  بازنده  بازار ها  این  در 
استراتژى بلند مدت خود را در مورد خرید و فروش 
کرده  تنظیم  مدت  بلند  صعودى  روند  اساس  بر 
الزم  میدان،  این  بزرگ  بازیگران  یا  بازیگر  باشند. 
است ریسک پذیر هم باشد. عالوه بر این اگر بخواهد 
باشد  آماده  باید  بگذارد  تاثیر  قیمت  نوسان هاى  بر 
یک اقدام دیگر هم انجام دهد. یعنى پولش را جایى 
بگذارد که کالمش را مى گذارد. اگر براى خرید سکه 

یا ارز یا کسب اطالع به صراف و زرگر مراجعه کرده 
شما  به  است  ممکن  که  شوید  مى  متوجه  باشید 
یک  به  اینکه  یا  نشده  اعالم  قیمت  هنوز  بگویند 
این  بپرسند.  را  قیمت  و  بزنند  زنگ  تلفن  شماره 
فرد یا افراد مرموز که آن طرف خط تلفن قیمت را 
تعیین مى کنند چه کس یا چه کسانى هستند و چه 
توطئه اى در کار است؟ اگر در ایران یا مثال در دبى 
باشند تنها رمز کارشان همین است؛ حاضر هستند 
با  مى کنند  قیمت  به  نسبت  که  ادعایى  اساس  بر 
همان قیمت از همکارانشان خرید کنند و با همان 

قیمت)به اضافه یک حاشیه سود( بفروشند.
کارى که بانک مرکزى حاضر نیست انجام دهد)مثال 
اعالم مى کنند قیمت دالر 4 هزار تومان اما حاضر 
نیستند به هرکس که 4 هزار تومان پرداخت کرد 
موضعى  چنین  در  گرفتن  قرار  بدهند(.  دالر  یک 
سبب مى شود که از عرضه و تقاضایى که در قیمت 
اعالم شده خودشان ایجاد مى شود، مطلع باشند و 
دو(  این  )تفاضل  اضافى  عرضه  یا  تقاضا  اساس  بر 
قیمت را باال ببرند یا پایین بیاورند. معموال بازیگران 
عمده با کمال میل این فرد را انتخاب مى کنند و با 
او همکارى مى کنند، به او اعتبار خرید و فروش نقد 
و آتى مى دهند، زیرا او است که با بر داشتن ریسک 
چون  و  کند  مى  تعیین  را  اضافى  تقاضاى  اندازه 
این  مى کند.  دریافت  هم  پاداش  مى پذیرد  ریسک 
 Walrasian( والراس«  »حراجى  همان  کار  فرد 
به  مى خوانیم  کتاب  در  ما  که  را   )auctioneer
عهده دارد، در حقیقت خأل ایفاى یک نقش مفید 
هر  به  پر مى کند.  را  یا سکه  ارز  کاال،  آن  بازار  در 
میزان که بازار ها به هم ریخته و نابسامان باشد، به 
دالیلى که در باال گفته شد، کار این افراد مهم تر، 
ضرورى تر و پرسودتر است. راه چاره نیز ایجاد و سر 

و سامان دادن به بازار این گونه کاال ها است. 
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کدام استان ها در نصب 
نیروگاه های تجدیدپذیر پیشرو 

هستند؟
نگاهى به وضعیت مناطق پیشرو کشور در زمینه 
نصب نیروگاه های تجدیدپذیر حکایت از آن دارد 
از 116.54  برخورداری  با  قزوین  استان های  که 

با  با 101.6 مگاوات و نیز فارس  مگاوات، گیالن 
جدول  صدر  در  پاک  نیروگاه  مگاوات   64.04
تجدیدپذیر  واحدهای  از  برخوردار  استان های 

قرار گرفته اند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانى  اطالع  پایگاه  به گزارش 
ظرفیت نصب شده انرژى هاى تجدیدپذیر کشور تا 
رسیده  مگاوات   654 به  جارى  سال  مهرماه  پایان 
این  در  موجود  ارقام  و  اعداد  بررسى  که  است 
 42 حاضر  حال  در  که  دارد  آن  از  حکایت  بخش 
بادى،  از نوع  درصد نیروگاه هاى تجدیدپذیر کشور 
نوع  از  درصد   13 خورشیدى،  نوع  از  درصد   41
حرارت  بازیافت  نوع  از  درصد  دو  کوچک،  برق آبى 
و دو درصد نیز از نوع زیست توده است که بسته 
به موقعیت جغرافیایى، شرایط محیطى مناسب و... 
این نیروگاه ها در نواحى مختلف کشور توسعه پیدا 

کرده اند.
زمینه  در  کشور  پیشرو  مناطق  وضعیت  به  نگاهى 
نصب نیروگاه هاى تجدیدپذیر حاکى از آن است که 
استان هاى قزوین با برخوردارى از 116.54 مگاوات، 
 64.04 با  فارس  نیز  و  مگاوات   101.6 با  گیالن 
استان هاى  جدول  صدر  در  پاک  نیروگاه  مگاوات 

برخوردار از واحدهاى تجدیدپذیر قرار گرفته اند.
در زمینه نیروگاه هاى بادى هم اکنون استان قزوین 
بیشترین ظرفیت نصب شده این واحدها را به خود 
اختصاص داده است، به طورى که ظرفیت واحدهاى 
است  رسیده  مگاوات   116.2 به  استان  این  بادى 
خراسان  و  گیالن  استان هاى  نیز  قزوین  از  پس  و 
رضوى هم به ترتیب با دارا بودن 92.26 و 37.18 
مگاوات نیروگاه بادى در میان سه استان پیشرو در 

زمینه نصب واحدهاى بادى قرار گرفته اند.
ظرفیت  بیشترین  فارس  استان  حاضر  حال  در 
نصب شده نیروگاه هاى خورشیدى کشور را به خود 

اختصاص داده است و حدود 50.07 مگاوات واحد 
خورشیدى در این استان در حال فعالیت هستند. 
پس از این استان، یزد با دارا بودن 44.69 مگاوات 
نیروگاه  از 36.71 مگاوات  برخوردارى  با  و همدان 
نیروگاه  داراى  استان هاى  صدر  در  خورشیدى 

خورشیدى قرار گفته اند.
به  مربوط  واحدهاى  بیشترین  حاضر  حال  در 
استان  به  مربوط  نیز  کوچک  برق  آبى  نیروگاه هاى 
کردستان است که ظرفیتى در حدود 20 مگاوات 
از این دست نیروگاه هاى تجدیدپذیر در این منطقه 
واقع شده است. استان هاى کهگیلویه و بویراحمد و 
فارس هم به ترتیب 16 و 12.25 مگاوات نیروگاه 

برق آبى کوچک دارند.
استان  هم  توده  زیست  نیروگاه هاى  زمینه  در 
واحدهاى  چنین  از  برخوردارى  در  پیشرو  تهران 
تجدیدپذیرى است به طورى که حدود 8.9 مگاوات 
راه اندازى شده  استان  این  در  توده  زیست  نیروگاه 
کشور  از  دیگرى  مناطق  پایتخت،  از  پس  و  است 
همچون استان فارس و خراسان رضوى با برخودارى 
از 1.06 و 0.6 مگاوات واحد زیست توده در میان 
از  دسته  این  نصب  زمینه  در  پیشرو  استان  سه 

نیروگاه ها قرار گرفته اند.
هم اکنون استان هاى خوزستان و یزد هم بیشترین 
بازیافت  نیروگاه هاى  شده  نصب  ظرفیت  میزان 
ترتیب  به  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را  حرارت 
حدود 9.6 و چهار مگاوات واحد بازیافت حرارت در 

این دو استان مشغول به فعالیت هستند.
گفتنى است انرژى هاى تجدیدپذیر موجب اشتغال 
42 هزار و 700 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در کشور شده و حجم سرمایه گذارى غیردولتى در 
این بخش به بیش از 98 هزار میلیارد ریال رسیده 

است.

همکاری سندیکای برق و 
آلومینیوم

سازندان  کمیته  اعضای  مشکالت  و  مسائل 
بندی  و سهمیه  رانت  قبیل وجود  از  یراق آالت 
آلومینیوم، عدم عرضه فلزات روی و آلومینیوم و 
... در جلسه کمیته تخصصى سازندگان یراق آالت 

انتقال نیرو بررسى شد. 
جلسه کمیته تخصصى سازندگان یراق آالت انتقال نیروى 
سندیکاى صنعت برق ایران، هفتم آبان سال جارى در محل 
سندیکا برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهندس 
حقیقى، مدیرعامل شرکت قم آلیاژ و عضو هیأت مدیره 
سندیکاى آلومینیوم برگزار شد، مسائل و مشکالت اعضاى 
کمیته سازندان یراق آالت از قبیل وجود رانت و سهمیه 
بندى آلومینیوم، عدم عرضه فلزات روى و آلومینیوم، 
فاصله قیمت بورس تا بازار، عدم تخصیص سهمیه به کلیه 
مصرف کنندگان و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در ادامه جلسه تاکید شد که شرکت هاى مصرف کننده 
آلومینیوم مجاز به دریافت سهمیه بوده اند و شرکت هاى 
سازنده مفتول و آلیاژ از فهرست حذف شده اند، اما با تالش 
سندیکاى آلومینیوم در مرحله اول کلیه شرکت هایى که 
کوره ذوب داشته اند، تا حدودى به لیست دریافت سهمیه 
بازگشته اند. در همین راستا مقرر شد کلیه شرکت هاى 
عضو کمیته با ثبت نام در سایت بهین یاب و سازمان ورس، 
تناژ مصرف معقول خود را به دبیرخانه کمیته اعالم کنند تا 
از طریق سندیکاى آلومینیوم در فهرست دریافت کنندگان 
سهمیه قرار گیرند. بحث درباره تعدیل قیمت کلیه فلزات 
نظیر روى و آلومینیوم محور دیگر جلسه بود که عنوان 
شد این موضوع از طریق واحد حقوقى سندیکا در حال 
پیگیرى است و تاکید شد که با تدابیر خاصى باید جلوى 
صادرات بى رویه فلزات را گرفت و در زمینه بازگشت به 

بستر صنعت داخل کشور تالش کرد. 
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نیمى از سرمایه گذاری خارجى مربوط به انرژی های نو 
گفتگو

فصل اقتصاد - عضو هیئت مدیره انجمن انرژی 
های تجدیدپذیر اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
از  اکنون 47 درصد  ایران گفت: هم  کشاورزی 
سرمایه گذاری های خارجى در کشور مربوط به 

حوزه انرژی های تجدید پذیر است. 
محمدحسین غفورى در برنامه »روى خط اقتصاد« 
رادیو اقتصاد با بیان اینکه شرایط جذابى در بخش 
انرژى هاى تجدیدپذیر براى خارجى ها ایجاد شده 
است، افزود: طى سال هاى اخیر با خرید تضمینى 
برق از نیروگاه هاى تجدید پذیر سرمایه گذارى در 
خارجى  و  داخلى  گذاران  سرمایه  براى  حوزه  این 

جذاب بوده است.
اصفهان،  یزد،  هاى  استان  اینکه  به  اشاره  با  وى 
تهران، سیستان و بلوچستان و همدان محل فعالیت 
سرمایه گذاران ایرانى و خارجى از سال 95 به بعد 
است، اظهارداشت: سرمایه گذاران حوزه انرژى هاى 
تجدید پذیر براى خرید تضمینى برق قراردادى 20 
ساله با جمهورى اسالمى ایران به امضا رسانده اند.

تجدیدپذیر  هاى  انرژى  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ادامه داد: 

متاسفانه سازمان برنامه و بودجه بخشى از عوارضى 
توسعه  براى  مشترکان  برق  قبض  طریق  از  که  را 
نیروگاه  به  کرده  دریافت  پذیر  تجدید  هاى  انرژى 

هاى تجدیدپذیر پرداخت نکرده است.
ماه  دى  تا   96 سال  ازابتداى  گفت:  همچنین  وى 
خرید  براى  تومان  میلیارد   34 تنها  سال  همین 
تضمینى برق از نیروگاه هاى تجدیدپذیر تخصیص 
یافته و این نیروگاه ها پنج تا شش ماه است که پول 

برق واگذار شده به دولت را دریافت نکرده اند. 
هاى  نیروگاه  که  مطلب  این  اعالم  با  غفورى 
خورشیدى و بادى بیشترین میزان برق خود را در 
تابستان تولید مى کنند، افزود: عوارض برق دریافت 
در  بوده  تومان  میلیارد   980 مشترکان  از  شده 
نصیب سرمایه  آن  تومان  میلیارد  تنها 34  حالیکه 
گذاران نیروگاه هاى انرژى هاى تجدید پذیر شده 

است.
امسال  شد:  یادآور  اقتصاد  رادیو  به  پایان  در  وى 
انجمن انرژى هاى تجدید پذیر به همراه سایر انجمن 
کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  در  ها 
ایران مصمم هستند مسیر بودجه را تغییر دهند تا 
اعتبارات در نظر گرفته شده در چنین بخش هایى 

به درستى صرف شود.
برنامه »روى خط اقتصاد« کارى از گروه کشاورزى 
شبکه رادیویى اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه 
تهیه  به  دقیقه   55 مدت  به   19 ساعت  روز  هر 
موسوى  وحید  سید  کتابچى،  »نازنین  کنندگى 
بررسى  و  تحلیل  هدف  با  کجورى«  رضا  حمید  و 
مهمترین خبرهاى اقتصادى ایران و جهان به منظور 
بر روى موج  اطالع رسانى و آگاه کردن مخاطبان 
اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار مى گیرد وعالقه مندان 
مى توانند براى دریافت فایل صوتى برنامه به سایت 

این رادیو مراجعه کنند. 

افزایش سه برابری مصرف برق درمساجد و مدارس
سخنگوی صنعت برق مى گوید: به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو 

تا سه برابر افزایش یافته است.
محمودرضا حقى فام در گفت و گو با ایرنا افزود: سیاست رایگان کردن قیمت برق براى مدارس و مساجد 
سیاست درستى نیست زیرا به افزایش مصرف در این مراکز منجر مى شود.وى ادامه داد: اگر قصد داریم به 
مساجد و مدارس کمک کنیم، بهتر است این کمک ها به طور مستقیم انجام شود نه اینکه برق را به صورت 
رایگان به این مراکز عرضه کنیم.معاون هماهنگى توزیع توانیر پیشنهاد کرد: به جاى عرضه برق رایگان، نرخ 
برق را به طور واقعى محاسبه کنیم و منابع حمایتى را از طریق سازمان اوقاف به مساجد و از طریق وزارت 

آموزش پرورش به مدارس پرداخت کنیم.
حقى فام اضافه کرد: رایگان بودن برق براى مدارس و مساجد سبب مى شود از منابع عمومى بدون حساب 
و کتاب برداشت کنیم.به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جریان بررسى جزئیات بخش 
درآمدى الیحه بودجه سال 97 با بند الحاقى 3 تبصره 6 این الیحه موافقت کرده بودند که بر اساس آن 
»در سال 1397 تمامى مدارس وزارت آموزش وپرورش از پرداخت هزینه مصرفى آب، برق و گاز در سقف 
الگوى مصرف معاف هستند«. این قانون در سال هاى پیش نیز براى مساجد اجرا شده بود.وزیر نیرو پیش از 
این در خصوص رایگان بودن آب و برق براى مدارس اعالم کرد: »این موضوع اکنون قانون و الزم االجراست 
اما اگر قبل از تصویب قانون از من نظر مى خواستند، مى گفتم در حالى که سرمایه گذارى سنگینى باید 
براى آموزش الگوى صحیح مصرف بکنیم، نخستین گام این سرمایه گذارى روى فرزندانمان است؛ حتى اگر 
دستگاه آموزش و پرورش نیازمندى دارد این نیازمندى را به طریق دیگرى تامین کنیم تا آموزش دادن به 
بچه ها اینقدر سخت نباشد که از آنها بخواهیم کاالیى که به شکل رایگان در اختیارشان هست را درست 
مصرف کنند.« وى اظهار امیدوارى کرد که مجلس توجه الزم را در بودجه 98 به این مساله داشته باشد.

وزیر نیرو افزود: فوق العاده نیازمند اصالح مصرف در منابع مختلف هستیم.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با پایگاه 
خبری اتاق ایران

باوجود تحریم ها، درآمدهای 
نفتى ایران از پیش بینى بودجه 

هم فراتر رفت
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمى،  محمدرضا 
اقتصادی مجلس شورای اسالمى معتقد است با 
استفاده از ابزارهایى مانند بورس نفت، سوئیفت 
منطقه ای و فضای بالک چین و ارزهای دیجیتال، 
تحریم های  سایه  از  ایران  اسالمى  جمهوری 
یک جانبه آمریکا و سیطره دالر خارج خواهد و 
مانند سال های 90 و 91 ضمن پشت سر گذاشتن 

تحریم ها، همچنان راه خود را ادامه مى دهد.
محمدرضا پورابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى 
از  استفاده  با  است  معتقد  اسالمى  شوراى  مجلس 
و  منطقه اى  سوئیفت  نفت،  بورس  مانند  ابزارهایى 
جمهورى  دیجیتال،  ارزهاى  و  چین  بالک  فضاى 
اسالمى ایران از سایه تحریم هاى یک جانبه آمریکا 
و سیطره دالر خارج خواهد و مانند سال هاى 90 و 
91 ضمن پشت سر گذاشتن تحریم ها، همچنان راه 

خود را ادامه مى دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اجراى هر دو دوره تحریم هاى یک جانبه 
آمریکا علیه کشورمان، گفت: در ماجراى تحریم هاى 
اخیر، ما در دو نوبت شاهد اعمال و تشدید تحریم 
اصلى آمریکا بودیم که البته از قبل وجود داشتند 
و حاال به قول آمریکایى ها تکمیل شده و سطح آن 
گسترش یافته است تا مثاًل ایران را زمین گیر کند 
تحریم،  برابر  در  که  داده ایم  نشان  هم  قباًل  ما  اما 

تسلیم نمى شویم.
محمدرضا پورابراهیمى، در گفت وگو با پایگاه خبرى 
تحریم ها،  اعمال  جدید  دور  در  افزود:  ایران،  اتاق 
آمریکا روى دو موضوع فروش نفت و مراودات بانکى 
ایران متمرکز شده است که ما به فراخور وضعیت 
براى هرکدام از این محدودیت هاى تالش مى کنیم 

با استفاده از ابزارهاى موجود، آنها را بى اثر کنیم.
به  نفت،  بورس  راه اندازى  به  اشاره  با  پورابراهیمى 
تأثیر آن براى دور زدن تحریم اشاره کرد و گفت: 
اقدامات مهم دولت  از  نفت، یکى  بورس  راه اندازى 
براى دور زدن تحریم بود که خوشبختانه با تالش 
دولت و همکارى مجلس و با استفاده از ظرفیت هاى 
خریداران  آن،  به وسیله  و  شد  راه اندازى  موجود 
داخلى و خارجى نفت به صورت مستقیم یا از طریق 
مشارکت مى توانند وارد میدان شوند و از این فضا 

صادرات نفت خام را انجام دهند.
به گفته او خرید نفت در بورس انرژى مصداق یک 

اقدام عملى در مواجهه با تحریم است.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
در ادامه با اشاره به تحریم هاى بانکى آمریکا، افزود: 
در بحث محدودیت هایى که آمریکا در نقل وانتقال 
فعاًل  که  توافق هایى  به واسطه  کرده،  ایجاد  بانکى 
براى  چین  و  هند  روسیه،  مانند  کشورهایى  میان 

راه اندازى سوئیفت منطقه اى و محلى شکل گرفته 
سلطه  است  قادر  که  آمده  فراهم  ظرفیتى  است، 
تحت  را  جهان  دالرى  انتقاالت  و  نقل   بر  آمریکا 
تأثیر قرار دهد و با حذف فدرال رزرو از چرخه رصد 
هموار  تحریم ها  کردن  بى اثر  براى  را  راه  مبادالت 
ارزهاى  از  استفاده  همچنین  پورابراهیمى  کند. 
از فرصت هاى دور زدن تحریم ها  را یکى  دیجیتال 
مؤثرى  راهکار  دیجیتال  ارز  گفت:  و  کرد  عنوان 
براى برون رفت از حوزه تحریم هاى بانکى است و ما 
مى توانیم این کار را با استفاده از فضاى بالک چین 
به عنوان یک موضوع بسیار مهم در حوزه تولید ارز 

دیجیتال انجام دهیم.
ثابت  قدرت ها  همه  بر  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  او 
متوقف  تحریم  با  ایران  اسالمى  شده که جمهورى 
نمى شود، اظهار کرد: در سال هاى 90 و 91 وقتى 
کردند،  اجر  و  اعالم  را  تحریم هایشان  آمریکایى ها 
این تحریم ها را فلج کننده دانستند که ظرف 6 ماه 
ایران را از پاى درمى آورد اما مردم ما آن تحریم ها را 
با همه سختى هایى که وارد شد پشت سر گذاشتند 
و مسیر حرکت جمهورى اسالمى ایران ادامه یافت.

نفتى کشور  درآمدهاى  گرفتن  پیشى  پورابراهیمى 
باوجود اعمال تحریم ها از یکى از نشانه هاى ناکامى 
آمریکا در محدودسازى صادرات نفت ایران دانست 
فضاى  باوجود  امسال،  ماهه   7 در  کرد:  تصریح  و 
انجام  آمریکایى ها  که  تهدیدهایى  و  تحریمى 
 32 از  بیش  به  ایران  نفت  فروش  مبلغ  مى دادند، 
میلیارد دالر رسیده که حتى از رقم پیش بینى شده 
در قانون بودجه هم بیشتر است، پس ظرفیت دور 

زدن تحریم ها ادامه دارد و فقط باید تالش کرد.
شرایط  در  ما  پیشنهاد  و  پیش بینى  کرد:  تأکید  او 
فعلى این است که محور دور زدن تحریم ها باید در 

حوزه بخش خصوصى باشد.

نشست فصلى کمیته تخصصى 
اتوماسیون و مخابرات 

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصى اتوماسیون و 
مخابرات سندیکای صنعت برق ایران، بیست و دوم 

آبان سال جاری در محل سندیکا برگزار شد.  
در ابتداى جلسه رئیس کمیته توضیحاتى را در خصوص 
روند جدید طرح اسپک ارائه کرد. بنا به گفته وى شرکت 
توانیر اعالم کرده که سقف مالى قراردادهاى پژوهشى با 
پژوهشگاه نیرو پر شده و عقد موافقتنامه از این طریق 
میسر نیست، از سوى دیگر با توجه به اینکه پروژه حتما 
دانش بنیان  یا  پژوهشى  شرکت هاى  کانال  از  بایستى 
یا  بایستى یک شرکت دانش بنیان  پیش رود، سندیکا 
موسسه پژوهشى را براى این امر معرفى کند که از نظر 
کمیته اتوماسیون و مخابرات این موضوع خارج از حیطه 
فعالیت سندیکاست لذا مقرر شد با برگزارى جلسه اى 
در دفتر فنى انتقال شرکت توانیر، به بررسى کارشناسى 
این موضوع پرداخته شود. در ادامه موضوع سیزدهمین 
کنفرانس حفاظت و کنترل که دى ماه 97 برگزار مى شود، 
مطرح و تاکید شد که کمیته براى حضور در این کنفرانس 
تصمیم واحدى ندارد و با توجه به شرایط اقتصادى حاکم 
و وضعیت نامطلوب پروژه ها، شرکت هاى عضو خودشان 
در این زمینه تصمیم گیرى کنند. البته مقرر شد به منظور 
اختصاص پانل سخنرانى به کمیته اتوماسیون و مخابرات 
در روز افتتاحیه کنفرانس با محوریـت بحران پیش روى 
شرکت هاى عضو و وضعیت نامطلوب پروژه ها، نامه اى به 
دبیرخانه این کنفرانس ارسال شود. در پایان جلسه در 
خصوص نشست فصلى کمیته با اعضا که بناست ششم 
آذر سال جارى برگزار شود و همچنین برگزارى جلسه 
فورى کارگروه تخصصى مخابرات و ICT با سندیکاى 
همکارى  تفاهم نامه  مفاد  بررسى  منظور  به  مخابرات 

مباحثى مطرح شد و تبادل نظر صورت گرفت. 
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غالمحسین شافعى در اولین جلسه از سلسله 
نشست های ارزش آفرینان

افرادی در اقتصاد ماندگارند که 
میان فضیلت و معیشت تناسب 

ایجاد کنند
غالمحسین شافعى رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران معتقد است افرادی در 
عرصه اقتصاد  موفق و ماندگار هستند که یک 
ایجاد  معیشت  و  فضیلت  میان  مناسب  رابطه 
را  صحیحى  تناسب  معنا  و  ماده  میان  و  کنند 

فراهم آورند.
غالمحسین شافعى رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى ایران معتقد است افرادى در عرصه اقتصاد  
موفق و ماندگار هستند که یک رابطه مناسب میان 
معنا  و  ماده  میان  و  ایجاد کنند  و معیشت  فضیلت 

تناسب صحیحى را فراهم آورند.
سلسله  از  جلسه  اولین  در  شافعى  غالمحسین 
با محوریت گفت وگو  آفرینان که  ارزش  نشست هاى 
برگزار  انتقال تجارب  با فعاالن حوزه کسب و کار و 

شد، گفت: بر این باوریم، افراد موفق کسانى هستند 
که میان دل و مغز خود پیوندى عمیق ایجاد مى کنند 
صورت  این  در  کنند.  حرکت  همدیگر  امتداد  در  تا 
دستیابى به توفیقات بزرگ امکان پذیر خواهد شد چرا 
که انسان هاى عاشق با عقل مى توانند در جامعه موفق 

باشند.
وى تاکید کرد: باور یک انسان موفق این است که به 
زندگى مسلط است و خداوند نیز او را در همه مسیرها 
و به ویژه در گردنه هاى دشوار زندگى یارى خواهد کرد.

چالش بى برنامه گى در اقتصاد ایران
شافعى در پاسخ به سوال یکى از حاضران که مشکالت 
اقتصادى را گریبان گیر جامعه امروز و کسب و کارهاى 
گفت:  مى پرسید،  آن  دالیل  از  و  مى دانست  جوان 
نشات  »بى برنامه گى«  از  اقتصاد  مختلف  چالش هاى 
مى گیرد، یعنى در این عرصه هدف نداریم و به نوعى 
روزمرگى گرفتار آمده ایم. در این رابطه باید مطالبه گرى 
الزم از سوى بخش خصوصى، فعاالن اقتصادى و نسل 
جوانى که بخشى از مسئولیت آینده بر دوش آن ها 

خواهد بود، صورت بگیرد.
او متذکر شد: یک دیدگاه اشتباه در میان تصمیم گیران 

و تصمیم سازان کشور این است که باید کسب رضایت 
در  بیاندیشیم  آنکه  بدون  شود،  محقق  مردم  توده 
بلندمدت چه چیزى به مصلحت همین جامعه و مردم 

آن است.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
و  دولت  مردم،  بین  اعتماد  ایجاد  کرد:  نشان  خاطر 
بخش خصوصى مسئله اى است که همه باید براى آن 

تالش کنند.
نگرانى از ضعف مسئولیت اجتماعى

از  این نشست، مخاطب جوانى  از  در بخش دیگرى 
شافعى درخواست کردند تا از تجارب خود بگوید، او 
در پاسخ به وى عنوان کرد: انتقال تجربیات را از استاد 
دانشگاه خود به یادگار دارم. استادم، پروفسور محسن 
هشترودى، همیشه اصرار داشت که تجربه هیچ کس 
به درد فرد دیگرى نمى خورد. ما نیز مخالف حرف او 
بودیم و در آخر نیز بسیارى از دانشجویان حرف وى 
را قبول نکردند اما در واقع منظور او این بود که اگر 
فردى موفقیتى کسب کرده یا توانسته تلخکامى را از 
سر بگذراند، به این علت است که میزان توانایى اش با 
من و شما متفاوت است اما معتقدم که ظرفیت هاى 

آدمى فراوان بوده و باید از آن بهره بگیرد.
وى ادامه داد: باید چندین نکته را براى شما جوانان 
به اتکاى تجربه و مطالعاتم ذکر کنم، مهمترین مسئله 
که امروز به عنوان یک کمبود در زندگى همه ما وجود 
دارد و باید به آن توجه کنیم، این است که ما یک 
مغز و یک دل داریم و از یک IQ )ضریب هوشى( و 
یک EQ )ضریب عاطفى و احساسات( بهره مى گیریم. 
آنچه که در مدارس و دانشگاه به ما تدریس مى شد و 
مورد توجه قرار مى گرفت IQ بود. به عقیده آنها، هر 
کسى که IQ باالترى داشت، انسان موفق ترى بود و 
نزد برخى احترام خاصى داشت. اما هیچ گاه ندیدیم 
که ضریب عاطفى و احساسى فرد را مورد بررسى قرار 

دهند تا متوجه شوند، چگونه این شاخص مى تواند در 
توفیق شخص موثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
عنوان کرد: براساس مطالعات دانشگاه ییل در آمریکا در 
سال 1990، نقش ضریب عاطفى و احساسى در توفیق 
انسان ها 70 درصد و نقش ضریب هوشى انسان ها 
تنها 30 درصد است، همچنین این نکته را دریافتند 
که مغز و فکر بسترساز حرکت هاى شتاب دهنده در 
زندگى نیست؛ آنچه که در زندگى چنین حرکتى را 
جوشش  واقع  در  است.  عشق  و  دل  مى کند،  ایجاد 

انگیزه ها از دل نشات مى گیرد.
شافعى بیان کرد: سوال این است که آیا افرادى که 
در مدرسه و دانشگاه شاگرد اول بودند موفق هستند 
یا خیر؟ بودند افرادى با ضریب هوشى متوسط و یا 
کم که در جامعه به عنوان انسان هاى موفق شناخته 
مى شوند و این نتیجه اى که حاصل شده، نشان مى 
دهد ضریب هوشى نمى تواند الزاما عاملى براى موفقیت 
فرد باشد بلکه ضریب احساسى و عاطفى و نگاه او به 
مسئولیت هاى اجتماعى است که مى تواند بر این مولفه 

موثر واقع شود.
وى تصریح کرد: در ادبیات نیز افراد بسیارى بودند که 
کتاب ها نوشتند اما ماندگار نشدند چراکه در آن ها هیچ 
ضریب احساسى و عاطفى رشد نکرده بود و مسئولیت 

اجتماعى براى آن ها جایگاهى نداشت.
وى به شرایط اجتماع اشاره کرد و گفت: در جامعه 
امروز شاهد یک خالء جدى در حوزه مسئولیت هاى 
اجتماعى هستیم. اغلب افرادى که از این ضعف رنج 
مى برند، توجهى ندارند که چه رسالتى داشته و باید 
پاسخگوى چه مسائلى باشند؟ این نوع نگاه را بعضا در 
محیط هاى سازمانى هم مى توان دید که مثال یک 
کارمند دغدغه گره گشایى از مشکالت ارباب رجوع ها 

را ندارد.
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رویترز:

عراق به دنبال افزایش مهلت 
معافیت از تحریم های ایران/ 

توافق برای تهاتر برق و گاز با غذا
است  مدعى  عراقى  منابع  از  نقل  به  رویترز 
عراق دنبال افزایش مهلت 45 روزه معافیت از 
توافق کرده  تهران  با  و  ایران است  تحریم های 

است گاز وارداتى را با مواد غذایى تهاتر کند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، خبرگزارى 
مقام دولتى عراق مدعى شد  از دو  نقل  به  رویترز 
عراق و ایران موافقت کردند تا گاز و برق ایران را در 

برابر مواد غذایى از عراق معاوضه کنند.
به گفته این منابع آگاه، بغداد اکنون در تالش براى 
دریافت موافقت آمریکاست تا اجازه دهد گاز ایران 
را که در تاسیسات تولید برق استفاده مى کند، وارد 
منبع  یافتن  براى  بیشترى  زمان  همچنین  و  کند 

جایگزین نیاز دارد.
به گفته رویترز، یکى از این منابع یک مقام ارشد 
انرژى در دولت  دولتى و دیگرى یک عضو کمیته 

عراق است.
این مقام عراقى گفت: »مهلت 45 روزه آمریکا براى 
توقف واردات گاز از ایران اصال براى عراق در یافتن 

یک منبع جایگزین کافى نیست.«
یک  مهلت  این  از  پس  ایران  گاز  واردات  »توقف 
بحران انرژى واقعى ایجاد مى کند. ما زمان بیشترى 
نیاز داریم...آمریکایى ها کامال متوجه هستند که ما 

بسیار به گاز ایران نیاز داریم.«
واشنگتن پس از شروع مجدد تحریم هاى ایران در 
هفته گذشته، به عراق یک معافیت داد تا به واردات 
گاز و انرژى به همراه مواد غذایى از ایران ادامه دهد.

اما آمریکا اعالم کرده که این معافیت تنها 45 روز 
زمان دارد.

تامین  ایران براى  از  عراق به شدت به واردات گاز 
سوخت تاسیسات تولید برق وابسته است.

به  درخواستى  عراق  آگاه،  منبع  دومین  گفته  به 
ایران  گاز  واردات  براى  تا  داد  خواهد  ارائه  آمریکا 
بیش از 45 روز اجازه یابد. در عوض پرداخت پول 
گاز، »عراق مواد غذایى و اقالم بشردوستانه به ایران 
مى دهد... ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است.«

آژانس بین المللى انرژی اعالم کرد

تقاضا برای خودروهای برقى تا سال 2040 بیش از پیش بینى  ها 
افزایش مى یابد

آژانس بین المللى انرژی اعالم کرد: تا سال 2040 تقاضا برای خودروهای برقى رشد پیدا مى کند و 
سرمایه گذاری برای تولید 300 میلیون خودروبرقى در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 تقاضا براى خودروهاى برقى تا سال 2040  بیش از پیش بینى  ها افزایش مى یابد
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى به نقل از روزنامه االقتصادیه  فارس آژانس بین المللى انرژى طى 
گزارشى اعالم کرده است تقاضا براى اتومبیل هاى الکتریکى با فن آورى هاى سوخت هاى جدید تا سال 

2040 بیشتر از آنچه پیش بینى شده افزایش خواهد یافت.
رئیس آژانس بین المللى انرژى اعالم کرده است تصور مى شود سیاست هاى جدیدى به منظور افزایش 
تولید این گونه خودروها در دستور کار قرار گیرد و تولید خودروهایى با سوخت هاى جدید بیش از گذشته 

باشد که البته تولید این گونه خودروها نیازمند رشد سرمایه گذارى است.
وى معتقد است سرمایه گذارى به سمت تولید  حدود 300 میلیون خودروى برقى تا سال 2040 انجام 

شود و این رقم تغییر نخواهد یافت. 
آژانس بین المللى انرژى تاکید کرده است وجود خودروهایى که با سوخت بنزین و مشتقات نفتى تا سال 
آنها  به سوخت  باید در روز فقط  نفت هستند که  نیازمند  رشد 9 میلیون بشکه  تولید مى شود   2040
اختصاص داده شود و انتظار مى رود تا سال 2040 هزینه سوخت خودروهایى که با مشتقات نفتى فعالیت 

مى کنند روزانه حدود 44.9 میلیون بشکه باشد.
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نوبخت در پاسخ به فارس:

حامل های انرژی در الیحه بودجه 
98 گران نمى شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
افزایش  برای  برنامه ای   98 بودجه  الیحه  در 
قیمت حامل های انرژی نداریم، گفت: نرخ خرید 

تضمینى محصوالت کشاورزی تصویب شد.
فارس،  خبرگزارى  اقتصادى  خبرنگار  گزارش  به 
امضاى  مراسم  حاشیه  در  امروز  نوبخت  محمدباقر 
به  پاسخ  در  کشاورزى  بخش  در  اشتغال  تفاهم نامه 
خرید  نرخ  آیا  اینکه  بر  مبنى  فارس  خبرنگار  سوال 
تضمینى محصوالت کشاورزى براى سال آینده تعیین 
شده است، اظهار داشت: همه لیست خرید تضمینى 
محصوالت کشاورزى تصویب شده و مطابق با آن عمل 
بازنگرى  به  نیاز  محصوالت  از  قلم  یک  شد.  خواهد 
داشت که اگر آن هم قطعى شود، در مجموع  نرخ 

خرید تضمینى را اعالم مى  کنیم. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این 
اوضاع  تحریمى  شرایط  به  توجه  با  که  فارس  سوال 
سال  بودجه  الیحه  در  نفتى  درآمدهاى  پیش بینى 

آنکه  از  پس  کرد:  تصریح  بود،  آینده چگونه خواهد 
برسد،  دولت  هیات  در  ثباتى  یک  به  پیش بینى ها 
مالیاتى، حقوق  درآمدهاى  براى  و  شد  خواهد  اعالم 
گمرکى، واگذارى  دارایى هاى سرمایه اى و دارایى هاى 
که  دارد  وجود  پیشنهاداتى  عمرانى  مالى، طرح هاى 
از جمع بندى در دولت مطرح خواهد شد. وى  پس 
افزود: قبل از آنکه الیحه بودجه را به مجلس ببریم، در 
مورد جزئیات آن اطالع رسانى خواهیم کرد. نوبخت در 
پاسخ به این سوال که آیا سهم صندوق توسعه ملى از 
درآمد نفت و گاز براى بودجه سال آینده کاهش پیدا 
مى کند، گفت: ما قانون را رعایت مى کنیم با این حال 
منابع صندوق پاى رکن توسعه کشور است و در بودجه 
منابع آن پیش بینى مى شود و توسط بخش غیردولتى 
مصرف خواهد شد. اعتقاد داریم باید منابع صندوق در 

اختیار خود صندوق قرار گیرد. 
وى در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آ یا مانند 
الیحه بودجه سال 97 براى ایجاد اشتغال در الیحه 
یارانه ها  هدفمندسازى  محل  از  منابعى   98 بودجه 
در نظر گرفتید، یادآور شد: منابع افزایش حامل هاى 
انرژى را صرف پرداخت هاى جارى نمى کنیم و دوباره 
به صورت انتقالى به جامعه بازخواهد گشت، به همین 
جهت در الیحه بودجه سال آینده چنین پیش بینى 

نداریم. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بسته 
حمایتى برخى اقشار تصریح کرد:  بسته هاى جبرانى 
براى کارمندان را در نظر داریم و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى مباحث اجرایى و اطالع رسانى را برعهده 
دارد. نوبخت افزود: در مورد افزایش حقوق براى سال 
98 افزایش خواهیم داشت و قطعا بیشتر از سال جارى 
و سال هاى قبل است، منتهى اینکه چه رقمى است، 

نیاز به تصویب هیات وزیران دارد.

فارس گزارش مى دهد

SPV کلید مى خورد یا روی 
کاغذ مى ماند؟

ساز و کاری که قرار بود دست کم بخشى از آن 
قبل از فرارسیدن دور جدید تحریم ها اجرایى 
شود، هنوز در گیر و دار پیدا کردن محل استقرار 
در اروپاست و پیش بینى مى شود راه اندازی آن 

هم چنان زمان ببرد.
 SPV  کلید مى خورد یا روی کاغذ مى ماند؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجى خبرگزارى 
فارس، چندى است که اروپایى ها از تشدید تالش ها 
براى حفظ برجام و تهیه مقدمات مربوط به ایجاد 
منافع  تضمین  راستاى  در   SPV مالى  ویژه  کانال 
و  مى گویند  سخن  توافق،  این  از  ایران  اقتصادى 
سخنگوى  کوچیجانکیک«،  »ماجا  راستا  همین  در 
اتحادیه اروپا در مسائل خارجى روز جمعه 18 آبان 

1397 و بعد از اجرایى شدن دور دوم تحریم هاى 
حفظ  براى  »تالش ها  که  گفت  ایران  علیه  آمریکا 
براى  همچنین  و  برجام  یا  ایران  هسته اى  توافق 
به  ایران،  با  اقتصادى  و  تجارى  روابط  ]حفظ[ 
خصوص اقدامات مربوط به ایجاد کانال ویژه مالى 

در هفته هاى گذشته تشدید شده است.«
این سخنگوى اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشت: 
کردن  فعال  ما  جانب  از  کلیدى  اقدامات  از  »یکى 
قوانین مسدودساز تحریمى بود که در ماه آگوست 
آن را به روزرسانى کردیم. این یکى از اقداماتى است 
که انجام شده و از نظر ما تجارت با ایران مشروع 

باقى مانده است.«
ایرانى  مقامات  سوى  از  این  از  پیش  آنکه  علیرغم 
و همچنین اروپایى عنوان شده بود که بخش هایى 
 Special Purpose( مالى  ویژه  سازوکار  این  از 
آمریکا  تحریم هاى  دوم  دور  از  قبل  تا   )Vehicle
اجرایى خواهد شد، ولى هیچ تحولى در عرصه عمل 
رخ نداد و این دوران هم سپرى شد. مقامات ایران 
و اروپا در حال حاضر عنوان مى کنند که این روند 

زمانبر است.
معاون  عراقچى  عباس  سید  خصوص  همین  در 
آبان ماه 1397  و  ایران 14  سیاسى وزیر خارجه 
پس از اجرایى شدن دور دوم تحریم هاى آمریکا در 
برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر با اشاره به تأکید 
در  اروپا  اتحادیه  نماینده  و   4+1 خارجه  وزراى 
  SPV نیویورک مبنى بر اینکه سازوکار ویژه مالى
را براى ایران برقرار خواهند کرد که اجازه مى دهد 
دریافت و پرداخت هاى ایران و اروپا بدون سر و کار 
عنوان  شود،  انجام  آمریکا  مالى  سیستم  با  داشتن 
داشتیم  انتظار  است،  پیچیده  کامال  سیستم  کرد: 

خیلى زودتر از این به سرانجام برسد.



10

شماره    2301 26 آبان 1397

10

مدیران

Paul Wolfowitz :نویسنده
Kristin Rivera

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
منبع: strategy-business : معموال برنامه ریزی 
خاص  بالقوه  شوک های  و  صدمات  بر  بحران 
برای  را  خودتان  چگونه  شما  اما  دارد.  تمرکز 
یک تهدید »نامتقارن« پیش بینى  نشده آماده 
برای  قانونى  کتاب  هیچ  که  تهدیدی  مى کنید؛ 
پیروی ندارد. اگر شما یک مدیر دولتى یا تجاری 
را  زمان خود  از  زیادی  میزان  احتماال  هستید، 
برای  آماده سازی  و  تهدیدها  پیش بینى  صرف 

مقابله با آنها مى کنید.
نامتقارن  تهدیدهاى  از  وسیع  طبقه  سه  حداقل 

وجود دارد:
• زیرساخت محافظت نشده

• تکنولوژى آسیب پذیر
• دست کم گرفتن بالیا

یا  طبیعى  بالى  یک  نشده:  محافظت  زیرساخت 
یک  حمله تروریستى مى تواند یک عملیات اجراى 
را  مقیاس  بزرگ   زیرساخت  کارآیى  و  سیستمى 

تقلیل دهد. این موضوع مى تواند شامل سیستم هاى 
سیستم هاى  یا  برق  شبکه  و  حمل و نقل  عمومى 
ارزى  صرافى هاى  و  تجارى  بنادر  مانند  خصوصى 
باشد. همچنین اغلب تنظیمات و مقررات قانونى که 
براى حفاظت از این زیرساخت ها استفاده مى شوند، 
جامعه  که  سیستم ها  این  هستند.  آسیب پذیر 
به  نسبت  که  داده اند  نشان  است،  وابسته  آنها  به 
چنین ترکیب پیچیده اى از عوامل که سازمان ها و 
دولت ها براى تشخیص آن باید تالش زیادى کنند، 
محدود، کسب وکارها  منابع  فرض  با  آسیب پذیرند. 
آماده  مى بینند  پیش رو  در  که  ریسک هایى  براى 
مى شوند و دولت ها مقرراتى را وضع مى کنند. ولى 

اغلب، روى ریسک هاى واقعى تمرکز نمى شود.
ساکنان  پورتوریکو  در  ماریا  توفان  مثال،  به عنوان 
وراى  گذاشت.  برق  بدون  ماه   10 مدت  به  را  آن 
شکست  یک  مهم  و  مستقیم  اقتصادى  هزینه هاى 
به  در شبکه، یک خسارت مى تواند  بزرگ-مقیاس 
دیگر نقاط مهم زیرساخت یک ناحیه سرایت کند. 
تقریبا  الکتریکى،  منبع  به  آسان  دسترسى  بدون 
مانند شبکه  به هم مى ریزد.  زود  یا  دیر  همه چیز 

بانکى، شبکه اینترنت، بازار سهام، منابع آبى، منابع 
عملیات  بیمارستان ها،  جاده ها،  فاضالب،  غذایى، 

نظامى، سوخت و کنترل ترافیک هوایى.
اینترنت  به  وابستگى جامعه  تکنولوژى آسیب پذیر: 
متصل  اشیاى  به  وابستگى  فزاینده اى  به طور  )و 
باعث  اشیا(  اینترنت  تکنولوژى  در  اینترنت  به 
نامتقارن  تهدیدهاى  به  نسبت  زیاد  آسیب پذیرى 
مى شود.وقتى شرکت ها بیشتر و بیشتر فعالیت هاى 
این  مى سپارند،  خودکار  سیستم هاى  به  را  خود 
انتظار را دارند که این تکنولوژى همواره همان طور 
که طراحى شده است کار کند. این انتظار تبدیل به 
یک پاشنه آشیل مى شود؛ یعنى یک آسیب پذیرى 
دولت ها  و  هکرها  توسط  تا  یافت  خواهد  ادامه  که 
استثمار شود. و این احتماالت به نفع آنهاست: در 
تکنولوژى،  دیجیتالى ترین  با  پیشگیرى  با  مقایسه 
بازگشت  نرخ  و  کمتر  بسیار  خرابکارى  هزینه هاى 
حتى  بود.  خواهد  بزرگ تر  مراتب  به  سرمایه 
مانند  اندک  منابع  و  تکنولوژى  با  مکانیزم هایى 
باج افزار مورد استفاده در یکى از بازارهاى زیرزمینى 
مى تواند   Dark Web نام  با  سایبرى  تبهکاران 
تکنولوژى اولیه را که هر فعالیت سازمان را به طور 

مجازى تقویت مى کند مختل سازد.
تاثیر مخرب سرقت سایبرى و سرقت هویتى مکرر، 
و  مى کند  سرایت  نیز  مصرف کنندگان  سطوح  به 
تبدیل به یک حقیقت تلخ و همیشگى در زندگى 
در   2017 سال  در   PwC تحقیق  یک  مى شود. 
نشان  سایبرى  امنیت  روى  مصرف کنندگان  سطح 
مى دهد تنها 10 درصد از مصرف کنندگان احساس 
شخصى  اطالعات  بر  کاملى  کنترل  که  مى کنند 
به  نسبت  مصرف کنندگان  اعتماد  و  دارند  خود 
کسب و کار ها و نیز نسبت به دولت درباره حفاظت از 
اطالعات شخصى شان در حال افول است. در ضمن، 

کسب و کارها در تالش هستند تا توازن مناسبى بین 
از حد هشدار هاى  بیش  ارسال  و  پنهان  رخنه هاى 
تعدد  و  ابعاد  بیابند.  مصرف کنندگان  به  امنیتى 
که  است  هراس انگیز  چنان  آن  تهدیدها  گونه  این 
یعنى  کند.  بى تفاوت  را  و سازمان ها  افراد  مى تواند 
مقاومت  میزان  که  مى شوند  انفعال  نوع  یک  دچار 

آنها در برابر آسیب هاى بعدى را کاهش مى دهد.
سناریوى  بدترین  گاهى  بالیا:  گرفتن  دست کم 
علیه  انسان ها  نمونه،  به طور  رخ  مى دهد.  ممکن 
پیش بینى و جلوگیرى از آن سوگیرى داشته باشند. 
معمول ترین سناریو در این دسته بندى یک تهدید 
به عنوان  یک-  از  سازمانى  رهبران  که  است  بالقوه 
مثال- بالى طبیعى مانند توفان، سیل، خشکسالى، 
گرفتن  دست کم  که  آتش سوزى  یا  سونامى  زلزله، 
صدمات آن آسان است، آگاهى دارند. در عین حال، 
ممکن است رهبران سازمانى ظرفیت خود را براى 
مدیریت این رخدادها بیش از حد قلمداد کنند. این 
را  ریسک  بزرگ ترین  سازمانى خودش  رهبر  درک 

ایجاد مى کند.
 9 سونامى  و  زلزله  که  زمانى   ،2011 مارس  در 
ژاپن،  در  فوکوشیما،  نزدیکى  در  توهوکو  ریشترى 
رخ داد، در وهله اول قابل کنترل  به نظر مى آمد. اما 
نیروگاه هسته اى دایچى  نزدیکى  موارد دیگرى در 
وجود داشت. این موارد عبارت بودند از نگرانى هاى 
قضایى و موانع فرهنگى شفاف سازى که باعث ایجاد 
مشکل در مخابره اطالعات واضح براى مثال درباره 
ساختار  یک  دیگر  مورد  مى شد؛  تخلیه  مسیرهاى 
آغاز  نخست وزیر  دفتر  از  که  سخت  سلسله مراتبى 
مى شد و باعث تحمیل تصمیم گیرى مى شد؛ مورد 
آماده سازى هاى  و  امنیتى  دستورالعمل هاى  بعدى 

نامناسب و همچنین سیستم هاى تکنولوژیک بود 
ادامه دارد...

چگونه برای تهدید های »نامتقارن« پیش بینى نشده آماده مى شوید؟
برنامه ریزی برای اتفاقات غیرمنتظره)قسمت دوم(
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نگاه آخر

مسابقات آفرود دودیفرانسیل قهرمانى کشور

راند سـوم مسـابقات آفرود دودیفرانسـیل قهرمانی کشـور، 
جمعـه ۲۵ آبـان بـه میزبانـی آذربایجـان غربـی در پـارک 
جنگلـی ارومیـه بـا اسـتقبال گسـترده مـردم و عالقمندان 

رشـته اتومبیل رانـی برگزار شـد.

https://www.isna.ir/photo/97082512277/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#15
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