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توهم نقدینگی

دکتر علی فرحبخش/ دنیای اقتصاد
را  کشور  مناطق  از  بسیاری  که  اخیر  سیل 
حاکی  داشت  دیگری  پیام  است،  درنوردیده 
توجه  طبیعی  عوامل  و  علل  به  اگر  آنکه  از 
درخوری نشود و به باد فراموشی سپرده شوند، 
این نظام علت و معلولی، ما را فراموش نخواهد 
کرد و در یک لحظه همه چیز را با خود می برد 
و به صغیر و کبیر رحم نمی کند تا بلکه درس 
عبرتی فراموش نشدنی به ما بدهد که ممکن 
است ما را فراموش کنید؛ ولی ما هیچ گاه شما 

را فراموش نخواهیم کرد.
سیل نقدینگی نیز بارها چنین درسی را به ما آموخته 
است که اگرچه می توان در مدت کوتاهی با ورود 
بی سابقه کاالهای وارداتی، تثبیت نرخ ارز، افزایش 
نرخ واقعی سود بانکی و بهبود انتظارات، آثار آن را 
برای مدت کوتاهی به تعویق انداخت، ولی هنگامی 
که این غول از چراغ جادو خارج شود، هیچ کس 
همچنان  و  نیست  آن  برابر  در  مقاومت  یارای  را 
که تجربه میانه دهه ۵۰ و ابتدای دهه های ۷۰ و 

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی 
به مدیران کل امور مالیاتی استان ها

اختیار  تفویض  از  به مدیران عامل شرکت های عضو  نامه ای  ایران در  برق  سندیکای صنعت 
تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم به مدیران کل امور مالیاتی استان ها خبر داد. 

ـــون  ـــن قان ـــتقیم و همچنی ـــای مس ـــون مالیات ه ـــرر در قان ـــم مق ـــاند جرای ـــا می رس ـــاع اعض ـــه اط ب
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده بـــه موجـــب مـــاده 191 قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم، در صـــورت 
خـــوش حســـابی مودیـــان مالیاتـــی از امـــکان بخشـــودگی برخـــوردار می باشـــد. از ســـوی دیگـــر 
مودیانـــی کـــه بدلیـــل مشـــکات نقدینگـــی امـــکان پرداخـــت بدهـــی مالیاتـــی خـــود بصـــورت 
نقـــدی را نداشـــته باشـــند، می تواننـــد از تســـهیات مـــاده 16۷ قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم 

ـــد.  ـــتفاده کنن ـــاه اس ـــا 36 م ـــر ت ـــی حداکث ـــی مالیات ـــیط بده ـــر تقس ـــی ب مبن
در ایـــن راســـتا و بـــه منظـــور جلوگیـــری از تمرکـــز امـــور در ســـتاد ســـازمان امـــور مالیاتـــی، 
ـــوف  ـــارات موص ـــض اختی ـــه تفوی ـــبت ب ـــورخ 98/۰1/2۵، نس ـــماره 2۰۰/98/۵ م ـــنامه ش ـــی بخش ط
ـــتار  ـــه خواس ـــرکت هایی ک ـــذا ش ـــت. ل ـــده اس ـــدام ش ـــتان اق ـــر اس ـــی ه ـــور مالیات ـــران کل ام ـــه مدی ب
تســـهیات فوق الذکـــر هســـتند می تواننـــد بـــا درخواســـت کتبـــی مراتـــب را از اداره کل مربوطـــه 

ـــد.  ـــری کنن پیگی

میالد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان، مهدی 
موعود )عج( بر عموم شیعیان جهان مبارک باد. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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9۰ نشان می دهد، سیل نقدینگی آن چنان قیمت ها 
را باال می برد که دولت ها سراسیمه به مصداق جمله 
معروف »الغریق یتشبث بکل حشیش« به هر شاخه 
خشکیده ای چنگ می زنند تا خود را از شر این سیل 
خروشان نجات دهند و در این میان حتی از تنبیه آحاد 
این سیل خانمان  نیز که خود درماندگان  اقتصادی 

برافکن هستند، فروگذاری نمی کنند.
رفتار دولت ها پس از سیل نیز مشابه رفتار آنان پس 
کوتاهی  مدت  در  که  است  اقتصادی  بحران های  از 
کمیته های حقیقت یاب تشکیل می شود و کارشناسان 
پروژه های  و  می دهند  تشکیل  مختلفی  جلسات 
میلیاردی تعریف می شوند؛ ولی پس از مدتی نتایج 
حاصله به بایگانی راکد سپرده می شود و باز آش همان 

آش است و کاسه همان کاسه.
برای آنکه بتوان این سیکل معیوب را توصیف کرد، 
مایلم استفاده دولت ها از ابزار نقدینگی را به استعمال 
مواد مخدر یا داروهای توهم زا تشبیه کنم. قیاسی که 
به  ولی  برسد،  به نظر  مع الفارق  است  ممکن  اگرچه 

دالیلی که تشریح خواهم کرد، کاما پذیرفتنی است.
1- هر دو به کاربران خود شور و شعفی وصف ناشدنی 
در هنگام استفاده می دهند، مواد مخدر به فرد لذت 
را فراموش  نشئگی می دهد که تمام مشکات خود 
شده می بیند و به آنها احساس »دم غنیمت است« 
دست می دهد. سیاستمدارانی نیز که می توانند به مدد 
افزایش نقدینگی بسیاری از پروژه های کان را افتتاح 
کنند، با یارانه های عمومی و خاص محبوبیت کسب 
کنند و وعده های غیر ممکن انتخاباتی را محقق سازند، 

با همین احساس »دم غنیمت است« روبه رو هستند.
مواد  طوالنی  و  مکرر  استعمال  که  همان گونه   -2
مخدر متابولیسم های حیاتی فرد را نابود می کند، رشد 
نقدینگی نیز با تورم افسارگسیخته، سطح دستمزد ها، 
تراز سیستم بانکی، دخل وخرج دولت و... را به ساختار 
معیوب و در حال احتضاری مبدل می سازد که دولت ها 

به سختی راه نجاتی برای آن می یابند.
3- سومین و جالب ترین شباهت مطابق ضرب المثل 
معروف ما ایرانیان است که »ترک عادت موجب مرض 
آن چنان  را  اعتیاد  ترک  معتادان  از  بسیاری  است.« 
ترجیح  آن  بر  را  گاه خودکشی  که  می بینند  دشوار 
می دهند و پزشکان در دوران بازپروری دست و پای 
آنان را به تخت می بندند و به گریه ها و نعره های آنان 
توجه نمی کنند تا بتوانند این دوران سخت را پشت سر 
بگذارند. پس از ترک نیز بسیاری از معتادان فراق یار را 

تحمل نمی کنند و دوباره به مواد آلوده می شوند.
برای دولت هایی نیز که سال ها به رشد نقدینگی برای 
تحقق آمال و آرزوهای دست نیافتنی خود خو گرفته اند، 
رهایی از این ابزار سیاست گذاری بسیار دشوار است و 
به قول یکی از وزرای اقتصاد در ایران، سیاست های 
که  است  چنین  می شوند.  خفه  نطفه  در  انقباضی 
برای رهایی از این سیاست توهم زا از یکسو با اصرار 
سیاست گذاران  انکار  با  دیگر  از سوی  و  کارشناسان 
روبه رو هستیم. چنین است که حتی دولت هایی که 
مدتی توانسته اند راه امساک را در پیش گیرند، دوباره 
همچون معتادان وسوسه می شوند و سیاست های پولی 

پیشین را در دستور کار قرار می دهند.
اکنون که به سه مورد اشتراک اشاره کردیم، الزم است 
به ذکر یک مورد مهم افتراق نیز بپردازیم. درخصوص 
مضرات استعمال مواد مخدر اجماع قابل قبولی هم در 
سطح افکار عمومی و هم در سطح کارشناسی به وجود 
آمده است که فرآیند درمانی و قانونی مبارزه با آن 

را هموار کرده است؛ ولی درخصوص رشد نقدینگی 
چنین تقاربی از آرا به چشم نمی خورد. برای آنکه قادر 
باشم این تمایز را بیشتر توضیح دهم، مثالی ملموس 

ارائه می کنم:
کنید  تصور  را  سرطانی  خردسال  فرزند  یک  ابتدا 
که تصاویر وی با سرتراشیده به طور مرتب از فضای 
مجازی منتشر می شود و از مردم درخواست می شود 
برای معالجه وی که ناتوان از پرداخت هزینه گزاف 
شیمی درمانی است، اعانات خود را به حساب خاصی 
واریز کنند. در سوی دیگر، بیمارستان خیریه ای را تصور 
کنید که برای اتمام کار ساختمانی یا خرید تجهیزات 
به کمک های مردم نیازمند است و هیات امنای آن 
از طریق انتشار اطاعیه ای خواستار جذب کمک های 
مردمی می شوند. سوال آن است که کدامیک از این دو 
اطاعیه بیشتر با اقبال عمومی روبه رو می شوند و چرا ؟

ویژه ای  نظرسنجی  یا  تخصص  نیازمند  آنکه  بدون 
که  گفت  می توان  یقین  به  قریب  احتمال  با  باشیم 
با  خردسال  طفل  درمان  برای  کمک  درخواست 
استقبال بیشتری مواجه خواهد شد. دلیل آن نیز به 
لحاظ روانشناختی بسیار واضح و آشکار است. مورد اول 
یک مصداق معلوم، شناخته شده و قابل ارزیابی است؛ 
در حالی که مورد دوم یک جمع مجهول، ناشناخته 
و مهندسی  ارزیابی است. در پزشکی  برای  و دشوار 
هم روال به همین ترتیب است. هنگامی که پزشک 
برای یک بیمار نسخه می نویسد، یک فرد مشخص، 
شناخته شده و قابل ارزیابی وجود دارد. وقتی مهندسی 
نقشه ساخت یک پل را طراحی و اجرا می کند، بازهم 
در مورد یک شیء معلوم، شناخته شده و قابل ارزیابی 
علوم  مورد  در  که  هنگامی  ولی  می کنیم.  صحبت 
انسانی همچون جامعه شناسی، اقتصاد کان، فلسفه، 
مدیریت و... صحبت می کنیم، در مورد جامعه ای داد 
افراد بسیاری تشکیل شده و  از  سخن می دهیم که 

حداقل  می شود،  نقل  آنچه  سقم  و  صحت  ارزیابی 
وقتی که  است.  بسیار دشوار  عامی  برای شنوندگان 
در مورد تحوالت فرهنگی جامعه، رشد درآمد سرانه، 
انسان شناسی و انگیزه های فردی در سازمان صحبت 
برای یک کل  که  مصادیقی هستند  می کنیم، همه 
با یک  بتوان  آنکه  بدون  تعریف می شوند،  اجتماعی 
به  نشاند.  به کرسی  را  مصداق مشخص حرف خود 
همین دلیل هنگامی که از تئوری های علوم انسانی چه 
برای عامه مردم و چه برای سیاست گذاران یا مقامات 
تردید  و  شک  با  آنان  می شود،  گفته  سخن  کشور 

بسیاری به گوینده نظر می کنند.
دوباره  می توانند  محرک  موتور  سه  جدید  سال  در 
به سیل نقدینگی جدید دامن بزنند. از یکسو طرح 
ادغام ۵ بانک نظامی که بر چارچوب پایه پولی استوار 
است، می تواند همچون موسسات پولی غیر مجاز در 
سال گذشته زنگ های خطر را به صدا درآورد. تامین 
کمک  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  دالر  میلیارد   2
خارجی  دارایی های  به  افزودن  با  نیز  به سیل زدگان 
بانک مرکزی، بردار دوم تحریک پایه پولی در سال 
جدید خواهد بود. ضمن آنکه اگر بانک مرکزی برنامه 
کاهش  بگیرد،  پیش  در  را  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
سهم سپرده های میان مدت بانکی، می تواند به شدت 
حال  هر  به  کند.  تضعیف  را  تورمی  ضد  لنگر  این 
برای همه ما که نقشی در مسوولیت اجرایی کشور 
نداشته و نداریم و فقط برای خود مسوولیت اجتماعی 
تعریف کرده ایم، راهی جز تاثیرگذاری بر اذهان مردم 
و سیاست گذاران کشور برای تغییر مسیر فعلی وجود 
ندارد. همان توصیه ای که میلتون فریدمن در آخرین 
پاراگراف، آخرین مصاحبه قبل از مرگش در پاسخ به 
سوالی درخصوص بهترین توصیه شما برای کشورهای 
در حال توسعه ای که می خواهند به سوی اقتصاد آزاد 

حرکت کنند، ارائه می دهد.



مشترکان کم مصرف برق 
پاداش می گیرند

مشترکانی که از الگوی طراحی شده مصرف برق، 
کمتر مصرف کنند پاداش دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز فارس، معاون 
فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق شیراز 
گفت: مشترکان کم مصرف در بخش های کشاورزی، 
صنعتی، تجاری، عمومی و سایر مصارف در تابستان پاداش 

دریافت می کنند.
حسین صالحی با بیان اینکه برای مشترکان عمومی و 
تجاری و سایر مصارف از ابتدای تیر تا انتهای مرداد برنامه ی 
اعمال تخفیف پیش بینی شده است، افزود: این مشترکان 
در صورتی که حداقل ۵ روز کاری متوالی در این طرح 
همکاری داشته باشند، مشمول تخفیف هایی خواهند شد.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی 
برق شیراز گفت: ساعات همکاری برای مشترکان اداری 11 
تا 1۵ پیش بینی شده و برای تجاری و سایر مصارف نیز 
براساس تشخیص شرکت توزیع برق، زمان تعیین خواهد 
شد. صالحی اظهارداشت: برای مشترکان ایستگاه گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی( نیز دوره همکاری از ابتدای 
تیر تا انتهای مرداد تعیین شده است مشروط بر اینکه 
حداقل ۵ روز کاری و به مدت 2 اعت در روز دستگاه ها را 
خاموش کنند.  معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
توزیع نیروی برق شیراز گفت: عاقه مندان به مشارکت 
در تمامی طرح ها، می توانند برای کسب اطاعات بیشتر 
 www.shirazedc.co.ir به سایت شرکت به نشانی
یا مدیریت ها و ادارات توزیع برق در منطقه خود مراجعه 
کنند. صالحی تاکید کرد: براساس قوانین و دستورالعمل 
های طرح ملی پاسخگویی بار برای کنترل اوج بار پارسال 
بیش از ۴8 میلیارد ریال، پاداش به مشترکان کشاورزان 

همکار در پیک سایی تعلق گرفته است. 

3

صنعت برق _ اخبار شماره    2395 31 فروردین 1398

اعالم آمادگی ماهنامه تخصصی 
گستره انرژی برای همکاری با 

شرکت های عضو سندیکا 
ماهنامه تخصصی گستره انرژی به منظور توسعه 
همکاری  شرایط  کردن  فراهم  با  کار  و  کسب 
به  انرژی(  )بازار  نشریه  اطالعات  بانک  ایجاد  و 
دنبال همکاری و مشارکت با سندیکای صنعت 
برق ایران است و تسهیالتی برای این همکاری 

در نظر گرفته است.
جدول  در  شده  تعیین  نرخ  طبق  اساس  همین  بر 
در  عضویت  با  سندیکا  عضو  شرکت های  ذیل، 
و  اعضا  برای  اطاع رسانی  بر  عاوه  اطاعات  بانک 
یکسال،  مدت  به  رایگان  به صورت  نشریه  دریافت 
از  تخفیف ویژه 3۰ درصدی برای چاپ پوستر در 
بود.  خواهند  برخوردار  نیز  مدنظر  نمایشگاه های 
زمینه  در  نیز  انرژی  گستره  ماهنامه  اینکه  ضمن 
چاپ خبر، گزارش و مصاحبه همکاری الزم را در 
سال 98 با شرکت های عضو سندیکای صنعت برق 

ایران خواهد داشت. 
به عاوه با توجه به اینکه نمایشگاه نفت تهران در 
شد،  خواهد  برگزار  اردیبهشت   1۴ تا   11 روزهای 
می شود  درخواست  سندیکا  عضو  شرکت های  از 
تلفن های  شماره  با  همکاری  به  تمایل  صورت  در 
66۴9۵۷3۵ و 669۷2۰9۴ تماس حاصل فرمایند 
تا اطاعات آنها در ویژه نامه نمایشگاهی در اختیار 
گستره  مشترکان  و  شرکت کنندگان  غرفه داران، 

انرژی در سراسر کشور قرار گیرد. 
1/12 صفحه  2 رنگ  صفحات داخلی 

۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
1/6 صفحه  2 رنگ  صفحات داخلی 

1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

https://tnews.ir/news/0e03130828662.html
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برنامه های محوری »نیرو« برای 
سال ۹۸

برنامه های   : نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 
بر  اعالم شد.  نیرو در سال ۹۸  وزارت  محوری 
مگاواتی   44۰۰ افزایش  است  قرار  اساس  این 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور، تامین آب 
روستای   ۹5۰ و  هزار  یک  برای  پایدار  شرب 
کشور و بهره برداری از 3۲ واحد تصفیه خانه آب 

و فاضالب اجرا شود.
جمع   9۷ سال  در  نیرو،  وزیر  گزارش  براساس 
محل  از  برق  و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  و  دولتی  فاینانس  عمومی،  منابع 
بخش  خصوصی 16 هزار و 2۰6 میلیارد تومان بوده 
با  روستا   ۵11 و  هزار  یک  مدت  این  طی  و  است 
و  سالم  شرب  آب  از  نفر  میلیون   1  /1۷ جمعیت 
تصفیه خانه   9 گذشته  بهره مند شده اند.سال  پایدار 
 183 حدود  ظرفیت  به  نیز  نمک زدایی  سامانه  و 
آب  تامین  قابلیت  با  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار 
 31 تعداد  و  رسیده  اتمام  به  نفر  هزار   913 برای 
29۰هزار  حدود  ظرفیت  به  فاضاب  تصفیه خانه 
مترمکعب در شبانه روز با قابلیت تصفیه فاضاب ۵/ 

1 میلیون نفر تکمیل شده است.در سال 9۷ حدود 
۵6 هزار هکتار شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی 
مخزنی  افتتاح سدهای  با  و  رسیده  بهره برداری  به 
جدید بیش از 1/ 1 میلیارد مترمکعب آب نیز مهار 
واحد  هشت  گذشته  سال  در  است.همچنین  شده 
جدید نیروگاهی به ظرفیت یک هزار و 6۵ مگاوات 
حرارتی  نیروگاه های  تولیدی  توان  ارتقای  نیز  و 
موجود به میزان 1۵۰ مگاوات به بهره برداری رسید 
که براین اساس جمعا یک هزار و 21۵ مگاوات به 
 9۷ سال  در  کشور  حرارتی  نیروگاه های  ظرفیت 

افزوده شده است.
بهره برداری 2۰ واحد نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 
126 مگاوات نیز بخش دیگری از اقدامات شاخص 
در  است.  بوده  گذشته  سال  در  برق  و  آب  صنعت 
برای  پایدار  و  شرب  آب  است  قرار  نیز   98 سال 
یک هزار و 9۵۰ روستای کشور با جمعیت 21/ 1 
میلیون نفر تامین شود.همچنین در سال جاری 11 
واحد تصفیه خانه آب به ظرفیت حدود یک میلیون 
و 26۷ هزار مترمکعب در شبانه روز با قابلیت تامین 
آب 3/ 6 میلیون نفر و 21 تصفیه خانه فاضاب به 
ظرفیت حدود ۵19 هزار مترمکعب در شبانه روز با 
قابلیت تصفیه فاضاب حدود 3میلیون نفر تکمیل 
صورت  برنامه ریزی  شد.براساس  خواهد  افتتاح  و 
به ظرفیت  نیروگاه  واحد  گرفته در سال جاری 22 
سه هزار و 933 مگاوات به بهره برداری خواهد رسید 
و ارتقای توان تولید و ارتقای نیروگاه به میزان ۴61 
براین  که  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مگاوات 
به  مگاوات   39۴ و  هزار  چهار   98 سال  در  اساس 
خواهد  افزوده  کشور  حرارتی  نیروگاه های  ظرفیت 
شد.براساس پیش بینی صورت گرفته امسال حدود 
وارد  نیز  جدید  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   2۰۰

مدار خواهد شد.

دلیل بازنشدن دریچه برخی 
سدها در سیالب های اخیر

ایسنا : مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
نیرو  به وزارت  انتقادهای اخیر  غیرعامل درباره 
در مورد سیالب توضیح داد. میثم جعفرزاده با 
گفت:  آخرین وضعیت سدهای کشور  به  اشاره 
تا این لحظه هیچ کدام از سدهای کشور آسیب 
ندیده اند و تمام سدها در پایداری کامل قرار دارند. 
درخصوص سدهای خوزستان نیز که حجم زیادی 
از سیالب را در خود ذخیره کرده اند باید بگویم 
شرایط نرمال است. وی ادامه داد: درحال حاضر 
سد کرخه، دز، گتوند و در باالدست سد سیمره به 
لحاظ شرایط فنی بسیار نرمال هستند و از لحاظ 
ورودی و خروجی و همچنین کنترل و مانیتورینگ 

نیز شرایط به صورت نرمال است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو سدها را 
زودتر باز نکرد و آیا می توانست در این حوزه مدیریت 
بهتری داشته باشد، اظهار کرد: مبنای مدیریت سازه ها 
تنها پیش بینی هواشناسی نیست، چراکه بعضا شاهد 
خطاهایی در پیش بینی سازمان هواشناسی هستیم. 
صورت  که  پیش بینی هایی  گفت  باید  این  بر  عاوه 

می گیرد احتمالی است و متاسفانه ما هشدار قطعی 
سیل نداریم. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل حتی اگر هشدار قطعی سیل نیز وجود 
داشته باشد، نمی توان در زمان ۴8 یا ۷2 ساعت آب 
زیادی را از سدها تخلیه کرد، چراکه تخلیه سدها بسیار 
باال است و نیاز به زمان بیشتری دارد. جعفرزاده ادامه 
داد: البته وزارت نیرو بحث های مربوط به مدل های بارش 
پیش بینی و موضوعات تحلیلی در حوزه آب و هوا را 
دنبال می کند؛ با وجود این تصمیم گیری تابع شرایط 
مختلفی است که باید با دقت انجام شود. به گفته وی 
عاوه بر این مساله باید در نظر گرفت که گاهی سیاب ها 
در فصل تابستان اتفاق می افتد، اما این  بار سیاب ها در 
زمانی اتفاق افتاد که معموال در این بازه زمانی به دنبال 
ذخیره آب کشاورزی هستیم و باید با دقت بسیار باالیی 

مدیریت سدها انجام شود.
در حوزه کرخه نیز دوره بازگشت 2۰۰ ساله اتفاق افتاد 
که هیچ کدام از این سیاب ها قابل پیش بینی دقیق نبود. 
وی ادامه داد: عاوه بر این حداکثر آب گذری که در 
شهر خرم آباد می توانستیم عبور دهیم 32۰ مترمکعب 
در ثانیه بود و سیابی که در این شهر اتفاق افتاد، بیش 

از 1۴۰۰ مترمکعب در ثانیه ثبت شده است.
جعفرزاده همچنین در پاسخ به این سوال که اگر وزارت 
نیرو تاکنون رودخانه را کامل سروسامان می داد میزان 
اینکه  داد:  توضیح  نیز  می کرد  پیدا  کاهش  خسارات 
هرچقدر به ایده آل نزدیک شویم موضوع مطلوبی است، 
اما باید به برخی مسائل توجه شود. به طور مثال وزارت 
ردیف  یک  منطقه ای  آب  مجموعه  در  همیشه  نیرو 
اختصاصی برای ساماندهی رودخانه ها دارد که در اول 
دولت یازدهم حدود 3۰ میلیارد تومان بود و اکنون به 
12۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و درحال حاضر 
به رغم کمبود اعتبارات از محل بودجه داخلی با توجه به 

اولویت درحال ساماندهی رودخانه هاست.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3512680-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1


علی فرحبخش

توهم نقدینگی
را  کشور  مناطق  از  بسیاری  که  اخیر  سیل 
از  پیام دیگری داشت حاکی  است،  درنوردیده 
آنکه اگر به علل و عوامل طبیعی توجه درخوری 
نشود و به باد فراموشی سپرده شوند، این نظام 
علت و معلولی، ما را فراموش نخواهد کرد و در 
یک لحظه همه چیز را با خود می برد و به صغیر و 
کبیر رحم نمی کند تا بلکه درس عبرتی فراموش 
نشدنی به ما بدهد که ممکن است ما را فراموش 
کنید؛ ولی ما هیچ گاه شما را فراموش نخواهیم 

کرد.
سیل نقدینگی نیز بارها چنین درسی را به ما آموخته 
ورود  با  کوتاهی  مدت  در  می توان  اگرچه  که  است 
افزایش  ارز،  نرخ  تثبیت  وارداتی،  کاالهای  بی سابقه 
آثار آن را  انتظارات،  بانکی و بهبود  نرخ واقعی سود 
برای مدت کوتاهی به تعویق انداخت، ولی هنگامی که 
این غول از چراغ جادو خارج شود، هیچ کس را یارای 
مقاومت در برابر آن نیست و همچنان که تجربه میانه 
دهه ۵۰ و ابتدای دهه های ۷۰ و 9۰ نشان می دهد، 

که  می برد  باال  را  قیمت ها  آن چنان  نقدینگی  سیل 
دولت ها سراسیمه به مصداق جمله معروف »الغریق 
یتشبث بکل حشیش« به هر شاخه خشکیده ای چنگ 
می زنند تا خود را از شر این سیل خروشان نجات دهند 
و در این میان حتی از تنبیه آحاد اقتصادی نیز که 
هستند،  برافکن  خانمان  سیل  این  درماندگان  خود 

فروگذاری نمی کنند.
رفتار دولت ها پس از سیل نیز مشابه رفتار آنان پس 
کوتاهی  مدت  در  که  است  اقتصادی  بحران های  از 
کمیته های حقیقت یاب تشکیل می شود و کارشناسان 
پروژه های  و  می دهند  تشکیل  مختلفی  جلسات 
نتایج  مدتی  از  پس  ولی  می شود؛  تعریف  میلیاردی 
حاصله به بایگانی راکد سپرده می شود و باز آش همان 

آش است و کاسه همان کاسه.
برای آنکه بتوان این سیکل معیوب را توصیف کرد، 
مایلم استفاده دولت ها از ابزار نقدینگی را به استعمال 
مواد مخدر یا داروهای توهم زا تشبیه کنم. قیاسی که 
به  ولی  برسد،  به نظر  مع الفارق  است  ممکن  اگرچه 

دالیلی که تشریح خواهم کرد، کاما پذیرفتنی است.
1- هر دو به کاربران خود شور و شعفی وصف ناشدنی 
در هنگام استفاده می دهند، مواد مخدر به فرد لذت 
را فراموش  نشئگی می دهد که تمام مشکات خود 
شده می بیند و به آنها احساس »دم غنیمت است« 
دست می دهد. سیاستمدارانی نیز که می توانند به مدد 
افزایش نقدینگی بسیاری از پروژه های کان را افتتاح 
کنند، با یارانه های عمومی و خاص محبوبیت کسب 
کنند و وعده های غیر ممکن انتخاباتی را محقق سازند، 

با همین احساس »دم غنیمت است« روبه رو هستند.
مواد  طوالنی  و  مکرر  استعمال  که  همان گونه   -2
مخدر متابولیسم های حیاتی فرد را نابود می کند، رشد 
نقدینگی نیز با تورم افسارگسیخته، سطح دستمزد ها، 
تراز سیستم بانکی، دخل وخرج دولت و... را به ساختار 

معیوب و در حال احتضاری مبدل می سازد که دولت ها 
به سختی راه نجاتی برای آن می یابند.

3- سومین و جالب ترین شباهت مطابق ضرب المثل 
معروف ما ایرانیان است که »ترک عادت موجب مرض 
آن چنان  را  اعتیاد  ترک  معتادان  از  بسیاری  است.« 
ترجیح  آن  بر  را  گاه خودکشی  که  می بینند  دشوار 
می دهند و پزشکان در دوران بازپروری دست و پای 
آنان را به تخت می بندند و به گریه ها و نعره های آنان 
توجه نمی کنند تا بتوانند این دوران سخت را پشت سر 
بگذارند. پس از ترک نیز بسیاری از معتادان فراق یار را 

تحمل نمی کنند و دوباره به مواد آلوده می شوند.
برای دولت هایی نیز که سال ها به رشد نقدینگی برای 
تحقق آمال و آرزوهای دست نیافتنی خود خو گرفته اند، 
رهایی از این ابزار سیاست گذاری بسیار دشوار است و 
به قول یکی از وزرای اقتصاد در ایران، سیاست های 
که  است  چنین  می شوند.  خفه  نطفه  در  انقباضی 
برای رهایی از این سیاست توهم زا از یکسو با اصرار 
سیاست گذاران  انکار  با  دیگر  از سوی  و  کارشناسان 
روبه رو هستیم. چنین است که حتی دولت هایی که 
مدتی توانسته اند راه امساک را در پیش گیرند، دوباره 
همچون معتادان وسوسه می شوند و سیاست های پولی 

پیشین را در دستور کار قرار می دهند.
اکنون که به سه مورد اشتراک اشاره کردیم، الزم است 
به ذکر یک مورد مهم افتراق نیز بپردازیم. درخصوص 
مضرات استعمال مواد مخدر اجماع قابل قبولی هم در 
سطح افکار عمومی و هم در سطح کارشناسی به وجود 
آمده است که فرآیند درمانی و قانونی مبارزه با آن 
را هموار کرده است؛ ولی درخصوص رشد نقدینگی 
چنین تقاربی از آرا به چشم نمی خورد. برای آنکه قادر 
باشم این تمایز را بیشتر توضیح دهم، مثالی ملموس 

ارائه می کنم:
کنید  تصور  را  سرطانی  خردسال  فرزند  یک  ابتدا 

که تصاویر وی با سرتراشیده به طور مرتب از فضای 
مجازی منتشر می شود و از مردم درخواست می شود 
برای معالجه وی که ناتوان از پرداخت هزینه گزاف 
شیمی درمانی است، اعانات خود را به حساب خاصی 
واریز کنند. در سوی دیگر، بیمارستان خیریه ای را تصور 
کنید که برای اتمام کار ساختمانی یا خرید تجهیزات 
به کمک های مردم نیازمند است و هیات امنای آن 
از طریق انتشار اطاعیه ای خواستار جذب کمک های 
مردمی می شوند. سوال آن است که کدامیک از این دو 
اطاعیه بیشتر با اقبال عمومی روبه رو می شوند و چرا ؟

دوباره  می توانند  محرک  موتور  سه  جدید  سال  در 
به سیل نقدینگی جدید دامن بزنند. از یکسو طرح 
ادغام ۵ بانک نظامی که بر چارچوب پایه پولی استوار 
است، می تواند همچون موسسات پولی غیر مجاز در 
سال گذشته زنگ های خطر را به صدا درآورد. تامین 
کمک  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  دالر  میلیارد   2
خارجی  دارایی های  به  افزودن  با  نیز  به سیل زدگان 
بانک مرکزی، بردار دوم تحریک پایه پولی در سال 
جدید خواهد بود. ضمن آنکه اگر بانک مرکزی برنامه 
کاهش  بگیرد،  پیش  در  را  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
سهم سپرده های میان مدت بانکی، می تواند به شدت 
حال  هر  به  کند.  تضعیف  را  تورمی  ضد  لنگر  این 
برای همه ما که نقشی در مسوولیت اجرایی کشور 
نداشته و نداریم و فقط برای خود مسوولیت اجتماعی 
تعریف کرده ایم، راهی جز تاثیرگذاری بر اذهان مردم 
و سیاست گذاران کشور برای تغییر مسیر فعلی وجود 
ندارد. همان توصیه ای که میلتون فریدمن در آخرین 
پاراگراف، آخرین مصاحبه قبل از مرگش در پاسخ به 
سوالی درخصوص بهترین توصیه شما برای کشورهای 
در حال توسعه ای که می خواهند به سوی اقتصاد آزاد 

حرکت کنند، ارائه می دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
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از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : آذربایجان غربی

آذربایجان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
غربی

آگهی : استعام بها خرید انواع کابل فشارضعیف 
آلومینیومی و مسی 

مهلت دریافت اسناد :1398/۰2/۰2  

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی

نام  بی  برونسپاری  بها  استعام   : آگهی 
پروژه های توسعه روستایی توزیع برق ماکو 

بصورت دستمزدی 
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰2/۰2 

شماره آگهی: 11/21۰۰/16۰ 
تاریخ انتشار: 28/۰1/1398

استان : اردبیل
مناقصه گزار: توزیع برق اردبیل

اتفاقات  و  عملیات  واگذاری  مناقصه  آگهی: 
شبکه در محدوده امور برق نمین

مهلت دریافت اسناد : 1398/۰2/۰3

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : عمران و مسکن اصفهان
مکانیکی  اقام  تامین   -1 مناقصه   : آگهی 
ساختمان  برقی  اقام  تامین   -2 ساختمان 
اجرای   -۴ مکانیکی  تاسیسات  اجرای   -3

تاسیسات برقی
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰2/1۰

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : اصفهان

مناقصه گزار : آب و فاضاب کاشان
آگهی : استعام بها تجهیزات برقی از قبیل 

کابل فشار ضعیف و فشار قوی
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰1/29

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : دادگستری کل استان اصفهان
آگهی : استعام بها :1-ایزوگام فویلدار درجه 
یک صادراتی ترجیحا بام گستر: ۴۰۰۰ متر 

مربع
2-لوازم برقی طبق فایل پیوست

مهلت دریافت اسناد :1398/۰1/28 

 تاریخ انتشار: 1398/۰1/28
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع برق آذربایجان غربی
آگهی : مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی

مبلغ تضمین : 3۰8,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد: 1398/۰2/۰۵ 

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : آذربایجان غربی

مناقصه گزار : توزیع برق آذربایجان غربی
یراق  انواع  مناقصه خرید 31 ردیف   : آگهی 

آالت
مبلغ تضمین : ۵1۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰2/۰۵

تاریخ انتشار : 1398/۰1/28
استان : آذربایجان غربی 

آذربایجان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
غربی

ارت  سیم  :1-خرید  بها  استعام  آگهی: 
فوالدی و کلمپ بی متال آلیاژی با کاور سایز 

 16-12۰
2-خرید تابلو روشنایی معابر 63 آمپر

3-خرید انواع یراق آالت
مهلت دریافت اسناد : 1398/۰2/۰2
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با حضور بیش از 1۰۰ مهمان از 15 کشور

کنفرانس اکو، خردادماه امسال 
در اردبیل برگزار می شود

رئیس اتاق اردبیل در شصت و چهارمین جلسه 
این  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای 
اردبیل  امسال،  خردادماه   ۲۸ گفت:  استان، 
موضوع  با  اکو  بین المللی  کنفرانس  میزبان 

گردشگری سالمت خواهد بود و این اتفاق یک 
فرصت برای معرفی ظرفیت های اردبیل به جهان 

است.
و  شـصت  در  ایـران  اتـاق  هیئت رئیسـه  عضـو 
چهارمیـن جلسـه شـورای گفتگوی دولـت و بخش 
خصوصـی اسـتان اردبیـل گفـت: اواخـر خردادمـاه 
سـال جـاری اردبیـل میزبـان کنفرانـس بین المللی 
اکـو بـا موضـوع گردشـگری سـامت خواهـد بـود.

حسـین پیرمـوذن افـزود: ایـن کنفرانس بـا حضور 
بیـش از 1۰۰ مهمـان از 1۵ کشـور در سـطح وزرا، 
مدیـران عالـی و فعـاالن بخـش خصوصـی از 28 

خردادمـاه در اردبیـل برگـزار می شـود.
رئیـس اتـاق اردبیـل، برگـزاری ایـن کنفرانـس را 
یـک فرصت طایـی برای اسـتان اردبیـل و فعاالن 
اقتصـادی آن دانسـت کـه پتانسـیل های خـود را 
به خصـوص در حوزه گردشـگری و به طور مشـخص 

در گردشـگری سـامت بـه دنیـا معرفـی کنند.
او در حضـور مدیـران دسـتگاه های اجرایـی اسـتان 
باقی مانـده  فرصـت  مـاه  دو  در  کـرد:  خاطرنشـان 
بـرای برگـزاری این کنفرانس الزم اسـت که تمامی 
مسـئوالن دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بـه شـکل 
جهـادی تـاش کننـد تـا اسـتان اردبیـل از ایـن 
فرصـت بـه نحـو احسـن اسـتفاده کنـد و میزبانـی 

مناسـبی را بـرای ایـن کنفرانـس داشـته باشـد
پیرمـوذن گفت: برگـزاری کنفرانس اکـو در اردبیل 
یـک فرصت مناسـب اسـت تـا در حضـور مهمانان 
خارجـی بـه معرفـی پتانسـیل های اسـتان اردبیـل 
بپردازیـم و نبایـد از ایـن فرصـت خوب غافل شـویم

اسـتاندار اردبیل نیز در حاشـیه شـصت و چهارمین 
و  خصوصـی  بخـش  گفتگـوی  شـورای  جلسـه 
دولـت، گفـت: کنفرانـس اکـو بـا محوریـت موضوع 
گردشـگری سـامت در آینـده نزدیـک در اردبیـل 

برگزار می شـود و ما در دسـتگاه اجرایی اسـتان در 
حـال آمـاده کـرد شـرایط بـرای ایـن مهم هسـتیم.
اکبـر بهنام جـو تأکیـد کرد: اسـتان اردبیـل با توجه 
آب هـای  قبیـل  از  پتانسـیل هایی  و  موقعیـت  بـه 
ایـن  از  میزبانـی  بـرای  انتخـاب  بهتریـن  معدنـی 
اسـتان در  کنفرانـس اسـت و همـه دسـتگاه های 
تـاش هسـتند تا از فرصـت پیش آمـده در میزبانی 
احسـن  نحـو  بـه  بین المللـی  کنفرانـس  ایـن  از 
اسـتفاده کـرده و ظرفیت های گردشـگری سـامت 

اسـتان را بـه دنیـا معرفـی کنیـم.
بهنام جـو بـا اشـاره بـه تعـداد کشـورهای حاضـر 
اواخـر  کنفرانـس  ایـن  گفـت:  کنفرانـس  ایـن  در 
در  میهمـان  از 1۰۰  بیـش  بـا حضـور  خردادمـاه 
سـطح وزرا و مدیـران عالـی از 1۵ کشـور برگـزار 

خواهـد شـد.
اردبیـل فضـای مناسـبی بـرای برگـزاری کنفرانس 

دارد اکو 
رئیـس واحد کمیتـه ایرانی اتاق و صنایع مشـترک 
ایـن  میزبانـی  گفـت:  جلسـه  ایـن  در  نیـز  اکـو 
کنفرانـس بین المللـی یـک فرصت بسـیار مناسـب 
بـرای معرفی جاذبه های گردشـگری اسـتان اردبیل 
باألخـص در حـوزه سـامت اسـت که امیـدوارم به 

نحـو احسـن از ایـن فرصت اسـتفاده شـود.
محمدرضـا کرباسـی در شـصت و چهارمین جلسـه 
شـورای گفتگـوی دولـت و بخش خصوصی اسـتان 
اردبیـل تأکید کرد: میزبانی دومیـن دوره کنفرانس 
حـوزه  در  اکـو  عضـو  کشـورهای  بین المللـی 
گردشـگری سـامت به اسـتان اردبیل محول شـده 
اسـت کـه البتـه اردبیـل پتانسـیل و فضای بسـیار 
مناسـبی را بـرای میزبانـی از ایـن رویداد مهـم دارد.
وی تصریـح کـرد: ایـن کنفرانـس از 28 خردادمـاه 
در اردبیـل آغـاز می شـود کـه پایـه و اسـاس ایـن 

کنفرانس در حوزه گردشـگری سـامت و اسـتفاده 
از ظرفیت هـای اسـتان در بخـش آب درمانی هـای 

موجـود در اسـتان خواهـد بود.
رئیـس واحد کمیتـه ایرانی اتـاق بازرگانی و صنایع 
مشـترک اکـو افـزود: اجـرای مناسـب ایـن اجاس 
کـه  اسـت  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  نیازمنـد 
در ایـن راسـتا شـورای سیاسـت گذاری و کمیتـه 
اجرایـی کنفرانـس اکـو در اردبیـل تشـکیل یافته و 
بسـترهای الزم بـرای میزبانی شایسـته ایجاد شـده 

ست. ا
 باید از فرصت میزبانی استفاده کنیم

اردبیـل  اسـتانداری  امنیتـی  و  سیاسـی  معـاون 
نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه فرصـت مناسـب 
برگـزاری کنفرانـس اکـو در اردبیل گفـت: برگزاری 
ایـن کنفرانـس در اردبیـل فرصـت مناسـبی بـرای 
البتـه  معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری اسـتان و 

بـرای جـذب سـرمایه های خارجـی اسـت.
بهـروز ندائی تأکید کرد: حوزه گردشـگری سـامت 
در چنـد سـال اخیر مـورد توجه مسـئوالن و اغلب 
اسـتان ها قـرار گرفتـه اسـت کـه در اسـتان اردبیل 
نیـز با توجه بـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای موجود 

اقداماتـی در این حـوزه انجام گرفته اسـت.
وی افـزود: وجود چشـمه های آب های گـرم متعدد 
در اسـتان یکـی از ظرفیت هـای بسـیار مناسـب در 
حوزه گردشـگری سـامت در اسـتان اردبیل اسـت 
کـه می توانـد در جذب گردشـگران خارجی بسـیار 

مؤثر باشـد.
اسـتان  در  الزم  هماهنگی هـای  کـرد:  بیـان  ی 
اجـاس  دومیـن  از  شایسـته  میزبانـی  جهـت  در 
بین المللـی کشـورهای عضـو اکـو انجـام یافتـه و 
بیـن  هماهنگـی  جهـت  در  الزم  برنامه ریزی هـای 
اسـت. شـده  انجـام  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 

http://otaghiranonline.ir/news/28341
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سالح ورزی در دیدار با مسئوالن شهر پلودیو مطرح 
کرد

ایجاد شرکت های مشترک میان 
ایران و بلغارستان، پیش نیاز 

توسعه روابط
که  ایران  اتاق  رئیس  نائب  حسین سالح ورزی، 
به  خصوصی  بخش  اقتصادی  هیات  صدر  در 
بلغارستان سفر کرده بود، با رئیس شورای شهر 
پلودیو، رئیس اتاق بازرگانی این شهر و نماینده 
کرد.  گفت وگو  و  دیدار  تراکیا  اقتصادی  منطقه 
بلغارستان  و  ایران  طبق پیشنهاد سالح ورزی 
شرکت های  باید  دوجانبه  روابط  توسعه  برای 

مشترک ایجاد کنند.

حســین ســاح ورزی، نائــب رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران کــه در صــدر 
هیــات اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه بلغارســتان 
ســفر کــرده بــود، بــا رئیــس شــورای شــهر پلودیو، 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ دی
ســاوینا پتکــووا، رئیــس شــورای شــهر پلودیــو، در 
ــام  ــای انج ــریح برنامه ریزی ه ــدار در تش ــن دی ای
ــت:  ــی گف ــات ایران ــتقبال از هی ــرای اس ــده ب ش
ــرمایه گذاری  ــات س ــو، امکان ــی پلودی ــاق بازرگان ات
ــدی  ــرد و بازدی ــد ک ــه خواه ــهر را ارائ ــن ش در ای
نیــز از منطقــه صنعتــی تراکیــا بــرای هیــات 

ــت. ــده اس ــزی ش ــاری برنامه ری تج
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــووا ب پتک

ــو ســرمایه گذاری  1۰۰ شــرکت خارجــی در پلودی
 2۰19 ســال  در  پلودیــو  افــزود:  کرده انــد، 
ــاوه  ــده و ع ــده ش ــا نامی ــت اروپ ــوان پایتخ به عن
بــر آنکــه یــک منطقــه صنعتــی اســت یــک منطقه 

ــود. ــوب می ش ــز محس ــی نی ــی تاریخ فرهنگ
ــران  ــاق ای ــس ات ــب رئی حســین ســاح ورزی، نائ
نیــز در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز امیــدواری 
ــران و  ــادی ای ــای اقتص ــعه همکاری ه ــرای توس ب
ــعه یافتگی  ــه توس ــه ب ــا توج ــت: ب ــتان، گف بلغارس
پلودیــو و حضــور مجموعه هــای تولیــدی متفــاوت 
در ایــن منطقــه، حضــور هیــات ایرانــی و بررســی 
ظرفیت هــای ایــن شــهر می توانــد زمینه ســاز 

ــود. ــط ش گســترش رواب
ســاح ورزی ضمــن دعــوت از مقامــات اتــاق 
تراکیــا  منطقــه صنعتــی  و  پلودیــو  بازرگانــی 
ــن  ــی از بهتری ــزود: یک ــران، اف ــه ای ــفر ب ــرای س ب
راهکارهــای توســعه روابــط، تشــکیل شــرکت های 
مشــترک اســت بــر این اســاس پیشــنهاد می شــود 
میــان اتــاق بازرگانــی پلودیــو و یکــی از اتاق هــای 
ــی  ــمنان تفاهم های ــاق س ــل ات ــران مث ــتانی ای اس
ســرمایه گذاری  چگونگــی  تــا  شــود  ایجــاد 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــترک م مش
ــی  ــاق بازرگان ــف، رئیــس ات ــه آنجــل هرون در ادام
ــهر  ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــو نی پلودی
بــرای  اســتراتژیک  اقتصــادی  منطقــه  یــک 
بلغارســتان محســوب می شــود، گفــت: ایــران 
هــم ظرفیت هــای فراوانــی دارد کــه می توانــد 
موجــب توســعه همکاری هــای دوجانبــه شــود امــا 
ــات کمــی از  ــاالن اقتصــادی بلغارســتان اطاع فع
ــد  ــاری عاقه مندن ــد و شــرکت های بلغ ــران دارن ای
ــنا  ــران آش ــات ای ــا و امکان ــا توانمندی ه ــتر ب بیش

ــوند. ش

هرونــف بــا تأکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی پلودیو 
ــران  ــه ای ــاری را ب ــای تج ــی دارد هیات ه آمادگ
اعــزام کنــد، افــزود: همچنیــن می توانیــم اطاعــات 
ــرای  ــورد ســرمایه گذاران خارجــی ب جامعــی در م
چگونگــی آغــاز کســب وکار در پلودیــو را در اختیار 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــدان ایران عاقه من
در پایــان ایــن نشســت، نماینــده منطقــه اقتصادی 
تراکیــا نیــز بــا اشــاره بــه اینکه فعــًا 2۰۰ شــرکت 
ــن  ــورو در ای ــارد ی ــش از 2 میلی ــرمایه بی ــا س ب
ــه  ــت: منطق ــد، گف ــور دارن ــی حض ــه صنعت منطق
ــه  ــکل گرفت ــال 199۴ ش ــا از س ــادی تراکی اقتص
و اخیــراً به عنــوان چهارمیــن شــهر صنعتــی اروپــا 

شــناخته شــده اســت.
بــه گفتــه او، در ایــن شــهرک 6 منطقــه مختلــف 
صنعتــی وجــود دارد و شــرکت های بزرگــی مثــل 
اشــنایدر، ولــوو و لیبهــر در ایــن منطقــه کارخانــه 

ــد. ــیس کرده ان تأس
ــا  ــن ب ــا همچنی ــه اقتصــادی تراکی ــده منطق نماین
ــرودگاه  ــه دارای ف ــن منطق ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــن منطق ــرد: در ای ــح ک ــت، تصری ــتقل اس مس
ــه  ــا چیــن منعقــد شــده و ب تفاهم نامــه تجــاری ب
دنبــال همــکاری بــا دیگــر کشــورها نیــز هســتیم. 
امیدواریــم در آینــده پذیــرای شــرکت های ایرانــی 

ــه باشــیم. ــن منطق در ای
ــه اینکــه منطقــه اقتصــادی تراکیــا  ــا اشــاره ب او ب
منطقــه  موفق تریــن  شــرقی  اروپــای  کل  در 
صنعتــی بــوده اســت، از ســرمایه گذاری ۴ شــرکت 
ترکیــه ای در ســال گذشــته در ایــن منطقــه خبــر 

داد.
در ادامــه هیــات تجــاری اتاق ایــران به سرپرســتی 
ــران از  ــاق ای حســین ســاح ورزی، نایب رئیــس ات

شــهرک صنعتــی تراکیــا بازدیــد کــرد.
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مدیران

شرکت شما برای بقا در شرایط 
جدید، چگونه باید رشد کند؟

هر فکری که در مورد کامپیوترها داشته باشیم، 
اینکه  داریم:  توافق  چیز  یک  مورد  در  همه 
کامپیوتر اختراعی درخشان است که می تواند 
حجم انبوهی از داده را با سرعتی خیره کننده 
پردازش کند. کامپیوترها روز به روز هوشمندتر 
کامپیوتر  که  موقعی  از  سال  چند  می شوند. 
محاسبات متداول ریاضی مثل پیدا کردن ریشه 
سوم اعداد را انجام می داد، گذشته است. االن با 
کمک کامپیوتر می توان سریع ترین و خلوت ترین 
مسیر از نقطه " به نقطه " را پیدا کرد و ترافیک 
را دور زد و تخمین زد چقدر طول می کشد تا 
تقریبا  می توانند  کامپیوترها  برسیم.  مقصد  به 
به طور دقیقی پیش بینی کنند که یک فروشگاه 
ظرف دو روز چند بطری شیر را می تواند بفروشد. 
تا حد  می توان  برای تشخیص چهره  همچنین 

زیادی روی آنها حساب کرد.
وقت متوقف  هیچ  کامپیوتر  قدرت  در  رشد  این 
نخواهد شد. روبات ها هر روز در انجام وظایفی که در 
حال حاضر آنها را در انحصار انسان می دانیم، بهتر 
رفتاری  الگوهای  بررسی  در  آنها  مهارت  می شوند. 
افراد و سازمان ها افزایش می یابد و سپس روش های 

پیشنهاد می دهند. هوش  انجام کارها  برای  بهتری 
مصنوعی )AI( بیش از آنچه امروز می بینیم ما را 
احاطه خواهد کرد. متخصصان تکنولوژی می گویند 
که ظرف دو دهه آینده، هوش مصنوعی می تواند هر 
کاری را که انسان قادر به انجام آن است، تکرار کند. 
کامپیوتر به زودی می تواند یک مکالمه را شبیه سازی 
کند. می تواند یک ماجرای کمدی بامزه را طراحی 
که  روزی  برای  مناسب  لباس  ست  می تواند  کند. 
انتخاب کند و بر مسائل شخصی  پیش رو داریم را 
زندگی شما اثر بگذارد. همه اینها درست است، اما 
اگر بخواهیم در مورد آنچه هوش مصنوعی می تواند 
بگوییم  باید  باشیم،  دهد شفاف  انجام  نمی تواند  یا 
»هوش« در واقع یعنی توانایی پردازش و واکنش به 
آنچه قبا اتفاق افتاده است. به طور حتم، کامپیوترها 
الگوها،  تشخیص  یعنی   - عمیق«  »یادگیری  برای 
تفسیر آنها و مطرح کردن ایده های جدید – ظرفیت 
کرد  تعریف  خاقیتی  می توان  را  این  دارند.  کافی 
تجربیات  از  که  است  استنباط هایی  به  محدود  که 

گذشته به دست آمده است.
حاال همه اینها چگونه به آینده کار، آینده سازمان ها 
پیدا  ربط  سازمان ها  این  مدیریت  شیوه  آینده  و 
ایده خیلی متداول شده که می توان  این  می کند؟ 
همه چیز را با کوچک ترین دخالت انسانی آماده کرد. 
انجام می دهد. مثا  را  اولیه  هوش مصنوعی اصول 
هوش مصنوعی می تواند هزاران سند را پردازش کند 
تا فرآیندهای مرتبط را در رسیدگی به یک پرونده 
قضایی بیابد. هوش مصنوعی به زودی از عهده انجام 
این کار و ده ها وظیفه بی شمار دیگر، برخواهد آمد. 
آن دسته از افرادی که شغل شان چندان مکانیکی 
و  می دهند  انجام  خاقانه  کارهای  بیشتر  و  نیست 
امان  در  می دانیم،  اشتغال  طیف  صدر  در  را  آنها 
هستند. همچنین برای مهارت افرادی که از بیماران 

یا سالخوردگان نگهداری می کنند و کا شغل های 
خدماتی دارند )در انتهای طیف اشتغال(، همچنان 
بنابراین، همان طور که  تقاضا وجود خواهد داشت. 
بارها گفته شده، افزایش استفاده از هوش مصنوعی 
در مشاغلی که وسط طیف اشتغال قرار دارند شکاف 
ایجاد خواهد کرد و مشاغل باال یا پایین این طیف 
اگر هم تغییراتی در نقش هایشان ایجاد شود، دوام 

خواهند داشت.
برای شرکت ها  از هوش مصنوعی  استفاده  افزایش 

به چه معنی است؟
داشته  دوام  بخواهد  که  شرکتی  هر  حتم،  به طور 
تکنولوژی هایی  از  اینکه  جز  ندارد  گزینه ای  باشد، 
که تعداد نیروی کار و هزینه ها را کاهش می دهند، 
با  را  خودشان  باید  شرکت ها  این  کند.  استفاده 
کارآیی عملیاتی رقبا که از این تکنولوژی ها استفاده 
کرده اند، تطبیق دهند. شرکت ها برای بقای خود و 
پیروزی در میدان رقابت، باید تصمیم بگیرند کدام 
یا  محصوالت  چه  و  دهند  قرار  هدف  را  مشتریان 
در  کنند.  جذب  را  آنها  تا  کنند  طراحی  خدماتی 
اینجا محدودیت های هوش مصنوعی ظهور می کند. 
و  تصویرسازی  به شهود،  تصمیم گیری هایی  چنین 
مهم تر از همه کنار هم قرار دادن آیتم های اطاعاتی 
از منابع مختلف نیاز دارد. قدرت پردازش کامپیوتر 
از  فراتر  جانبی  تفکر  باشد،  گسترده  هم  هرقدر 
نمی تواند  کامپیوتری  هیچ  می طلبد.  را  این قدرت 
به عنوان  کند.  طراحی  جالب  و  جدید  برند  یک 
و  بریتانیا  لویس  جان  بزرگ  شرکت  دو  مثال، 
آمازون آمریکا را مقایسه کنید. هر دو خرده فروش 
کامپیوتری  پردازش  قدرت  از  لویس  جان  هستند. 
برای کارهای معمولی و روتین مثل صدور فاکتور و 

کنترل موجودی استفاده می کند. 
کارآیی  به  این طریق  از  این شرکت سعی می کند 

منابع  به  توجه  با  اما  کند.  پیدا  دست  عملیاتی 
هیچ گاه  لویس  جان  دارد،  آمازون  که  گسترده ای 
مشخص  محصول  یک  ارسال  نظر  از  نمی تواند 
واقع  در  برسد.  آمازون  پای  به  هزینه،  کمترین  با 
کارآیی محض این شرکت، از عهده رقابت با آمازون 

برنخواهد آمد.
پس، چه کار باید کرد؟ نکته مهم این است که جان 
لویس و آمازون آینه ای رو به روی هم نیستند. آمازون 
در  مشتری  اینترنتی  از سفارش  بعد  را  محصوالت 
واقع بدون  این فرآیند در  او می فرستد؛ کل  منزل 
از  کاال  ارسال  )اگر  می شود.  انجام  انسانی  دخالت 
حتی  شود،  امکان پذیر  کلی  به طور  پهپاد  طریق 
نیروی انسانی برای حمل کاال به در منزل مشتری 
روی  عمدتا  لویس  جان  اما  شد(.  خواهد  حذف 
نیروی انسانی می چرخد. این شرکت محصوالت را 
به مشتری توصیه می کند و امکان بررسی، امتحان 
او می هد.  به  از خرید  قبل  را  آن  مقایسه  و  کردن 
این ویژگی ها جان لویس را متمایز و منحصربه فرد 
می کند. و اگر این شرکت می خواهد بقا داشته باشد 
و به شکوفایی برسد، باید این جنبه های متمایز را 
برای  مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل، تاش 
خواهد  بی فایده  این شرکت  برای  آمازون  از  تقلید 
ویژگی های  همه  باید  عوض  در  لویس  جان  بود. 
منحصر به فرد خود را شناسایی کند؛ ویژگی هایی 
توسعه  بر  و  دربرمی گیرند  را  انسانی  ارتباطات  که 
آنها متمرکزند. مساله این است که یک شرکت برای 
در  که  شود  متمرکز  چیزهایی  بر  باید  خود  بقای 
آنها به شکل منحصر به فردی خوب عمل می کند 
اندازه مهم است که به دنبال چیزهای  و به همان 
جدیدی باشد که با مهارت های منحصر به فرد خود 
می تواند نسبت به دیگران مزیت رقابتی ایجاد کند.

ادامه دارد
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نگاه آخر

چهره زمستانی بهار در اردبیل

در  اردبیل  استان  مختلف  مناطق  در  برف  بارش 
آخرین روز فروردین ماه، چهره زمستانی به بهار 

اردبیل بخشید.

https://www.isna.ir/photo/98013113499/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84#6
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