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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وقت یک تصمیم

دنیای اقتصاد/ رضا خسروشاهی
در مواجهه با انتخاب ها باید رویکرد جامع باشد. بارها 
و  مالی  اقدام  گروه  با  اثر عدم همکاری  تاکید شده 
بازگشت به فهرست تحریم های آن- حداقل تا آنجا 
تحریم های  اثر  از  بازمی گردد-  مالی  نظام  به  که 
است؛  دلیل  چند  به  تاثیر  این  است.  بیشتر  آمریکا 
نخست اینکه استانداردهای گروه اقدام مالی را همه 
کشورها اجرا می کنند حال آنکه تحریم های آمریکا 

را همه کشورها به تمام و کمال رعایت نمی کنند.
و کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارند که 
الاقل بخشی از تحریم های آمریکا را اجرا نمی کنند. 
اقدام مالی که به میان  اما پای استانداردهای گروه 
اظهار  صراحت  به  نیز  روسیه  و  چین  حتی  می آید 
 FATF سیاه  فهرست  به  ایران  اگر  که  می کنند 
خود  مالی  و  بانکی  روابط  قطع  از  ناگزیر  بازگردد 
تحریم های  در  اینکه  دوم  بود.  خواهند  ایران  با 
موارد  برای  معافیت ها  و  استثنائات  یکسری  آمریکا 
در  آنکه  حال  دارد،  وجود  آن  نظایر  و  بشردوستانه 
معافیتی  و  استثنا  مالی  اقدام  گروه  استانداردهای 
گروه  سیاه  فهرست  در  کشوری  وقتی  ندارد.  وجود 
اقدام مالی قرار گیرد، سایر کشورها مکلف به اتخاذ 
را  اقدام متقابل  اقدامات متقابل هستند و نمی توان 

محدود به حوزه ای خاص کرد. نتیجه آن خواهد 
ادامه در صفحه 3

در نشست کمیته توسعه صادرات با مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل مقرر شد؛ 

انعکاس چالش ها و راهبردهای پیشنهادی سندیکا برای توسعه 
صادرات شرکت های عضو به وزیر نیرو 

صادرات  توسعه  کمیته  مشترک  نشست 
سندیکای صنعت برق ایران با دکتر یزدان دوست 
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و سرپرست 
مرکز پشتیبانی صنایع و توسعه صادرات صنایع 
آب و برق، سیزدهم شهریور سال جاری در محل 

سندیکا برگزار شد. 
در ابتدای جلسه مهندس باقری رئیس کمیته توسعه 
صادرات به ارائه توضیحاتی درباره سندیکا و کمیته 
اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  وی  پرداخت.  مزبور 
انجام شده از سوی کمیته توسعه صادارت اظهار کرد 

نیرو  وزارت  کارگروه های  و  جلسات  در  سندیکا  که 
از جمله در تدوین استراتژی صادرات صنعت برق و 
کارگروه بودجه سال 96 مشارکت فعال داشته است. 
در ادامه جلسه مهندس بخشی رئیس هیات مدیره 
سندیکا با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور مناسب 
نیست، تصریح کرد: با وجود همه مشکالت، سندیکای 
صنعت برق ایران از بین حدود 200 تشکل اقتصادی، 
اقتصادی کشور شناخته شد.  برتر  تشکل  عنوان  به 
با  سندیکا  موثر  و  مناسب  ارتباط  به  همچنین  وی 
سازمان و نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: سندیکا 
ذیربط  سازمان های  و  پژوهش ها  مرکز  مجلس،  با 
کمیته  در  مشارکت ها  نحوه  و  دارد  خوبی  ارتباط 
کمیته  در  است.  شده  تعریف  مشترک  همکاری 
توسعه صادرات سندیکا نحوه کنسرسیوم سازی در 
با  تفاهم نامه هایی  و  شده  ایجاد  صادراتی  پروژه های 

توانیر در زمینه ارزیابی ها امضا شده است.  
و  تخصصی  کمیته های  و  سندیکا  ساختار  معرفی 

عمومی و گزارش اقدامات و برنامه های سندیکا و 
ادامه در صفحه 3
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

انعکاس چالش ها و راهبردهای 
توسعه  برای  پیشنهادی سندیکا 

صادرات شرکت های عضو به وزیر نیرو 
نشست مشترک کمیته توسعه صادرات سندیکای 
صنعت برق ایران با دکتر یزدان دوست مشاور وزیر 
نیرو در امور بین الملل و سرپرست مرکز پشتیبانی 
صنایع و توسعه صادرات صنایع آب و برق، سیزدهم 

شهریور سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
صفحه 1

را  نباید هزینه هوشمندسازی  مردم 
ارتباطات و رسانه  بدهند 

فصل تجارت - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
اشاره به ظرفیت های ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حوزه نیرو و صنعت آب و برق گفت: با توجه به 
منابع مالی پست بانک در حوزه هوشمندسازی، 
برای شرکت های که به صورت اولیه وارد این جریان 

می شوند، سرمایه گذاری می کنیم.
صفحه 4

19 مجوز احداث نیروگاه  گازی در 
آذربایجان غربی صادر شد

ارومیه- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای احداث 19 
نیروگاه گازی در استان مجوز صادر شده، گفت: از 
این تعداد یک نیروگاه با ظرفیت هفت مگاووات 
فعال است و یک نیروگاه نیز تا اوایل مهرماه راه 

اندازی می شود.
صفحه 4

ارائه مدل اشتراک گذاری شبکه های 
انتقال و توزیع با بخش خصوصی در 

روزهای آتی
آرش کردی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی 
در صنعت برق کشور گفت: در روزهای آینده مدل 
اشتراک گذاری شبکه های انتقال و توزیع صنعت 
برق با بخش خصوصی به ویژه در بحث فناوری های 

نوین ارائه خواهد شد.
صفحه 5

اعالم آمادگی مپنا برای تولید 5 هزار 
مگاوات برق

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت:مپنا اعالم 
کرده که اگر منابع مالی در اختیار این شرکت 

قرار داده شود، می تواند برای سال آینده 5 هزار 
مگاوات میزان تولید برق را افزایش دهد.

صفحه 5
صنعت برق از مشکل نقدینگی رنج 

می برد 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر امروزه 

صنعت برق از مشکل نقدینگی رنج می برد،
صفحه 6

بورس انرژی میزبان عرضه 20000 
برق کیلووات 

فصل تجارت - در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس 
افق  شرکت  توسط  برق  20.000کیلووات  انرژی، 
دوره  برای  طوس  نیروگاه  طوس-  انرژی  تامین 

تحویل هفتگی عرضه خواهد شد . 
صفحه 6

نگرانی از برخوردهای تعزیراتی و 
ضرورت آزادی بیشتر بازار ارز

توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  اعضای 
صادرات اتاق تهران با اشاره به ضرورت برداشتن 
محدودیت های بیشتر از بازار ارز، از برخوردهای 

تعزیراتی با فعاالن اقتصادی ابراز نگرانی کردند.
صفحه 7

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 
 97/06/19

قیمت دالر در بازار تهران 1۳ هزار و 400 تومان و 
قیمت سکه تمام بهار آزادی 4 میلیون و 24۳ هزار 

تومان ثبت شده است.
صفحه 8

تقویت مهارت  برای  راهکارهایی 
پرسیدن  سوال 

دنیای اقتصاد: در بخش نخست این مقاله درباره 
تاثیر سوال پرسیدن بر کیفیت مکالمات صحبت 

کردیم.
صفحه 9
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ادامه از صفحه 1
FATF قطع  به فهرست سیاه  بازگشت  اثر  بود که 
همکاری بانکی در کلیه زمینه هاست. سومین تفاوت 
استانداردهای گروه اقدام مالی با تحریم ها در امکان 
یا عدم امکان مذاکره در هر زمان است. ایاالت متحده 
آمریکا بارها اعالم کرده است که در هر زمان آماده 
و  زمانی  برنامه   FATF اما  است  ایران  با  مذاکره 
ساختار خاص خود را دارد و چنین نیست که در هر 
زمان که ایران اراده کند، بتواند با آن مذاکره کند. 
 FATF اگر ایران در چند ماه آینده به فهرست سیاه
ماه ها و حتی  تا  دارد که  امکان وجود  این  بازگردد 
سر  بر  توافق  و  آن  با  مجدد  مذاکره  امکان  سال ها 

برنامه اقدام جدید فراهم نشود.
حل نشدن مساله FATF نه تنها در جای خود یک 
مشکل اساسی برای نظام بانکی و اقتصاد ایران است، 
بلکه حل یکسری مسائل دیگر را هم با مانع مواجه 
خواهد کرد. یکی از این مسائل، بسته برجامی اروپا 
است. ایران بعد از خروج آمریکا از برجام از اتحادیه 
خأل  اقتصادی  بسته  یک  ارائه  با  دارد  انتظار  اروپا 
از برجام را تا حد ممکن پر  از خروج آمریکا  ناشی 
کند. در غیر این صورت دلیلی برای ادامه پایبندی 
حال  این  با  داشت.  نخواهد  وجود  برجام  به  ایران 
بسته  عملیاتی شدن  که  می دارد  اظهار  مکررا  اروپا 
مالی  و  بانکی  زمینه های  در  خصوصا  اقتصادی 
کشورهای  زیرا  است،   FATF مساله  حل  نیازمند 
عضو اتحادیه اروپا که مکررا، مصرا و قویا از بانک های 
جدی  را   FATF استانداردهای  خواسته اند  خود 
بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، 
نمی توانند اکنون از بانک های خود درخواست کنند 
اقدام  گروه  سیاه  فهرست  در  ایران  گرفتن  قرار  که 

مالی را نادیده بگیرند. 

به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا باید تحریم های آمریکا 
علیه ایران را نادیده بگیرد؛ اما مساله استانداردهای 
گروه اقدام مالی امری است جداگانه که ایران خود 
باید نسبت به حل آن اقدام کند. مساله دیگری که 
حل آن منوط به FATF است پیمان های پولی است 
که در ماه های اخیر چه از سوی مقام معظم رهبری و 
چه از سوی مجلس شورای اسالمی بر آن تاکید شده 
است. برای آنکه پیمان های پولی منعقد و عملیاتی 
شوند، الزم است یکسری اشخاص حقوقی )بانک های 
هدف  کشورهای  در  مرکزی(  بانک های  یا  تجاری 
طرفین  با  را  پیمان ها  این  که  شوند  این  به  حاضر 

ایرانی خود مورد اجرا قرار داده و عملیاتی کنند.
گروه  فهرست  در  ایران  نام  داشتن  قرار  آنکه  حال 
خارجی  بانک  هیچ  که  می شود  باعث  مالی  اقدام 
حاضر نباشد طرف اجرای این پیمان ها با بانک های 
ایرانی قرار گیرد و تالش های ایران برای انعقاد این 

پیمان ها بی اثر خواهد شد.
حل  در   FATF مساله  حل  کلیدی  نقش  بنابراین 
سایر مسائل بانکی و مالی را نباید از نظر دور داشت.

راه حلی که اخیرا برخی افراد و جریانات تحت عنوان 
 FATF اجرای مشروط یا گام به گام استانداردهای
مطرح می کنند دارای چند ایراد جدی است. نخست 
اینکه برخالف برنامه اقدام مورد توافق است که وزیر 
برنامه  آن  در  است.  کرده  امضا  را  آن  اقتصاد  اسبق 
ایران متعهد به اجرای آیتم های مندرج در یک بازه 
زمانی  بازه  آن  است  شده  مشخص  که  است  زمانی 

چند ماه پیش سپری شده است.
دوم اینکه در معامله ای که مربوط به مبارزه با جرائم 
بین المللی است نمی توان اجرای معاهده را منوط به 

گرفتن امتیاز از طرف مقابل کرد.

ادامه از صفحه 1
توسط  عضو  های  شرکت  توانمندی های  همچنین 
این  دیگر  محور  جلسه،  میهمانان  به  سندیکا  دبیر 

جلسه بود. 
بین  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور  دوست،  یزدان  دکتر 
امروز کشور شرایط  اینکه شرایط  بر  تاکید  با  الملل 
است  این  ما  درخواست  داد:  ادامه  نیست،  مطلوبی 
از دولت  که سندیکا جهت اخذ مجوزهای موردنیاز 
در بحث گمرک و مابه التفاوت نرخ ارز به وزارت نیرو 
کمک کند. با توجه به رویکرد مقامات ارشد کشور بر 
ضرورت توسعه روابط با همسایگان، مراودات با آنها 
کرد:  تاکید  وی  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
کشور ارمنستان ظرفیت ویژه  و خاصی برای همکاری 

ما  تواند  می  اجرایی  بازوی  عنوان  به  سندیکا  دارد. 
کمک  همسایه،  کشورهای  با  مذاکرات  مسیر  در  را 
کند تا بتوانیم از موقعیت ها حداکثر استفاده را ببریم. 
ما و سندیکا باید در این زمینه تفاهم نامه همکاری 
سایر  از  امور  پیگیر  بتوانیم  تا  کنیم  تهیه  مشترک 

سازمان ها و نهادها باشیم. 
در ادامه جلسه رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکا 
عنوان کرد که هدف تشکیل کمیته توسعه صادرات، 
در  است.  در صادرات  بسترسازی  و  ایجاد هم افزایی 
سیستم  تدوین  بحث  به  ساعت  نفر   180 کمیته 
کنسرسیوم های  در  حضور  جهت  شرکت ها  ارزیابی 
 500 از  بیش  با  سندیکا  است.  پرداخته  صادراتی 
که  است  مختلفی  تخصص ها  دارای  عضو  شرکت 

می توانند امور را پیگیری کنند.
به  حقیقی  نیت  صادق  مهندس  جلسه  ادامه  در 
مشکالت بازار عراق اشاره ای کرد و گفت: متاسفانه 
مشکالتی  کشورها  سایر  با  بانکی  روابط  زمینه  در 
وجود دارد که مواردی از آنها قابل حل و فصل است. 
تر عمل کرده  باید در زمینه خام فروشی جدی  ما 
و جلوی آن را بگیریم. همه جای دنیا خام فروشی 
تعرفه بازدارنده دارد و در ایران در روز ملی صادرات 

از خام فروشان تقدیر هم می شود.
که  کرد  اعالم  باقری  مهندس  جلسه  پایان  در 
امور  به دفتر  گزارش های تهیه شده توسط سندیکا 
بعد  تا  شد  خواهد  ارسال  نیرو  وزارت  الملل  بین 
شود.  ارسال  نیز  نیرو  وزیر  برای  تایید  و  بررسی  از 
قابل  موارد  که  کرد  تاکید  نیز  دوست  یزدان  دکتر 
وزیر  با  مصداقی  و  موردی  صورت  به  باید  پیگیری 
نیرو مطرح شود که از این موارد می توان به موضوع 
تجدیدپذیرها و مشکالت بخش خصوصی در صادرات 

برق اشاره کرد. 



19شهریور 1397 شماره  2258     

4 اخبار صنعت برق 

مردم نباید هزینه هوشمندسازی 
را بدهند ارتباطات و رسانه

فصل تجارت - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
اشاره به ظرفیت های ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حوزه نیرو و صنعت آب و برق گفت: با توجه به 
منابع مالی پست بانک در حوزه هوشمندسازی، 
این  وارد  اولیه  صورت  به  که  شرکت های  برای 

جریان می شوند، سرمایه گذاری می کنیم.
نشست مشترک بین وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای بررسی ظرفیت های ICT در 
ارتباطات  وزارت  امروز در  برق،  و  حوزه صنعت آب 

برگزار شد.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- در این نشست با اشاره به توافق بین دو 
اقتصاد  توسعه  با  توافق  این  کرد:  اظهار  وزارتخانه 
دیجیتال برای صنعت آب و برق کشور مورد استفاده 
بخش  فعالیت  هم  جلسه  این  در  می گیرد.  قرار 

و  ارتباطات  هم  و  برق  و  آب  فعاالن  هم  خصوصی، 
اصلی ترین  البته  دارند،  حضور  اطالعات  فناوری 
مدل بعد از این توافق، مدل اقتصادی است که این 

اقدامات چطور باید انجام شود.
شوند،  هوشمند  باید  کنتورها  اینکه  داد:  ادامه  وی 
اما  داشته  قرار  توجه  مورد  گذشته  سال های  در 
بدهند.  نباید  مردم  را  هوشمندسازی  این  هزینه ی 
استخراج  موفق  و  خوب  اقتصادی  مدل  یک  باید 
شود. درخواست ما هم از وزارت نیرو این است که 
از تصدی گری در این حوزه خارج شود و اجازه دهد 
نیز  ما  کنند.  فعالیت  خصوصی  مختلف  بخش های 
آزاد می کنیم  را  داده ها  و  استانداردگذاری می کنیم 

که بخش خصوصی هم فعالیت کند.
اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
افزود:  است،  و صرفی جویی  بهره وری  افزایش  هدف 
عنوان  به  ما  می خواهد.  اولیه  آورده ی  اقدامات  این 
در  بانک  پست  اینکه  به  توجه  با  ارتباطات  حوزه 
فاوا  شرکت های  برای  دارد،  مالی  منابع  حوزه  این 
این جریان هوشمندسازی  وارد  اولیه  به صورت  که 
را  باید عزم خود  می شوند، سرمایه گذاری می کنیم. 
جزم کنیم و به محصول خارجی راه ندهیم. از جمله 
ابزارهای  از  نباید  برای ساختن کنتورهای هوشمند 
خارجی استفاده کنیم مگر در موارد ضروری؛ برای 

اینکه زنجیره ثبات برای ما بچرخد.
داخلی  صنایع  توسعه  ما  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی 
این  همایش  این  دستاورد  مهم ترین  گفت:  است، 
است که به یک مدل اقتصادی موفق برسیم. سپس 
به عنوان دولت کنار بنشینیم و اجازه دهیم افرادی 
بخش  جمله  از  می کنند،  کار  عرصه  این  در  که 
خصوصی فعالیت کند و ما ناظران منطقی باشیم و 

آنها را هدایت کنیم.

19 مجوز احداث نیروگاه  گازی 
در آذربایجان غربی صادر شد

نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت  ایرنا-  ارومیه- 
برای  اینکه  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  برق 
استان مجوز صادر  در  گازی  نیروگاه  احداث 19 
شده، گفت: از این تعداد یک نیروگاه با ظرفیت 
تا  نیز  نیروگاه  هفت مگاووات فعال است و یک 

اوایل مهرماه راه اندازی می شود.
اکبر حسن بگلو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: برای راه اندازی هر مگاوات نیروگاه گازی 
سال  پایان  تا  و  است  الزم  اعتبار  ریال  میلیارد   60
جاری نیز هفت مگاوات دیگر در مدار بهره برداری 

قرار می گیرد.

از  پراکنده  تولید  نیروگاه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انرژی  تامین  و  متوسط  سرمایه های  جذب  جهت 
اهمیت ویژه  ای دارد، ادامه داد: یکی از مزیت های 
که  آنهاست  پراکنده  تولید  ویژگی  ها،  نیروگاه   این 
دلیل  به  شبکه  پارامترهای  از  برخی  بهبود  ضمن 
غیرعامل  پدافند  دیدگاه  از  تولید  نبودن  متمرکز 

بسیار با اهمیت است.
وی با بیان اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر نوع دیگری 
از نیروگاه هایی است که در دسته انرژی نو و تولید 
نیز  زمینه  این  در  گفت:  گیرد،  می   قرار  پراکنده 
برای 22 نیروگاه مجوز بهره برداری صادر شده و 6 
نیروگاه با ظرفیت حدود 23 مگاوات، زمین مورد نیاز 
را تحویل گرفته اند؛ هفت مگاوات از این نیروگاه ها 

در حال بهره برداری است.
حسـن بگلـو بیـان کـرد: افـرادی کـه انشـعاب بـرق 
دارنـد می تواننـد بـه انـدازه انشـعاب خـود تا سـقف 
100 کیلووات نسـبت به نصب سیسـتم خورشـیدی 

کنند. اقـدام 
مشترکان  از  برق  تضمینی  خرید  به  اشاره  با  وی 
خانگی، گفت: در صورت تولید برق توسط مشترکان 
برق  بادی،  و  خورشیدی  سیستم های  از  استفاده  با 
تولید شده آنان را 13 برابر قیمت فروش خریداری 

می کنیم.
و  میلیون  سه  جمعیت  درصد   99 ایرنا  گزارش  به 
از نعمت برق برخوردار  این استان  265 هزار نفری 
هستند؛ یک میلیون و 179 هزار و 69 مشترک برق 
تعداد 316 هزار و  این  از  استان وجود دارد که  در 
485 مشترک روستایی و 862 هزار و 584 مشترک 

شهری هستند.
ساالنه یکهزار و 250 مگاوات برق در آذربایجان غربی 

تولید و تنها یکهزار مگاوات آن مصرف می شود.
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مدیرعامل شرکت توانیر:

ارائه مدل اشتراک گذاری 
شبکه های انتقال و توزیع با 

بخش خصوصی در روزهای آتی
آرش کردی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی 
آینده  روزهای  در  گفت:  کشور  برق  صنعت  در 
مدل اشتراک گذاری شبکه های انتقال و توزیع 
با بخش خصوصی به ویژه در بحث  صنعت برق 

فناوری های نوین ارائه خواهد شد.
مدیرعامل  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
با  نیرو  وزارت  مشترک  نشست  در  توانیر  شرکت 
بخش  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
تولید صنعت برق از سال ها پیش کنترل پذیر بوده 
است  می گرفته  انجام  پایش  و  کنترل  دور  راه  از  و 
نوین می تواند کمک کند در بخش  فناوری های  اما 

تعمیرات هم هوشمندسازی ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: امروز ما انرژی های تجدیدپذیر را هم 
در اختیار داریم و الزم است اطالعات آنها به صورت 

آنالین پایش شود.
مدیرعامل توانیر با اشاره به ظرفیت های شبکه انتقال 
کیلومتر  هزار   124 ما  گفت:  بخش خصوصی  برای 
از  استفاده  با  توانیم  داریم که می  اختیار  شبکه در 
در  را  مطمئن  ای  ها، شبکه  دکل  باالی  گارد  سیم 

 22 در  تاکنون  دهیم.  قرار  خصوصی  بخش  اختیار 
هزار کیلومتر از شبکه این کار انجام شده است.

وی افزود: در بخش انتقال، مهم ترین کار کنترل پذیر 
کردن و پایش دائم شبکه است. البته هم اکنون نیز 
های  تکنولوژی  به  نیاز  اما  داریم  هایی  تکنولوژی 
برداشت  امکان  اینکه  ضمن  دارد.  وجود  بیشتری 
اهداف  دیگر  از  نیز  دور  راه  از  یا  در محل  اطالعات 
ما در بخش انتقال است که به کمک سند مشترک 
بخش  و  نوین  های  فناوری  کاربردهای  توسعه 

خصوصی قابل انجام است.
خصوصی  بخش  فعاالن  اکثر  اینکه  بیان  با  کردی 
روی  ای  ویژه  حساب  توانند  می   ICT حوزه  در 
کرد:  عنوان  کنند،  باز  برق  توزیع  های  شرکت 
یکی از طرح های مطرح در این حوزه، طرح جامع 
این  در  ما  است.  الکتریکی  پارامترهای  اندازه گیری 
کنتور  میلیون   35 با  مشترک  میلیون   35 بخش 
اولویت  ترین  مهم  از  ها  آن  هوشمندسازی  و  دایم 
مصرف  مدیریت  بحث  داد:  ادامه  وی  ماست.  های 
یکی دیگر از اولویت های ماست. یکی از بزرگ ترین 
ضعف های ما این است که نمی توانیم مصرف را به 
این  در  ما  کارهای  و  کنیم  دریافت  آنالین  صورت 
یا  اشیا  اینترنت  همچنین  است.  بوده  سنتی  بخش 
IOT، رایانش ابری و تحلیل داده ها از دیگر نمونه 
های کاررد فناوری های نوین در کشور است. ضمن 
می کنیم  نصب  که دکل  هرجا  بتوانیم  ما  اگر  اینکه 
توجهی  قابل  پیشرفت  کنیم،  نصب  هم  نوری  فیبر 
کرده ایم. کردی با بیان اینکه صنعت برق می تواند 
گفت:  باشد،  خصوصی  بخش  برای  خوبی  محمل 
صنعت برق در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال این 
ظرفیت را دارد که براساس سند مشترک از فناوری 

های نوین استفاده کند.

میرزایی مطرح کرد:

اعالم آمادگی مپنا برای تولید 
5 هزار مگاوات برق/وزارت نیرو 

هنوز برنامه ای برای خاموشی ها 
سال آینده ندارد

انرژی مجلس، گفت:مپنا اعالم  عضو کمیسیون 
این شرکت  اختیار  در  مالی  منابع  اگر  که  کرده 
قرار داده شود، می تواند برای سال آینده 5 هزار 

مگاوات میزان تولید برق را افزایش دهد.
با خبرنگار خبرگزاری  وگو  میرزایی در گفت  جالل 
تابستان سال  با اشاره به خاموشی های  خانه ملت، 
برنامه  که  کرده  عنوان  نیرو  وزارت  گفت:  جاری، 
سال  در  ها  خاموشی  از  جلوگیری  برای  عملیاتی 
آینده دارد اما کلیات و جزییات این برنامه هنوز به 

کمیسیون انرژی ارائه نشده است.
با  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
که  کند  می  بررسی  انرژی  کمیسیون  اینکه  بیان 
وزارت نیرو چه برنامه ای برای جلوگیری از خاموشی 
که  گذاشته شود  این  بر  فرض  باید  افزود:  دارد،  ها 
وضعیت سال 97 از لحاظ میزان بارش در سال آینده 
تکرار می شود، البته در بحث دمای سال 98 پیش 

بینی ها بر این است که دما افزایش می یابد.
هزار   5 آینده  سال  تواند  می  که  کرده  اعالم  مپنا 

مگاوات میزان تولید برق را افزایش دهد
اینکه متغیرهای موثر در  به  با توجه  ادامه داد:  وی 
بحث شرایط آب و هوایی در سال 98 مشخص است 
باید بررسی کرد که وزارت نیرو چه برنامه ای برای 
سال آینده دارد. نماینده مردم ایالم، ایوان و چرداول 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه مپنا اعالم 
کرده که اگر منابع مالی در اختیار این شرکت قرار 

داده شود این توانایی را دارد که برای سال آینده 5 
هزار مگاوات میزان تولید برق را افزایش دهد، اظهار 
داشت: متاسفانه وزارت نیرو در زمینه افزایش تولید 
و استفاده از ظرفیت مپنا ورودی نداشته و جلسه ای 

با این شرکت برگزار نکرده است.
هنوز برنامه ای در حوزه خاموشی ها آماده نیست

در  ای  برنامه  هنوز  که  رسد  می  نظر  به  افزود:  وی 
انرژی  و کمیسیون  نیست  آماده  ها  حوزه خاموشی 

حتما به این موضوع ورود می کند.
میرزایی با بیان اینکه چند نیروگاه در دست احداث 
است که باید وارد مدار شوند، ادامه داد: اگر نیروگاه 
نوشهر، اسالم آباد غرب و کرمانشاه وارد مدار شوند، 
می توان حدود 4 هزار مگاوات تولید برق را افزایش 
برق  تولید  میزان  یافته  توسعه  کشورهای  در  داد. 

معموال 30 درصد بیش از میزان مصرف است
اینکه  بیان  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
حوادث  مدیریت  برای  یافته  توسعه  کشورهای  در 
بیش  درصد   30 معموال  برق  تولید  میزان  احتمالی 
از میزان مصرف است، تاکید کرد: ایران به به عراق 
و برخی کشورهای همسایه برق صادر می کند که 
به  را در عراق  تابستات مشکالتی  قطع صادرات در 
بنابراین  اعتراضاتی شد،  ایجاد  آورده و سبب  وجود 
این موضوع باید مدنظر قرار گیرد در غیر اینصورت 

روی روابط دو کشور تاثیر منفی بر جای می گذارد.
با  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه اشتراکات زیادی بین ایران و عراق وجود 
با دولت عراق عمق  ایران  روابط  دارد، تصریح کرد: 
اجتماعی ندارد، بنابراین نباید اجازه داد که ذهنیت 
مردم عراق نسبت به برنامه ها و سیاست های ایران 
ایجاد  تردید و خدشه ای در روابط دو کشور  دچار 

شود. 
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

صنعت برق از مشکل نقدینگی 
رنج می برد

بر  تاکید  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

امروزه صنعت برق از مشکل نقدینگی رنج می برد، 
گفت: با استفاده از شبکه آب و برق بایستی منابع 
جدیدی ایجاد شود که با کمک استفاده از فناوری 
اطالعات، می توانیم درآمدهای بیشتری برای این 

صنعت ایجاد کنیم.
»محمدجواد  برنا،  خبرگزاری  خبر  گروه  گزارش  به 
ارتباطات و فناوری اطالعات،  آذری جهرمی«، وزیر 
کاربرد  آموزشی  کارگاه  کار  به  آغاز  آیین  در  امروز 
با  برق  و  اطالعات در صنعت آب  نوین  فناوری های 
تاکید بر اینکه منابع سنتی در اقتصاد دنیا در حال 
وجود چنین  با  کرد:  عنوان  افول هستند،  و  تثبیت 
شرایطی اقتصاد دنیا به دلیل بهره وری در حال رشد 
است و این بهره وری امروزه با ابزار فناوری اطالعات 

تجلی پیدا می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروزه فضـای فشـارهای 
اقتصـادی بیـن المللـی و مسـائل زیسـت محیطـی 
صنعـت آب و بـرق را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت، 
عنـوان کـرد: هـر زمـان کـه کشـور دچـار کمبـود 
بارندگـی، افزایش دما، خشکسـالی و... شـده طبیعتاً 
ایـن صنعـت را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت، 
اسـت  بـرق جـزو صنایعـی  و  بنابرایـن بخـش آب 
کـه به صـورت همـه جانبـه تحـت تأثیـر فشـارهای 
مختلـف قـرار می گیـرد، ولـی ایـن فشـارها می تواند 
ظرفیت هـای مختلفـی را در کشـور ایجـاد کنـد و 
بـا انگیـزه بـاال بتوانیـم در مسـیر بهبـود بهـره وری 

حرکـت کنیـم.
جهرمی خاطرنشان کرد: نقش اصلی در زمینه ارتقا 
و تحول بهره وری بخش آب و برق توسط وزارت نیرو 
محقق خواهد شد و وزارت ارتباطات نیز برای اجرایی 
شدن این مهم در کنار صنعت آب و برق خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خطاب به فعاالن 

در  مجموعه  این  ظرفیت  گفت:  برق،  و  آب  صنعت 
خصوصی  بخش  ظرفیت های  نیز  و  مقرراتی  حوزه 
در  تمام  و  کامل  شکل  به  اطالعات  فناوری  حوزه 
اختیار شماست. براین اساس تمام ظرفیت خود را به 
میدان خواهیم آورد تا سند برنامه اقدام مشترک دو 

وزارتخانه به خوبی عملیاتی شود.
افزایی  هم  دستاورد  مطمئناً  کرد:  تصریح  جهرمی 
فناوری  و  برق  و  آب  زمینه  در  کشور  مهندسان 
افتخار  کشور  برای  و  شیرین  مردم  برای  اطالعات 

آفرین خواهدبود.
وی با تاکید بر امروزه صنعت برق از مشکل نقدینگی 
برق  و  آب  شبکه  از  استفاده  با  گفت:  می برد،  رنج 
کمک  با  که  شود  ایجاد  جدیدی  منابع  بایستی 
درآمدهای  می توانیم  اطالعات  فناوری  از  استفاده 

بیشتری برای این صنعت ایجاد کنیم.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اشـاره بـه 
اینکـه هوشمندسـازی تاثیرشـگرفی بـر شـیوه های 
آبیـاری بخش کشـاورزی دارد، عنوان کـرد: با وجود 
اینکـه در دنیـا معمـوالً بخـش کشـاورزی بـه عنوان 
آخریـن حوزه های اسـت که از حوزه هوشمندسـازی 
متأثـر می شـود ولی فشـارهای وارده به کشـور ما بر 
اثـر خشکسـالی هـای رخ داده شـرایط ما را با سـایر 
کشـورها متفـاوت کـرده اسـت و بایـد رونـد رو بـه 
رشـدی در زمینـه صرفـه جویـی اسـتفاده از منابـع 

آبی داشـته باشـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: بر اسـاس بررسـی های صورت 
گرفتـه مشـخص شـده اسـت کـه هوشمندسـازی 
آب  مصـرف  درصـدی  بـه صرفه جویـی 35  منجـر 
درصددیـم  بنابرایـن  می شـود  کشـاورزی  بخـش 
ایـن مهـم بـا همـکاری وزارتخانه هـای ارتباطـات و 

کشـاورزی بـه شـکل جـدی دنبـال شـود.

بورس انرژی میزبان عرضه 
20000 کیلووات برق

فصل تجارت - در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس 
افق  شرکت  توسط  برق  20.000کیلووات  انرژی، 
دوره  برای  طوس  نیروگاه  طوس-  انرژی  تامین 

تحویل هفتگی عرضه خواهد شد . 
به گزارش فصل تجارت ، بر اساس آمارهای اعالم شده 
روز گذشته در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد 
با سررسید یکسال و بیشتر در نماد »سبندر 971«، تعداد 
350قرارداد به ارزش بیش از 10میلیارد و 242میلیون و 

347هزار ریال مورد معامله قرار گرفت . 
همچنین، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس 
صندوق  سرمایه گذاری  گواهی های  بازار  در  انرژی، 
سرمایه گذاری پروژه و در نماد »پرند« تعداد یک میلیون 
و  ارزش 3میلیارد  با  این صندوق  گواهی های  از  گواهی 

780میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت . 
بورس  فیزیکی  بازار  برق  تابلوی  در  است،  ذکر  به  الزم 
انرژی، یک میلیون و 14هزار کیلووات ساعت کاالی برق 
توسط نیروگاه  پرند مپنا مورد معامله قرار گرفت و ارزش 

آن بالغ بر 405میلیون و 600هزار ریال گردید . 
از  بیش  معامله  نیز شاهد  انرژی  بورس  برق  بازار  امروز 
1.000قرارداد معادل 24.000کیلووات ساعت به ارزش 
نماد  جاری،  روز  در  و  بود  ریال  و 760هزار  11میلیون 
بار پایه روزانه شهریور ماه با قیمت 490ریال بر کیلووات 

ساعت مورد معامله قرار گرفت . 
افزون بر این در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک 
روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 
برق  فروشی  بازار عمده  در  و  یافت  17مهر 97گشایش 
نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه 
جلسه  پایان  97در  ماه  22شهریور  روزانه  باری  کم  و 

معامالتی متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد. 
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در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران عنوان شد: 

نگرانی از برخوردهای تعزیراتی 
و ضرورت آزادی بیشتر بازار ارز

توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  اعضای 
ضرورت  به  اشاره  با  تهران  اتاق  صادرات 
از  ارز،  بازار  از  بیشتر  برداشتن محدودیت های 
ابراز  اقتصادی  فعاالن  با  تعزیراتی  برخوردهای 

نگرانی کردند.
در  خصوصـی  بخـش  نماینـدگان   : خبرطالیـی 
تجـارت  تسـهیل  کمسـیون  نشسـت  شـانزدهمین 
وتوسـعه صـادرات اتـاق تهـران، هم چنـان بـه نقد و 
بررسـی سیاسـت های اخیـر ارزی دولـت و آنچـه به 
عنـوان بسـته ارزی از سـوی بانک مرکزی منتشـر و 

اجرایـی شـد، پرداختنـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه، حمیدرضا صالحی با اشـاره 
بـه اینکـه مهلـت شـش ماهـه صادرکننـدگان برای 
بازگردانـدن ارز صادراتی شـان رو بـه اتمـام اسـت، 
میـان  بایـد  مصوبـه  ایـن  مـورد  در  دولـت  گفـت: 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات خدمـات فنـی و 
مهندسـی و ارز حاصـل از فـروش کاال تفکیـک قائل 
از صـادرات  ارز حاصـل  بازگشـت  کـه  شـود. چـرا 
خدمات فنی و مهندسـی گاه حدود دو تا سـه سـال 

بـه درازا  می کشـد.
توسـعه  و  ایـن عضـو کمیسـیون تسـهیل تجـارت 
کاالهـای  ارزش  افزایـش  از  ادامـه  در  صـادرات 
صادراتـی بـا وجـود کاهـش وزن آن سـخن گفـت و 
افـزود: بـه نظـر  می رسـد، افزایـش ارزش کاالهـای 
صادراتـی بـه دلیـل افزایـش ارزش افـزوده کاالهـا و 

باشـد. داده  رخ  خام فروشـی  کاهـش 
صادرات غیرنفتی نباید به امارات تکیه کند

بـه  کمیسـیون  ایـن  دیگـر عضـو  محمـد الهوتـی 
ایـن مسـاله پرداخـت کـه میانگیـن ارزش کاالهـای 
صادراتـی ایـران 360 تـا 380 دالر بـوده و تغییـر 
بـا  او  اسـت.  نـداده  رخ  کاالهـا  ارزش  در  فاحشـی 
اشـاره بـه سـخنان حمیدرضـا صالحـی تاکیـد کـرد 
کـه افزایـش صـادرات به دلیـل افزایش نـرخ ارز رخ 

داده اسـت.
او افـزود: سـود 30 تـا 40 درصدی فـروش کاالهای 
داخلـی در خـارج از مرزهـا، زمینـه مسـاعدی برای 
بـروز تخلفـات و سـوءرفتارها را فراهم آورده اسـت و 

از ایـن نظـر باید دقت بیشـتری داشـته باشـیم.
محمـد الهوتـی ادامـه داد: نکتـه ای کـه بایـد به آن 
حساسـیت نشـان داد ایـن اسـت کـه در ماه هـای 
اخیر نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، صادرات به 
کشـور امـارات 28 رشـد نشـان  می دهـد. تکیه بیش 
از انـدازه بـه امارات در این شـرایط چنـدان مطمئن 
نیسـت؛ چـرا که هـرگاه امـارات همکاری خـود را با 
ایـران متوقـف کنـد، بـا انبوهـی از مشـکالت مواجه 
می شـویم. بنابرایـن الزم اسـت، فعـاالن اقتصـادی 
ایـران در بهره گیـری از بازارهـای ثالـث، فعالیت های 
خـود را بـه سـوی کشـور های دیگـری ماننـد ترکیه 

سـوق دهند.
رییـس کنفدراسـیون صـادرات همچنیـن بـا اشـاره 
بـه تفـاوت قیمـت ارز در بـازار ثانویـه و بـازار آزاد 
گفـت: کسـانی که بـه ارز 8 هزار تومانی بـازار ثانویه 
دسترسـی دارنـد، از یـک امتیـاز برخوردار شـده اند. 
بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت کـه آنچـه افزایش 
نـرخ ارز را سـبب  می شـود، ارز محـدودی اسـت که 
بنابرایـن تحـوالت  معاملـه  می شـود،  در صرافی هـا 
بـازار آزاد تعیین کننـده نـرخ ارز اسـت و دولـت باید 

بـه آن توجـه نشـان دهد.

درتوسـعه  خصوصـی  بخـش  نقش آفرینـی  لـزوم 
پتروشـیمی صنعـت  ارزش  زنجیـره 

مهـدی شـریفی نیک نفـس، نایب رییـس کمیسـیون 
تسـهیل تجـارت و توسـعه صـادرات اتـاق تهـران، از 
ضـرورت نقش آفرینـی بخـش خصوصـی در تکمیـل 
زنجیـره ارزش صنعـت پتروشـیمی سـخن گفـت و 
افـزود: میانگیـن ارزش هـر تن محصول پتروشـیمی 
بـرای آلمـان معـادل 4600 دالر، کره جنوبـی1900 
دالر، عربسـتان 680 دالر و بـرای ایـران 460 دالر 
همچنـان  مـا  کـه  نشـان  می دهـد  ایـن  و  اسـت 
خام فروشـی  می کنیـم. رییس جمهـور اخیـرا اقـدام 
بـه افتتاح چنـد طرح پتروشـیمی کرده انـد و اکنون 
وقـت آن فرارسـیده اسـت که زنجیـره ارزش صنعت 
پتروشـیمی به دسـت بخـش خصوصی توسـعه پیدا 

. کند
خودکفایی در تولید بنزین

مرتضـی لطفـی، دیگـر عضو این کمیسـیون بـا بیان 
اینکـه ادغـام پتروشـیمی ها در مجموعـه شسـتا بـا 
جدیـت دنبـال  می شـود، ادامـه داد: ایـن ادغـام بـه 
دلیـل ارزش افـزوده ای کـه ایجاد  می کنـد و در عین 
حـال بـه دلیـل اثرگـذاری بـر کاهـش قیمـت تمام 

شـده محصـوالت بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
او نیـز گرایـش فعـاالن اقتصـادی بـه امـارات را بـه 
مثابـه یـک تهدید توصیف کـرد و در ادامـه گفت: با 
راه انـدازی مجتمـع خلیـج فـارس، در تامیـن بنزین 
مشـکلی نخواهیـم داشـت و بـه نوعـی بـه مرحلـه 

خودکفایـی خواهیـم رسـید.
کاهش التهاب در بورس کاال

علیرضـا کالهـی، دیگـر نایـب رییـس کمیسـیون، 
از کاهـش التهابـات بـورس کاال خبـر داد و گفـت: 
التهابـات در بـورس کاال کاسـته  از دامنـه  اگرچـه 
سـامانه  هوشـمندانه  فعالیـت  نیازمنـد  امـا  شـده 

هسـتیم. بهین یـاب 
او همچنیـن بـا اشـاره بـه تعدیـل 180 نفـری نیـرو 
اسـتارت آپی  بـزرگ  شـرکت های  از  یکـی  توسـط 
موفـق در کشـور، عنـوان کـرد کـه این تعدیـل نیرو 
بـه دلیـل کاهـش قـدرت خریـد مـردم و مشـکالت 
موجـود در واردات و تامیـن کاال رخ داده اسـت. او 
شـاهد  گذشـته،  ماه هـای  در  شـرکت  ایـن  گفـت: 
هجـوم مـردم بـرای خریـد کاالهـای نیمـه بـادوام 

اسـت. بوده 
در همیـن حـال، بهرامـی پیشـنهاد کـرد کـه ایـن 
شـرکت کـه فـروش اینترنتـی کاال را در اختیار دارد 
می توانـد وارد توزیـع کاالهـای اساسـی شـود تـا از 

تعدیـل بیشـتر نیـرو جلوگیـری کند.
وزیـر  امـور  بین الملـل  مشـاور  فیـاض،  محمدرضـا 
صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز بـا شـاره بـه اینکـه 
حـدود 40 روز کاری تـا اعمال دور جدیـد تحریم ها 
باقـی مانـده، خواسـتار برنامه ریـزی عاجـل در مورد 

این مسـاله شـد.
اسـداهلل عسـگراوالدی نیز با اشـاره به برخی مسـایل 
ارزی و در پیـش بـودن دور جدیـد تحریم هـا گفت: 
مـن به دولت پیشـنهاد کـرده ام که هر چه سـریع تر 
نسـبت بـه ترخیـص همه کاالهـا در گمـرکات اقدام 
کنـد و در 40 روز باقیمانـده اجـازه دهـد کـه هـر 
کـس که  می تواند نسـبت بـه واردات کاالهـای مورد 
نیـاز مـردم اقـدام کنـد تـا کشـور در تحریم هـای 

پیـش رو، دچار مشـکل نشـود.
در ادامـه این جلسـه، حمیدرضـا معبـودی، نماینده 
بانـک توسـعه صـادرات در ایـن نشسـت بـه آخرین 
بخشـنامه دولت، ابالغی 12 شـهریور مـاه 97 گفت: 
طبـق این بخشـنامه بانک هـا مجاز هسـتند از محل 
ارزهایـی کـه خریـداری  می کننـد، ارز بـه صـورت 
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اسـکناس تامیـن کنند.
در  ارز  قیمـت  افزایـش  دالیـل  از  یکـی  افـزود:  او 
مقطـع کنونـی آن اسـت کـه بـرای دوره ای، کار بـا 
اسـکناس ارزهـا دچـار محدودیـت شـد. اکنـون اگر 
از  حاصـل  ارز  از  بخشـی  بتواننـد  صادرکننـدگان 
وارد  اسـکناس  بـه صـورت  را  کاالهایشـان  فـروش 
کننـد، اثـر روانـی آن  می توانـد بـه بهبـود شـرایط 

بـازار کمـک کنـد.
محسـن بوالحسـنی کـه بـه عنـوان نماینـده صرافی 
بانـک توسـعه صادرات در این نشسـت حضـور یافته 
بـود، با انتقاد از اینکه سیاسـتگذاران بـازار آزاد ارز را 
کوچـک  می پندارنـد گفـت: کم توجهی به بـازار آزاد 
مانند دامی اسـت که ممکن اسـت، بـازار محصول را 
نیز دسـتخوش مشـکالتی کنـد. تقاضای سـوداگری 
را افزایـش دهـد و آسـیب های جدی تـری را به بازار 
لـوازم  انجمـن  از  ارز وارد کنـد. محمـود اسـتقالل 
خانگـی نیـز گفت کـه این امـکان وجـود دارد که از 
ظرفیـت رمزارزهـا در تجارت  بین الملـل بهره برداری 

صـورت گیرد.
النه گزینی فساد میان بازار آزاد و بازار ثانویه

بـه  کمیسـیون  اعضـای  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 
آسیب شناسـی بسـته ارزی اخیـر دولـت پرداختنـد. 
کمیسـیون  رییـس  ارض اقـدس،  بهرامـی  محسـن 
تسـهیل تجـارت و توسـعه صـادرات اتـاق تهـران با 
دولـت  ارزی  کـه سیاسـت های  رونـدی  بـه  اشـاره 
ابتـدای سـال 1397 طـی کـرد، گفـت: در 22  از 
فروردیـن مـاه، دولـت تک نرخـی شـدن ارز را اعالم 
و ممنوعیـت خریـد و فـروش ارز را اعمـال کـرد. در 
سـوم اردیبهشـت مـاه نیـز سـامانه نیمـا راه انـدازی 
شـد و در نوزدهـم تیرمـاه نیـز بـازار ثانویـه فعالیت 

خـود بـه صـورت بسـیار محـدود را آغـاز کـرد.
او بـا بیان اینکه در 15 مرداد ماه، بسـته ارزی دولت 

برای اصالح ایرادات بسـته نخسـت اعم از ممنوعیت 
خریـد و فـروش ارز و بـه رسـمیت نشـناختن بـازار 
ثانویـه ابـالغ شـد، ادامـه داد: بسـته دوم نیـز واجـد 
اشـکاالت دیگـری بـود. اما با ابـالغ این بسـته، مقرر 
شـد ارز حاصـل از صادرات محصوالت پتروشـیمی و 

فلـزات رنگیـن به بـازار ثانویه عرضه شـود.
او گفـت: دولـت اعـالم  می کنـد کـه قـادر بـه تامین 
نیازهـای ارزی کشـور خواهـد بـود. امـا آنچـه مردم 
بـا آن مواجـه هسـتند، ارزی اسـت کـه بـه صـورت 
افزایـش  می یابـد و بی ثباتـی  لحظـه ای و هیجانـی 
قیمـت ارز، تاثیـر جـدی روی قیمـت سـایر کاالهـا 
گذاشـته اسـت. محمدرضـا شـجاع الدینی، نیـز بـر 
ایـن عقیـده بـود کـه بانـک مرکـزی بایـد از طریـق 
برقـراری ارتبـاط میـان بـازار آزاد و ثانویـه در بـازار 
ارز مداخلـه کنـد. او گفـت: اگـر نـرخ ارز در بـازار 
ثانویـه پاییـن اسـت، اقدام بـه خریـداری ارز در این 
بـازار کنـد و آن را در بـازار آزاد بفروشـد. تفـاوت 
بـاالی قیمت در بـازار آزاد و بازار ثانویه ایجاد فسـاد 

 می کنـد.
رعایت نسخه پزشک و پرهیز غذایی

کنونـی  وضعیـت  نیـز  حاجی آقامیـری  سـیدرضی 
بـازار ارز را بـه بیمـاری تشـبیه کـرد کـه عـالوه بـر 
اجـرای نسـخه پزشـک بایـد پرهیـز غذایـی را نیـز 
رعایـت کند. او گفت: مسـایل امروز بـازار ارز، دارای 
دو وجـه داخلـی و خارجی اسـت. مسـاله این اسـت 
کـه نهادهـای متولـی نتوانسـته اند، امنیـت و ثبـات 
اقتصـادی را در کشـور فراهم کنند. منشـا دیگر این 
مشـکالت آن اسـت کـه بـه طور شایسـته به سـمت 
ماننـد  بنابرایـن  نکرده ایـم.  حرکـت  تنش زدایـی 
بیمـاری کـه عـالوه بـر نسـخه پزشـک بایـد برخـی 
پرهیـزات غذایـی را نیـز رعایـت کنـد، حل مسـایل 
دالیـل  همـه  بـه  توجـه  بـدون  اقتصـادی  کنونـی 

شـکل گیری آنهـا میسـر نخواهـد بـود.
راه حل اساسی، تک نرخی کردن ارز است

محسـن بهرامـی ارض اقـدس بـا اشـاره بـه اینکـه 
یـک سـری مسـایل عمـده نظیـر نـرخ رشـد پایین، 
افزایـش نرخ تـورم، افزایـش بدهی بانک هـا به بانک 
مرکزی، افزایش مطالبـات غیرجاری، کاهش واردات 
مـواد اولیـه، افزایـش عدم قطعیت ها، تشـدید فسـاد 
و افزایـش ورود کاالهـای قاچـاق گریبانگیـر اقتصاد 
ایـران اسـت، افـزود: راه حـل اساسـی بـرای بهبـود 
اقتصـاد،  ناکارایی هـای  بهبـود  و  ارز  بـازار  شـرایط 
تک نرخـی کـردن و واگـذاری خریـد و فـروش ارز 
بـه بانک هـا و صرافی هاسـت. در عیـن حـال، واقعی 
کـردن نـرخ حامل هـای انرژی نیـز باید مـورد توجه 
قـرار گیـرد. دولـت  می توانـد مابه التفـاوت نرخ هـای 
نرخ هـای  بـا  انـرژی  حامل هـای  یـا  ارز  دسـتوری 
یـا  افزایـش حقـوق مسـتمری بگیران  بـا  را  واقعـی 

اقشـار فرودسـت جبـران کند.
او بـا بیان اینکـه جلوگیری از برخوردهـای تعزیراتی 
و برقـراری امنیـت اقتصـادی از مهمتریـن انتظارات 
برخوردهـای  داد:  ادامـه  اسـت،  اقتصـادی  فعـاالن 
تعزیراتـی اخیـر، فعـاالن اقتصـادی را نگـران کـرده 
اسـت. ایـن نگرانـی چنانچـه بـه عـدم فعالیـت آنان 
را  کشـور  اقتصـاد  جـدی،  خطـرات  شـود،  منجـر 

کرد.  تهدیـد خواهـد 
حمیدرضـا صالحـی نیـز به ایـن نکته اشـاره کرد که 
اقتصـاد ایـران نیازمنـد یـک تغییر اساسـی اسـت و 
دولـت، ناگزیـر اسـت بـه سـمت آزادسـازی حرکت 
کنـد. او افـزود: تیـم اقتصادی دولت بایـد تغییر کند 
و یـک تیـم از پزشـکان حـاذق باید جراحـی اقتصاد 
ایـران را برعهـده بگیرنـد. دولـت چـه اصـراری دارد 
کـه منابـع کشـور را بـه رایـگان عرضـه کنـد و ایـن 

منابـع را بـه حـراج بگذارد.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
امروز 97/06/19

قیمت دالر در بازار تهران 1۳ هزار و 400 تومان 
و قیمت سکه تمام بهار آزادی 4 میلیون و 24۳ 

هزار تومان ثبت شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
4 میلیون و 243 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم 3 میلیون و 951 هزار تومان معامله شد.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون 
و 80 هزار تومان، ربع سکه یک میلون و 90 هزار 
تومان  هزار   620 گرمی  سکه  قطعه  هر  و  تومان 

فروخته می شد.
هر گرم طالی 18 عیار نیز امروز 353 هزار  تومان 
طال  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزش گذاری 
معامله  دالر   1195.1 قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از 20 فروردین دالر را با قیمت 4200 تومان 
ثابت  اردیبهشت  تا 30  این نرخ  تک نرخی کرده اند؛ 
بود ولی از 31 اردیبهشت تا 15 مردادماه نرخ دالر هر 
روز سیر صعودی را طی می کرد ولی از 16 مردادماه 

مجدداً در قیمت 4200 تومان تک نرخی شد.
 400 و  هزار   13 دالر   قیمت  آزاد  بازار  در  امروز 
قیمت  تومان.   225 و  هزار   15 یورو  قیمت  تومان، 
امارات  درهم  قیمت  و  تومان  و 31  هزار  پوند  17 

3575 تومان دادوستد می شد.
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9یادداشت مدیریتی

مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد: در بخش نخست این مقاله درباره 
تاثیر سوال پرسیدن بر کیفیت مکالمات صحبت 
کردیم. گفتیم که سوال پرسیدن در بسیاری از 
که  مهارتیست  وکالت،  و  پزشکی  مثل  حوزه ها 
افراد باید یاد بگیرند اما مدیران اجرایی اغلب از 
اهمیت آن غافلند. گفتیم که برای بررسی تاثیر 
سوال پرسیدن، ابتدا باید هدف مکالمه را تعیین 
کنیم. مکالمات معموال یا مشارکتی اند یا رقابتی. 
جواب دهنده  و  سوال کننده  برای  مکالمه  هر 
مکالمه،  نوع  به  بسته  و  دارد  چالش هایی 
ارائه  چالش ها  این  بر  غلبه  برای  تاکتیک هایی 

کردیم. سپس انواع سواالت را برشمردیم: 
به دینامیک های گروهی توجه کنید

منظور از دینامیک ها، همان ویژگی ها و رویکردهای مکالمه 
است. ویژگی های هر گفت وگو بسته به اینکه گفت وگو دو 
نفره یا گروهی باشد، به طرز چشمگیری تغییر می کند. 
نه تنها تمایل افراد به پاسخ دادن، می تواند تحت تاثیر 
حضور در جمع، تغییر کند، بلکه اعضای یک گروه گاهی 
از یکدیگر تقلید می کنند. لزلی و همکارانش در تحقیقاتی، 
از شرکت کنندگان یکسری سواالت حساس پرسیدند، 
مثال در رابطه با مسائل مالی )آیا تا به حال، چک بی محل 
کشیده ای؟(. به این منظور شرکت کنندگان را به دو گروه 
تقسیم کردند. به گروه اول گفته شد که بقیه اعضا مایلند 
رازهای خود را فاش کنند. به گروه دوم گفته شد که سایر 
اعضا تمایلی به افشای رازهای خود ندارند. نتیجه: احتمال 
افشای اطالعات حساس در گروه اول، 27 درصد بیشتر 

بود. در یک جلسه یا فضای گروهی، کافی است چند نفر 
تودار باشند تا بقیه را تحت تاثیر قرار دهند و همین باعث 
می شود سواالت، قدرت خود را از دست بدهند. برعکس 
این قضیه هم صادق است. به محض اینکه یکی از اعضای 
گروه، سفره دلش را باز می کند، بقیه هم ممکن است از 

او تبعیت کنند.

ویژگی های گروهی می تواند بر نظر دیگران درباره فرد 
سوال کننده نیز تاثیر بگذارد. طبق تحقیقات آلیسون، 
کسانی که در یک گفت وگو شرکت دارند، از اینکه از آنها 
سوال شود لذت می برند و افراد سوال کننده را بیشتر از 
افراد پاسخ دهنده دوست دارند. اما کسانی که از بیرون، 
همان گفت وگو را مشاهده می کنند، افراد پاسخ دهنده 
این منطقی است: کسانی که  دارند.  بیشتر دوست  را 
عقایدشان  و  خودشان  درباره  می کنند،  سوال  بیشتر 
اطالعات زیادی نمی دهند. به نظر کسانی که شاهد یک 
مکالمه هستند، افراد سوال کننده، تدافعی و نامرئی اند 
و می خواهند از جواب دادن طفره بروند، در حالی که 
افراد پاسخ دهنده، دوست داشتنی و به یاد ماندنی اند و در 

جلسه حضور دارند.

بهترین جواب چیست؟
گفت وگو مثل رقص دو نفره است. طرفین باید با هم 
هماهنگ باشند. گفت وگو یک فرآیند متقابل است که به 
مرور زمان رخ می دهد. همان طور که نحوه سوال پرسیدن 
ما می تواند باعث ایجاد اعتماد و تبادل اطالعات شود، 

جواب های ما نیز تاثیرگذارند.

برای پاسخ دادن به سواالت، در وهله اول باید تصمیم 
بگیرید که کجای طیف »رازداری-شفافیت« می خواهید 
بایستید. آیا باید جواب دهیم؟ اگر تصمیم داریم جواب 
دهیم، چقدر باید اطالعات بدهیم؟ اگر صادقانه به سوال 
جواب دهیم و به ضررمان تمام شود، چه باید بکنیم؟ هر دو 
سوی طیف، مزایا و خطرات خاص خودشان را دارند. فاش 
نکردن اطالعات، باعث می شود آزادانه آزمایش و تجربه 
با مخفی کردن اطالعات حساس  کنیم. در مذاکرات، 
)مثال اینکه گزینه بهتری ندارید( می توانید نتایج بهتری 
به دست آورید. از سوی دیگر، شفافیت، الزمه برقراری 
ارتباطات است. حتی در مذاکره، شفافیت می تواند به 
ارزش آفرینی و عقد قرارداد منجر شود: با تبادل اطالعات، 
طرفین مذاکره می توانند عناصری را که برای یک طرف 
مهم و برای دیگری، کم اهمیت است، شناسایی کنند. این 

اساس یک معامله بُرد- بُرد است.

که  می دهد  نشان  تحقیقات  دارد.  هزینه  مخفی کاری 
مخفی کاری، حتی خارج از چارچوب تعامالت اجتماعی 
ما را به لحاظ شناختی تضعیف می کند، قابلیت تمرکز 
و یادآوری را مختل می کند و حتی سالمتی ما را در 

بلندمدت به مخاطره می اندازد.

در یک بستر سازمانی، افراد معموال به رازداری گرایش 
دارند و از مزایای شفافیت غافلند. بارها برایمان پیش 
آمده که وقتی یکی از همکارانمان به یک سازمان دیگر 
می رود، با خودمان می گوییم که  ای کاش بیشتر به او 
نزدیک می شدیم. ایده های بهتر، درست زمانی به ذهنمان 
می رسد که جوهر قرارداد خشک شده، تنش ها از بین 

رفته و فضای مذاکره خودمانی شده است.

برای افزایش مزایا و کاهش ریسک، بهتر است قبل از آغاز 
گفت وگو تصمیم بگیرید که کدام اطالعات را قصد دارید 

فاش کنید و کدام ها را مخفی کنید.

چه اطالعاتی را فاش کنیم؟
چه  کند  تعیین  که  ندارد  وجود  کلی ای  قانون  هیچ 
اطالعاتی را افشا کنیم و چقدر. در واقع، شفافیت یک 
ابزار قدرتمند برای ایجاد صمیمیت است. مهم نیست چه 
اطالعاتی را فاش می کنیم. حتی اطالعاتی که از نظر ما 
کم اهمیت اند، ممکن است برای مخاطبمان جالب باشد. 
ممکن است سوالی از شما بپرسند که اگر به آن جواب 
دهید، دستتان رو می شود. بعضی ها فکر می کنند اگر به 
این قبیل سواالت جواب ندهند، ضررش کمتر است. اما 
این طور نیست. طبق تحقیقات لزلی، 90 درصد مسووالن 
استخدام، متقاضیانی را ترجیح می دهند که صادقانه به 
این سواالت جواب می دهند. پس قبل از شروع مکالمه، 
خوب فکر کنید و ببینید پاسخ به این سواالت به ضررتان 

است یا به نفع تان.

چه اطالعاتی را پنهان کنیم؟
قطعا، گاهی به نفع سازمان است که ایده ها، برنامه ها و 
کالس ها  در  ما  دارید.  نگه  مخفی  را  استراتژی هایتان 
به دانشجویان یاد می دهیم که چگونه از پس سواالت 
سخت بر بیایند بدون آنکه مجبور شوند دروغ بگویند. 
طفره رفتن، یا پاسخ دادن به سوالی که ترجیح می دادید 
از شما بپرسند، یک روش موثر برای حفظ اطالعات و 
ایجاد صمیمیت با مخاطب است، به خصوص اگر روان و 

رسا صحبت کنید.

قدرت سوال پرسیدن در حوزه فروش
از حوزه های کسب  بعضی  در  پرسیدن  اهمیت سوال 

راهکارهایی برای تقویت مهارت سوال پرسیدن 



19شهریور 1397 شماره  2258     

www.ieis.ir  15 10 آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک نگاه آخـــرـ  ایران زیباست 

پرورش »شتر مرغ«

»شتر مرغ« نوعی پرنده بی پرواز بومی آفریقاست که لقب بزرگترین پرنده زنده دنیا را یدک می کشد و تخم 
آن نیز از هر پرنده دیگری بزرگتر است. مدت هاست که شتر مرغ ها با توجه به منافع سرشاری که دارند، در 
نقاط مختلف دنیا اهلی شده و پرورش داده می شوند. پرورش شترمرغ در ایران نیز مدتی است که جدی تر 
از گذشته دنبال می شود. گوشت شتر مرغ فاقد چربی و کلسترول باالست. از چربی »شتر مرغ« برای تولید 
روغن و صابون استفاده می شود. پوست و پر »شتر مرغ« در تولید پوشاک کاربرد دارد. مغز این پرنده در درمان 
بیماری آلزایمر موثر است و از بافت زانوی شترمرغ در دستگاه های الکترونیکی و مخابراتی استفاده می شود. 
حتی می توان قرنیه چشم این پرنده را به قرنیه چشم انسان پیوند زد. مجموعه این موارد به اضافه سرعت رشد 
سریع و ضریب تبدیل باالی شترمرغ، باعث جذاب شدن این پرنده در نگاه پرورش دهنگان و عالقمندان به 
عرصه پرورش طیور شده است. تصاویر از یک واحد پرورش »شتر مرغ« صنعتی در روستای چنار شهرستان 
آباده استان فارس تهیه شده است. ازجمله موارد مهم در این مجتمع بکارگیری روش های نوین جهت افزایش 
بهره وری اقتصادی است. استفاده از انرژی خورشیدی و تولید برق و استفاده از انرژی باد و پمپ های بادی و 

منابع ذخیره سازی آب باران از جمله موارد بکار گرفته شده است.


