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رونمایی از دستاورد شرکت پیمان خطوط شرق در تامین 
ماژول پردازشگرهای پایانه راه دور
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نرخ ارز در ترازوی تدبیر

اصغر شاهمرادی/ دنیای اقتصاد
یادداشــت روز شــنبه جنــاب آخونــدی، وزیــر 
ــکات مهمــی  ــن ســتون ن راه و شهرســازی، در ای
را در برداشــت. صاحــب ایــن قلــم، به صــورت 
ــد  ــدد طــی چن پیوســته و در یادداشــت های متع
ــان  ــاره ایش ــورد اش ــکات م ــه ن ــته ب ــال گذش س
دولــت،  بدهی هــای  بحــران  اســت.  پرداختــه 
بدحســابی و کژحســابی دولــت و شــرکت های 
ــاد  ــرایط اقتص ــر ش ــال های اخی ــی س ــی ط دولت
ایــران را بــه وضعیــت آشــفته امــروز تبدیــل 
ــای  ــتوانه بودجه ه ــه پش ــت، ب ــت. دول ــرده اس ک
ــات و قــدرت  ســاالنه و انبوهــی از قوانیــن،  مصوب
سیاســی خــود، ابتــدا بانک مرکــزی و ســپس 
نظــام بانکــی کشــور را بــه ابــزاری بــرای اعمــال 
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــود ب ــی خ ــت های مال سیاس
بــرای بودجه هــای ســنواتی تبدیــل کــرده اســت. 
ــه دار،  ــن و دامن ــار مزم ــد بیم ــن فرآین ــه ای نتیج
اســت.  کشــور  بانک هــای  ترازنامــه  ناتــرازی 
ــر  ــورم در دفات ــای مت ــو دارایی ه ــا از یکس بانک ه
ــه  ــی ب ــن درآمدزای ــا کمتری ــه ب ــد ک ــود دارن خ
حیــات خــود ادامــه می دهنــد و  در ســویی دیگــر 
ــر حجــم آنهــا اضافــه  بدهی هایــی کــه هرلحظــه ب
         ادامه در صفحه 3

حاشیه  در  دور  راه  پایانه  پردازشگرهای  ماژول 
گردهمایی مدیران و کارشناسان مراکز دیسپاچینگ 
توسط  شیراز  در  کشور  سراسر  منطقه ای  برق های 
و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  راهبری  معاونت 

مدیرعامل برق منطقه ای فارس رونمایی شد. 
سیدمهدی مدنی مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق 
پایش  تجهیزات  نمایشگاه  در  که  ماژول  این  درخصوص 

بازدید مدیران و کارشناسان  و راهبری شبکه برق مورد 
برق  شرکت های  و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
اصلی  بخش   RTU گفت:  گرفت،  قرار  کشور  منطقه ای 
جمع آوری و ارسال دیتای مورد نیاز مراکز دیسپاچینگ در 

سطوح مختلف توزیع، فوق توزیع و انتقال است. 
در  خصوص  به  پیش  چندی  تا  تجهیز  این  افزود:  وی 
سطوح فوق توزیع و انتقال اغلب از برندهای خارجی تامین 

می گردید اما شرکت پیمان خطوط شرق در سال 91 اقدام 
به ساخت داخل آن نمود و نخستین بخش از ماژول های 
 PKS ساخته شده در این شرکت با نام تجاری RTU
RTU513 را با حضور همایون حائری،  رونمایی کرد و 
اینک ماژول پردازشگر این RTU که یکی از قطعات مهم 
و کلیدی این پازل است پس از ساخت در شرکت پیمان 
خطوط شرق تکمیل و رونمایی شد. مدنی خاطر نشان کرد: 
قطع نیاز و وابستگی کشور در تامین این کاال عدم خروج 
ارز از کشور و فراهم زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر 
در صنایع »های تک« از دستاوردهای عمده این کار بوده 
است. وی در پایان تاکید کرد: ظرفیت های فراوانی برای 
انجام کارهای بزرگ توسط متخصصان داخلی وجود دارد 
که شکوفایی آن در گرو همراهی و اعتماد مسئوالن به 
ظرفیت های داخلی است. الزم به ذکر است این ماژول 
 PKS پایانه راه دور  بر روی   CMB10 به عنوان  که 
گردهمایی  حاشیه  در  است  نصب  قابل   RTU513
برق های  دیسپاچینگ  مراکز  کارشناسان  و  مدیران 
منطقه ای سراسر کشور در شیراز توسط معاونت راهبری 
منطقه ای  برق  مدیرعامل  و  ایران  برق  شبکه  مدیریت 

فارس رونمایی شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 16 اردیبهشت با حضور 
       محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.

https://www.mehrnews.com/photo/4289305/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

دستاورد شرکت پیمان خطوط شرق در 
تامین ماژول پردازشگرهای پایانه راه دور

حاشیه  در  دور  راه  پایانه  پردازشگرهای  ماژول 
گردهمایی مدیران و کارشناسان مراکز دیسپاچینگ 
برق های منطقه ای سراسر کشور در شیراز توسط 
و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  راهبری  معاونت 

مدیرعامل برق منطقه ای فارس رونمایی شد. 
صفحه 1

احداث نیروگاه برق در بوستان نهج البالغه 
شهردار منطقه دو از احداث نیروگاه برق در بوستان 
نهج البالغه برای تامین برق مورد نیاز بوستان های 

بزرگ غرب تهران خبر داد.
صفحه 3

تعیین اهداف 12 گانه صنعت برق در 
انداز توانیر  سند چشم 

سند چشم انداز شرکت توانیر در افق سال 1404 
پس از جلسات متعدد، نهایي شد.

صفحه 4

زیست،  محیط  دستورالعمل  نخستین 
نیروگاه های  ایمنی  و  بهداشت 

شد منتشر  تجدیدپذیر 
نخستین دستورالعمل محیط زیست، بهداشت 
مفاهیم،  شامل  بادی  نیروگاه های  وایمنی 

کاهش  برای  کلی  روش های  و  مسئولیت ها 
تدوین  از سوی ساتبا  بادی  نیروگاه های  اثرات 

و منتشر شد. 
صفحه 5

استفاده از ظرفیت بام منازل برای 
تولید و فروش انرژی پاک 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
با  شهروندان  گفت:  فارس  استان  برق  نیروی 
استفاده از بام منازل خود، امکان تولید و فروش 

انرژی سبز و پاک خورشیدی را دارند.
صفحه 6

ماده ای جدید برای انتقال جریان برق ابداع شد 
مهندسان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ابداع ماده 
ای جدید شده اند که قادر به هدایت جریان برق 
با چگالی 50 برابر بیش از کابل های مسی متداول 

در صنعت برق است. 
صفحه 6

استاد دانشگاه شریف، استاد 
پیشکسوت بخش ایران )IEEE( شد 

 )IEEE( الکترونیک  و  برق  مهندسین  موسسه 
بخش ایران، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه 
پیشکسوت  استاد  عنوان  به  را  شریف  صنعتی 

مهندسی برق در زمینه پژوهش برگزید.
صفحه 6

فعاالن اقتصادی، سرگردان بازار ارز 
سالن جلسات طبقه اول ساختمان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مملو از جمعیت 
یافتن  امید  به  که  است  خصوصی  بخش  فعاالن 
هم  گرد  ارزی خود  برای حل مشکالت  روزنه ای 
آمده اند تا با دولتی از جمله بانک مرکزی دیدار 

و در دل کنند
صفحه 7

مقصر اصلی شوک های ارزی
با اینکه شوک های ارزی در اقتصاد ایران عمدتا 
به مسائلی مانند تحریم، خروج سرمایه از کشور 
و مسائل سیاسی نسبت داده می شود، اما سرنخ 

اصلی را باید در جای دیگری جست وجو کرد. 
صفحه 8

دالر 4200 تومانی وجود ندارد 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: 
واردکنندگان  و  ندارد  وجود  تومانی   4200 دالر 

نمی توانند ارز با چنین نرخی تهیه کنند
صفحه 10

اعالم طرح 2فوریتی ظرف 48 ساعت 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با  کمیسیون  این  اعضای  فوق العاده  نشست  از 
امروز در راستای ساماندهی  رئیس مجلس طی 

بازار ارز خبر داد 
صفحه 10

تجدید نیروی کار با انتخاب نوع 
درستی  از ریسک

به طور  دور.  خیلی  فاصله  از  امتیازی  سه  پرتاب 
سنتی، مدافعان چندان در مورد ضربات این چنینی 
از فاصله دور نگران نیستند؛ چرا که احتمال کمی 
وجود دارد که بازیکنان این ضربات را وارد سبد 

کنند
صفحه 11
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ادامه از صفحه 1
می شــود و بانک مرکــزی نیــز چــاره ای نــدارد 
جــز چــاپ پــول تــا حداقــل تــا فــردا روز اقتصــاد 
بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. دارایی هــای 
منجمــد بانک هــا، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
ــاط  ــت در ارتب ــته دول ــی انباش ــه و  بده ــا بودج ب
هســتند. متاســفانه تــا زمانــی کــه دولــت عزمــش 
را بــرای حــل یکبــاره بدهی هــای خــود جــزم 
ــای  ــول بدهی ه ــا غ ــود ت ــر ب ــد منتظ ــد، بای نکن
و  از گوشــه ای ســربرآورده  غیــر مولــد هربــار 
ــزوم  ــا از ل ــم، باره ــن قل ــد. ای ــا کن ــه پ ــی ب آتش
تبدیــل ســریع و یکپارچــه بدهی هــای دولــت 
ــرده  ــت ک ــه صحب ــل معامل ــادار قاب ــه اوراق به ب
اســت، ولــی گــوش شــنوا همچنــان نایــاب اســت 
ــب  ــه عواق ــوان ب ــاالری را نمی ت ــام دیوان س و نظ
خطرنــاک ایــن وضــع آگاه کــرد. ســه اتفــاق 
ــور  ــار کش ــدت گرفت ــاد به ش ــد در اقتص ــم بای مه
به ســرعت انجــام داد تــا بتــوان شــرایط را اندکــی 
ــه مســیر آینــده  )و فقــط اندکــی( بهبــود داد وگرن
همچنــان پــر ســنگالخ و پــر آشــوب خواهــد مانــد.

بــر  را  اقــدام  ســه  ایــن  چندمین بــار  بــرای 
ــر  ــران ارزی اخی ــه بح ــدوارم ک ــمارم و  امی می ش
ــا را  ــز و ذهن ه ــی تی ــدازه کاف ــه ان ــا را ب گوش ه
ــا قدمــی برداشــته شــود.  متمرکــز کــرده باشــد ت
1- تبدیــل کلیــه بدهی هــای دولــت بــه اوراق 
ــبکه  ــپاری در ش ــه و وثیقه س ــل معامل ــادار قاب به

ــدان  ــن اوراق چن ــره ای ــرخ به ــور، ن ــی کش بانک
ــدازی  ــدارد، بلکــه راه ان ــن مقطــع ن اهمیتــی در ای
ــک  ــت اســت. ۲- تفکی ــدی در اولوی ــان درآم جری
و جداســازی  بــد  از  نســبتا خــوب  بانک هــای 
ــخص  ــان مش ــن زم ــی، تعیی ــبکه بانک ــا در ش آنه
ــش ســرمایه و قطــع اعطــای خطــوط  ــرای افزای ب
ــی  ــن بانک ــازار بی ــی ب ــدازی واقع ــاری و راه ان اعتب
بــا اســتفاده از وثیقه ســپاری اوراق قرضــه دولتــی. 
3- ایجــاد بــازار ســوآپ و ســلف ارزی، آزادســازی 
نــرخ ارز بــا اســتفاده از کریــدور نــرخ ارز کــه کامال 
ــازار  ــت بانک مرکــزی را در ب مشــخص نحــوه دخال
بیــن بانکــی ارز بــرای رســیدن بــه هــدف تورمــی 
اعالم شــده مشــخص کنــد. ایــن قلــم اعتقــاد دارد 
ــا اســتفاده  ــد ب ــا زود، بانک مرکــزی بای ــر ی کــه دی
از یــک کریــدور ارزی بــه ســمت  نظــام ارزی 
ســازگار بــا واقعیت هــای اقتصــاد ایــران قــدم 
بــردارد، امیــدواری آن اســت کــه هزینــه بیشــتری 
ــور  ــف کش ــی نحی ــام بانک ــز نظ ــردم و نی ــر م ب
به جــای  کــه  سیاســت هایی  از  و  نشــود  وارد 
ــت  ــای دول ــی بدهی ه ــکل یعن ــل مش ــم اص ترمی
کوتاه مــدت  راه هــای  بــه  بانک هــا،  ناتــرازی  و 

 پرهزینــه می پــردازد دوری شــود. 
ــه ای  ــه مجموع ــت، نتیج ــرخ ارز گذش ــر ن ــه ب آنچ
گذشــته  ســال های  علمــی  غیــر  اقدامــات  از 
ــه  ــت ک ــوده و هس ــن ب ــد ای ــت و امی ــر اس و اخی
نظــام تصمیم گیــری اقتصــادی بپذیــرد کــه گاهــی 
حوالــه  گرفتاری هــا،  از  برون رفــت  راه  الزامــا 
کــردن آنهــا بــه آینــده و بــه امیــد نشســتن 
نیســت، بلکــه ابتــکار و عمــل شــجاعانه و شــفاف 
ــد  ــری خواه ــدت کمت ــای میان م ــواره هزینه ه هم

ــت. داش

در  برق  نیروگاه  احداث  از  دو  منطقه  شهردار 
نیاز  برق مورد  تامین  برای  البالغه  نهج  بوستان 

بوستان های بزرگ غرب تهران خبر داد.
نیروگاه  اندازی  راه  به  اشاره  با  پور  کشت  رسول 
بوستان  سبز  فضای  برق  تامین  برای  البالغه  نهج 
شهردار  تدابیر  براساس  گفت:  منطقه،  بزرگ  های 
از منابع،  بهینه  برای صرفه جویی و استفاده  تهران 
نوین روز و کاهش هزینه و ماده 133  فناوری های 
به  توجه  با  کشور،  اقتصادی  توسعه  پنجم  قانون 
بوستان  و  فرحزاد  دره  رود  ساماندهی  طرح  اجرای 
بزرگ نهج البالغه برای تامین انشعاب برق و کاهش 
هزینه برق مصرفی راه اندازی نیروگاه نهج البالغه در 

دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم گسترده ای از 
گردشگران به این مناطق روزانه مراجعه می کنند، 
باالیی  اولویت  از  شهروندان  رفاه  و  امنیت  تامین 
برخوردار است. ضمن اینکه بهای برق مصرفی هزینه 

سنگینی را به شهرداری تحمیل می کند.
شهردار منطقه دو در مورد جزئیات این طرح اظهار 
کرد: ساخت نیروگاه، تولید و تامین برق در مقیاس 
و  گرفته  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  کوچک  

تجهیزات  نصب  و  خرید  و  نیروگاه  ساخت  عملیات 
بهره  به  گاز  انشعاب  نصب  با  و  رسیده  پایان  به  آن 

برداری می رسد.
برای  برق  اداره  با  هماهنگی  به  اشاره  با  پور  کشت 
راه اندازی این نیروگاه، تاکید کرد: با توجه به ضرورت 
مگاوات،   ۲5 زیر  های  نیروگاه  برای  مجوز  دریافت 
هماهنگی با اداره برق منطقه ای، اداره توزیع، شرکت 
توانیر، دفتر خصوصی سازی صنعت برق، وزارت نیرو، 
سازمان حفاظت از محیط زیست، شرکت گاز و دفتر 

تولید پراکنده انجام شده است.
به گفته وی دستگاه تولید برق شامل دو موتور گاز 
سوز به همراه دو مولد تولید برق است. ظرفیت تولید 

این نیروگاه یک مگاوات شامل دو موتور است.
شهردار منطقه دو در مورد مزایای استفاده از مولد 
سوز  گاز  کیلوواتی   500 مقیاس  کوچک  سوز  گاز 
یابی  مکان  کوتاه،  احداث  دوره  گفت:  توان،  برند  از 
حمل  قابلیت  شهری،  گاز  با  کارکرد  قابلیت  آسان، 
و جابجائی آسان، عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد، 
قابلیت دو گانه سوز شدن و ایجاد منبع جدید کسب 
درآمد با فروش مازاد تولید برق، از مهمترین مزایای 
راه اندازی نیروگاه نهج البالغه است. همچنین امکان 
تولید حرارت به صورت همزمان با تولیدبرق،کاهش 
نگرانی های ناشی از نوسان برق، دارا بودن عملکرد 
جزیره ای و عملکرد موازی با شبکه از دیگر مزایای 
این نیروگاه است. کشت پور با اشاره به اینکه فعالیت 
تاکید  ندارد،  آالیندگی زیست محیطی  نیروگاه  این 
کرد: دستگاه های به کار رفته در این نیروگاه به آب 

زیاد برای خنک سازی نیاز ندارند.
زباله سوز  تنی  نیروگاه 1600  احداث  است  گفتنی 
شهرداری  کار  دستور  در  تهران،  شمالی  مناطق 

منطقه ۲ قرار دارد.

پایگاه خبری شهر فر دا/

احداث نیروگاه برق در بوستان 
نهج البالغه
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سند چشم انداز شرکت توانیر در افق سال 1404 
پس از جلسات متعدد، نهایي شد.

در این سند اهدافي 1۲ گانه براي صنعت برق ترسیم 
شده است که از آن جمله مي توان به تاب آوري شبکه و 
توانمندي صنعت در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، 
اتوماسیون و هوشمندسازي شبکه برق، کسب فناوریهاي 
نوین و کاربردي، مرکزیت تبادل برق در منطقه و مدیریت 

عرضه و تقاضاي برق اشاره کرد.
مهندس کرم رضائي معاون تحقیقات و منابع انساني 
شرکت توانیر و نایب رییس شوراي مدیریت استراتژیک 
صنعت برق ضمن اعالم این خبر گفت: مدیریت عرضه 
و تقاضاي کارا، مطمئن، پایدار و فراگیر برق ماموریتي 
تعریف شده براي دستیابي به چشم انداز ترسیم شده 

شرکت توانیر در افق 1404 است.
وي افزود: طرح تدوین »سند مدیریت استراتژیک صنعت 
برق تا افق 1404« به عنوان گامي در جهت تحقق چشم 
انداز ۲0 ساله جمهوري اسالمي ایران، برنامه راهبردي 
1404 وزارت نیرو و همچنین نقشه راه صنعت برق که 
تصویري از آینده مطلوب را براي صنعت برق نمایان مي 

سازد شروع شده است. 
معاون تحقیقات و منابع انساني توانیر همچنین با اشاره 
به ارزشهاي محوري شرکت توانیر، عمده ترین ارزشهاي 
تعریف و تدوین شده را پایبندي به قانون، نظم و انضباط، 
پایبندي به ارزش هاي دیني، اخالقي و حرفه اي، مشتري 
مداري و تکریم ذي نفعان، پاسخگویي مسئوالنه، گردش 
شفاف اطالعات، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح 

اعتماد عمومي عنوان کرد.
وي در ادامه از آینده نگري و تالش براي آینده روشنتر، 
خودباوري، خالقیت و نوآوري، مشارکت سازماني و کار 
گروهي، خدمت رساني پایدار با کیفیت، به موقع و ایمن، 
بهره وري،  و  سازماني  تعالي  و  یادگیري  دانش گرایي، 

توسعه پایدار و توجه به الزامات زیست محیطي و احترام 
به مالکیت مادي و معنوي به عنوان دیگر ارزش هاي 
محوري شرکت توانیر براي رسیدن به توانیر آرماني یاد 

کرد.
مهندس رضایي؛ مدیریت استراتژیک صنعت برق را یکي 
از نتایج طرح هاي تعالي سازماني برشمرد و به عنوان 
سابقه اي از این بحث گفت: در پي تشکیل جلسات تعالي 
سازماني طي 55 جلسه درطول سالهاي 9۲ و 93 با 
حضور مدیران کل دفاتر و نمایندگان معاونتها ضمن 
مختلف  هاي  سازماني حوزه  ماموریت هاي  با  آشنایي 
با  و  احصا  همکاران  توسط  بهبود  زمینه هاي  شرکت، 
مشارکت جدي آنها در نهایت طرحهاي بهبود از این 

جلسات در طي دو سال به دست آمد.
وي ادامه داد: این طرح هاي بهبود پس از ساماندهي، 
یکپارچه سازي و پاالیش توسط مهندس شرطان، در 
و  تهیه  بندي 3 ساله  اولویت  زماني  برنامه  قالب یک 
به منظور اعالم برنامه زمان بندي اجرا براي معاونتها 
این  اتمام  از  نهایت پس  در  و  ارسال  مربوطه  دفاتر  و 
فرآیند طرحهاي بهبود تنظیم و با امضاي مدیرعامل 
شرکت توانیر به تمامي معاونتها و دفاتر مستقل ابالغ 
شد که یکي از طرحهاي با اولویت باال پروژه استقرار نظام 

مدیریت استراتژیک صنعت برق بود.
معاون تحقیقات و منابع انساني شرکت توانیر تدوین 
نقشه راه صنعت برق کشور را یکي از دستاوردهاي بسیار 
اثربخش این جلسات عنوان کرد و افزود: از سال 93 
تا انتهاي 94 با حضور 18 نفر از صاحبنظران، مدیران، 
نمایندگان هیات مدیره شرکتهاي وابسته و تابعه طي 
حدود ۲0 جلسه برگزار و در پي آن نقشه راه صنعت 
برق درقالب 7 محور اصلي و موضوعات استراتژیک و 
از تصویب هیات  تدوین و پس  استراتژیهاي مربوطه، 
مدیره شرکت به تمام شرکتهاي زیرمجموعه، معاونتها 

و دفاتر توانیر ابالغ شد.
وي با بیان اینکه موضوع مدیریت استراتژیک یکي از 
تعالي  طرحهاي  در  باال  اولویت  با  و  پرتکرار  بحثهاي 
مدیریت  گیري  شکل  بر  همکاران  و  بوده  سازماني 
استراتژیک در صنعت برق اعتقاد داشتند اظهار داشت: با 
همکاري دفتر توسعه مدیریت و بهره وري شرکت توانیر 
دراواخر سال 95 این طرح آغاز و با پیگیریهاي انجام 
شده، دکتر امیران به عنوان مشاور این طرح انتخاب شد.
مهندس رضائي تصریح کرد: در سال جاري با همکاري 
شرکت توانیر و مشاور این طرح فاز شناخت با برگزاري 
جلسات اختصاصي با معاونتها و دفاتر احصا و وضعیت 

صنعت برق در حوزه مدیریت استراتژیک مشخص شد.
وي با بیان اینکه در ابتداي سال 96 فاز شناخت پس 
از دریافت از مشاور به معاونتها و دفاتر مرتبط به منظور 
همگرایي الزم ارسال شد، گفت: پس از برگزاري جلسات 
متعدد با معاونتها و بررسیهاي انجام شده کمترین میزان 
انحراف بین بازتابها از معاونتها با فاز شناخت وجود داشت 
که این نشان از دقت کار مشاور و دفتر توسعه مدیریت و 

بهره وري شرکت توانیر دارد.
وي با اشاره به لزوم تشکیل شوراي راهبري مدیریت 
استراتژیک صنعت برق پس از فاز شناخت اظهار داشت: 
این شورا به ریاست مدیرعامل شرکت توانیر، نایب رییسي 
مهندس  شرکت،  انساني  منابع  و  تحقیقات  معاونت 
از  متشکل  دیگر  عضو  و ۲۲  دبیر  عنوان  به  شرطان 
معاونان و مدیران کل توانیر، مدیرعامل و یکي از معاونان 
شرکت مدیریت شبکه و برخي نماینگان شرکتهاي زیر 
مجموعه شکل گرفت و از شهریور سال جاري به صورت 

هفتگي جلسات آن برگزار شد.
مهندس رضائي با بیان اینکه تاکنون 1۲ جلسه در این 
مشارکت جدي  با  گفت:  است،  شده  برگزار  خصوص 
انداز،  چشم  شدیم  موفق  جلسات  این  در  همکاران 

سند چشم انداز توانیر در افق 1404 نهایي شد

تعیین اهداف 12 گانه صنعت برق 
در سند چشم انداز توانیر
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و  احصا  را  برق  ارزشهاي سازماني صنعت  و  ماموریت 
پس از طرح در هیات مدیره شرکت با تغییرات جزیي 
و نگارشي تصویب و با امضاي مدیرعامل شرکت توانیر 

به شرکتهاي زیرمجموعه و در سطح توانیر ابالغ کنیم.
اهداف  بود  بعد الزم  مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با  وي 
استراتژیک شرکت احصا شود، افزود: این موضوع نیز 
یکي از موارد بسیار انرژي بر در داخل شورا بود که پس 
از جلسات متعدد و طرح موضوعات مختلف، در آخرین 
جلسه شورا 1۲ هدف استراتژیک براي صنعت برق کشور 
نهایي شد و جهت بررسي و تصویب به هیات مدیره اعالم 

شده که به شرح ذیل است:
اهداف استراتژیک صنعت برق:
1- تأمین برق مطمئن و پایدار

۲- تأمین برق اقتصادي
3- کاهش تلفات برق

4- اصالح، بهینه سازي و توسعه زیرساختهاي شبکه 
برق

5- تأمین منابع مالي و تنوع بخشي به سبد سرمایه 
گذاري در برق

6- ارتقاي سطح رضایتمندي مشترکان، متقاضیان و 
سایر ذي نفعان

7- انطباق فعالیتها با مالحظات زیست محیطي، ایمني 
و سالمتي

8- تاب آوري شبکه و توانمندي صنعت در مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل

9- اتوماسیون و هوشمندسازي شبکه برق
10- کسب فناوریهاي نوین و کاربردي

11- مرکزیت تبادل برق در منطقه
1۲- مدیریت عرضه و تقاضاي برق

معاون تحقیقات و منابع انساني شرکت توانیر با بیان 
این که در حال حاضر وارد فاز تدوین KPI صنعت برق 

)شاخصهاي اختصاصي و کلیدي عملکرد که مي تواند 
هدایت صنعت برق را انجام دهد( شدیم گفت: در ابتدا 
تعداد KPI استخراج شده صنعت برق 100 مورد بود 
که پس از بررسیهاي انجام شده در 58 مورد خالصه و 
توسط دبیرخانه به کارگروههاي تخصصي مربوطه ارسال 

شد.
وي تعداد کارگروههاي تخصصي در معاونتها و دفاتر 
مرتبط با حوزه مدیریت استراتژیک را 9 کارگروه عنوان 
کرد و افزود: اعضاي شورا که سرپرستي این کارگروهها را 
در معاونتها و دفاتر برعهده دارند پس از بررسي تخصصي 
موضوعات، درنهایت یک کار دقیق و کارشناسي به این 
شورا ارائه مي دهند. مهندس رضائي بررسي kpI صنعت 
برق را یکي از وظایف محوله به این کارگروهها عنوان 
به نظر مشاور الزم است تعداد  با توجه  کرد و گفت: 
KPI ها محدود شود و در سطح مدیران ارشد، موارد 
بسیار اثرگذار به منظور اطمینان از صحت مسیر حرکت 
شرکت استخراج و در مراحل و سطوح پایین تر تعداد 

این شاخصها بیشتر باشد.
هدفگذاري  و   ،KPI انجام  از  پس  کرد:  تصریح  وي 
شاخصها و تدوین استراتژیهاي مربوطه و سهم حوزه 
هاي مختلف ، در گزارش عملکردي ساالنه شرکت این 
شاخصها از سوي دفتر امور مجامع پیگیري شده و هیات 
مدیره شرکتها در قبال شاخصهاي مشخص شده براي 

شرکت پاسخگو خواهند بود.
از  همکاران  آگاهي  را  طرح  این  از  اصلي  هدف  وي 
اهداف  این  به  آنها در رسیدن  اهداف شرکت و نقش 
عنوان و اظهار امیدواري کرد با عملیاتي شدن مدیریت 
استراتژیک و خروجي آن سهم شرکت توانیر، معاونتها، 
شرکتهاي  براي  سازماني  برشهاي  و  مشخص  دفاتر 

زیرمجموعه انجام شود.
مهندس رضائي در پایان ضمن تشکر از مشارکت فعال 

اعضاي شورا و کارگروههاي تخصصي از زحمات دفتر 
توسعه مدیریت و بهره وري و دبیرخانه شوراي راهبري 
مدیریت استراتژیک به عنوان متولي این امر قدرداني و 
ابراز امیدواري کرد با همگرایي که در صنعت برق وجود 
دارد شاهد توسعه، تحول و تعالي بیشتر این حوزه و 
تحقق چشم انداز باشیم و تمامي همکاران جهت رسیدن 
به اهداف از چشم انداز و ماموریت صنعت برق کشور 

آگاهي یابند. 
بهره وري  و  توسعه  دفتر  مدیرکل  قنبرزاده  مهندس 
شرکت توانیر نیز در این گفت وگو با اشاره به این که 
اطالع همکاران از چشم انداز، ماموریت و اهداف موجب 
تعلق سازماني مي شود، بر اطالع رساني مناسب در این 
زمینه تاکید کرد. در این گفت وگو همچنین مهندس 
شرطان رییس گروه مطالعات راهبري و دبیر شوراي 
راهبري مدیریت استراتژیک صنعت برق هدف از انجام 
این طرح را استقرار نظام مدیریت استراتژیک صنعت 
راهبردي  سند  تدوین  گفت:  و  کرد  اعالم  کشور  برق 
صنعت یکي از نتایج این طرح است و هدف اصلي ایجاد 
و تقویت تفکر استراتژیک و استراتژي محوري درصنعت 
و رسیدن به چشم انداز مطلوب و اهداف سازماني در 
قالب نظام مدیریت استراتژیک است.  وي با بیان اینکه 
فضاي استراتژي یک فضاي کامالً پویا و در حال تغییر 
است، اظهار داشت: الزم بود تا با توجه به تغییرات صنعت 
برق در محیط داخلي و بیروني و سند چشم انداز کشور 
و سند راهبردي 1404 وزارت نیرو و همچنین اجراي 
طرحهاي مدیریت استراتژیک در سطح شرکتهاي زیر 
مجموعه، طرح استقرار نظام مدیریت استراتژیک شرکت 
تمرکز  سامان دهي،  منظور  به  توانیر  تخصصي  مادر 
دهي بیشتر و ایجاد پیوند و هم سوییهاي استراتژیک 
و  برنامه ریزي  صنعت  سطوح  تمامي  در  عملیاتي  و 

به اجرا درآید.

نخستین دستورالعمل محیط زیست، بهداشت 
مفاهیم،  شامل  بادی  نیروگاه های  وایمنی 
کاهش  برای  کلی  روش های  و  مسئولیت ها 
تدوین  از سوی ساتبا  بادی  نیروگاه های  اثرات 

و منتشر شد.
دفتر  نیرو)پاون(،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
ساتبا  محیطی  وزیست  اقتصادی  اجتماعی،  مطالعات 
در راستای معرفی، کنترل و کاهش مسائل نیروگاه های 
بادی در حوزه محیط زیست، بهداشت و ایمنی، تهیه 
ضابطه شماره 76۲ با عنوان »دستورالعمل محیط زیست، 
بهداشت وایمنی نیرو گاه بادی« را در دستور کار خود 
قرار داد. این گزارش می افزاید: دستورالعمل فوق پس از 
تهیه در این سازمان، برای تأیید وابالغ به امور نظام فنی 
و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردید که 
پس از بررسی بر اساس ماده 34 احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، ماده ۲3 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه 
استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب هیات 
محترم وزیران، در اردیبهشت ماه سال 1397 تصویب 

و ابالغ شد.

با تصویب سازمان برنامه و بودجه؛

نخستین دستورالعمل محیط 
زیست، بهداشت و ایمنی 

نیروگاه های تجدیدپذیر منتشر شد
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پاون/
معاون بهره برداری توزیع نیروی برق استان فارس 

مطرح کرد؛

استفاده از ظرفیت بام منازل 
برای تولید و فروش انرژی پاک

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
با  شهروندان  گفت:  فارس  استان  برق  نیروی 
استفاده از بام منازل خود، امکان تولید و فروش 

انرژی سبز و پاک خورشیدی را دارند.
»حمیدرضــا جالیــر« در ایــن بــاره گفــت: انــرژی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــید ب ــر خورش ــاک و تجدیدپذی پ
ــده  ــل کنن ــد ح ــرژي مي توان ــان ان ــع بي پای منب
ــط  ــرژي و محی ــه ان ــود در زمین ــکالت موج مش
ــاب  ــه آفت ــا ک ــتان م ــرای اس ــوده و ب ــت ب زیس

ــت. ــه اس ــه صرف ــیار ب ــادی دارد، بس زی
وی عــدم نیــاز بــه ســرمایه گذاری توســط دولــت 
در امــر تولیــد انــرژی، کاهــش تلفــات انــرژی  و 
ــط  ــای محی ــد آالینده ه ــش تولی ــه کاه در نتیج
زیســتی را از نتایــج تولیــد پراکنــده و پــاک 
ــیدی  ــای خورش ــب پنل ه ــق نص ــرژی از طری ان
از  دیگــر  بخشــی  در  جالیــر  کــرد.  عنــوان 
ســخنان خــود فــارس را اســتانی مناســب جهــت  
ــوان  ــرژی ســبز عن ــد ان ســرمایه گــذاری در تولی
کــرد و بیــان داشــت: درحــال حاضــر 99 نیــروگاه 
تولیــد بــرق پــاک و ســبز خورشــیدی در اســتان 
فــارس در حــال فعالیــت هســتند کــه ایــن 
تعــداد نیــروگاه توانســته اند بــه میــزان 365 
ــد..  ــرژی نماین ــد ان ــاعت تولی ــووات س ــزار کیل ه
ــرکت  ــپاچینگ ش ــرداری و دیس ــره ب ــاون به مع
ــه  ــارس در خاتم ــتان ف ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
یــادآور شــد: ســاختگاه های مناســب نیــروگاه 
صــورت  بــه  اســتان  ســطح  در  خورشــیدی 
بســته هــای ســرمایه گذاری آمــاده ارائــه بــه 
متقاضیــان اســت و می تواننــد جهــت کســب 

ــایت:  ــه س ــتر ب ــات بیش اطالع
نمایند. مراجعه   www.farsedc.ir

مهر/
خداحافظی با کابل های مسی؛

ماده ای جدید برای انتقال جریان 
برق ابداع شد

مهندسان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ابداع ماده 
ای جدید شده اند که قادر به هدایت جریان برق 
با چگالی 50 برابر بیش از کابل های مسی متداول 

در صنعت برق است.
بسیار  الکتریکی  جریان  چگالی   : نوشت  تری  وی   
باالی این ماده که در مقایسه با تمامی موادی که در 
انتقال برق به کار می روند بسیار  حال حاضر برای 
باالتر و بی سابقه است، می تواند تحولی اساسی در 
خطوط انتقال برق ایجاد کند. پژوهشگران ترکیبات 
اعالم  اما  اند.  نکرده  فاش  را  ابداعی  ماده  این  دقیق 
کرده اند که ماده یادشده دارای ترکیباتی از زیرکونیم 
تریتلوئورید یا ZrTe3 بوده و از رشته های نانو نیز 
در آن استفاده شده که چگالی جریان الکتریکی آن 
بسیار باالست و از تمامی انواع فلزات رسانای موجود 

فراتر می رود.
چگالی جریان الکتریکی یک تابع نقطه ای است که 
بر  عمود  و  واحد  سطحی  از  گذرنده  جریان  مقدار 
مسیر عبور جریان را اندازه می گیرد. این کمیت را به 

اختصار با j نشان می دهند.
محصوالت  کشی  سیم  جدید  ماده  از  استفاده  با 
ماده  این  زیرا  شد.  خواهد  متحول  نیز  الکترونیک 
را  برقی  مختلف  محصوالت  مینیاتوری  کشی  سیم 
با ظرفیت باالی انتقال الکتریسیته ممکن می سازد. 
این اختراع تولید محصوالت برقی بسیار کوچک که 
مناسب استفاده در عصر اینترنت اشیا باشند را هم 

تسهیل خواهد کرد.

ایسنا/

استاد دانشگاه شریف، استاد 
پیشکسوت بخش ایران )IEEE( شد

 )IEEE( الکترونیک  و  برق  مهندسین  موسسه 
بخش ایران، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه 
پیشکسوت  استاد  عنوان  به  را  شریف  صنعتی 

مهندسی برق در زمینه پژوهش برگزید.
 )IEEE( الکترونیک  و  برق  مهندسین  موسسه   
علمی  فرخ مروستی عضو هیات  ایران، دکتر  بخش 
را  شریف  صنعتی  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکده 
به عنوان استاد پیشکسوت مهندسی برق در زمینه 

پژوهش انتخاب کرد.
که   )IEEE( ایران  بخش  سالیانه  گردهمایی  در 
19 اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار می شود، از 
تقدیر خواهد شد. دکتر فرخ  استاد پیشکسوت  این 
علیم مروستی در سال 13۲7 در تهران متولد شد، 
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  دوران  تحصیالت 
دکترای خود را در رشته مهندسی برق و سیستم و 
 )IEEE( مخابرات در مؤسسه پلی تکنیک رنسلیر
از بهمن  از بازگشت به وطن،  آمریکا گذراند و پس 
1354 در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس 
شد. زمینه های علمی مورد عالقه وی، نمونه برداری 
غیر یکنواخت در پردازش سیگنال، مخابرات، گفتار، 

تصویر و پردازش تصویر است.
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سالن جلسات طبقه اول ساختمان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مملو از جمعیت 
یافتن  امید  به  که  است  فعاالن بخش خصوصی 
روزنه ای برای حل مشکالت ارزی خود گرد هم 
آمده اند تا با دولتی از جمله بانک مرکزی دیدار 
و در دل کنند؛ حال آن  که با دیدن صندلی خالی 

مسئول بانک مرکزی امید آن ها رنگ می بازد.
سـالن جلسـات طبقه اول سـاختمان اتاق بازرگانی، 
صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران مملـو از جمعیت 
فعـاالن بخـش خصوصـی اسـت که بـه امیـد یافتن 
روزنـه ای بـرای حـل مشـکالت ارزی خـود گرد هم 
آمـده اند تـا با دولتـی از جمله بانک مرکـزی دیدار 
و در دل کننـد؛ حـال آن  که با دیـدن صندلی خالی 

مسـئول بانـک مرکزی امیـد آن ها رنـگ می بازد.
سـالن جلسـات طبقه اول سـاختمان اتاق بازرگانی، 
صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران مملـو از جمعیت 
فعـاالن بخـش خصوصـی اسـت که بـه امیـد یافتن 
روزنـه ای بـرای حـل مشـکالت ارزی خـود گرد هم 
آمده انـد تـا بـا دولتی از جملـه بانک مرکـزی دیدار 
و در دل کننـد؛ حـال آن  که با دیـدن صندلی خالی 

مسـئول بانـک مرکزی امیـد آن ها رنـگ می بازد.
اسـداهلل عسـگر اوالدی، رئیـس اتاق مشـترک ایران 
و چیـن خالـی بـودن جای مسـئوالن بانـک مرکزی 
بـه  پاسـخگویی  از  آن هـا  بـودن  فـراری  نشـانه  را 
ایـن عمـل را مـورد  اقتصـادی می دانـد و  فعـاالن 
نکوهـش قـرار می دهـد. سـالن 70 نفره اتـاق ایران 
بـا جمعیتـی دور از انتظـار مواجـه شـده اسـت و 
حـدود 150 فعـال اقتصـادی گالیه منـد از وضعیت 
ارزی کشـور دور تا دور آن نشسـته و ایسـتاده اند تا 

تکلیف چیسـت؟ ببیننـد 
 اصاًل چه کسـی باید تکلیفشان را مشخص کند؟

و  شـرکت  وضعیـت  از  بغـض  بـا  کـه  تاجرانـی 
بـوی  ارزی  اوضـاع  بـا  و  می گوینـد  تجارتشـان 
تعطیلـی کسـب وکار بـه مشامشـان رسـیده اسـت، 
حـاال دسـت بـه دامـان اتـاق ایران شـده اند تـا بلکه 

کنـد. چاره جویـی 
ایـن نشسـت کـه بـه همـت اتـاق مشـترک ایـران 
و چیـن برگـزار شـده، آمـاده شـنیدن گالیه هـا و 
مشـکالت تاجـران حاضر در جلسـه اسـت تـا آن را 
بـه صـورت مکتوب بـه اسـحاق جهانگیـری، معاون 
کـه  مشـکالتی  دهـد؛  ارائـه  جمهـور  رئیـس  اول 
ابالغیـه ارزی جدیـد موجبـات آن را فراهـم آورده 

. ست ا
اتـاق مشـترک  رئیـس  نایـب  مجیدرضـا حریـری، 
ایـران و چیـن نیـز بـا اینکـه معتقـد بـه بی مهـری 
بانـک مرکـزی نسـبت بـه بخـش خصوصـی اسـت، 
اتفاقـات رخ داده را مشـخصاً تقصیـر بانـک مرکـزی 
ندانسـته و معتقـد اسـت تصمیم در مراتـب باالتری 
آن  از  تبعیـت  جـز  چـاره ای  بانـک  و  شـده  اخـذ 

نداشـته اسـت.
در این نشسـت مسـائل مربوط به صادرات،  واردات، 
خدمـات فنی مهندسـی، واحدهـای تولیدی کوچک 
و متوسـط و مالیـات مـورد بحـث و گفت و گـو قـرار 

گرفت.
 از عمـده مشـکالت تاجـران می تـوان به نابسـامانی 
مربـوط بـه سـامانه نیمـا اشـاره کـرد. بسـیاری از 
سیسـتم  هنـوز  معتقدنـد  نشسـت  در  حاضـران 

عملکـرد ایـن سـامانه تعریـف نشـده اسـت.
موضـوع دیگـر ثبـت سـفارش هایی اسـت کـه پیش 
از ابالغیـه ارزی صـورت گرفتـه و حاال برای تسـویه 

بـرای تعییـن نرخ با مشـکل مواجه شـده اسـت.
ارائـه ویـزا بـه تجـار از  سـخت گیری چیـن بـرای 

دیگـر مسـائل مطـرح شـده بـود کـه حریـری در 
پاسـخ بـه آن گفت:  افـراد حتماً باید ویـزای تجاری 
دریافـت کننـد و در صـورت اخـذ ویزای توریسـتی 
در صـورت تـردد چندبـاره به این کشـور با مشـکل 

مواجـه خواهند شـد.
»چینی هـا خودشـان هـم بـا سیاسـت های ترامـپ 
گیـج شـده اند، سـردرگمی مـا را اگـر بـه آن اضافه 
کنیـم شـرایط خوبـی تصویـر نمی شـود.« ایـن را 
یکـی از تاجـران در صنعت لـوازم خانگـی می گوید 
کـه بـرای ثبـت سـفارش بـا مشـکل مواجـه شـده 
اسـت. رضـا محمـودی کـه یکـی از واردکننـدگان 
لـوازم خانگی اسـت در خصوص مشـکل ارزی خود 
بـه »پایـگاه خبـری اتـاق ایـران« می گویـد: ثبـت 
سـفارش های کاالی سـاخته شـده در عـرض چنـد 

هفتـه گذشـته عمـاًل متوقف شـده اسـت.
 تصـور واردکننـدگان ایـن اسـت کـه عمـاًل فرایند 
شـرکت های  حتـی  اسـت،  شـده  مختـل  واردات 
واردکننـده نمی داننـد کاالی خـود را بـه چه نرخی 
بفروشـند و اصـاًل آیـا فـروش در شـرایط فعلـی بـه 

صرفـه هسـت یـا نه.
از  کـه  داخلـی  شـرکت های  دیگـر  سـوی  از 
بـاز کرد ه انـد  شـرکت های معتبـر خارجـی خریـد 
نرخـی  بـا  را  کاال  گذشـته  مـاه  شـش  طـی  و 
قانونـی ای  راه  هیـچ  حاضـر  حـال  در  فروخته انـد، 
بـرای پرداخـت ندارنـد کـه این گونـه اعتبـار آن هـا 

مـی رود. سـؤال  زیـر 
در ایــن نشســت مقــرر شــد تــا ظــرف یــک هفتــه 
ــه  ــود را ب ــکالت خ ــادی مش ــاالن اقتص ــده فع آین
صــورت مکتــوب بــه اتــاق مشــترک ایــران و چیــن 
ــت  ــه دول ــدی نظــرات ب ــا جمع بن ــد ت ارســال کنن

ارائــه شــود.

اتاق بازرگانی ایران/
در نشست بررسی مشکالت ارزی اتاق مشترک ایران و 

چین مطرح شد

فعاالن اقتصادی، سرگردان بازار ارز
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دنیای اقتصاد/
سر دبیر »دنیای اقتصاد« تشریح کرد

مقصر اصلی شوک های ارزی

با اینکه شوک های ارزی در اقتصاد ایران عمدتا 
به مسائلی مانند تحریم، خروج سرمایه از کشور 
و مسائل سیاسی نسبت داده می شود، اما سرنخ 
کرد.  جست وجو  دیگری  جای  در  باید  را  اصلی 
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه »دنیای اقتصاد« 
ارزی  اصلی شوک های  در یک سخنرانی ریشه 
دانست.  دوتابعیتی«  »پول  و  محال«  »مثلث  را 
با  طبق تئوری اقتصادی مثلث محال، نمی توان 
یک حساب سرمایه باز و سیاست پولی مستقل، 

انتظار ثبات قیمت ارز را داشت. 
همچنین با سرکوب نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی، پول 
دورفتاری ایجاد می شود که جهش ارزی در آینده را 

تضمین خواهد کرد.
مقصر اصلی شوک های ارزی

جهش  سومین  کردن  سپری  حال  در  ایران  اقتصاد 
ارزی خود در طول سه دهه گذشته است. سال های 
74، 91 و 97 برای ایرانیان یادآور سال های پرالتهاب 
تشنه  را  جامعه  نیز  جاری  سال  التهاب  است.  ارزی 
از  است.  کرده  دنباله دار  داستان  این  چرایی  دانستن 
موضوع»التهاب  پیرامون  زیادی  نشست های  رو  این 
دانشکده  است.  شده  برگزار  اخیر  روزهای  در  ارزی« 
اقتصاد دانشگاه تهران نیز به عنوان یک مرکز آکادمیک 
تحوالت اخیر را محور اصلی آخرین نشست تخصصی 
خود قرار داد. در این نشست، علی میرزاخانی، سردبیر 
روزنامه »دنیای اقتصاد« حضور یافت تا نظرات خود را با 
اهل فن به اشتراک بگذارد. میرزاخانی در تحلیل خود 
کلید واژه »پول دوتابعیتی« را برای نخستین بار به کار 

برد تا مفهوم به روز نشدن ارزش پول داخلی با خارج 
را از قابی جدید به دیگران ارائه دهد. او در سخنرانی 
خود سعی کرد تحلیل های اشتباه موجود در مورد بازار 
ارز را شناسایی و علت اصلی شوک های ارزی را ردیابی 
کند. از نظر این تحلیلگر اقتصادی، »پول دو تابعیتی« 
به همراه »مثلث محال« متهمان اصلی جهش ارزی در 

تاریخ اقتصاد ایران به شمار می روند.

چرخه معیوب موجود
میرزاخانی معتقد است که اقتصاد ایران در یک چرخه 
معیوب گرفتار شده است؛ اقتصادی که به جای برقرار 
بودن قواعد خلق ثروت بر قواعد توزیع امتیازات و رانت 
وام های  ارزان،  دالر  همچون  قواعدی  است.  استوار 
برای  هزینه های هنگفت  انحصاری،  ارزان، مجوزهای 
جلوگیری از ورشکستگی شرکت های انحصاری و... که 

به شکل فزاینده ای هر سال در حال وقوع است. 
ایجاد  را  روند  این  نتیجه  اقتصادی  روزنامه  نگار  این 
عنوان  دولت  بودجه  و  بانکی  منابع  در  منابع  کسری 
کرد. در نهایت نیز این کسری منابع به دست اندازی 
به عبارتی چاپ پول ختم  یا  بانک مرکزی  منابع  به 
می شود که عارضه  تورم را به وجود می آورد. از نظر وی 
دولت ها در واکنش به وقوع تورم، مهار بخشنامه ای آن 
را پیش می گیرند. مهاری که شامل کنترل قیمت در 
تمام بازار ها از جمله نرخ ارز به شکل دستوری خواهد 
شد. اما این تحلیلگر معتقد است در واقع آنچه اتفاق 
می افتد نه کنترل تورم بلکه تنها پرتاب بخشی از تورم 
به آینده است. نظریه ای که تجربه نیز مهر تایید بر آن 
می زند. چرا که هر گاه دولت ها در پی کنترل نرخی به 
شکل دستوری برآمدند، در نهایت به صورت جهش نرخ  
این  باور میرزاخانی،  به  بازارها ظهور خواهد کرد.  در 
چرخه همواره در حال وقوع در اقتصاد ایران است و 

کارخانه تولید تورم را شکل داده است.
تحلیل های غلط ارزی

در دوران التهاب ارزی، تحلیل های بی شماری به چشم 
می خورد که درصدد توضیح افزایش نرخ ارز هستند. 
این تحلیل ها کم نگذاشته اند،  ارائه  سیاسیون نیز در 
جامعه  اذهان  گمراهی  موجب  گاه  که  تحلیل هایی 
شده است. تحلیل هایی که به تعبیر میرزاخانی مانند 
است.  گمراه کننده  و  غلط  اطالعات  تولید  تشکیالت 
دالر،  حد  از  بیش  تقاضای  اجتماعی،  ناامنی های 
احساس خطر جامعه و تبدیل دارایی ها، معموال جزو 
پرتکرارترین کلیدواژه های موجود در تحلیل ها است. یا 
اینکه بعضا گفته می شود برخی موسسات برای زمین 
اما  آورده اند.  روی  دالر  از  بازار  تخلیه  به  دولت  زدن 
میرزاخانی معتقد است   تمامی اینها نمی تواند دلیل 
اصلی باشد و تنها می تواند به عنوان یک تلنگر در میدان 
بازی کند و نه بیشتر. به گفته این روزنامه نگار اقتصادی، 
مثال اگر جناح مخالف درصدد زمین زدن دولت باشد، 
مطمئنا در سال 95 که سال منتهی به انتخابات بود، 
فرصت مناسب تری برای حمله ارزی محسوب می شد؛ 
پشتیبانی  کرد،  جلوگیری  احتمال  این  از  آنچه  اما 
نکردن متغیرهای بنیادین اقتصادی بود. در حقیقت 
از نظر میرزاخانی، آنچه میدان را برای جوالن عوامل 
تلنگری مهیا کرده، اشتباه در سیاست های اقتصادی 
است. عواملی چون اثر ترامپ نیز در چارچوب همین 

تحلیل قرار می گیرند.

علت اصلی
میرزاخانی علت اصلی جهش های ارزی را به دو منشا 
اقتصادی منسوب کرد؛ مثلث محال و تبدیل پول ملی 

به پول دو تابعیتی.
غیرممکن«  »سه گانه  یا  محال  مثلث  محال:  مثلث 

بودن حساب سرمایه)نقل  باز  می گوید که در هنگام 
و انتقال ارز آزاد است( و اعمال سیاست پولی مستقل، 
غیرممکن است که بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. 
منظور از سیاست پولی مستقل این است که سیاست 
پولی مستقل از دنیا سیاست گذاری شود، در ایران نیز 
به دلیل فاصله زیاد تورم داخل از متوسط دنیا، همواره 
سیاستگذاری مستقل از دنیا انجام می شود. این گفته 
میرزاخانی، یک مساله آکادمیک اثبات شده است که 

در تمامی اقتصادها تجربه شده است.
پول دو تابعیتی: اما دومین عاملی که این روزنامه نگار 
اقتصادی به توضیح آن پرداخت، برداشت عمومی تر او 
در تحلیل ارز است. اصطالح »پول دوتابعیتی« که از 
سوی میرزاخانی مطرح شده است، معطوف به زمانی 
است که تورم داخلی از میانگین جهانی باالتر و همزمان 
سیاست سرکوب نرخ ارز برقرار است، در چنین حالتی 
پول ملی از خود دو رفتار متناقض را نشان می دهد. از 
یکسو قدرت خرید در داخل کاهش می یابد و از سوی 
باقی می ماند.  ثابت  دیگر قدرت خرید کاال در خارج 
درصد  مجموعا 100  تا 9۲،  سال های 84  بین  مثال 
تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است که به معنای 
نصف شدن ارزش پول است. یعنی اگر شما در سال 
84 در فروشگاهی یک سبد کاال به اندازه 100 هزار 
تومان خرید کرده اید، در سال 9۲ برای خرید همان 
سبد کاال باید ۲00 هزار تومان پرداخت می کردید. در 
واقع آنچه پول را بی ارزش می کند تورم است، نه چیز 
دیگر. اما از نظر میرزاخانی یک سوءتفاهم بزرگ در بین 
مردم و برخی سیاسیون شکل گرفته که ارزش پول 
ملی مساوی نرخ برابری ریال/ دالر است. در حالی که 
آنچه در واقع ارزش پول را می کاهد، تورم داخلی است 

و نرخ دالر تنها یک معلول است. 
           ادامه در صفحه 9
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ادامه از صفحه 8
اما همزمان با این تورم، تا سال 89 نرخ ارز ثابت مانده 
ارزش پول  این شرایط می توان گفت که  آیا در  بود. 
ملی ثابت مانده است؟ به باور وی پاسخ این سوال نه 
از جانب مردم و نه از جانب اقتصاددانان مثبت نخواهد 
بود. به گفته این روزنامه نگار اقتصادی، در این سال ها 
پول به شکل دوتابعیتی در آمده بود. یعنی در همین 
یافته،  ارزش قدرت خرید در داخل کاهش  حال که 
ایران  پول  و  نکرده  بود  تغییر  قدرت خرید در خارج 
که  حالی  در  می داد.  نشان  خود  از  دوگانه  رفتاری 
هنگامی که تورم وجود دارد، نمی توان نرخ ارز و دالر 
را از موج تورم مستثنی کرد. چرا که نرخ ارز نماینده 
کاالها و خدمات خارجی است و ثبات قیمت آنها یک 
عدم تعادل در اقتصاد را باعث می شود. به گفته  وی، در 
مقطع زمانی سال های 9۲ تا 96 هم دقیقا شاهد چنین 
سیاست گذاری برای پول ملی بودیم که پول ملی را به 

پول دوتابعیتی تبدیل کرد.

ترکش های پول دوتابعیتی
شرایط  به  پول  که  هنگامی  میرزاخانی،  عقیده  به 

دوتابعیتی می رسد، آثار منفی جدی به دنبال دارد.
ترجیح کاالی خارجی: افزایش میل به مصرف کاالهای 
از پول دوتابعیتی  اولین عارضه ای است که  خارجی، 
حاصل می شود. از نظر میرزاخانی این اتفاق یک رفتار 
اینکه  حین  در  که  چرا  است،  اقتصادی  توجیه پذیر 
قیمت کاالهای خارجی ثابت مانده است، قیمت کاالی 
و طبیعی  یافته  افزایش  تورم شدید  دلیل  به  داخلی 
است که مصرف کننده در این شرایط کاالهای خارجی 
تا 89، در  را برگزیند. چرا که مثال در سال های 84 
بود.  افت کرده  حقیقت قیمت نسبی کاالی خارجی 
زیاد  به مصرف کاالی خارجی  هنگامی هم که میل 

شود، افزایش واردات رسمی و قاچاق را در پی خواهد 
ادعا  این  تاییدکننده موضوع  نیز  ارقام  و  آمار  داشت. 
است. مسافرت ارزان خارجی: دومین اثر نامطلوب پول 
دوتابعیتی، ارزانی سفر به خارج از کشور نسبت به سفر 
کاهش  داخلی  پول  ارزش  که  هنگامی  است.  داخلی 
می یابد، سفر در داخل گران می شود، اما سفر به خارج 
از کشور به دلیل ثابت بودن نرخ ارز بدون تغییر قیمت 
باقی می ماند و در گذر زمان بر مسافرت داخلی برتری 
می یابد. افزایش خروج سرمایه: تبدیل دارایی داخلی به 
دارایی خارجی، پدیده ای است که به گفته میرزاخانی 
از قبل از انقالب آغاز شده و دلیلش نیز پول دوتابعیتی 
دلیل  از کشور خود  ارز  است خروج  معتقد  او  است. 
نوسان ارزی نیست و تنها معلول پول دوتابعیتی است. 
درست است که خرید دارایی در خارج، تقاضای ارز را 
باال می برد، اما این تقاضا به دلیل کم شدن ارزش پول 
ارزش پول در خارج نشات گرفته  در داخل و حفظ 
است. دارایی در داخل به دلیل تورم باال گران می شود، 
اما قدرت خرید دارایی در خارج از کشور ثابت می ماند. 
طبیعی  اقتصادی  رفتار  یک  را  عمل  این  میرزاخانی 
می داند و معتقد است که فراتر از سرزنش افراد، باید 

سیاست های اقتصادی در ریل صحیح قرار گیرند.
تحلیلگر  این  نظر  از  ارزی:  فزاینده و جهش  تقاضای 
تقاضای  باال  عامل  سه  مجموع  نهایت  در  اقتصادی 
تقاضایی  می آورند.  همراه  به  ارز  برای  را  فزاینده ای 
که باالخره زمانی از سمت عرضه سبقت می گیرد و 
ارزی را  این نقطه دقیقا جایی است که موج جهش 
شکل می دهد. حتی اگر هیچ عامل بحرانی مانند شوک 
نفتی، تحریم، ریسک ترامپ و... موجود نباشد و میزان 
درآمدهای نفتی)سمت عرضه بازار( مناسب باشد، اما 
سرانجام جبهه عرضه از تقاضا عقب می افتد و جهش 
ارزی را شکل می دهد. مصداق آن نیز بین سال های 84 

تا 90 است که درآمدهای نفتی چندین برابر شد، اما در 
نهایت در مقابل سمت تقاضا دوام نیاورد و رشد جهشی 
دالر را سبب شد. شاید برخی تحریم ها را عامل نوسان 
دالر در اوایل دهه 90 عنوان کنند، اما میرزاخانی تاکید 
دارد که تحریم تنها زمان جهش ارزی را به تعجیل 
انداخته و کاهش عرضه، زودتر اتفاق افتاده است. در 
واقع طبق تحلیل او، مشکالت پیش آمده در سمت 
که  است  اتفاقی شده  افتادن  جلو  باعث  تنها  عرضه، 
در نهایت به وقوع می پیوست. همان طور که در برخی 
هم  تحریم  که  مشابه  سیاست های  دارای  کشورهای 

نشدند، به وقوع پیوست حتی با شدت بیشتر.
راهکار پیشگیری از جهش ارزی

این تحلیلگر اقتصادی دو روش را برای جلوگیری از 
جهش ارزی پیشنهاد داده است.

مهار تورم: اگر بخواهیم ارزش پول ملی به معنای واقعی 
حفظ شود و جهش ارزی در اقتصاد ما تکرار نشود، راه 
آن مهار نرخ تورم است. از نظر میرزاخانی، بهترین و 
راحت ترین راه برای جلوگیری از جهش ارزی، کاهش 
تورم به زیر 5 درصد و یکسان کردن آن با تورم جهانی 
است. او معتقد است که با الگوبرداری از دنیا، رسیدن 

به این هدف در دسترس است.
اما اگر تورم مهار نشد و زورمان به  تعدیل تدریجی: 
تعدیل  جایگزین،  نسخه  نرسید،  پول  چاپ  ماشین 
تدریجی نرخ ارز است. به عقیده او در هر حال باید از 
ایجاد پول دورفتاری ممانعت شود. به عبارتی، هنگامی 
افزایش  جز  راهی  است،  تورم  دچار  ما  اقتصاد  که 
تدریجی وجود ندارد. تثبیت نرخ ارز در هنگام تورم 
با  به معنای جهش آینده است. به گفته میرزاخانی، 
افزایش تدریجی دیگر این آشفتگی ذهنی در جامعه 
پدید نمی آید و افزایش میل مصرف به کاالی خارجی 
مردم  سفره  در  ایرانی  کاالی  سهم  تا  می شود  مهار 

پررنگ تر شود. تعدیل تدریجی از فعالیت های سوداگرانه 
نیز جلوگیری می کند؛ چرا که در هنگام جهش فعاالن 
فعالیت های  و  ثروت  به جای خلق  اقتصادی و مردم 

واقعی اقتصادی به سفته بازی روی می آورند.

حافظه تاریخی شوک ارزی
تجربه های  مرور  به  میرزاخانی  سخنرانی  از  بخشی 

پیشین اقتصاد ایران در شوک های ارزی گذشت.
پیش از انقالب: از نظر میرزاخانی بهترین دوره اقتصادی 
ایران در دهه 40 شمسی رقم خورد. دهه ای که در آن 
مرز  اقتصادی در  و رشد  بود  زیر ۲ درصد  تورم  نرخ 
دو رقمی قرار داشت. در حالی که مکانیزم قرارگیری 
تورم در زیر ۲ درصد از دهه 80 میالدی به بعد در 
جهان رایج شد اما در ایران در دهه 60 میالدی این 
هدف محقق شده بود. در آن زمان نرخ ارز نیز ثابت 
بود و نوسان چندانی نداشت. وی نقش عالیخانی، وزیر 
عقیده  به  می داند.  حیاتی  بسیار  را  زمان  آن  اقتصاد 
او، عالیخانی بود که از سیاست های صحیح اقتصادی 
می ایستاد.  شاه  فشار  مقابل  در  و  می کرد  دروازه بانی 
تبدیل  عالیخانی  استعفای  از  این دروازه بانی پس  اما 
به عقب نشینی تکنوکرات ها در برابر شاه می شود و در 
نهایت تورم در سال 56 به باالی ۲5 درصد می رسد. 
آن  در  باید  ارزی  شوک  اولین  میرزاخانی  عقیده  به 
زمان اتفاق می افتاد و حتی می تواند به عنوان یکی از 
عوامل اقتصادی انقالب مورد بررسی قرار گیرد چراکه 
بسیاری از کارخانه ها و تولیدات کشور در آن زمان از 
بین رفت. دلیل آن هم این بود که شاه در مقابل تعدیل 
ارز مقاومت می کرد و مانع افزایش نرخ ارز می شد. در 
نتیجه بسیاری از کارخانه های بزرگ کشور که در دهه 
40 خیز صادراتی برداشته بودند، با مشکل مواجه شدند 
         ادامه در صفحه 10
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ادامه از صفحه 9
و دیگر صادرات برای آنها به صرفه نبود. در همان زمان 
بود که بسیاری از تولیدات کشور به تدریج تبدیل به 
مونتاژ شد. به گفته وی، در نهایت جهش آن زمان به 
دهه 60 منتقل می شود و تا انتهای جنگ تحمیلی، به 

باالی 100 تومان می رسد.
دهه 70 و 80: بعد از دوران دفاع مقدس، در سال 74 
اولین جهش ارزی اتفاق می افتد. در آن زمان سیاست 
ارز تک نرخی با قیمت 175 تومان پیگیری می شود؛ 
تعدیل  جای  به  مجددا  سازی  تک نرخی  از  پس  اما 
تدریجی، سیاست تثبیت به رغم تورم و انتظارات تورمی 
باال در دستورکار قرار می گیرد که بازار را مستعد جهش 
می کند تا جایی که نرخ دالر در اردیبهشت 74 تا باالی 
500 تومان نیز پیش می رود. اما در دوران اصالحات 
روند دیگری طی شد. از نظر میرزاخانی تنها دوره ای 
که در مقابل تعدیل تدریجی نرخ ارز مقاومت نشد، در 
8 سال دوران اصالحات بود. طبق تحلیل وی، از سال 
76 که نرخ ارز حدود 500 تومان بود تا سال 81 که 
در نرخ 850 تومان تک نرخی می شود، هیچ تورمی 
اینکه رشد  به عالوه  نیامد،  به وجود  ارز  نرخ  تعدیل  از 
اقتصادی نیز رقم مناسبی بود. میرزاخانی این دوره را 
بهترین دوره اقتصادی پس از دهه 40 عنوان کرد. در 
دهه 40 تورم مهار شده و در دهه 80 تعدیل تدریجی 
اتفاق افتاده است و در هر دو دوره، رشد اقتصادی در 
وضعیت مطلوبی بوده است، در نتیجه تجربه نیز تئوری 

را تایید می کند.
ریاست  دوران  آغاز  در  دوازدهم:  و  یازدهم  دولت 
بود.  یازدهم، نرخ دالر 3650 تومان  جمهوری دولت 
نرخ دالر پس از آن رو به کاهش نیز گذاشت، اما به 
عقیده میرزاخانی نرخی که انرژی تورمی در آن تخلیه 
شده بود، همان 3650 تومان بود. در این سال ها نیز 

حدود 80 درصد تورم ایجاد شد. اما دور افتادن نرخ 
ارزی  جهش  مسیر  در  را  اقتصاد  تعادلی،  نرخ  از  ارز 
قرار داد. میرزاخانی معتقد است که دولت باید اجازه 
می داد تا نرخ ارز بر مبنای نرخ 3650 تومان تعدیل 
شود اما سیاستی همچون دولت دهم پیش گرفته شد 

که عاقبتی قابل پیش بینی داشت.

ارتباط نرخ ارز با شعار سال
را  خود  صحبت های  از  بخش  آخرین  میرزاخانی 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  شعار  و  ارز  نرخ  ارتباط  به 
که  بود  موفقی  مثال  به عنوان  چین  داد.  اختصاص 
این تحلیلگر اقتصادی برای ارتباط سیاست ارزی و 
حمایت از کاالی داخلی نام برد. به گفته وی، چین 
ارزی  سیاست  مدیون  را  اقتصادی اش  عمده جهش 
برای  تعرفه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آنها  است. 
اثر نمی کند و در نهایت قاچاق کاال  کاهش واردات 
نهایت  در  می شوند.  آن  جایگزین  دیگر  راه های  و 
چینی ها تصمیم گرفتند که این تعرفه را بر نرخ ارز 
عملی  را  آن  تدریجی  افزایش  و  کنند  اعمال  خود 
در  نه تنها  چینی  کاالی  که  شد  این  نتیجه  کردند. 
تمام  بلکه  گرفت،  قرار  چینی ها  اقبال  مورد  داخل 
اگر کشور  میرزاخانی  به عقیده  را تصرف کرد.  دنیا 
باید  است،  داخل  تولید  از  حمایت  دنبال  به  نیز  ما 
سیاست های ارزی را در مسیر درست قرار دهد. اما از 
نظر او در حال حاضر بیشتر از اینکه حمایت از کاالی 
ارزی  صحیح  سیاست گذاری  یک  به عنوان  ایرانی 
دنبال شود، در شعار باقی مانده و تنها به توصیه های 
اخالقی بسنده شده است. در حالی که این تحلیلگر 
سیاست گذاری  که  زمانی  تا  است  معتقد  اقتصادی 
کاالی  از  واقعی  پشتیبانی  نباشد،  درست  اقتصادی 

ایرانی اتفاق نخواهد افتاد.

خبرگزاری تسنیم/
جلسه ویژه ارزی مجلس با الریجانی طی امروز

اعالم طرح 2فوریتی ظرف 48 
ساعت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با  کمیسیون  این  اعضای  فوق العاده  نشست  از 
امروز در راستای ساماندهی  رئیس مجلس طی 
بازار ارز خبر داد و گفت: پس از جمع بندی نهایی 
 48 ظرف  ارزی  2فوریتی  طرح  جلسه  این  در 

ساعت راهی صحن علنی می شود.
محمد رضا پورابراهیمی گفت: بعد از ظهر دیروز نشست 
خصوص  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  غیرعلنی 

وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد.
وی افزود: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکار های 
ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات 
ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بنا به تصمیم اعضا 

فارس/
عسگراوالدی در گفت وگو با فارس:

دالر 4200 تومانی وجود ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: 
واردکنندگان  و  ندارد  وجود  تومانی   4200 دالر 

نمی توانند ارز با چنین نرخی تهیه کنند.
اسداهلل عسگراوالدی گفت: واردکنندگان برای تامین 

ارز گرفتارند و مشکالت زیادی دارند. 
بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
اینکه ارز 4۲00 تومانی وجود ندارد، گفت: ارز با نرخ 
4۲00 تومان به برخی واردکنندگان تعلق می گیرد. 
ارز  به  مربوط  و مشکالت  مسائل  اینکه  بیان  با  وی 
باید پاسخگو  بانک مرکزی  از من نپرسید، گفت:  را 
باشد. هر روز می گویند فردا مشکالت حل می شود، 

اما هنوز مشکالت ارزی حل نشده است. 

بنده عصر دیروز طی نشستی با رئیس مجلس گزارشات 
واصله از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون 
اقتصادی را به آقای الریجانی ارائه دادم. وی تصریح کرد: 
پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح امروز نشست فوق العاده 
و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس 
و  ارز  بازار  تحوالت  آخرین  بررسی  به منظور  مجلس 
بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار 
شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 
پس از نشست ویژه امروز، طرح دوفوریتی ارزی اعضای 
کمیسیون اقتصادی ظرف 48 ساعت روانه صحن علنی 
مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دوفوریتی؛ 
تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع 
نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای 

ساماندهی بازار ارز است.
وی در پایان اضافه کرد: محور های طرح دوفوریتی ارزی 

به زودی در ضمن متن نهایی اعالم می شود.
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Whitney Johnson :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

 NBA استفان کری، حرفه خود در لیگ بسکتبال : HBR :منبع
را روی انجام ضرباتی بنا کرده است که دیگران از انجام آن 

ناتوانند: 
به طور  دور.  فاصله خیلی  از  امتیازی  پرتاب سه 
این  ضربات  مورد  در  چندان  مدافعان  سنتی، 
که  چرا  نیستند؛  نگران  دور  فاصله  از  چنینی 
احتمال کمی وجود دارد که بازیکنان این ضربات 

را وارد سبد کنند.
آنقدر   Golden State Warriors تیم  ستاره  اما   
تمرین کرد تا این کار برایش غیرممکن نباشد. بازی 
کری مثالی از تعهد به ریسک های رقابتی است. به جای 
مواجهه شاخ به شاخ با سایر بازیکنان در ناحیه شلوغ 
یک  قلب  در  موفق  ایجاد ضربه  به  امید  با  سبد،  زیر 
رقابت داغ، در جایی دست به کار می شود که سایرین 
معموال این کار را نمی کنند: تقریبا 9 متری دور از سبد. 
او یک توانایی متمایز در ایجاد ضربات موفق از راه دور 
 Charm را ترجیح می دهد. جان بوچان، رئیس شرکت
کمپین های  خالق  که  لندن،  در  واقع   Offensive
ایمیل های تبلیغاتی نوآورانه است از استراتژی کری در 
کسب و کارش استفاده می کند. او می گوید: »یک شکاف 
پیدا کنید.« »کاری که هیچ کس دیگر انجام نمی دهد؟ 

چرا کس دیگری آن را انجام نمی دهد؟ آیا کسب مهارت 
در آن می تواند منفعت ایجاد کند؟ اگر این طور است، 
پس آن را امتحان کنید.« پذیرش ریسک بازار در مشاغل 
ما یک حرکت هوشمندانه است. دریافتن اینکه چه کاری 
را سایرین انجام نمی دهند و سپس انجام درست آن، 
احتمال موفقیت و رشد را افزایش می دهد. وقتی صحبت 
از شروع یا رشد یک کسب و کار به میان می آید، ما به طور 
فزاینده ای از اهمیت پذیرش ریسک بازار آگاه هستیم. 
اما پذیرش ریسک بازار یک شتاب دهنده مهم است که 
رشد شغلی فرد را تسریع می کند. گرچه بسیاری از افراد، 
هنگام استفاده از ریسک بازار در حرفه خود، نمی دانند 

که پذیرش این ریسک شبیه به چیست.

از یکی از این ایده ها برای تسریع مسیر حرفه خود 
استفاده کنید:

با استفاده از توانایی های خاص خود به عنوان یک الگو، 
موقعیتی برای خود ایجاد کنید. سارا فینگلد، یک وکیل 
حقوقی بود که استعدادهای هنری خود را با ساخت و 
فروش جواهرآالت در سایت ایتسی )Etsy(، به عنوان 
یک کار جانبی، نشان می داد. او ایتسی و روش آن را 
دوست داشت، و زمانی که متوجه شد که این شرکت در 
حال اجرای یک سری سیاست های جدید است، نظرات 
خود را به عنوان یک وکیل برای تیم خدمات مشتریان 
ارسال کرد. آنها او را نپذیرفتند؛ به همین دلیل مستقیما 
با موسس ایتسی تماس گرفت و با او صحبت کرد. بعد 
از پایان آن تماس تلفنی، با خود اندیشید، من می توانم 
ارزش هایی به این شرکت بیفزایم و آنها به طور مشخص 
به آن ارزش ها نیاز دارند. بنابراین پروازی به شهر نیویورک 
رزرو کرد، با موسس شرکت دوباره تماس گرفت و گفت: 
من برای مصاحبه به آنجا می آیم. شما به یک مشاور 
داخلی نیاز دارید و من آن شخص مورد نظر شما هستم. 

تجدید نیروی کار با 
انتخاب نوع درستی

از ریسک

فینگلد به دلیل اشتیاقش برای پذیرفتن ریسک بازار و 
پذیرفتن نقشی که تاکنون وجود نداشته است، تقریبا 
یک دهه را به عنوان مشاور عمومی در ایتسی سپری کرد.
یک محصول یا خدمت را در خالل موقعیت خود نوآوری 
کنید. در سال 1979 نرخ سود به سرعت باال رفت و به 
باالی ۲0 درصد رسید و مشکالت زیادی را در صنعت 
اکنون یک  بانکداری موجب شد. کریگ هاتکوف که 
سرمایه گذار، نیکوکار و یکی از موسسان موفق فستیوال 
مدرسه  از  تازگی  به  زمان  آن  در  است،  ترابیکا  فیلم 
کسب و کار فارغ التحصیل شده بود؛ او برای بانک کمیکال 
کار می کرد و در آستانه از دست دادن شغلش بود. او 
فرصت اندکی برای فکر کردن در مورد آینده داشت و 
در طول این زمان توام با عدم اطمینان عمیق، این ایده 
به ذهنش خطور کرد که بانک می تواند وام ها را ضمانت 
کند اما تضمین پول های واقعی آن وام ها را از بخش های 
دیگر انجام دهد تا مشکالت به وجود آمده ناشی از سود 
باالی بانک را کم کند. ایده هاتکوف، اکنون به عنوان 
اعتبارنامه ها به جای تامین وجه شناخته شده است، یک 
ابزار مهم مالی برای بانک کمیکال و این صنعت محسوب 
می شود و شغل هاتکوف را نجات داده است. اما همه 
نوآوری ها این چنین تاثیرگذار نیستند اما هر شرکت 
مشکالتی دارد، در نتیجه در جست وجوی فردی است 
که برای پیدا کردن یک راه حل برای آن ریسک بازار 
را بپذیرد. به دنبال فرصت های بیرون حوزه خود باشید. 
اکثر موقعیت های ما که امروزه بیشترین تقاضا را دارند، 
زمانی که من دانشگاه را تمام کردم اصال وجود نداشتند و 
این تحول در بازار شغلی در حال شتاب گرفتن است. در 
واقع شما طیفی از مهارت ها را دارید؛ نه فقط یک مهارت 
بسیار  مسیرهای  در  مشارکت  برای  احتماال  و  خاص 
زیادی واجد شرایط هستید. اگر شما یک مدیر هستید، 
استخدام غیرمتعارف را به عنوان یک تاکتیک عمدی 

برای دگرگونی کسب و کارتان در نظر بگیرید. لیزا آمیلر، 
یک دامپزشک است که یک ریسک بازار را پذیرفت و 
شروع به ارائه خدمات دامپزشکی سیار کرد؛ کسب و کاری 
که اکنون با گذشت چندین سال از مرز 5 میلیون دالر 
درآمد ساالنه گذشته و بیش از 60 نفر را استخدام کرده 
است. آمیلر همواره به بیرون حوزه خود نگاه می کند و 
افرادی را از حوزه های دیگر مانند مد، شیمی یا تولید 
دوست  را  افرادی  او  می کند.  استخدام  دیگر  کاالهای 
دامپزشکی  علم  از چارچوب  دارد که می توانند خارج 
فکر کنند و دیدگاه های تازه ای از تخصص موردنیاز در 
سایر حوزه ها ارائه می دهند. او تمایل به استخدام افرادی 
دارد که اخراج شده اند )البته به دالیل درست(. چرا که 
او احساس می کند کسب و کارش نیاز به کارمندانی دارد 
که خواهان به چالش کشیدن وضع موجود هستند. در 

حقیقت خواهان به چالش کشیدن خود او.
نوآوری  خودشان  شغلی  مسیرهای  در  افراد  وقتی 
می کنند، انرژی تاثرگذاری در تیم ها، شرکت ها و صنایع 
جمع می شود. در مقابل، بدون ریسک بازار و پذیرش 
حرکت هایی این چنینی، مشاغل و کسب و کارها می توانند 
نیاز  آیا من یک  بپرسید:  دچار رکود شوند.از خودتان 
برطرف نشده می بینم که بتواند با تغییری در موقعیت 
من حل شود؟ این کار می تواند تغییری در خالل شرکت 
فعلی باشد؛ هر کسب و کاری نیازهای بزرگ و کوچکی 
دارد که برطرف نشده اند. کارآفرینان تنها به دنبال نیازهای 
برطرف نشده نیستند، آنها به دنبال نیازهای تامین نشده ای 
هستند که با آنچه آنها در آن خبره هستند- موقعیتی از 
قدرت شخصی- تطابق داشته باشد. آن چیست که شما 
آن را به خوبی انجام می دهید اما دیگران در حوزه شما 
نمی توانند آن را انجام دهند و در کجا می تواند این قدرت 
را به نمایش بگذارید؟ این فرصت ریسک بازار شماست. 

از اینکه »پرتاب بلندی« داشته باشید نهراسید.
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