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فرصت تاریخی برای برجام بدون آمریکا

دکتر مهدی نصرتی/ دنیای اقتصاد
دولت  و  ترامپ  اصلی  هدف  که  است  بدیهی   -۱
اقتصاد  بی ثبات سازی  برجامی،  بازی های  از  آمریکا 
بالتکلیف  وضعیت  در  کشور  داشتن  نگه  و  ایران 
ایجاد فضای  اسرائیل در  اخیر  است. جوسازی های 

جنگ نیز در همین راستا ارزیابی می شود.
۲- از طرفی مقامات کشورمان هم به درستی بیان 
را  برجام  در  آمریکا  هزینه حفظ  اروپا  که  کرده اند 

می خواهد از جیب ایران پرداخت کند.
در واقع کلید حل مساله در همین جاست، اگر یکی 
هزینه  است،  کرده  بدعهدی  غربی،  طرف های  از 

حفظ توافق را نیز باید غربی ها بپردازند.
به  برجام  در  اختالف  حل  سازوکار  سویی  از   -۳
و حتی خطر  است  ایران  به ضرر  موذیانه ای  شکل 
بالقوه بازگشت اتوماتیک تحریم های سازمان ملل را 
در خود مستتر دارد. عالوه بر این شکایت بردن به 
طرفی که خود مجرم و ناقض عهد است نیز منطقی 

به نظر نمی رسد.
۴- در سوی دیگر اسرائیل، عربستان و برخی اعراب 
منطقه، آرزوی حذف و نقض برجام از سوی ایران 
را دارند و غایت آرزویشان هم بازگشت تحریم های 
سازمان ملل و تضعیف ایران از طریق تحریم، جنگ 

و تفرقه است.
         ادامه در صفحه ۳ 

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه علنی امروز با شعار 
»مرگ بر آمریکا« به صورت نمادین نسخه ای از برجام را آتش زدند.

بیسـت و سـومین کنفرانـس ملی شـبکه های 
توزیـع نیـروی بـرق  با حضـور مدیران ارشـد 

صنعـت بـرق در پژوهشـگاه نیرو آغاز شـد.
پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای صنعت برق ایران 
در ابتدای سخنرانی خود ضمن اشاره به موفقیت های 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  کرد:  تصریح  سندیکا، 
برای ۴ سال متوالی به عنوان تشکل نمونه صادراتی 
برگزیده شده و در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران حائز 
بخش  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده   A رتبه 
خصوصی صنعت برق در حال حاضر برای قریب به 
۱07 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که در 

۱00 شرکت مهندسی بازرگانی، تولید برق و خدماتی، 
و ۲50 شرکت  و مهندسی  پیمانکاری  ۱50 شرکت 
سازنده تجهیزات مشغول به کار هستند. غیاث الدین 
در بخش دیگری از سخنان خود به سهم ۱۱ درصدی 
صنعت برق از ارزش افزوده کل صنعت در طول ۲0 
سال اخیر اشاره کرد و گفت: متوسط نرخ رشد این 
صنعت در طول این مدت بالغ بر 9/5 درصد بوده است. 
درصد صادرات خدمات  از 90  بیش  در حال حاضر 
فنی و مهندسی مربوط به صادرکنندگان صنعت برق 
ایران  برق  صنعت  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  است. 
برای دستیابی به چشم انداز ۱۴0۴ و رشد 6 درصدی 
نیازمند ۲۴0 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است 
برای حفظ روند کنونی هم قریب به 80 هزار  البته 
عدم  است.غیاث الدین  نیاز  سرمایه  تومان  میلیارد 
اجرای تعهدات شرکت های توزیع در پرداخت مطالبات 
و همچنین کمبود منابع مالی کارفرمایان را از جمله 
تامین  سازنده،  شرکت های  چالش های  مهم ترین 
کننده، پیمانکار و مشاور برشمرد و گفت: عدم تعدیل 
نرخ ارز و فلزات در قراردادها، نبود داوری بیطرف در 
اختالفات فنی و تخصصی، مشکالت حکمرانی شرکتی 
دیگر  از  هم  مناقصات  اجرای  در  وحدت رویه  نبود  و 

مشکالت شرکت های فعال در حوزه توزیع برق است.
وی ضعـف آزمایشـگاه های مرجـع، مشـکالت آزمون 
خارجـی  محصـوالت  خریـد  و  محصـول  اسـتاندارد 
دارای مشـابه ایرانـی را هـم از چالش های سـازندگان 
و پیمانـکاران حـوزه توزیـع دانسـت و گفـت: عـدم 
حـل ایـن چالش ها، توسـعه شـبکه را دشـوار خواهد 
کـرد کـه ایـن امـر در نهایـت بـه ایجـاد خاموشـی و 
پیامدهای گسـترده سیاسـی و اجتماعی ناشـی از آن 
منجـر می شـود. دبیـر سـندیکا در پایـان بـه اجـرای 
قـرارداد تیـپ و تعدیـل قراردادهـا بـه عنـوان راهکار 
اصلـی اشـاره کـرد و گفـت: انضبـاط مالـی و تعهـد 
بـه تامیـن مالـی طرح هـا، ایجـاد وحـدت رویـه در 
نظـام بازرگانـی و مدیریـت پروژه هـا، اسـتقرار نظـام 
تخصصـی  تشـکل های  توسـط  صالحیـت حرفـه ای 
و نیـز اصـالح نظـام اسـتاندارها مهمتریـن راهـکاری 
پیـش رو برای حـل چالش های حوزه توزیع هسـتند. 
بـه عالوه شـفاف شـدن سـاختار شـرکت های توزیع، 
اصـالح نظـام ارزیابـی و تعییـن صالحیت سـازندگان 
در  تجهیـزات  خریـد  سیسـتم  سـازی  یکپارچـه  و 
را  رونـد  ایـن  می توانـد  هـم  توزیـع  شـرکت های 

ببخشد. تسـهیل 

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق 

ضرورت اجرای قرارداد تیپ برای گذر از چالش های حوزه توزیع

http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=56933
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یادداشت مدیران

نماینده سندیکا در  تمدید حکم 
هیات های حل اختالف ادارات کل 
امور مالیاتی شهر و استان تهران 

با پیگیری کارگروه مالیاتی سندیکای صنعت برق 
ایران، رئیس امور مالیاتی شهر استان تهران مجددا 
مدت  به  را  هاشمی  سیدهادی  حکمی  صدور  با 
هیات های  در  نماینده سندیکا  به عنوان  یکسال 
حل اختالف ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان 

تهران معرفی کرد. 
صفحه 3

نباید درآمد عمومی دولت تلقی شود 
فروش انشعاب برق  نباید درآمد عمومی دولت 

تلقی شود 
صفحه 4

نیروگاه  های  تولید  بارندگی  کاهش 
برقابی را یک سوم کاهش داد

 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد: به 
دلیل کاهش بارندگی ها منابع تولید برق کاهش 
یافته است به طوری که سال گذشته نیروگاه های 
برق آبی 9 هزار و 300 مگاوات تولید برق داشته اند و 

امسال این عدد به 6 هزار مگاوات رسیده است.  
صفحه 4

کشاورزان از برق رایگان برخوردار 
می شوند

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر اعالم 
کرد: اگر کشاورزان به میزان چهار ساعت در زمان 
اوج بار پمپ های آب خود را خاموش کنند، در 20 
ساعت باقیمانده شبانه روز از برق رایگان برخوردار 

می شوند. 
صفحه 5

1000 کیلومتر را  کامیون برقی تسال 
می کند! طی 

شرکت تسال موتورز در واکنش به اظهارات شرکت 
کامیون سازی دایملر آلمان، اعالم کرده مسافتی که 
کامیون برقی تسال می تواند بپیماید نزدیک به 1000 

کیلومتر است.
صفحه 5

 تمهیدات الزم را اندیشیده ایم
بانک مرکزی اعالم کرد: این بانک از مدت ها پیش 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام توسط 
آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از 

تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.
صفحه 6

5 اقدام گمرکات برای اعالم وصول و 
خروج صادرات کاال 

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای 
بر لزوم پیگیری اعالم وصول و خروج محموالت 
صادراتی توسط گمرکات مبدأ و مرز خروجی به 

تمامی گمرکات اجرایی تاکید کرد.
صفحه 6

اختصاص دالر 4200 تومانی به 
اتحادیه های صنفی/تخصیص ارز آغاز شد

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه های صنفی 
می توانند همانند بخش صنعت از دالر با نرخ 4200 

تومان استفاده کنند.
صفحه 7

واکنش بازارها به خروج آمریکا از برجام
با خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته ای ایران 
علیه  آمریکایی  تحریم های  بازگشت  و   5+1 و 
ایران، بازارهای جهانی و داخلی عکس العملهای 
متفاوتی داشته اند. در این میان واکنش  بازارهای 
بازار  و  بوده  هیجانی تر  موضوع  این  به  داخلی 

غیررسمی ارز بیشترین واکنش را داشته است.
صفحه 7

میلیارد دالر  بانک ها یک  جهانگیری: 
ارز خریدند

اینکه  اعالم  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
صادرکنندگان یک میلیارد دالر از ارز خود را به 
آمریکا می خواهد  کرد:  تاکید  فروختند،  بانک ها 

فضای داخلی و اقتصاد ایران را ناامن جلوه بدهد.
صفحه 8

آیا سازمان شما آماده مواجهه با 
آینده است؟

جولیان بیرکینشاو، استاد استراتژی و کارآفرینی 
کارآفرینی  و  نوآوری  موسسه  آکادمی  مدیر  و 
درمورد  خود  تحقیقات  در  که  است  لندن 
کسب وکارها در عصر جدید به همراه همکارانش 
اعالم می دارد که کسب وکارها، برای موفقیت در 
جهانی که به سرعت درحال تغییر است، نیاز به 

اتخاذ روش های پیشران )fastforward( دارند.
صفحه 9

ضرورت اجرای قرارداد تیپ برای گذر 
از چالش های حوزه توزیع

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع 
نیروی برق  با حضور مدیران ارشد صنعت برق در 

پژوهشگاه نیرو آغاز شد.
صفحه1
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5- واقعیت این است که عمال در سال های گذشته، 
ایران  برای  خاصی  منافع  برجام  در  آمریکا  حضور 
منافع مستقیم حضور  از معدود  است. یکی  نداشته 
آمریکا، فروش هواپیماهای بوئینگ بود که نهایتا نیز 
عدم  به  منوط  هم  غیرمستقیم  منافع  نشد.  محقق 
بود که  کارشکنی آمریکا در همکاری سایر طرف ها 
از هیچ گونه کارشکنی  نیز محقق نشد و آمریکا  آن 
شده  عنوان  رسانه ها  در  که  آن گونه  نکرد.  مضایقه 
بانک بزرگ در دنیا  با حدود ۱50  این کشور  است 
مذاکره داشته و آنها را از همکاری با ایران بر حذر 

داشته است.

6- بـا این حال به نظر می رسـد یـک فرصت تاریخی 
بـرای ایران بـرای امتیازگیری از طـرف مقابل فراهم 
شـده اسـت. ایـران می توانـد در یـک برجـام بـدون 
آمریـکا حضـور داشـته باشـد. اتفاقـا روال رویدادهـا 
نیـز به نفـع ایران بـوده اسـت. اروپایی ها نـاز ترامپ 
را کشـیده اند؛ ولـی او زیـر تعهـد زده اسـت. پـس 
اکنـون بایـد طـرف دیگـر یعنـی ایـران را بـه ماندن 

در توافـق تشـویق کنند.

ــرداری  ــکا در بهره ب ــده آمری ــکنی های عم 7- کارش
ــن  ــامل ای ــام ش ــادی برج ــع اقتص ــران از مناف ای
ــرمایه گذاران و  ــاندن س ــت: ترس ــوده اس ــوارد ب م
ــال  ــران، اعم ــا ای ــکاری ب ــالن اقتصــادی از هم عام
جریمه هــای ســنگین بــر بانک هــا و شــرکت ها، 
ــاد  ــبکه دالر و ایج ــه ش ــران ب ــی ای ــع دسترس قط

ــک. ــرای اخــذ مجــوز اوف ــار ب اجب

در  را  ایـران  می خواهـد  اروپایـی  طـرف  اگـر   -8
موانـع  از  هریـک  بـرای  بایـد  دارد،  نگـه  برجـام 

فـوق راهکارهـای واقعـی و اجرایـی ارائـه دهـد. در 
خـود  از  نوعـی  بـه  اروپایی هـا  گذشـته  سـال های 
بدعهـدی  بـا  امـا  می کردنـد،  مسـوولیت  سـلب 
هم پیمـان اصلی شـان، حـال بایـد خـود هزینه هـا را 
بپردازنـد. برخـی راهکارها کـه به صـورت فی البداهه 

بـه ذهـن می رسـد شـامل ایـن مـوارد اسـت:

- بانـک مرکزی اروپـا )ECB( یا هر نهـاد قدرتمند 
دیگـری در این قـاره، صندوق جبران خسـارت برای 
شـرکت ها و بانک هـای اروپایـی و حتـی غیراروپایی 
تاسـیس کند کـه از بابت همـکاری قانونی بـا ایران، 
از سـوی آمریـکا جریمـه می شـوند. بـه ایـن ترتیب 
هـر جریمـه ای کـه از سـوی آمریـکا بـر شـرکت ها 
صنـدوق  ایـن  سـوی  از  شـود،  اعمـال  بانک هـا  و 
کارکـرد چنیـن صندوقـی  پرداخـت خواهـد شـد. 
صادراتـی  اعتبـار  آژانس هـای  مشـابه  می توانـد 

باشـد.  )ECAs(

به عنـوان   ،)EIB( اروپـا  سـرمایه گذاری  بانـک   -
راسـا  دنیـا،  در  قرض دهنـده  نهـاد  بزرگ تریـن 
را  ایرانـی  بـا طرف هـای  کارگـزاری  بانکـی  روابـط 
راهبـری کنـد. پیش تـر هلـگا اشـمید، نظـر مسـاعد 
کمیسـیون اروپـا بـرای فعالیت ایـن بانـک در ایران 
را تاییـد کـرده بـود. سـهامداران ایـن بانـک بـزرگ، 
کشـورهای اروپایـی هسـتند و چهـار کشـور آلمان، 
فرانسـه، انگلیـس و ایتالیا عمده ترین سـهامداران آن 
هسـتند. اتفاقـا همیـن ایتالیـا گزینه مناسـبی برای 

جایگزینـی آمریـکا در ۱+5 اسـت!

بـه  اطمینان بخشـی  ایجـاد  بـرای   EIB بانـک   -
سـرمایه گذاران و شـرکت های بین المللـی نسـبت به 

تامیـن مالـی پروژه هـای عظیم زیرسـاختی در ایران 
اقـدام کنـد. عالوه بـر ایـن نهادهـای توسـعه ای قاره 
 CDC دانمـارک،   IFU آلمـان،   DEG قبیـل  از 
در  توسـعه ای  سـرمایه گذاری های  در  و...  انگلیـس 

ایران پیشـقدم شـوند.

ازســوی  متعــددی  راه حل هــای  قطعــا   -9
ــه  ــوان ب ــی می ت ــی و ایران ــای خــالق اروپای طرف ه
ایــن فهرســت اضافــه کــرد. بــه ایــن ترتیــب اروپــا 
حســن نیــت عملــی خــود را اثبــات خواهــد کــرد 
ــکا در برجــام  ــه حضــور آمری ــا ب ــز واقع ــران نی و ای
ــون  ــه تاکن ــور ک ــت؛ همان ط ــد داش ــازی نخواه نی
بی نیــاز از آن بــود. ایــن شــرایط یــک بــازی بــرد-

ــد در  ــود و می توان ــد ب ــا خواه ــرای اروپایی ه ــرد ب ب
ــتراتژیک  ــریک اس ــه ش ــران را ب ــراب، ای ــر اع براب

ــد. ــل کن ــه تبدی ــا در منطق اروپ

در  خللـی  آمریـکا  غیبـت  بالقـوه،  به طـور   -۱0
توافـق ایجـاد نمی کنـد و شـرایط فعلـی بـا دوران 
پیـش از برجـام قابل مقایسـه نیسـت: در آن دوران 
ایـران تحـت تحریم هـای سـازمان ملـل قرار داشـت 
سـرانجام  بـه  آمریـکا  بـدون  مذاکـره  طبیعتـا  و 
نمی رسـید. ضمـن اینکـه آمریـکا بدعهـدی خـود را 
بـه رخ جهانیـان نکشـیده بـود. اما اکنـون ثابت کرد 
کـه وقتـی بـه توافـق قبلـی متعهـد نمانده اسـت به 

هیـچ تعهـد دیگـری نیـز متعهـد نخواهـد مانـد.

۱۱- بـه ایـن ترتیـب، ایـران بـدون اینکـه امتیـاز 
جدیـدی بدهـد، در واقـع بـه رفـع باگ هـای برجام 
پرداختـه اسـت و دشـمنان منطقه ای ایـران نیز باید 
حسـرت تحریم هـای دوبـاره را با خود به گـور ببرند.

تمدید حکم نماینده سندیکا در 
هیات های حل اختالف ادارات کل 
امور مالیاتی شهر و استان تهران 

صنعت  سندیکای  مالیاتی  کارگروه  پیگیری  با 
برق ایران، رئیس امور مالیاتی شهر استان تهران 
را  هاشمی  سیدهادی  حکمی  صدور  با  مجددا 
در  سندیکا  نماینده  به عنوان  یکسال  مدت  به 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  اختالف  حل  هیات های 

شهر و استان تهران معرفی کرد. 

متن این حکم به این شرح است: 
جنـاب آقای سـیدهادی هاشـمی؛ در اجرای بنـد ۳ ماده 
۲۴۴ قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه 
۱۳66 و اصالحیه هـای بعدی آن، سـندیکای صنعت برق 
ایـران از تاریـخ صـدور ایـن حکـم بـه مـدت یکسـال بـه 
عنـوان نماینده سـندیکای مذکـور عضویـت موضوع بند 
۳ مـاده فوق الذکـر در هیات های حل اختـالف ادارت کل 
امـور مالیاتـی شـهر و اسـتان تهـران منصوب می شـوید. 
بـا توجـه بـه اینکـه بـه اسـتناد تبصره یـک مـاده مذکور 
جلسـات هیات هـای حـل اختـالف مالیاتی با حضـور هر 
سـه نفـر از اعضا رسـمیت می یابـد و عدم حضـور هر یک 
از اعضا در جلسـات  متشـکله موجبات تاخیر و تطویل در 
رسـیدگی بـه پرونده های مالیاتـی و صـدور دعوت مجدد 
از مـؤدی می شـود و نهایتا نارضایتـی و گله مندی مؤدیان 
را در پـی خواهـد داشـت؛ امیـد اسـت با حضور بـه موقع 
در جلسـات و هماهنگـی، همفکـری و تشـریک مسـاعی 
بـا سـایر اعضـا بـه طـور شایسـته اقـدام نموده و نسـبت 
بـه رسـیدگی بـه موقـع، صحیـح و عادالنه بـه اعتراضات 

مؤدیـان محتـرم موفق و مؤید باشـید. 
مشاهده نامه 

http://www.ieis.ir/UserImage/123.pdf
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با  تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه وجوه دریافتی از متقاضیان بابت 
بهای انشعاب برق و نیرورسانی، حقوق عمومی 
نباید  اقدام  این  گفت:  نیست،  درآمد  و  است 
انتظار  بلکه  تلقی شود  به عنوان درآمد دولت 

می رود در گردش مالی آن بازنگری شود.
کنفرانس  سومین  و  بیست  در  تیموری  حاجی رضا 
ملی شبکه های توزیع برق با اشاره به اینکه کم آبی و 
کمبود تولید برق را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: با 
برنامه ریزی و به کارگیری فناوری های نوین تالش 
خواهیم کرد تا کاهش تلفات انرژی تک رقمی شود، 
پس باید به رویکرد مدیریت تقاضا و کاهش مصرف 

انرژی توجه ویژه ای داشته باشیم. 

یادآوری کنم که وجوه  را  نکته  این  باید  افزود:  وی 
و  برق  انشعاب  بهای  بابت  متقاضیان  از  دریافتی 
که  نیست  درآمد  است،  عمومی  حقوق  نیرورسانی، 
به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی شود، پس انتظار 

می رود در گردش مالی آن بازنگری صورت گیرد.  
بنگاه های  توزیع  شرکت های  داد:  ادامه  تیموری 
بخشوده  انشعاب  و  انرژی  بهای  و  اقتصادی هستند 
شده و عوارض دریافتی از مردم در وجه شرکت های 

توزیع پرداخت شوند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران ادامه داد: با 
توجه به پربار بودن خطوط و پست های توزیع و فوق 
توزیع و فرسودگی شبکه ها و تأسیسات و تاب آوری 
استهالک گیری  جهت  است  الزم  شبکه ها،  پایین 

منابع مالی تأمین شوند. 
استقالل  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  تیموری 
به  می رود  انتظار  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
جای نگاه بودجه ای با نگاه عملکردی و در چارچوب 

مسئولیت های قانونی روابط مالی آنها تنظیم شود. 
انسانی  نیروی  دوسوم  قریب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرکت های توزیع برق از نیروهای خدماتی هستند، 
ساماندهی  و  دارند  جدی  چاره اندیشی  به  نیاز  پس 
نیروهای شرکتی ضروری است، گفت: تمرکز بیشتر 
تعمیرات  انجام  طریق  از  خاموشی ها  کاهش  بر 
نوین  فناوری های  از  استفاده  و  برنامه ریزی شده 
می تواند ما را به جلو حرکت دهد، پس مزیت و نقش 
شبکه های هوشمند انرژی را می توان در پیک سایی، 
در  انرژی  تلفات  کاهش  خاموشی ها،  زمان  کاهش 
و  هزینه های سرمایه گذاری  کاهش  برق،  شبکه های 

جلوگیری از آلودگی محیط زیست دانست. 

فارس/ مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران

 فروش انشعاب برق نباید  درآمد 
عمومی دولت تلقی شود 

خبر  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون   
تولید  منابع  ها  بارندگی  کاهش  دلیل  به  داد: 
سال  که  طوری  به  است  یافته  کاهش  برق 
 300 و  هزار   9 برق آبی  نیروگاه های  گذشته 
این  امسال  و  داشته اند  برق  تولید  مگاوات 

عدد به 6 هزار مگاوات رسیده است. 
ملی  کنفرانس  و سومین  بیست  در  حائری  همایون 
امسال  اینکه  بر  تأکید  با  برق  توزیع  شبکه های 
چالش های  خاموشی،  بحران  از  گذر  برای  تابستان 
بسیار  مسائل  از  یکی  گفت:  داشت،  خواهیم  زیادی 
مهم این است که با خرد جمعی و کارهای مهندسی 
بتوانیم تابستان سخت امسال را بدون وجود خاموشی 
مناسبی  زمان  امسال  بنابراین  بگذاریم،  سر  پشت 
است تا بخش توزیع برق با اقدامات خود به صورت 

شاخص تری خودنمایی کند. 
بر  تأکید  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اینکه با اقدامات صورت گرفته در بخش توزیع برق،  
سال گذشته توانستیم تلفات برق را از ۱5 درصد به 
۱0.7 درصد کاهش دهیم، گفت: این کاهش تلفات 
ساعت  کیلووات  میلیارد   ۱0 ساالنه  تا  شد  موجب 

فارس/  معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:

کاهش بارندگی تولید 
نیروگاه  های برقابی را
یک سوم کاهش داد

صرفه جویی انرژی صورت گیرد. 
با  که  شاخصی  بسیار  اقدامات  از  یکی  افزود:  وی 
کمک بخش خصوصی و دانشگاهی ها در حوزه توزیع 
انجام شد، مدرن  کردن شبکه های توزیع بود، اما باید 
موضوعی  تکنولوژی  که  کنیم  توجه  مسئله  این  به 

است که باید مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد. 
وی ادامه داد: حمایت از ساخت داخل و خودکفایی 
بیشتر در بخش توزیع از دیگر مسائلی بود که طی 
سال گذشته شاهد آن بودیم و امیدواریم تا با انجام 
ارائه  برای  خود  تعهدات  به  بتوانیم  اقدامات  این 

خدمات بهتر به مردم افزایش دهیم.  
حائری با اشاره به چالش های امسال در زمان پیک 
با  می توان  گفت:  انرژی  کمبود  بحران  از  گذر  برای 
سخت  تابستان  مهندسی،  کارهای  و  جمعی  خرد 
پس  بگذاریم،  سر  پشت  خاموشی  بدون  را  امسال 
امسال زمان مناسبی است تا بخش توزیع با اقدامات 

خود به صورت شاخص تری خودنمایی کند. 
وی تأکید کرد: در تابستان و در زمان پیک مصرف، 
داریم،  توزیع  بخش  در  یکپارچگی  و  تمرکز  به  نیاز 
منابع  میزان  بارندگی ها،  کاهش  دلیل  به  که  چرا 
مسئولیت  مسئله  این  که  یافته  کاهش  برق  تولید 

بخش توزیع را سنگین تر می  کند. 
گذشته  سال  که  حالی  در  کرد:   خاطرنشان  حائری 
برق آبی  نیروگاهای  توسط  مگاوات   ۳00 و  هزار   9
تولید صورت گرفته بود، به دلیل کاهش بارندگی در 
ابتدای امسال این میزان به 5 هزار مگاوات رسید، اما 
این میزان یک مقدار بهبود پیدا  با بارش های اخیر 

کرد و به 6 هزار مگاوات رسید. 
و  هزار   ۳ می دهد  نشان  آمار  این  کرد:  تأکید  وی 
۳00 مگاوات کمبود تولید برق در بخش نیروگاهای 

برق آبی داریم.
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5 اخبار صنعت برق

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر اعالم 
در  ساعت  چهار  میزان  به  کشاورزان  اگر  کرد: 
زمان اوج بار پمپ های آب خود را خاموش کنند، 
در 20 ساعت باقیمانده شبانه روز از برق رایگان 

برخوردار می شوند.
علیرضا احمدی یزدی  اظهار داشت: وزارت نیرو برای 
جبران کمبود برق در زمان اوج مصرف، مشوق هایی 
از  اعم  مختلف  مشترکان  و  است  گرفته  نظر  در  را 
بکارگیری  با  و خانگی می توانند  صنعتی، کشاورزی 
از خاموشی در شبکه  به جلوگیری  راهکار هایی هم 
و  پاداش ها  مشمول  هم  و  کنند  کمک  کشور  برق 

تخفیف های این وزارتخانه شوند.
کشاورزی  بخش  برای  که  تخفیف هایی  درباره  وی 
فرصت  کشاورزان  داد:  توضیح  است،  شده  لحاظ 
دارند تا ۱5 خرداد با امضای قرارداد با اداره های برق 
در  برق  مصرف  مدیریت  طرح  در  خود،  شهرستان 

بخش کشاورزی همکاری داشته باشند.
احمدی یزدی ادامه داد: در بخش کشاورزی، تفاهم 
که  می شود  امضا  کشاورزی  مشترکان  با  نامه ای 

 ایرنا/

کشاورزان از برق رایگان 
برخوردار می شوند

اوج  ساعت  چهار  در  کشاورزان  اگر  آن،  مبنای  بر 
روز،  هر   ۱6 تا   ۱۲ ساعت های  در  یعنی  روزانه  بار 
پمپ های آب خود را خاموش کنند، در ۲0 ساعت 
باقیمانده شبانه روز، می توانند از برق رایگان استفاده 
کنند. وی زمان اجرای این طرح را ۱5 خرداد تا ۱5 
شهریور اعالم کرد و گفت: فرمول و جداول مربوط به 
آن از طریق شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق 

به اطالع مشترکان کشاورزی رسیده است.
مشترک  هزار   55 اینکه  بیان  با  یزدی  احمدی 
برق  صنعت  با  بار  مدیریت  برای  پارسال  کشاورزی 
مشارکت،  این  دنبال  به  گفت:  اند،  داشته  همکاری 
در زمان اوج مصرف یک هزار و ۳70 مگاوات از بار 
مدیریت  دفتر  معاون  یافت.  کاهش  شبکه سراسری 
مصرف برق شرکت توانیر با تاکید بر اینکه مشترکان 
کشاورزی در سال های گذشته از این طرح استقبال 
خوبی داشته اند، گفت: در سال 9۴ تعداد ۲6 هزار 
کشاورز در این طرح مشارکت کردند و در سال 95 

نیز ۴0 هزار مشترک در این طرح حضور داشتند.
کشاورزی  مشترکان  از  ما  گفت:  یزدی  احمدی 
قطع  را  خود  برق  مصرف  درصد   ۱00 نمی خواهیم 
کند؛ چون امکان دارد کشاورز عالوه بر موتور چاه، 
باشد و بخواهد چراغ،  نگهبانی هم داشته  اتاق  یک 
یخچال و تلویزیونی روشن کنند؛ بنابراین کشاورزان 

در حد مصرف این لوازم مجاز هستند.
وی افزود: مشترکانی که سال های قبل با وزارت نیرو 
همکاری می کردند، خودشان مبلغ و مروج این طرح 
با  هماهنگی  بدون  نمی توانند  مشترکان  شده اند. 
شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای مدعی 
تخفیف و پاداش شوند؛ مثال نمی توانند در ماه مرداد 
ادعا کنند در تیرماه در کاهش بار همکاری داشته اند 

و انتظار پاداش داشته باشند.

اظهارات  به  واکنش  در  موتورز  تسال  شرکت 
اعالم کرده  آلمان،  دایملر  کامیون سازی  شرکت 
مسافتی که کامیون برقی تسال می تواند بپیماید 

نزدیک به 1000 کیلومتر است.

موتورز  تسال  شرکت  مدیرعامل   – ماسک  ایالن 
آمریکا – در پاسخ به اظهارات رئیس بخش کامیون 
این  که  کرده  عنوان  آلمان  دایملر  شرکت  سازی 
تولیدی خود،  تا در نسخه  قادر است  برقی  کامیون 

965 کیلومتر را بپیماید.
کامیون  این  پیمایش  محدوده  اعالم  ضمن  وی 
 Tesla Semi Electric به  موسوم  الکتریکی 
truck، گفت که این ارقام ذکر شده حداقل میزان 
مسافت طی شده را نشان می دهد و به طور قطع قادر 
است در برخی شرایط مطلوب تر، میزان مسافت طی 
نیز  عدد  این  از  فراتر  و  باشد  داشته  بیشتری  شده 
دارد  زیر سعی  اطالعات  انتشار  با  این شرکت  برود. 
کامیون  این  مطلوب  بسیار  و  بهینه  عملکرد  به  که 

افتخار کند:
بار  با حمل یک  برقی  کامیون  این  که  زمانی  مدت 
کیلومتر  به 96  از سرعت صفر  ۳6 هزار کیلوگرمی 

ثانیه است. سرعت تسال در  بر ساعت می رسد، ۲0 
یک شیب با زاویه 5 درصد، ۱0۴ کیلومتر بر ساعت 
است. شعاع حرکتی و مسافت قابل پیمایش آن نیز 

در حدفاصل ۴80 تا 800 کیلومتر است.
الکتریکی به چهار موتور برقی مستقل  این کامیون 
انرژی  مصرف  میزان  و  است  مجهز  عقب  محور  در 
از ۲ کیلووات ساعت در هر ۱.5 کیلومتر  آن کمتر 
پایه پیش بینی شده  تخمین زده شده است. قیمت 
از سوی تحلیلگران، برای مدل ۴80 کیلومتری ۱50 
هزار   ۱80 کیلومتری   800 مدل  برای  و  دالر  هزار 

دالر خواهد بود.
برای  ارقام  و  مبالغ  این  به ذکر است که  البته الزم 
بازار فروش آمریکا در نظر گرفته شده است و قیمت 
المللی  بین  و  بازار های جهانی  در  قطع  طور  به  آن 

متفاوت خواهد بود.
شرکت  کامیون  بخش  رئیس   - دام  مارتین  پیشتر 
ماه مارس سال جاری میالدی خطاب  دایملر - در 
اگر تسال  بود:  را مطرح کرده  انتقادات  این  به تسال 
واقعا به این وعده پیمایش مسافتی خود عمل کند، 
ما دو کامیون از این شرکت را خریداری خواهیم کرد 
یکی برای آزمایش و صحت گفته های ایالن ماسک، 
بخصوص  قطعه  به  قطعه  بازرسی  برای  دیگری  و 

باتری آن!
که  داشت  قصد  تسال  به  کنایه  این  با  اصل  در  وی 
منظور خود را مبنی بر باورپذیر نبودن این وعده ها 

به مخاطبان و طرفداران خودرو در جهان برساند.
شرکت دانش بنیان و نوآور تسال موتورز که در آمریکا 
با غول های  به رقابت  مستقر است مدت هاست که 
خودروسازی در جهان پرداخته است و همواره ادعا 
می کند دیگر روزگار تولید و استفاده از خودرو های 

بنزینی و دیزلی به پایان رسیده است.

کامیون برقی تسال 1000 کیلومتر 
را طی می کند!
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بانک مرکزی اعالم کرد: این بانک از مدت ها پیش 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام توسط 
آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای 
از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.

ایران در پی خروج  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایاالت متحده آمریکا از برجام اعالم کرد: این بانک از 
مدت ها پیش تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض 
منظور،  همین  به  و  اندیشیده  آمریکا  توسط  برجام 
مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا 
های  سیاست  و  اقدامات  با  خوشبختانه  است.  شده 
کشور  ارزی  مصارف  و  منابع  اکنون  مرکزی،  بانک 
تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی 
برای  کامل  توانایی  مرکزی  بانک  با محوریت  کشور 

پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.

متن کامل بیانیه این بانک به این شرح است:
بسمه تعالی

شب گذشته ملت شریف ایران بار دیگر شاهد عدم 
پایبندی ایاالت متحده آمریکا به تعهدات بین المللی 
خود بود. علیرغم پایبندی جمهوری اسالمی ایران به 
مفاد برجام و اذعان آژانس بین المللی انرژی هسته ای 

متحده  ایاالت  امر،  این  به  های عضو  دولت  سایر  و 
غیر  و  بدعهدی  دیگر  بار  برجام  از  خروج  با  آمریکا 
اثبات  قابل اطمینان بودن خود را به تمام جهانیان 
موضوع  ایران  شریف  ملت  برای  البته  امر  این  کرد. 
جدیدی نبود و در دو سال گذشته، آمریکا مکرراً با 
پایبندی  عدم  برجام،  مختلف  بندهای  نکردن  اجرا 
خود به تعهدات بین المللی را به طرق گوناگون نشان 

داده و اثبات کرده بود. 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، با پیش بینی 
بدعهدی های آمریکا از مدت ها پیش تمهیدات الزم 
را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده 
از تدابیر برای این  و به همین منظور، مجموعه ای 
منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات 
و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف 
ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و 
توانایی  بانک مرکزی  با محوریت  بانکی کشور  نظام 
کامل برای پاسخگویی به  تمام نیازهای ارزی کشور 
را دارد. سیاست های مذکور با محوریت حمایت از 
ارز  و خروج  ورود  ملی موجب کنترل جریان  تولید 
در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی 
افزایش  کشور  ارزی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 

یافته است. 
اقتصادی  فعاالن  تمام  به   مرکزی  بانک  رو،  این  از 
آمریکا  توسط  برجام  نقض  که  دهد  می  اطمینان 
و  نیازها  به  پاسخگویی  در  وقفه  ایجاد  موجب 
تمام  تأمین  و  شد  نخواهد  کشور  ارزی  تقاضاهای 
نیازها کماکان ادامه خواهد یافت. در این راستا بانک 
مرکزی با همکاری دولت و سایر قوا با رصد شرایط 
سیاسی و اقتصادی موجود، اقدامات و سیاست های 
متناسب را  برای حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور 

اتخاذ خواهد کرد.

تسنیم/
اطالعیه بانک مرکزی درباره خروج آمریکا از برجام

 تمهیدات الزم را اندیشیده ایم

در  ایران  گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل 
بخشنامه ای بر لزوم پیگیری اعالم وصول و خروج 
مرز  و  مبدأ  توسط گمرکات  محموالت صادراتی 

خروجی به تمامی گمرکات اجرایی تاکید کرد.
گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل  شامانی  اکبر  علی 
وصول  اعالم  پیگیری  لزوم  بر  بخشنامه ای  در  ایران 
و خروج محموالت صادراتی توسط گمرکات مبدأ و 

مرز خروجی به تمامی گمرکات اجرایی تاکید کرد.
بخشنامه های  پیرو  است:   آمده  بخشنامه  این  در 
منتهی به شماره ۳۳880/۱8 مورخ ۳/۲/96 )موضوع 
بر لزوم پیگیری اعالم وصول و خروج  تاکید مجدد 
به  ذیل  موارد  است  مقتضی  صادراتی(،  محموالت 
صورت مستمر تحت پیگیری توامان گمرکات مبدأ و 

مرز خروجی قرار گیرد:
۱- گمرکات مبدأ موظفند نسبت به بررسی و تعیین 
اعالم  صادراتی  ردیف های  کلیه  وضعیت  تکلیف 
هماهنگی  با  و  ابطال،  خروج،  )ثبت،  نشده  خروج 
مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته پیگیری قضایی( 

مربوط به سنوات قبلی اقدام و از نتیجه این دفتر را 
مطلع فرمایند.

نتیجه  حصول  تا  موظفند  مبداء  گمرکات   -۲
کلیه  وضعیت  تکلیف  تعیین  و  پیگیری  به  نسبت 
خروج،  )ثبت،  جاری  سال  صادراتی  اظهارنامه های 
ابطال، و با هماهنگی مرکز مبارزه با جرایم سازمان 

یافته پیگیری قضایی( اقدام فرمایند.
تشریفات  انجام  از  پس  موظفند  مبدأ  گمرکات   -۳
نسبت  هفته  یک  حداکثر  مدت  ظرف  صادراتی، 
کاالهای  مرز  از  خروج  و  وصول  اعالم  پیگیری  به 
در  و  اقدام  گمرکی  امور  جامع  سامانه  در  صادراتی 
صورت عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کاال 
مرزی  گمرک  از  استعالم  به  نسبت  وقت  اسرع  در 
مربوطه اقدام و طی رونوشتی، مراتب جهت اطالع و 
پیگیری به ستاد نظارت و یا اداره کل استان متبوع 

آن منعکس گردد.
۴- در صورت احراز عدم خروج کاال، نسبت به پیگیری 
بخشنامه شماره ۲۲6067/۱0۲/6  رعایت  با  قضایی 
مورخ ۳/۱۲/95 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته 

اقدام گردد.
کاالهـای  وصـول  از  پـس  مـرزی  گمـرکات   -5
صادراتـی در اجـرای مـاده ۱۱8 آئین نامـه اجرایـی 
وصـول  اعـالم  ثبـت  گمرکـی ضمـن  امـور  قانـون 
حامل هـای مربوطـه در سـامانه جامع امـور گمرکی، 
الزم اسـت پـس از خـروج کل محمولـه صادراتـی از 
مـرز بالفاصلـه نسـبت بـه ثبت اعـالم وصـول نهایی 
پروانـه در سـامانه موصـوف اقـدام نمایـد. مقتضـی 
اسـت دسـتورفرمائید ضمن اقـدام الزم مراتـب را به 
کلیـه گمـرکات و واحدهـای تابعـه ابالغ و بر حسـن 

اجـرای آن نظـارت مسـتمر معمـول نماینـد.

فارس/
از سوی گمرک ابالغ شد5 اقدام گمرکات برای اعالم 

وصول و خروج صادرات کاال

5 اقدام گمرکات برای اعالم 
وصول و خروج صادرات کاال 
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مهر/
رئیس اتاق اصناف خبرداد؛

اختصاص دالر 4200 تومانی به 
اتحادیه های صنفی/تخصیص ارز 

آغاز شد
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه های صنفی 
می توانند همانند بخش صنعت از دالر با نرخ 4200 

تومان استفاده کنند.
شد  مقرر  دولت  با  تعامل  در  گفت:  فاضلی  علی 
اتحادیه های صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی 
برای تأمین ارز مواد اولیه ، ماشین آالت ، مواد جانبی 
و کاالهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲00 

تومانی استفاده کنند.
محوریت  با  که  بازار  تنظیم  کارگروه  در  گفت:  وی 
شد  برگزار  اصناف  اتاق  حضور  با  و  صنعت  وزیر 
تصمیم گرفته شد که همه اتحادیه ها از ارز با نرخ 
مصوب استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای ثبت 

سفارش آنها وجود ندارد.
گمرکات  در  صنفی  های  اتحادیه  اگر  افزود:  وی 
مشکلی برای ثبت سفارش داشته باشند می توانند 
با  و  دهند  اطالع  اصناف  اتاق  به  را  موضوع  این 
شده  انجام  صادرات  توسعه  مرکز  با  که  هماهنگی 

برای حل مشکل آنان اقدام خواهد شد .
فاضلی گفت: در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی 
بیش از ۴50 هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور 
فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت 

باالتر است .
بـرای  اولیـه  اقدامـات  گذشـته  روز  از  افـزود:  وی 
هـای  اتحادیـه  کاالهـای  واردات  و  ارز  تخصیـص 

اسـت. آغـاز شـده  صنفـی 

با خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته ای ایران 
علیه  آمریکایی  تحریم های  بازگشت  و   5+1 و 
ایران، بازارهای جهانی و داخلی عکس العملهای 
متفاوتی داشته اند. در این میان واکنش  بازارهای 
بازار  و  بوده  هیجانی تر  موضوع  این  به  داخلی 

غیررسمی ارز بیشترین واکنش را داشته است.

ایران  هسته ای  توافق  از  آمریکا  یک طرفه  خروج  با 
و ۱+5 و بازگشت تحریم های آمریکایی علیه ایران، 
متفاوتی  عکس العملهای  داخلی  و  جهانی  بازارهای 
به  داخلی  بازارهای  واکنش   میان  این  در  داشته اند. 
ارز  غیررسمی  بازار  و  بوده  هیجانی تر  موضوع  این 

بیشترین واکنش را داشته است.

ناموفق  تجربه  تکرار  دولت،  ارزی  تصمیم 
است گذشته 

با خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته ای ایران و 
۱+5، گرچه پایبندی به این توافق همچنان بین ایران 
و 5 کشور دیگر ادامه دارد؛ اما بازگشت تحریم های 
آمریکایی علیه ایران، عکس العمل هیجانی بازارهای 

داخلی را به دنبال داشته است.
بازارهای جهانی نیز به تصمیم رئیس جمهور آمریکا 
برجام  توافق  از  کشور  این  کردن  خارج  بر  مبنی 
دچار تغییرات قیمتی شده اند و در این میان قیمت 
جهانی نفت، به عنوان یکی از حساس ترین بازارهای 
به موضوع ایران حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

برنت  نفت  بشکه  هر  گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا 
به  افزایش  درصد   ۱.77 با  شاخص(  نفت  )به عنوان 
77دالر و ۲سنت رسید. هر بشکه نفت سبک نیز با 

۱.88 درصد افزایش 7۱ دالر معامله شد.
و  نبود  قابل توجه  واکنش ها  اما  بازار جهانی طال  در 
هر اونس طالی جهانی با 0.7۲درصد کاهش، هزار و 
۳06 دالر و ۳۲ سنت معامله شد درحالی که در بازار 
طالی داخلی هر گرم طالی با 6.65درصد افزایش به 

۲0۱هزار و 776تومان رسید.
همچنیـن در گشـایش بـازار هـر سـکه تمـام بهـار 
آزادی طـرح جدید با ۳.۳5درصـد افزایش ۲میلیون 
و 69هـزار تومـان معامله شـد امـا دیگر مسـکوکات 
بـه  البتـه  نداشـته اند.  معاملـه ای  لحظـه  ایـن  تـا 
نظـر می رسـد بـا توجـه بـه اینکـه امـروز نخسـتین 
روز تحویـل سـکه های پیش فـروش شـده از سـوی 
بانـک مرکـزی اسـت، بـازار سـکه نوسـان بیشـتری 
نسـبت بـه بازارهـای دیگـر تجربـه کنـد. بر اسـاس 
ایـن گـزارش، در نخسـتین روز پس از اعـالم موضع 
دونالـد ترامـپ در قبـال برجـام، بخـش قابل توجهی 

از معامـالت بـازار سـرمایه در بازه منفی انجام شـده 
در  مثبـت  معامـالت  دلیـل  بـه  بااین وجـود  اسـت 
سـهام شـاخص سـاز ایـن بـازار، شـاخص کل بورس 
تهـران همچنـان مثبت بـوده و تا لحظـه تنظیم این 

گـزارش ۱09 واحـد رشـد کرده اسـت.
در جریان معامالت امروز بازار سرمایه، جمعاً سهام 
 50 معامالت  فقط  که  شده  معامله  شرکت   ۳05

شرکت در بازه مثبت انجام شده است.
از میـان نمادهـای مثبـت، 9 نمـاد بیشـترین تأثیـر 
کـه  به گونـه ای  داشـته اند  شـاخص  در  را  مثبـت 
نمادهـای شـبندر، فـارس، همـراه، فخـاس، تاپیکو، 
اخابـر، وغدیـر، پارسـان و فملـی، جمعـاً ۲76 واحد 
شـاخص کل را افزایـش داده انـد که البته بخشـی از 
آن به واسـطه اثـر منفـی شـرکت های کوچک تـر بـر 

شـاخص کل خنثـی شـده اسـت.
در بـازار غیررسـمی ارز اما، گرچـه قیمت دالر از ۲۲ 
فرودیـن مـاه روی رقـم ۴هـزار و ۲00 تومـان ثابـت 
مانـده اسـت امـا نرخ دیگـر ارزهای مطـرح همچنان 
کـه در روزهـای اخیـر در مسـیر رشـد بوده انـد، در 
نخسـتین روز پـس از خـروج آمریـکا از برجـام نیـز 
ایـن رونـد صعـودی را ادامـه داده و از حـدود یک تا 

بیـش از ۱0 درصـد رشـد کردند.
بـر این اسـاس امروز هر یـورو با ۲۴6تومـان افزایش 
بـه 7هـزار و 87۱تومـان رسـید و هـر پونـد انگلیس 
نیـز بـا ۳07 تومـان رشـد، 8هـزار و 990 تومـان 

شـد. معامله 
در بـازار امـروز هر درهم امـارات هـزار و 755تومان 
و هـر لیـر ترکیـه هـزار و 5۳۳ تومان قیمت داشـت 
ضمـن اینکـه بیشـترین افزایـش در میـان ارزهـای 
رایـج بـه روپیـه هنـد بـا ۱0.۱۱درصـد افزایـش و 
دینـار کویـت بـا 9.7درصـد افزایـش تعلق داشـت.

پایگاه خبری اتاق ایران بررسی کرد

واکنش بازارها به خروج آمریکا 
از برجام
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8 اخبار صنعت برق

اینکه  اعالم  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
خود  ارز  از  دالر  میلیارد  یک  صادرکنندگان 
آمریکا  کرد:  تاکید  فروختند،  بانک ها  به  را 
می خواهد فضای داخلی و اقتصاد ایران را ناامن 
از نشست  بدهد.،اسحاق جهانگیری پس  جلوه 
واردکنندگان  صادرکنندگان،  تولیدکنندگان،  با 
و مدیران عامل بانک های کشور درباره مسائل 
ارزی گفت: آنها می دانند برهم زدن ایران یعنی 
و  بزرگ  ایران،  که  چرا  منطقه  کل  زدن  برهم 
ساحل آرامش منطقه است و نمی توانند تعرضی 
به ایران بکنند اما سعی می کنند با فضاسازی 

هایی آرامش درونی اقتصاد ایران را برهم بزنند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از بنکر، جهانگیری 
آراِم  اقتصاِد  فضاِی  زدِن  برهم  اینکه  بر  تاکید  با 
بدخواهان  اظهارداشت:  نیست،  هزینه  بدون  ما، 
می خواهند بدون هزینه فضای کشور را برهم بزنند؛ 
مگر می شود فضای کشوری به این بزرگی، مهمی و 

تاثیرگذاری را به راحتی برهم بزنند؟
معاون اول رییس جمهور افزود: رییس جمهور آمریکا 
که  بود  این  رسالتش  آمدنش  نخست سرکار  روز  از 
فضای داخلی و اقتصاد ایران را ناامن جلوه دهد و در 
طول یکسال چندبار تعلیق تحریم ها را تمدید کرد 

که این کار خیلی پُرضررتر برای اقتصاد ایران بود.
وی تصریح کرد: این جزو سیاستهایشان بود و تالطم 
ناچار  به  ایجاد شد و دولت  ایران  ارز  بازار  هایی در 
نقدی  اگر  کرد.  اتخاذ  را  ارزی  جدید  های  سیاست 
متوجه دولت باشد این است که اگر یکماه زودتر این 

سیاست ها را در پیش می گرفت موثرتر بود.
جهانگیری گفت: دشمنان ما تعبیرشان این است که 
به جنگ اقتصاد ایران آمده اند و می خواهند اقتصاد 
ایران را زمین گیر کنند و فشارهای آنچنان از این 
محل به مردم ایران باید وارد می کند که مردم ایران 
ایران  مردم  به  من  و  بیایند  تنگ  به  فشارها  این  از 
عرض می کنم همه تدابیر اتخاذ شده و هیچ اتفاق 

منفی در اقتصاد ایران نمی افتد.
معاون اول رییس جمهور گفت: هر تصمیم جدیدی 
آمریکایی ها بگیرند منجر به بی آبرویی آنها می شود 
که به هیچ توافق بین المللی پایبند نیستند، توافقی 
آن  برای  ماه  اخیر ۱8  دوره  در  و  سال  که چندین 
مذاکره شد و ایران هم به همه تعهداتش عمل کرده 

و او که عمل نمی کند با قلدری، آمریکاست.
این عضو کابینه با اشاره به سیاست های ارزی دولت 
و  گرفته  صورت  خوبی  خیلی  کار  کرد:  خاطرنشان 
ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از وظایف دولتهاست. وی 
با تشکر از فعاالن اقتصادی و نظام بانکی وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و جهاد کشاورزی گفت: 
تصورم این بود حدود دوماه برای ثبات بازار طول بکشد 

خوشبختانه یکماه نرسیده جلسه برگزار شد.

جهانگیری گفت: وضع اقتصاد کشور خوب است ولی 
برخی اصرار دارند بگویند وضع بد است در حالی که 
ما در منطقه ملتهبی هستیم اما وضع خوبی داریم و 

در سال گذشته شاخص های خوبی داشتیم.
کشور خوب  اقتصاد  وضع  الهی  فضل  به  گفت:  وی 
است خودم واقعا گاهی اوقات به عنوان یک شهروند 
عالقمند به ایران و عالقمند جمهوری اسالمی از این 
دلم می گیرد که بعضی ها اصرار دارند بگویند ایران 

در شرایط بدی قرار دارد.
جهانگیری ادامه داد: کارهای خوبی انجام شده فضای 
دالر  میلیارد   50 حدود  رفته،  پیش  خوب  کارمان 
های  خط  از  استفاده  برای  کردیم  امضا  تفاهمنامه 
فاینانس، بیش از ۳0 میلیارد دالر با دولت ضمانت نامه 
صادر کردیم، با وجود این در چنین اقتصادی ضعف 

هایی هم وجود دارد.
دانیم  می  کرد:  تصریح  جمهور  رییس  اول  معاون 
که  مردمی  دارند،  مشکل  معیشتشان  در  مردم 
با  داریم  تکلیف  و  دارند  بیکارند مشکل  فرزندانشان 
بر  تاکید  با  وی  کنیم.  زایی  اشتغال  اقتصادی  رشد 
خوبی  به  را  کشور  اقتصاد  هستیم  مصمم  ما  اینکه 
اداره کنیم  گفت: باید مردانه پای اداره ایران ایستاد و 
ما مشکل غیر قابل حلی نداریم، هر مشکلی با فرصت 
ها و توانمندی های موجود قابل حل است اقتصاد ما 

باید به همت همه از ثبات کامل برخوردار باشد.
جهانگیری گفت: حدود ۲00 میلیارد دالر صادرات 
و  داد  ارز  همه  که  حالی  در  است  کشور  واردات  و 
ستد خیابان ها به چند میلیون دالر هم نمی رسد 
و در قبال همین چند میلیون بیاییم درباره تجارت 
خارجی ۲00 میلیارد دالری اظهارنظر منفی کنیم؟

 6.5 که  داد  گزارش  سیف  آقای  کرد:  تصریح  وی 
مدت  همین  طی  شده  تخصیص  ارز  دالر  میلیارد 

و  رفته  به بخش عمده آن فروش  و  یکماه  از  کمتر 
صادرکنندگان و وارد کنندگان با همین قیمت ۴۲00 
با  ادامه دادند و صادرکنندگان  تومان به فعالیتشان 
به  را  ارزشان  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  نرخ  همین 
که  است  معنی  این  به  این  و  فروختند  بانکی  نظام 
اقتصاد کشور با سرعت بیشتری نسبت به گذشته به 

کارش ادامه می دهد.
سیاست  اصالح  گفت:  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  روزها  در  است  ممکن  اقتصادی  ثبات  نیت  با 
اصالح  این  و  نشان دهد  را  نواقصی  اول  های  هفته 
تقریبا  به زمان دارد اگرچه که خوشبختانه  نیازمند 
کارخانجات  اولیه  مواد  و  دارو  اساسی  کاالهای  در 
است.  رسانی  اطالع  در  ما  ضعف  نداشتیم،  مشکلی 
باید اطالع رسانی شفاف کنیم و مردم را در جریان 
امسال  اقتصاد  برای  ای  دغدغه  هیچ  و  دهیم  قرار 
شرایط  هر  برای  را  ما  تنظیماتمان  این  با  و  نداریم 

دیگری آماده می کند.
که  است  این  ما  برنامه  کرد:  تصریح  جهانگیری 
توانیم  می  شود  هم  محدودتر  ما  منابع  حتی  اگر 
بیشتر شود  منابع  اگر حتی  و  را مدیریت کنیم  آن 

محدودیت ها را به راحتی می توانیم کاهش دهیم.
اتخاذ  از  که  این  بیان  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
سیاست های جدید ارزی همه دستگاه ها و نهادها 
معظم  مقام  به  ای  نامه  من  گفت:  کردند  حمایت 
رهبری نوشتم با این تقاضا که قوه قضاییه، نیروهای 
امنیتی، صدا و سیما و دستگاه های مختلف حمایت 
از  دادند،  رهبری  معظم  مقام  که  دستوری  کنند، 
در  سه گانه،  قوای  در  ملی  عزم  یک  روز  آن  فردای 
نهادهای حاکمیت، در فعاالن اقتصادی به فضل الهی 
در نظام بانکی وجود دارد که این کار با سرعت بیشتر 

ادامه یابد.

مهر/
برهم زدن ایران یعنی برهم زدن کل منطقه

جهانگیری: بانک ها یک میلیارد 
دالر ارز خریدند/ برخی اصرار دارند 

بگویند وضع اقتصاد بد است



شماره  2176         18 اردیبهشت 1397

9یادداشت مدیریتی

نویسنده: جولیان بیرکینشاو
تهیه شده در موسسه معنا

جولیان بیرکینشاو، استاد استراتژی و کارآفرینی 
کارآفرینی  و  نوآوری  موسسه  آکادمی  مدیر  و 
درمورد  خود  تحقیقات  در  که  است  لندن 
کسب وکارها در عصر جدید به همراه همکارانش 
اعالم می دارد که کسب وکارها، برای موفقیت در 
جهانی که به سرعت درحال تغییر است، نیاز به 

اتخاذ روش های پیشران )fastforward( دارند.
»مـا به واسـطه تکنولـوژی اطالعـات به عنـوان موتور 
پیشـرفت بشـر، وارد عصر جدیدی شـده ایم. انستیتو 
جهانـی مکنـزی، داده های بزرگ را به عنوان سـرحد 
بعـدی بـرای نـوآوری، رقابـت و تولیـد نام گـذاری 
کـرده اسـت. امـا مـا دیـدگاه متفاوتـی داریـم. مـا 
معتقدیـم کـه ایـن امـر بـرای داده هـای بـزرگ و 
تحلیل هـای پیشـرفته مبالغه آمیز اسـت. ایـن موارد 
بـه مـرور بـه تکنیک هـای مهمـی بـرای باقی ماندن 
در میـدان رقابـت تبدیـل خواهنـد  شـد، اما بـه این 
دلیـل کـه اطالعـات هـرروزه بیشـتر و ارزان تـر در 
ارائـه  بـرای  آنهـا  بـود، ظرفیـت  دسـترس خواهـد 
هرگونـه سـازمان مدرنی بـا مرزهای پیشـرو، کاهش 
اطالعـات  نیسـت.  مشـکل  تنهـا  ایـن  می یابـد.« 
و  سـرگردانی  بـه  منجـر  فـردی  سـطح  در  مـازاد 
در  می شـود.  تصمیم گیـری  فرآینـد  پیچیده شـدن 
سـطح شـرکت ها، ما به واسـطه مباحثـات بی پایان و 
تعصـب به شـواهد علمی مسـتدل از درک مسـتقیم 

یـا حس درونـی مسـاله عاجـز می شـویم، در نتیجه 
شـرکت های بسـیاری درحالی کـه جهـان پیرامـون 

سـرعت می گیـرد، درجـا می زننـد.
ایـن  بـا  درونـی:   راسـخ  اعتقـاد  عمـل،  صراحـت 
اوصـاف، جایگزیـن موسسـاتی بـا سـرعت عمـل کم 
صحیحـی  درک  مدبـر،  مدیـران  بـود؟  چه خواهـد 
اطالعـات  تهدیدهـای  و  فرصت هـا  بعـد  هـردو  از 
دارنـد. آنهـا تشـخیص داده انـد کـه مزیـت رقابتـی، 
می رسـد.  به نظـر  کـه  اسـت  چیـزی  از  زودگذرتـر 
آنهـا روشـی را که مـا آن را روش پیشـران می نامیم، 
بـرای کسـب وکار انتخـاب کرده اند. آنها بـر صراحت 
عمـل در مقابـل جزئیـات آنالیـز تاکیـد می کننـد و 
به راحتـی بـر قضاوت هـای عقالنـی مطمئـن تکیـه 
می کننـد. به عنـوان مثـال، رشـد فوق العـاده آمازون 
تمـام قوانیـن ایجادشـده در رابطه با تمرکز شـرکت 
روی هسـته رقابتـی آن را بـه چالش کشـیده اسـت. 
موفقیـت آنهـا از بینـش عمیق از نیازهای مشـتریان 
شـکل گرفته اسـت و این فرض که، اگر ارزشـی برای 
مشـتریان ایجاد کنید، رشـد و سـود به دنبال خواهد 
داشـت. جف بـزوس، مغـز متفکـر و بنیان گـذار این 
شـرکت، کارش را بـا توسـعه مدل هـای ریاضی برای 
صندوق سـرمایه گذاری شـرکت شـروع کـرده و قویا 
امـا  اسـت،  سیسـتماتیک  تحلیل هـای  بـه  معتقـد 
در عیـن حـال، او بـرای آنچـه شـرکت های پیشـرو 
»برداشـت از نامطمئن هـا« می  نامنـد، شـهرت یافته 
و  منابـع  براسـاس  وی  مهـم  تصمیمـات  اسـت. 
تحقیقـات نیسـت، بلکـه او روی ایده هایـی فراتـر از 
محک هـای خـرد مقیـاس، قمـار می کند. بـه عبارت 
دیگـر، شـرکت های پیشـران بـه جـای فرورفتـن در 
بـه  و  دارنـد  بـازی  درون گرایـی، ذهـن  و  آنالیزهـا 
فرهنگـی که  اقـدام و تجربه را ترویـج می دهد، عمل 

آیا سازمان شما آماده 
مواجهه با آینده است؟

می کننـد. رهبـران آنهـا می داننـد کـه چـه زمانی به 
داده هـا گـوش کننـد و چـه زمانـی تصمیـم بگیرند. 
بـه گفتـه جف بـزوس »بهتریـن نوع تصمیمـات، آن 
دسـته از تصمیماتـی هسـتند کـه بر مبنـای تحلیل 
متکـی  تصمیمـات،  ایـن  اتخاذنـد.  قابـل  داده هـا 
مجموعـه  متاسـفانه،  امـا  هسـتند.  واقعیت هـا  بـر 
دیگـری از تصمیمـات وجـود دارنـد کـه شـما نهایتا 
نمی توانیـد به عنـوان مسـاله ریاضـی بـا آن روبـه رو 
شـوید.« جولیـان و همکارانش در ایـن مقاله توصیه 
الـزام آور  اسـتراتژی  دو  درآینـده  کـه  می کننـد 
ظاهـر می شـود. »در آینـده شـرکت هایی بـا قـدرت 
پـردازش بـزرگ یـا داده هـای علمـی عالی نیسـتند 
آنهایـی  بلکـه  بـود،  خواهنـد  میـدان  پیشـرو  کـه 
کـه زودتـر از بقیـه ظرفیت شـان را بـرای صراحـت 
عمـل توسـعه می دهنـد، توفیـق بیشـتری در ایـن 
به موقـع  شناسـایی  توانایـی  داشـت:  خواهنـد  امـر 
فرصت هـا و تجربـه پیشـنهادهای جدیـد و قـدرت 
ریسـک روی آنهـا در مواقـع نیـاز.« امـا اقـدام بدون 
جهت گیـری اتفـاق خطرناکـی اسـت. بـرای هدایت 
آن بـه مسـیر موثـر، شـرکت ها نیـاز دارنـد باورهای 
حسـی خـود را تقویت کنند به شـواهد حسـی خود 
گـوش دهنـد و مفهومی برای کارمندان و مشـتریان 
خـود ایجـاد کننـد. یـک ذهـن تک بعـدی بـر دانش 
ریاضـی و منطقـی تاکیـد می کنـد که به شـرکت ها 
به فردکمـک  منحصـر  پیشـنهادهای  ایجـاد  بـرای 
می کنـد، امـا بـا ایـن خطـر کـه خبـری از زیبایـی، 
لـذت ، هیجـان، ناگهانـی و یکتایـی در آن نیسـت.  
در تمامـی صنایـع همـواره جدالـی بیـن برندهـای 
تکنیکال تـر )مانندسامسـونگ و تویوتـا( بـا برندهای 
دارد.  وجـود   )BMW و  اپـل  )ماننـد  احساسـی تر 
درحالی کـه هـر دو گـروه می تواننـد موفـق باشـند، 

امـا گـروه دوم می توانـد اذهـان را تسـخیر کنـد و 
معمـوال حاشـیه باالتـری داشـته باشـد. ایـن دوگانه 
ضـروری، صراحـت عمـل و اعتقـاد راسـخ درونـی، 

نتایجـی در سـطوح چندگانـه تحلیلـی دارنـد:
اسـتراتژی های  بـه  کالسـیک  رویکـرد  اسـتراتژی:  
سـازمان این بوده اسـت کـه به تصمیمات پشت سـر 
هـم فکـر کنیـم: چـرا می خواهیـم موفق شـویم، در 
چـه بسـتری و چگونه به آن دسـت خواهیـم یافت؟ 
ایـن منطق در یـک محیط پایدار موثر اسـت، اما در 
یـک جهان متغیر، سـریع و پیچیده، از سـاختارهای 
کنـدی برخـوردار اسـت. در مقابـل، بینـش مبتنـی 
بـر تعامـل با مشـتریان، منجر بـه روند بازاندیشـی و 
حساس سـازی می شـود کـه در نهایـت دورنمایـی از 

اسـتراتژی را شـکل می دهد.
سـازمان: مدل مدیریت قـراردادی و معمول در عصر 
صنعتـی، بوروکراسـی بـوده اسـت - کـه هماهنگـی 
فعالیت هـا از طریـق قوانیـن اسـتاندارد، روش هـا و 
سلسـله مراتب رسـمی افـراد انجام می شـود. در عصر 
ارتباطـات کنونـی معمـوال شایسته سـاالری طرفـدار 
ایـن  در  فعالیت هـا  هماهنگـی  کـه  دارد  بیشـتری 
روش بـر مبنـای قضـاوت متقابـل از عالقه شـخصی 
و دانـش فـردی و تخصـص انجـام می شـود. مـدل 
ایجـاد شـده که مـا به آن بـاور داریم و اکنـون مورد 
نیـاز اسـت، عدالـت اسـت  کـه فعالیت هـا در آن بـر 
اسـاس فرصت هـای خارجـی پیرامونـی و اعمال فرد 
هماهنـگ می شـود، مخصوصـا اگـر با اعتقـاد درونی 

نیز پشـتیبانی شـود.
ــا  ــتردام، ب ــداری آمس ــول بانک ــوردکاوی ING، غ م
ــا: در طــول دهــه گذشــته  5۲ هــزار کارمنــد در دنی
تحــول  برنامــه  یــک  مجموعــه  ایــن  مجریــان 

کرده انــد. آغــاز  را  جاه طلبانــه 



شماره  2176         18 اردیبهشت 1397

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

بارش باران بهاری در ماسوله
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