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12 حفره در سیاست گذاری ارزی

محسن جالل پور/ رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران
آن  برای  و  شود  اشتباه  یک  مرتکب  کس  »هر 
هزار دلیل بیاورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده 
کیست  به  منسوب  جمله  این  نمی دانم  است.« 
می گویند ابن سینا راوی آن است اما هرچه هست، 
ترسیم  روشنی  به  را  ما  روزهای  این  وضعیت 
این نوشته تالش کرده ام به حاشیه  می کند. در 

نروم و صرفا طرح مساله کنم.
به عنـوان یک فعـال اقتصادی معتقدم سیاسـت گذاری 
نادرسـت ارزی دسـت کـم ۱۲ اثـر تخریب کننـده در 
اقتصـاد و جامعـه داشـته اسـت کـه تـداوم آن، رونـد 
تخریـب سـرمایه اجتماعـی و اعتبـار دولت را تشـدید 

می کنـد.
۱- سیاسـت گذاری نادرسـت ارزی مـردم را به شـکلی 
نگران کننـده بالتکلیـف و سـردرگم  کـرده اسـت. هم 
به سـر  بالتکلیفـی  و  سـردرگمی  در  مصرف  کننـده 
می بـرد و هـم تولید کننـده مجـال برنامه ریزی نـدارد.

۲- سیاسـت  ارزی بـه بخـش تولیـد صدمـه وارد کرده 
به طوری کـه بسـیاری از تولیدکننـدگان به دلیـل عدم 
دسترسـی بـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی، عمال امـکان واردات 
مـواد اولیه و تجهیزات را نداشـته و چرخ های بسـیاری 
اسـت.  از حرکـت  بازمانـدن  در حـال  کارخانه هـا  از 
 تعدیـل نیـرو و مشـکل اشـتغال بـه همیـن زودی در

ادامه در صفحه 3

بیسـت و هفتمیـن جلسـه دوره هفتـم هیات 
مدیـره سـندیکای صنعت برق ایران، بیسـت و 
چهارم تیر سـال جـاری در محل این سـندیکا 

برگزار شـد. 
از  گزارشـی  سـندیکا  دبیـر  جلسـه،  ابتـدای  در 
انجـام شـده طـی دو هفتـه گذشـته  فعالیت هـای 
شـامل برگـزاری مجمع عمومی و مشـارکت مطلوب 
انعـکاس  و  برگـزاری کنفرانـس مطبوعاتـی  اعضـا، 
گسـترده آن در رسـانه ها، پیگیـری مطالبات اعضا از 
وزارت نیـرو و توانیـر، مکاتبـات و جلسـات با معاون 
وزیـر نیـرو در خصـوص قراردادهـای تیـپ، تحقـق 
ابالغیـه  صـدور  بـر  مبنـی  سـندیکا  پیگیری هـای 
شـرکت توانیـر بـه شـرکت های بـرق منطقـه ای و 
توزیـع بـا موضـوع اعـالم تنفـس سـه ماهـه بـرای 
قراردادهـای صنعـت برق و همچنیـن جلب موافقت 
در  بخشـنامه ای  صـدور  بـرای  نیـرو  وزیـر  معـاون 
خصـوص اجـرای قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان

ادامه در صفحه ۴

هیات مدیره سندیکا مصوب کرد؛

انعکاس مشکالت قراردادی صنعت برق به نهادهای نظارتی 

دوره راهکارهای تامین مالی 
تولیدکنندگان تجهیزات و 
پیمانکاران صنعت برق

 )با رویکرد به وضعیت مالی 
و نقدینگی صنعت برق( در 
تاریخ 4 مرداد 1397 توسط 
سندیکای برق ایران برگزار 
می شود.
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

قراردادی صنعت  انعکاس مشکالت 
به نهادهای نظارتی  برق 

بیست و هفتمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران، بیست و چهارم تیر 

سال جاری در محل این سندیکا برگزار شد. 
صفحه 1

مالیاتی در دستور  کاهش معافیت های 
کار 

معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به شرایط کنونی 
کشور که بخش نفت آسیب پذیر است و احتمال 

کاهش درآمدها وجود دارد، 
صفحه 3

کاهش 5 هزار مگاواتی برق نسبت به 
گذشته  سال 

عضو کمیسیون انرژی مجلس، توضیحاتی پیرامون 
خاموشی های اخیر برق ارائه کرد.

صفحه 5
صادرات برق با اولویت داخلی

و سرپرست  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 
مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق 
گفت: در تمامی قراردادها و تفاهمنامه های صادرات 
برق به کشورهای دیگر اولویت با تامین نیاز داخلی 

است.
صفحه 5

نگاهي به اوضاع صنعت برق در جهان 

چین و هند، بیشترین سهم تولید جهاني برق در 
سال 2016 را داشتند. در این سال، چین، نیمي از 

افزایش تولید جهاني برق را، در دست داشت.
صفحه 6

بانک صنعت 3000مگاوات به مدار برق 
افزود

از  با سرمایه گذاری بیش  بانک صنعت و معدن 
یک میلیارد یورو 3000 مگاوات برق را به مدار برق 

سراسری کشور افزوده است .
صفحه 7

باید عملی  از برجام  اروپا  پشتیبانی 
باشد 

رابرت مک ایر، سفیر انگلیس، در نشست فعاالن 
بخش خصوصی و سفرای خارجی چه گفت؟

صفحه 8
سردرگمی بانک ها در پرداخت ارز 
دولت  احتمالی  مسافری/سناریوی 

اگرچه برخی بانک ها دستور توقف پرداخت ارز 
مسافری را از اخر تیر ماه صادر کرده بودند اما بانک 
مرکزی در نامه ای، خواستار از سر گیری ارائه ارز 
مسافرتی به متقاضیان تا تصمیم گیری نهایی شد.

صفحه 8

اروپایی ها برای حفظ توافق، آماده 
باشند هزینه کردن 

ظریف در گفت وگویی اختصاصی با »یورونیور« تاکید 
کرد: ایران نباید تنها طرف حاضر در توافق باشد که 

هزینه کرده است،
صفحه 9

با نرخ دولتی؛  تخصیص ارز مسافرتی 
آری یا نه؟ 

با تک نرخی شدن ارز، دولت متعهد شد تمامی 
تقاضاهای قانونی برای ارز را با نرخ مصوب تأمین 

کند. 
صفحه 10

چگونه فهرست » بایدهای ذهنی« را 
کنیم؟)قسمت دوم( بندی  اولویت 

روز  یک  پایان  در  که  است  شده  حال  به  تا  آیا 
را پشت  که ضرب االجل ها  کنید  احساس  کاری 
سر گذاشته اید اما آنچه که اساسا مهم بوده است 

را انجام نداده اید؟ 
صفحه 11
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه ۱
 همه این کارخانه ها قابل رویت خواهد بود.

3- سیاسـت های فعلـی عمـال عرصـه رقابـت را تنـگ 
کـرده و در مقابـل اقتصـاد کشـور را مسـتعد رانـت و 
فسـاد کـرده اسـت. آن دسـته از فعاالن اقتصـادی که 
بـه رانـت ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسـی ندارنـد، به هیچ 
عنـوان تـوان رقابـت با فعـاالن اقتصـادی برخـوردار از 

ایـن رانـت را نداشـته و بایـد از بـازار خارج شـوند.
۴- سیاسـت های فعلـی فرآینـد صـادرات را نیز مختل 
کـرده اسـت. صادر کننـده از یکسـو با تغییـرات مداوم 
قوانیـن و رویه ها مواجه اسـت و از سـوی دیگر راه های 
نقـل و انتقـال پـول را بسـته می بینـد. شـاید ضربـه 
اساسـی تر بـه صادر کننـده از ناحیـه تولیـد وارد شـده 
اسـت. از آنجـا کـه تولید کننـده نیـز سـردرگم اسـت، 

عمـال عرضـه کاالی تولیـدی بـرای صادرات نیـز دچار 
مشـکالت اساسی شـده و صادرکنندگان با کمبود کاال 

بـرای صـادرات مواجه شـده اند.
۵- افزایش فسـاد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان 
فعـاالن بخـش خصوصـی و دولتـی نیـز یکـی دیگر از 
نتایـج سیاسـت های نادرسـت ارزی اسـت. در چنیـن 
فضایـی انگیـزه بـرای تولیـد و فعالیت سـالم اقتصادی 
به شـدت کاهش پیدا کرده و در مقابل خروج سـرمایه  

افزایـش خواهد داشـت.
۶- سیاسـت های فعلـی رسـما بخـش خصوصـی را به 
سـمت فعالیت های غیر شـفاف سـوق می دهـد. در این 
چرخـه نفـع وارد کننـده بیش اظهـاری و بزرگ نمایـی 
در ارائـه آمـار واردات و در مقابـل، نفـع صادر کننـده 
صـادرات  میـزان  کوچک نمایـی  و  کم اظهـاری  در 
اسـت. بـه ایـن صـورت کـه وارد کننـده بـرای دریافت 
ارائـه  واردات  میـزان  از  غیرواقعـی  آمـار  بیشـتر  ارز 
می کنـد و صادر کننـده نیـز بـرای بازپرداخـت کمتـر 
ارز بـه کم اظهـاری رو مـی آورد. ایـن رویـه قطعـا در 
آینده بر آمارهای رسـمی واردات و صادرات کشـور اثر 

می گـذارد و آنهـا را غیرواقعـی می کنـد.
ارزی  سیاسـت گذاری  در  فعلـی  آشـفتگی های   -۷
به دلیـل اثـر نگران  کننـده ای کـه در بی ثبـات کـردن 
اقتصاد کشـور و نوسـان ارزش دارایی ها دارد، خیلی از 
افـراد محترم جامعه را به سـمت بازارهای غیرمطمئن 
کـردن  پلیسـی  بـا  اسـت.  داده  سـوق  پرریسـک  و 
بـازار، متقاضیـان معمولـی دریافـت ارز نیز روانـه بازار 
»قاچـاق« می شـوند. آیا ایـن روند در شـأن جامعه امر

۸- بـا ایـن سیاسـت گذاری بخـش زیـادی از منابـع و 
ذخایـر کشـور آن هـم در شـرایطی کـه در وضعیـت 
ضیـق منابـع به سـر می بریم، بـر باد رفتـه و در اختیار 
تعـداد معـدودی از افراد قرار گرفته اسـت. مـردم امروز 

از تقسـیم چنیـن رانت هـای عظیمـی شـگفت زده اند. 
آیـا ایـن همـه رانـت ناآگاهانه توزیع شـده اسـت؟

۹- ایـن گونـه سیاسـت گذاری و اصـرار بـر تـداوم آن 
در سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی اختـالل جـدی 
به وجـود آورده و فضای کسـب وکار را ناامن، بی اعتماد 

و بالتکلیـف کرده اسـت.
۱۰- بخـش قابل توجهـی از تـوان و انـرژی وزارت امور 
اقتصـادی و دارایـی، بانـک مرکـزی، وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت و مجموعـه دولت را درگیر حواشـی 
زیـادی کـرده و در پاییـن آوردن میـزان اعتمـاد بـه 
سیاسـت گذار و افـول سـرمایه اجتماعـی دولـت نقش 

عمده داشـته اسـت.
۱۱- سیاسـت گذاری نادرسـت ارزی بـه دیگـر بازارهـا 
نیز سـرایت کـرده و عامـل به وجود آمدن عـدم تعادل 

در اقتصاد کشـور شـده است.
۱۲- اعتبار سیاسـت گذار را خدشـه دار کرده و به عنوان 
عامـل مهـم کاهـش اعتماد به مسـووالن کشـور عمل 

است. کرده 
آنچـه اشـاره شـد، تنهـا بخشـی از عـوارض و صدمات 
فراوانـی اسـت کـه سیاسـت گذاری نادرسـت ارزی بـه 
جـا گذاشـته اسـت. ایـن پایـان ماجـرا نیسـت و قطعا 
ادامـه خواهـد یافـت و انتظـار می رود همچنان شـاهد 
و  غیرعلمـی  بی مطالعـه،  خلق السـاعه،  تصمیمـات 
بی پایـه باشـیم. چـرا؟ چـون مبنـای سیاسـت گذاری 
بـدون توجـه بـه واقعیت هـای اقتصـادی و احتمـاال 
براسـاس یک آرزوی خیرخواهانه سیاسـی بوده اسـت. 
شـده  باعـث  نادرسـت  تصمیم گیـری  ایـن  عـوارض 
فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـور 
به شـدت تحت تاثیـر قـرار بگیـرد و جامعـه بـه سـوی 

بی اطمینانـی،  نگرانـی و بی اعتمـادی سـوق یابـد.
دنیای اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد به مهر خبر داد؛

کاهش معافیت های مالیاتی در 
دستور کار

معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به شرایط کنونی 
کشور که بخش نفت آسیب پذیر است و احتمال 
فرار  از  جلوگیری  دارد،  وجود  درآمدها  کاهش 
مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند 

کمک کننده باشد .
با  گفت وگو  در  حسینی  میرشجاعیان  حسین  سید 
های  معافیت  آیا  اینکه  خصوص  در  مهر  خبرنگار 
کرد:  اظهار  شد،  خواهند  تغییر  دستخوش  مالیاتی 
اقتصاد  های  پروژه  از  یکی  مالیاتی  های  معافیت 

مقاومتی وزارت اقتصاد برای سال جاری است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش 
بزرگی از اقتصاد ایران از دادن مالیات معاف هستند، 
افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور که بخش نفت 
ما آسیب پذیر است و می تواند تحریم شود و از این 
جهت درآمدهای کشور کاهش یابد، به نظر می رسد 
که جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های 

مالیاتی می تواند به ما کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: دیتابیس های مختلف در 
به  باید  عادالنه  و  دقیق  تشخیص  جهت  در  کشور 
سازمان امور مالیاتی کمک کنند تا بخش های زیادی 
که ما بر فرض می خواهیم کمکشان کنیم از قالب 
بسیار  های  زمان  برای  و  دربیایند  مالیاتی  معافیت 
کوتاه معافیت موقت بدهیم.وی تاکید کرد: باید اصل 
بر این باشد که تمامی کشور در فرایند ارائه مالیات 
درآمد  دارای  کشور  صورت  این  در  شوند؛  شریک 
پایدار می شود که در شرایط شوکی همچون شرایط 

کنونی به مجموع کشور کمک می کند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3416481-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4352434/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


شماره  2222       30 تیـر1397

4 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه ۱
ارائـه و مقـرر شـد یـک الحاقیـه بـرای قراردادهـای 
سـوی  از  ارائـه  جهـت  کارگـروه  سـوی  از  جـاری 
کارفرمایـان بـه پیمانـکاران تهیـه شـود و بر اسـاس 
این الحاقیه هرگونه فسـخ یا خاتمه قرارداد مشـروط 
 بـه بررسـی و اتخـاذ تصمیم توسـط کارگروه باشـد.

مقـرر شـد تحلیلـی جامعـی بـر روی قراردادهـای 
جـاری و متوقـف شـرکت  های عضو شـامل اطالعات 

آمـاری و اقدامـات سـندیکا و همچنین پیشـنهادات 
سـندیکا بـرای گذر از ایـن بحـران، در اختیار هیات 
مدیـره قـرار گیـرد. همچنیـن مصوب شـد دبیرخانه 
سـندیکا برگـزاری نشسـت بـا نهادهـای نظارتـی از 
جملـه سـازمان بازرسـی و کارشناسـان بـرق و نفت 
 ایـن سـازمان را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. 
طبـق تصمیـم هیات مدیـره مقـرر شـد پاسـخ های 
دریافتـی از سـوی توانیر در خصوص نحوه محاسـبه 

حـق الزحمـه مشـاوران، تعییـن میـزان ارزبـری در 
قراردادهـای خرید، بخشـنامه مدل انتخاب مشـاور در 
امـر نظـارت بر پروژه های عمرانـی و غیرعمرانی، جهت 
انجـام بررسـی های دقیـق تـر و اعـالم نظـر در اختیار 
کمیته مشـاوران و سـایر کمیته های مرتبط قرار گیرد. 
همچنین مقرر شـد اصل تاییدیه مطالبات شرکت های 
عضـو از کارفرمایـان جهـت ارائـه بـه معاونـت مالـی و 
پشـتیبانی شـرکت توانیر و تسـویه حداقـل ۲۰ درصد 

 از مطالبـات از اعضـا دریافـت جمع بندی و ارائه شـود.
در ادامـه جلسـه گزارشـی از اقدامـات کمیتـه ارزیابی 
ریاسـت  توسـط  سـندیکا  صالحیـت  تشـخیص  و 
مالـی  و  اجرایـی  مـدل  شـد  مقـرر  و  ارائـه  کمیتـه 
ارزیابـی،  روش هـای  )شـامل  شـرکت ها  ارزیابـی 
هزینـه هـا و درآمدهـای آن( بـه هیـات مدیـره ارائه و 
 تصمیمـات الزم بـر اسـاس ایـن گـزارش اتخاذ شـود. 
پیشـنهاد کمیتـه اتوماسـیون و مخابـرات بـرای انجام 
اجرایـی  روش  و  فنـی  مشـخصات  "تدویـن  پـروژه 
فشـار  پسـت های  اتوماسـیون  سیسـتم های  جامـع 
قـوی" مطـرح و در خصـوص اسـپک فنـی، آمـوزش 
صـورت  بررسـی  و  بحـث  مرتبـط  آیین نامه هـای  و 
پذیرفـت. پـس از بحـث و بررسـی بـا تهیـه اسـپک 
فنی توسـط کمیته اتوماسـیون طبق پیشـنهادیه ارائه 
شـده موافقـت و مقـرر شـد سـندیکا راسـا نسـبت به 
تدویـن اسـپک فنی اقـدام و با توانیر قرارداد پژوهشـی 
مبادلـه نمایـد و کمیته هـای تخصصـی سـندیکا در 
صـورت تمایـل نماینـدگان خـود را بـرای حضـور در 
کننـد.  معرفـی  اسـپک  تدویـن  کارگـروه   جلسـات 
در ادامـه فهرسـت نماینـدگان سـندیکا در شـوراها و 
کارگروه هـای مشـترک بـا سـایر نهادهـا و سـازمان ها 
مـورد بررسـی قرارگرفـت. در همیـن راسـتا ضمـن به 
روزرسـانی نماینـدگان سـندیکا در ایـن کارگروه هـا 
از  گزارش گیـری  بـرای  مشـخصی  فـرم  شـد  مقـرر 
جلسـات و رونـد پیشـبرد موضوعـات مرتبـط تهیـه 
دبیرخانـه  و  گیـرد  قـرار  نماینـدگان  اختیـار  در  و 
سـندیکا پیگیری هـای الزم بـرای امـور دبیرخانـه ای و 
گزارش گیـری را انجام دهد. همچنین مقرر شـد سـایر 
کارگروه ها و شـوراهایی که سـندیکا در آن کرسی دارد 
در جلسـه بعـدی هیـأت مدیـره مـورد بررسـی قـرار 

. د گیر
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خاموشی های برق تا یک ماه آینده ادامه دارد

کاهش 5 هزار مگاواتی برق 
نسبت به سال گذشته

انرژی مجلس،  فصل تجارت - عضو کمیسیون 

توضیحاتی پیرامون خاموشی های اخیر برق ارائه 
کرد.

برق  اخیر  قطعی های  به  اشاره  با   ، نیا  بهرام  حسن 
در کشور، گفت: هر جا که صادقانه با مردم صحبت 
شده و در جریان ریز مسائل قرار گرفته اند با دولت 

همراهی خوبی داشتند.
با  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید 
در  افزود:  کند،  تولید  برق  مگاوات  هزار  هر ساله ۵ 
سال اول باید حداقل ۵ هزار مگاوات برق وارد چرخه 
آنچنان  زمینه  این  در  تنها  نه  متأسفانه  که  می شد 
که باید کاری صورت نگرفته بلکه دچار کمبود برق 

موجود شده ایم.
را  کشور  برق  درصد   ۲۵ حدود  برقابی  نیروگاه های 

تأمین می کند 
وی با اشاره به اینکه نیروگاه های برقابی حدود ۲۵ 
درصد برق کشور را تأمین می کند، ادامه داد: حدود 
۷۵ درصد برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی، 
هزار   ۵ و حدود  تأمین می شود  بادی  و  خورشیدی 
کاهش  برق  تولید  گذشته  سال  به  نسبت  مگاوات 

یافته است.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
به  مربوط  تولیدی  برق  درصد   ۲۵ تنها  شد:  یادآور 
این  به  مربوط  مابقی  و  است  برقابی  های  نیروگاه 

حوزه نیست که ما را با مشکل مواجه کند.
مردم  به  مکتوب  صورت  به  باید  برق  خاموشی های 

اطالع رسانی شود 
گذشته  ماه  به  نسبت  جاری  ماه  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش  آن  مصرف  میزان  و  کاهش  برق  تولیدات 
یافته است، افزود: در ماه های گرم به صورت طبیعی 
مصرف برق افزایش می یابد که دولت در این راستا 

اعالم کرد که مشترکان پرمصرف برق که عمده آنها 
نهادهای دولتی هستند را مدیریت می کند که یکی 
تغییر  و  کاهش  برای  برنامه ریزی  اقدامات  این  از 

ساعات کاری ادارات بود.
بهرام نیا با تأکید بر اینکه خاموشی های برق باید به 
صورت مکتوب به مردم اطالع رسانی شود، ادامه داد: 
مردم، دستگاه های تولیدی و خدماتی باید از ساعات 
خاموشی برق اطالع داشته باشند تا متناسب با آن 

برنامه ریزی الزم را انجام دهند.
یافته  افزایش  ساعت   ۴ به  ساعت   ۲ از  خاموشی ها 

است 
خاموشی ها  استان ها  برخی  در  داشت:  اظهار  وی 
دو  و  است  یافته  افزایش  ساعت   ۴ به  ساعت   ۲ از 
این  که  می شود  قطع  مشترکان  برق  غیرمتوالی  بار 

موضوع مردم را دچار مشکل کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی 
مردم گالیه دارند که برق در برخی نقاط قطع شده 
نیرو  افزود: وزارت  نقاط قطع نمی شود،  و در برخی 
باید درباره قطعی های برق در سراسر کشور به مردم 

اطالع رسانی دقیق داشته باشد.
بررسی خاموشی های برق در کمیسیون انرژی 

برق  خاموشی های  باید  اینکه  بر  تأکید  با  بهرام نیا 
و  طرح  باید  داد:  ادامه  می شد،  پیش بینی  قبل  از 
برنامه ای برای پر کردن خالء های صورت گرفته تهیه 

و اجرا می شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: تا یک ماه آینده موضوع خاموشی های برق ادامه 
دارد، لذا وزارت نیرو باید به صورت مدون و مکتوب 
کمیسیون  و  برساند  مردم  اطالع  به  را  خاموشی ها 
کار  دستور  در  را  اخیر  خاموشی های  بررسی  انرژی 

خود قرار می دهد./

صادرات برق با اولویت داخلی
فصل اقتصاد - مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و 
و پشتیبانی صنایع  توسعه صادرات  سرپرست مرکز 
آب و برق گفت: در تمامی قراردادها و تفاهمنامه های 
صادرات برق به کشورهای دیگر اولویت با تامین نیاز 

داخلی است.
فرهاد یکه یزدان دوست در برنامه »روی خط بازار« 
رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد از 
برق تولید شده در کشور به صادرات اختصاص می 
یابد، افزود: تولید و امکان انتقال برق فقط ۵۵ هزار 
مگاوات است که حدود پنج هزار مگاوات آن از طریق 

منابع آبی تولید می شود.
در  ویژه  به  مواقع  برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هنگام یخبندان و سرما برق به کشور وارد می شود، 
گفت: گاهی اوقات نیز زمانی که تولید برق افزایش 

می یابد صادرات آن در دستور کار قرار می گیرد.
که  ایامی  در  اینکه  بر  تاکید  با  دوست  یزدان  یکه 
تامین برق با مشکل مواجه شده بود مردم همکاری 
تعریف  افزود:  اند،  داشته  نیرو  وزارت  با  مطلوبی 
کریدورهای چندجانبه با کشورهای بزرگ و پهناوری 
مانند روسیه می تواند نقشی اساسی در صادرات و 
رویکرد  اظهارداشت:  وی  کند.  می  ایفا  برق  واردات 
تا  برق  اتصاالت  و  انتقال  ایجاد خطوط  نیرو  وزارت 
اروپای شرقی بوده تا در صورت تامین برق مازاد بر 

نیاز کشور صادرات آن در دستور کار قرار گیرد.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و سرپرست مرکز 
در  برق  و  آب  صنایع  پشتیبانی  و  صادرات  توسعه 
ادامه به رادیو اقتصاد یادآور شد: به هیچ عنوان آب 
امکان  که  چرا  شود  نمی  صادر  دیگر  کشورهای  به 

نگهداری آن وجود ندارد.

http://tnews.ir/news/66de115402547.html
http://tnews.ir/news/dfdd115362234.html
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نگاهي به اوضاع صنعت برق در 
جهان

چین و هند، بیشترین سهم تولید جهاني برق در 
سال 2016 را داشتند. در این سال، چین، نیمي از 

افزایش تولید جهاني برق را، در دست داشت.
چین، هند و ژاپن سه چهارم افزایش تولید برق جهان 
افزایش  بیشترین  دادند.  تشکیل  را   ۲۰۱۷ سال  در 
تولید برق جهاني، در سال ۲۰۱۷ در آسیا اتفاق افتاد. 
تولید برق ژاپن پس از 3 سال کاهش، در این سال 
بهبود یافت. ترکیه و ایران نیز، افزایش تولید خوبي 

داشتند.
چین بزرگترین مصرف کننده برق در جهان است و 
آمریکا، در رده دوم مصرف قرار دارد. به طور کلي هر 
چه جمعیت کشورها بیش تر باشد، مصرف برق باالتر 

مي  رود.
بسـیارضروري،  امـري  بـرق،  واقعـي  قیمـت  کشـف 
بـراي زنـده مانـدن ایـن صنعـت، در هـر کشـور، بـه 

آید. مـي   شـمار 
پژوهش خبری صدا وسیما: صنعت برق به عنوان یکی 
از معدود صنایع با ایجاد ارزش افزوده باال ، برای کشور 
ما بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود.. تضعیف این 
صنعت به هر دلیل می تواند خسارت جبران ناپذیری 
را  آن  گزاف  بهای  و  کند  وارد  اقتصاد کشور  به کل 

صنعتگران می پردازند.
 ۱۹۸۰ سال  تا  جهان  کشورهای  بیشتر  در  برق 
بعد  به   ۱۹۹۰ سال  از  اما  بود  ها  دولت  انحصار  در 

جدید  تفکر  و  شد  آغاز  حوزه  این  در  اصالحاتی 
و  ها  موفقیت  البته  گرفت.  شکل  سازی  خصوصی 

شکست هایی در این مسیر وجود داشته است.
تغییر  حوزه  در  سال ها  طی  تحوالتی  نیز  ایران  در 
ساختار و ارتقا کیفیت روی داده است، اما هنوز راه 
طوالنی در پیش است. پژوهش حاضر نگاهی کلی و 
آماری به اوضاع صنعت برق در جهان دارد. الزم به 
ذکر است که دکتر اسدی، معاون پژوهش سندیکای 
و  اطالعات  برخي  ارائه  در  پژوهشگر  به  برق کشور، 
آمار استفاده شده در این پژوهش یاري رسانده است.

 نگاهي به اوضاع صنعت برق در جهان
در  برق  جهاني  تولید  سهم  بیشترین  هند،  و  چین 
سال ۲۰۱۶ را داشتند. در این سال، چین، نیمي از 
افزایش تولید جهاني برق را، در دست داشت. هند 
دومین کشور در افزایش تولید برق جهان، در سال 
۲۰۱۶ بود و روسیه و کانادا نیز بعد از هند در رتبه 

هاي بعدي قرار گرفته اند.
چین، هند و ژاپن، سه کشوري هستند که  سه چهارم 
افزایش تولید برق جهان در سال ۲۰۱۷ را تشکیل 
داده  اند. بیشترین افزایش تولید برق جهاني، در سال 
۲۰۱۷ در آسیا اتفاق افتاد. تولید برق ژاپن پس از 3 
سال کاهش، در این سال بهبود یافت. ترکیه و ایران 

نیز،  افزایش تولید خوبي داشتند. ]۱[
واردات برق در کشورهاي همسایه

می- مشاهده  نزدیک،  کشورهای  آمار  به  نگاهی  با 
کاال  واردات  فقط  دالر  میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  شود، 
و تجهیزات برق داشته اند. کشور ما می تواند با توجه 
به مراودات سیاسی و تجاری که با این کشورها که 
فرصت،  این  از  هستند،  اسالمی  کشورهاي  اکثرا 

نهایت استفاده را ببرد و ارزآوري باالیي ایجاد کند.
کشورهای مهم صادرکننده برق جهان:

کشورهای  بزرگترین  آلمان،   و  آمریکا  ژاپن،  چین، 
صادرکننده تجهیزات برق در جهان هستند.

  آمریکا، چین، آلمان و هنگ کنک، بیشترین حجم 
واردات تجهیزات الکتریکی را دارند.

نگاهي به قیمت برق در  کشورهاي جهان، در سال 
۲۰۱۷

نمودار زیر، قیمت برق در برخي کشورهاي جهان  در 
سال ۲۰۱۷ را نشان می دهد. در آمریکا هر کیلو وات 
در  است.  رسیده  دالر   ۰.۲۱ قیمت  به  برق،  ساعت 
انگلستان، مصرف کنندگان برق، به ازاي هر کیلو وات 

ساعت ۰.۲۴ دالر پرداخت می کنند.
در میان کشورهاي توسعه یافته، سوئد، یکي از پایین 
 ترین قیمت  هاي برق را دارد، اما در مقابل، مشتریان 
ایتالیا در سال ۲۰۱۵ ، باالترین قیمت برق جهان را 
تجربه کردند و ۱۵.۷ دالر در هر کیلو وات ساعت، به 

عالوه مالیات بر ارزش افزوده، پرداختند.
 ۶۰ برق  قیمت  فروش  نرخ  متوسط  اما،  ایران  در 
تومان در کیلو وات ساعت است در صورتی که برای 

وزارت نیرو ۱۰۰ تومان تمام می شود.
امـري   ، کشـور  در  بـرق  واقعـي  قیمـت  کشـف 
بسـیارضروري، بـراي زنـده مانـدن ایـن صنعـت، به 

شـمار مـي  آیـد.
بر اساس کیلو وات ساعت به دالر

در کشور ایتالیا هیچ نیروگاه هسته  اي وجود ندارد 
زیرا پس از انفجار چرنویل در سال ۱۹۸۰ به دلیل 
انرژي هسته  این منطقه و خطرات  بودن  لرزه خیز 
انرژي   طبیعي،  گاز  شدند.  جمع  نیروگاه  ها   اي، 
هاي تجدیدپذیر، نفت و ذغال  سنگ، سوخت  هاي 
یکي  داراي  کشور  این  ایتالیا هستند.  در  برق  تهیه 
از بزرگترین ذخایر گاز اروپاست اما تولید گاز کمي 
این  همه  است.  واردات  به  وابسته  به شدت  و  دارد 

دالیل سبب باال رفتن قیمت برق در این کشور شده 
است.  ]۲[

وضعیت مصرف برق در جهان
به  تقریبا  جهان  در  برق  مصرف   ۲۰۱۵ سال  در 
سال  از  رسید.  ساعت  وات  کیلو  تریلیون   ۲۱.۱۵
۱۹۸۰ به بعد مصرف برق در جهان همواره در حال 

افزایش بوده است.
است  جهان  در  برق  کننده  مصرف  بزرگترین  چین 
و آمریکا، در رده دوم مصرف قرار دارد. به طور کلي 
برق  مصرف  باشد،  بیش تر  کشورها  جمعیت  چه  هر 
باالتر مي  رود. البته استثنا هم وجود دارد. کانادا با 
پرمصرف   از  یکي  جمعیت،  میلیون   3۶ تنها  وجود 
ترین کشورهاي جهان مي  باشد. میزان مصرف برق، 
معموال به چند علت، از قبیل، نرخ برق، نوع وسایل 
 ... و  مصرف  بازار  وضعیت  سرمایشي،  و  گرمایشي 

بستگي دارد.
مصـرف برق معمـوال به علـت تلفات شـبکه، ذخیره  
سـازي، مصـرف خـود نیـروگاه و ... کمتـر از تولیـد 

است. آن 
 کالم آخر

نیاز  ایران،  همسایه  کشورهای  اینکه  به  توجه  با 
چه  و  انرژی  صورت  به  برق، چه  واردات  به  فراوانی 
از  و  دارند  و خدمات مهندسی  تجهیزات  به صورت 
از  ایران توان و زیر ساخت تولید آن چه  طرفی در 
زیرساخت  های مهندسی وجود  اولیه چه  مواد  نظر 
از  تا  است  ایران  اختیار  در  استثنایی  فرصتی  دارد، 
این کاالی گران بها و هایتک برای ایجاد اشتغال و 
ارزآوری استفاده کند و این مهم زماني به واقعیتي با 
ارزآوري باال خواهد رسید که مشکالت این صنعت با 

وجود ظرفیت هاي فوق العاده آن برطرف شود.
مرکز پژوهش های صدا و سیما

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/efdf115399990.html
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رئیس اداره نظارت بر طرح ها اعالم کرد؛

بانک صنعت 3000مگاوات به 
مدار برق افزود

از  با سرمایه گذاری بیش  بانک صنعت و معدن 
یک میلیارد یورو 3000 مگاوات برق را به مدار برق 

سراسری کشور افزوده است .
بانک،  امید کاملی،  به گزارش پایگاه خبری دنیای 
رئیس اداره نظارت بر طرحهای بانک صنعت و معدن 
تجربه  سال   ۶۰ پشتوانه  به  بانک  این   : کرد  اعالم 
بانکداری توسعه ای ، از نخستین بانکهای توسعه ای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( در طول 
کشور  توسعه ای  فعالیتهای  نشیب  و  پرفراز  سالهای 
همواره پیشگام اقدامات خالق در حوزه تأمین مالی 

صنایع کشور بوده است.
کاملی افزود : این بانک با بهره مندی از نیروی انسانی 
متخصص و متعهد و راهبری مدیران استراتژیک در 
مقاطع مختلف با تحلیل دقیق و پیش بینی نیازهای 
بنیادی صنعت کشور، برنامه های راهبردی پنجساله 
را تدوین کرد و همگام با برنامه های توسعه اقتصادی، 

نظام  راهبردی  اسناد  و  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
جمهوری اسالمی مورد تأکید مقام معظم رهبری از 
جمله سند چشم انداز بیست ساله بعنوان نقشه راه و 
همچنین نقشه جامع علمی کشور، سرمایه گذاری در 
بخشهای زیر ساختی صنعت کشور را از ابتدای دولت 

یازدهم در دستور کار خود قرار داد.
تصویب  و  بررسی  راستا  این  در   : داشت  بیان  وی 
اعطای تسهیالت به طرحهای تولید برق )نیروگاهی( 
و  ارشد  مدیران  راهبردی  تصمیمات  جمله  از 
بررسیهای حرفه ای کارشناسان خبره اعتباری بانک 
بوده است. تأمین مالی نیروگاه گازی آذرخش واقع 
در شهرستان علی آباد در استان گلستان با ظرفیت 
میلیون   ۲۰۹ تسهیالت  و  مگاوات   ۹۱۶ برق  تولید 
یورویی اولین گام در این راه بود. این نیروگاه با توان 
پروژه  مدیریت  شرکت  در  داخلی  زبده  کارشناسان 
های نیروگاهی ایران )مپنا( به روش BOO )ساخت، 
تملیک و بهره برداری( با موفقیت در زمان پیش بینی 
شده 3۶ ماهه به بهره برداری رسیده و وارد شبکه 

برق سراسری)سنکرون( گردید.
برق واحدهای صنعتی منطقه  تامین   : کاملی گفت 
ولتاژ  تثبیت  و  بانک  توسعه ای  وظایف  از  بخشی 
برق منطقه مذکور از اثرات اجتماعی و درچارچوب 

مسئولیت اجتماعی بانک بوده است.
به گفته این کارشناس بانکی ، دومین گام بانک در 
برق بخش صنعت کشور  تولید  توان  افزایش  زمینه 
تأمین مالی ۲۱۰ میلیون یورویی نیروگاه مولد برق 
یزد با توان تولید ۴۸۴ مگاوات برق بود. این نیروگاه 
متخصصین  توان  با  بخار(،  ترکیبی)گاز-  سیکل 
داخلی بهره برداری و به مدار برق سراسری پیوست.

رئیس اداره نظارت بر طرح های بانک صنعت و معدن 
مالی  تأمین  در  بانک  حمایت  ادامه   : کرد  تصریح 

حداکثر  از  استفاده  با  ترکیبی  سیکل  نیروگاههای 
کارشناسان،  بین  در  امید  از  موجی  داخلی،  توان 
متخصصین و مدیران صنعت برق کشور ایجاد کرد 
مهمترین  بعنوان  را  معدن  و  بانک صنعت  بطوریکه 
حامی مالی خود در پروژه های متعدد بعدی دیدند و 
کشور عزیزمان ایران را در زمره انگشت شمار صاحبان 
نیروگاههای  ژنراتور  و  توربین  تجهیزات  تکنولوژی 

تولید برق)آلمان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا( قرار داد.
بانک  شده  مالی  تامین  طرحهای  تعدد   : افزود  وی 
سمت  به  را  داخلی  متخصصین  معدن،  و  صنعت 
از رده های  ارتقای تکنولوژی تولید بمنظور استفاده 
 F & H( ساخت  رهنمون  بیشتر  راندمان  با  باالتر 
سرمایه گذاری،  سریعتر  برگشت  بمعنی  CLASS(که 

 GREEN( زیست  و حفظ محیط  انرژی  صرفه جویی 
INDUSTRY(میباشد.

 ۴۸۴ توان  با  شوباد  نیروگاه   : داشت  بیان  کاملی 
تسهیالت ۲3۰  با  استان کرمان  در کهنوج  مگاوات 
میلیون یورو، نیروگاه سمنگان با توان ۴۹۲ مگاوات 
در سیرجان استان کرمان و تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
یورو، نیروگاههای دیگری بودند که در محرومترین 
مناطق کشور به بهره برداری رسیده و عالوه بر تأمین 
برق مورد نیاز صنایع بزرگ منطقه، استان کرمان را 
از وارد کننده برق به صادر کننده برق به استانهای 

مجاور تبدیل کردند.
خوزستان  استان  در  بهبهان  نیروگاه   : گفت  وی 
نیز با توجه به نیاز مبرم منطقه از جمله واحدهای 
مگاوات   ۴۹۲ برق،  انرژی  تأمین  به  صنعتی  بزرگ 
برق را با سرمایه گذاری ۲3۰ میلیون یورویی بانک 
تا  کرده  اضافه  سراسری  شبکه  به  معدن  و  صنعت 
سرمایه گذاری  برای  بانک  زیربنایی  نقش  بر  عالوه 
قالب  را در  بانک  اجتماعی  اشتغالزایی، مسئولیت  و 

افزایش دانش فنی نیروی کار منطقه متبلور نماید.
احداث  با  همزمان   : داشت  بیان  کاملی  امید 
برق  تامین  در  دولت  سیاستهای  فوق،  نیروگاههای 
 )CHP(کوچک مقیاس  نیروگاههای  از  استفاده  با 
کمتر،  سرمایه گذاری  محیطی،  زیست  مزیتهای  با 
از  استقالل  مصرف کنندگان،  به  آسان  دسترسی 
شبکه برق سراسری و ... از دید کارشناسان و مدیران 
مالی ۱۲ طرح)۵ طرح  تامین  با  تا  نماند  دور  بانک 
درحال تکمیل و ۷ طرح به بهره برداری رسیده جمعا 
با تولید بیش از 3۰۰ مگاوات برق و تسهیالت ۱۰۰ 

میلیون یورو( در این عرصه هم ایفای نقش نماید.
معدن  و  صنعت  بانک  ترتیب  بدین   : گفت  وی 
بانک  یک  از  فراتر  هدفمند،  و  سترگ  عظمی  در 
بانک  یک  قامت  در  و  مالی  منابع  تامین کننده 
 3۰۰۰ راهبرد،  به  متکی  پذیر  مسئولیت  توسعه ای 
مگاوات برق را به مدار برق سراسری کشور با سرمایه 

گذاری بیش از یک میلیارد یورو اضافه کرد.
و  المللی  بین  ظالمانه  تحریمهای  اما شرایط سخت 
مشکالت متعدد اجرا و بهره برداری طرحهای فوق، 
نداشته  باز  شده  آغاز  راهبردی  حرکت  از  را  بانک 
حال  در  مصوب،  نیروگاهی  طرحهای  با  بطوریکه 
قرارداد و یا در حال اجرا و تکمیلی همچون: نیروگاه 
نیروگاه  قشم،  نیروگاه  )نوشهر(،  مازندران  غرب 
زنجان،  نیروگاه  ارومیه،  نیروگاه  بخار  بخش  کاشان، 
رودشور)استان  نیروگاه  بخار  بخش  چابهار،  نیروگاه 
حیدریه  تربت  نیروگاه  و  المرد  مرکزی(،  نیروگاه 
با  برق  تولید  توان  دیگر  مگاوات   ۴۰۰۰ افزایش 
تسهیالت قریب به دو میلیارد یورو را در برنامه سه 
ساله آتی خود قرار داده است که بمعنی دستیابی به 
هدف تامین مالی اثربخش در سهم ۱۰ درصدی از 

کل تولید برق کشور در افق ۱۴۰۰ خواهد بود.

http://tnews.ir/news/39e4115401104.html
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پشتیبانی اروپا از برجام باید 
عملی باشد

رابرت مک ایر، سفیر انگلیس، در نشست فعاالن 
بخش خصوصی و سفرای خارجی چه گفت؟

سفیر انگلیس که کشورش جزو گروه مذاکره کننده 
اقتصادی  فعاالن  هم اندیشی  نشست  در  است،   ۵+۱
بخش خصوصی با نمایندگان سفارتخانه های خارجی 
شرکت  شد،  برپا  تهران  بازرگانی  اتاق  توسط  که 
کرد. او سخنرانی کوتاهی نیز ایراد کرد که متن این 

سخنان را در زیر می خوانید:
ایران  می کند.  پشتیبانی  برجام  از  انگلستان  دولت 
تا  و  دارد  را  توافق  این  مزایای  از  برخورداری  حق 
زمانی که ایران تعهدات مندرج در برجام را اجرا کند، 
ادامه  ایران  از  خود  حمایت  به  نیز  انگلستان  دولت 

خواهد داد.   
این  تاکید می کنم،  از برجام  بریتانیا  من بر حمایت 
حمایت نه تنها نسبت به برجام بلکه منافع اقتصادی 
که از این توافق ناشی شود و ایران حق برخورداری 

از آن را دارد.

اشاره کرد که پشتیبانی  نکته  این  به   دکتر ظریف 
کشورهای اروپایی از برجام نباید محدود به شعارهای 
صورت  به  باید  پشتیبانی  این  بلکه  باشد،  سیاسی 
و  کسب  و  اقتصادی  روابط  تا  شود  اعمال  عملی 
کار ها را تداوم ببخشد. برای دیپلمات ها آسان است 
دو  بین  اقتصادی  همکاری های  از  ما  بگوییم  که 
کشور استقبال  می کنیم. اما فعاالن بخش خصوصی 
عملی  اقدامات  که  مطرح  می کنند،  را  پرسش  این 
برای حمایت از کسب و کار ها چیست؟ این سئوال 
ما  همکاران  که  گویم  می  من  و  است  ای  منصفانه 
تا  هستند  تالش  حال  در  سخت  اروپا،  و  لندن  در 
راهکاری برای مقابله با تحریم های آمریکا پیدا کنند.

همکاری های دوجانبه در حوزه کسب وکار ادامه پیدا 
می کند. ما تفاهم نامه هایی را حتی بعد از خروج آمریکا 
از برجام برای ادامه همکاری امضا کرده ایم، چنانکه 
روز گذشته، یادداشت تفاهمی میان یک شرکت مهم 
انگلیسی و شرکت ایرانی به امضا رساندیم. بنابراین 

این روابط رو به گسترش است.
وظیفه ما این است که اعتماد جامعه بخش خصوصی 
در ایران و کشور خود را برقرار کنیم تا کسب و کارها 
ادامه یابد. برگزاری جلساتی مشابه آنچه اتاق تهران 
برگزار کرد برای تبادل نظر حائز اهمیت است. من 
باید  همکاری ها  که  زمینه  این  در  اتریش،  سفیر  با 
ایران هم  البته  و  باشد، هم عقیده ام  روشن و شفاف 
باید از اقداماتی که برجام را تضعیف  می کند، پرهیز 
کند. البته نگرانی هایی در مورد سرنوشت FATFوجود 
دارد. این موارد باید حل شود تا همکاری ها را به طور 

موثری پیش ببریم.
توسعه  برای  بازیگران  همه  مشارکت  به  توجه  با   
به  رو  دوجانبه،  تجاری  روابط  امیدوارم  همکاری ها، 

گسترش باشد. اتاق بازرگانی تهران

مهر خبر می دهد؛

سردرگمی بانک ها در پرداخت 
ارز مسافری/سناریوی احتمالی 

دولت

اگرچه برخی بانک ها دستور توقف پرداخت ارز 
مسافری را از اخر تیر ماه صادر کرده بودند اما 
بانک مرکزی در نامه ای، خواستار از سر گیری 
ارائه ارز مسافرتی به متقاضیان تا تصمیم گیری 

نهایی شد.

روزهای  در  مرکزی  بانک  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
های  شنیده  براساس  ها  بانک  گذشته  هفته  پایانی 
برای  مرکزی  بانک  احتمالی  تصمیم  بر  مبنی  خود 
هایی  نامه  ارسال  با  مسافری،  ارز  پرداخت  توقف 
به  مسافری  ارز  ارائه  تعلیق  خواستار  به شعب خود 

متقاضیان شدند.
اما بالفاصله با واکنش های بازار نسبت به این خبر 
ها  بانک  با  نگاری  نامه  و  تماس  با  مرکزی  بانک   ،
خواستار آن شده که بانکها تا زمان ابالغ دستورالعمل 
مربوطه که در ستاد اقتصادی دولت قرار است نهایی 
شود، پرداخت ارز مسافری را از سر بگیرند. بر این 
اساس بانک های مختلف نیز در اطالعیه هایی روند 
تخصیص ارز به مسافران را مطابق روال گذشته اعالم 

کردند.
در همین ارتباط، یک مقام مسئول در نظام بانکی از 
تدوین پیش نویس دستورالعمل اعطای ارز مسافری 
در دولت خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم 
کرد: دولت تدابیری برای اختصاص ارز مسافری در 
دو نرخ بازار ثانویه و نرخ دولتی تدارک دیده است که 
ممکن است بر اساس آن، سقف ارز مسافری با نرخ 
از هزار یوروی فعلی تقلیل یابد و به جای  دولتی،  
آن، تا یک سقف باالتری، امکان تامین ارز مسافری 

از بازار ثانویه بوجود بیاید. 
وی افزود: این مکانیزم در حال چانه زنی در دولت 
تغییر خواهد  مسافری  ارز  زودی ضوابط  به  و  است 

کرد.
مورد  در  نهایی  گیری  تصمیم  زمانی  تا  افزود:  وی 
هستند  مکلف  ها  بانک  تمام  مذکور،  دستورالعمل 
در  مرکزی  بانک  گذشته  های  دستورالعمل  مطابق 
گونه  هیچ  نباید  و  نمایند  اقدام  مسافری  ارز  تامین 

خللی در این موضوع ایجاد شود.

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56914
https://www.mehrnews.com/news/4352530/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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محمد جواد ظریف در گفت وگو با یورونیوز

اروپایی ها برای حفظ توافق، 
آماده هزینه کردن باشند

ظریف در گفت وگویی اختصاصی با »یورونیور« تاکید 
باشد  توافق  در  حاضر  طرف  تنها  نباید  ایران  کرد: 
که هزینه کرده است، باید شاهد فعالیت و تبادالت 
که  باشیم  این  باشیم.شاهد  حساب  افتتاح  و  بانکی 
شرکت های متوسط و کوچک تجاری به ایران بیایند 
و با شرکایشان در بخش خصوصی تعامل کنند. یک 
سیستم بانکی مستقل از آمریکا در بسته پیشنهادی 

اروپا گنجانده شود.
برای حضور شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در 

ایران، موانع داخلی را رفع کنیم
ظریف در گفت وگویی با »یورونیوز« تاکید کرد: ایران 
نباید تنها طرف حاضر در توافق باشد که هزینه کرده 
توافق  حفظ  به  عالقمند  واقعا  اگر  اروپایی ها  است، 

هستند برای حفظ آن آماده هزینه کردن باشند.
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، توافقی که پس 
به   ۱3۹۴ تیرماه  در  فشرده  دیپلماسی  سال  دو  از 
امضای ایران و گروه کشورهای ۱+۵ رسید، با خروج 

آمریکا از برجام وارد مرحله ای تازه شده است.
جمعه ۱۵ تیر،شهر وین میزبان وزیران امور خارجه 
کشورهای چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان به 
همراه وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی 
وزرای  مشترک  نشست  اولین  تا  بود  اروپا  اتحادیه 
آمریکا  بدون  برجام  امضاکننده  کشورهای  خارجه 

برگزار شود.
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  اعتقاد  به  که  نشستی 
محسوب  روبه جلو  سیاسی  گام  یک  ایران،  خارجه 
روش های  کنار  در  هم  اراده سیاسی  اگر  و  می شود 
باشد،  داده شد، وجود داشته  پیشنهاد  عملیاتی که 

می توان کارها را بدون هیچ مشکلی پیش برد.
 وزیر امور خارجه کشورمان ۱۴ روز پس از آن انتشار 
بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام، در گفت و 
گو یی با یورونیوز که مشروح آن روز جمعه منتشر 
شده است، در رابطه با میزان رضایت ایران از بسته 
کردیم  دریافت  بسته ای  ما  گفت:  اروپا  پیشنهادی 
با  همکاری  حال  در  اکنون  نبود.  رضایت بخش  که 
مشغول صحبت  ما  که  حالی  در  اروپایی ها هستیم. 
آزمودن  برای  است.  جریان  در  همکاری ها  هستیم، 
از  داده ایم.  فرصتی  اروپا  به  توافق[  ]حفظ  امکان 
شاهد  ما  بوده ایم.  سیاسی  تعهد  شاهد  اروپا،  سوی 
اینها  اما  است.  شده  ارائه  که  بوده ایم  فنی  اقدامات 
کافی نیست. دو چارچوب زمانی مشخص وجود دارد. 
تحریم های  از  دسته  اولین  زمانی  چارچوب  اولی، 
آمریکاست که در ماه اوت اجرا می شود و چارچوب 
زمانی دیگر، دومین دسته از تحریم های آمریکاست 
که در ماه نوامبر اجرا می شود و ما خواهیم دید که 
اروپا چطور با آن دست و پنجه نرم می کند و کامال 
برنامه  مشخصی  و  داد  پاسخ خواهیم  آن،  با  مطابق 

برای آن داریم.
نوع  به چه  ایران  که  این سوال  به  پاسخ  در  ظریف 
تضمین هایی از سوی اتحادیه اروپا نیاز دارد؟ تصریح 
کرد: شاهد هستیم که برخی از شرکت های اروپایی 
تحت فشار آمریکا و تحت فشار جو روانی که آمریکا 
ایران  از  به خروج  بیاورد، شروع  بوجود  کرده  سعی 
کنند،  مقابله  مسئله  این  با  باید  اروپایی ها  کرده اند. 
البته اگر آنها واقعا عالقمند به حفظ توافق هستند. 
اگر واقعا شرکای اروپایی ما چنین اعتقادی دارند و 
آن  حفظ  برای  باید  هستند  موضوعی  چنین  دنبال 
طرف  تنها  نباید  ایران  باشند.  کردن  هزینه  آماده 
حاضر در توافق باشد که هزینه کرده است، ما باید 

حساب  افتتاح  و  بانکی  تبادالت  و  فعالیت  شاهد 
باشیم. باید شاهد این باشیم که شرکت های متوسط 
و کوچک تجاری به ایران بیایند و با شرکایشان در 

بخش خصوصی تعامل کنند و موارد مشابه دیگر.
وزیر امور خارجه  ادامه داد: اگر آنها بر این باورند که 
در حقیقت می توانند نظام جهانی جدید را بپذیرند در 
آن یک کشور تصمیم نهایی را می گیرد و دیگران از 
آن پیروی کنند و گاهی، احساس می کنید که حتی 
گروهی  یا  یک شخص  بلکه  نیست،  هم  کشور  یک 
منافع  براساس  را  تصمیم ها  که  هستند  اشخاص  از 
شخصی خود یا برای منافع شخصی خود می گیرند 
و از همه انتظار پیروی دارند. اکنون بخصوص بعد از 
دیدار رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین، 
رئیس  که  می شود  مشاهده  آمریکا  در  نگرانی هایی 
دنبال  را  آمریکا  ملی  منافع  لزوما  ترامپ  جمهور 

نمی کند.
وی افزود: حتی اگر به دنبال منافع ملی آمریکا می بود، 
آیا مردم اروپا می پذیرفتند که منافع ملی آمریکا بر 
روند تصمیم گیری در اقتصاد جهانی چیرگی داشته 
آنها  آیا  بپذیرند؟  را  این  حاضرند  آنها  آیا  باشد؟ 
سوالی  این  دارند؟  را  این  مقابل  ایستادن  آمادگی 
بپرسند؛  خود  از  باید  اروپایی  شرکت های  که  است 
سوالی که دولت های اروپایی نیز باید از خود بپرسند. 
وانگهی راه های گوناگونی برای همکاری وجود دارد. 
ندارند.  آمریکایی  اروپایی سهامدار  همه شرکت های 
نه  که  دارد  وجود  بسیاری  اروپایی  شرکت های 
در  و حضوری  تعلق  نه  و  دارند  آمریکا  با  معامله ای 

آن کشور.
دادن نفت در برابر کاال به روسیه را در دستور کار 

نداریم
 ظریف در پاسخ به سوالی مبنی بر توافق احتمالی 

میان روسیه و آمریکا پس از نشست هلسینکی میان 
ترامپ و پوتین در رابطه با سوریه نیز گفت: ایران و 
روسیه به مردم سوریه کمک کرده اند و ما این کار را 
تا زمانی که ضروری باشد ادامه می دهیم اما در پایان، 
این سوری ها هستند که تصمیم می گیرند. ما روابط 
با روسیه و دولت سوریه داریم و  و همکاری خوبی 
اینجا کامال  ادامه می دهیم. هدف ما در  این کار  به 
مشخص است هدفی که هدف فدراسیون روسیه هم 
هست. هدف، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است. 
اعتباری  می خواهد  ترامپ  جمهور  رئیس  اگر  امروز 
به نام خود ثبت کند باید آن را در حمایت از داعش 
جستجو کند، کاری که آمریکا و متحدانش در تمام 
این مدت انجام می داده اند. این واقعیت که تسلیحات 
سازمان های  دیگر  و  داعش  دستان  در  آمریکایی 
افراط گرا کشف شده، توسط منابع غربی مستند شده 

است.
نظرات  اظهار  و  ها  گزارش  برخی  با  رابطه  در  او 
و  ایران  میان  کاال  با  نفت  تبادل  احتمال  بر  مبنی 
روسیه تاکید کرد: این ها بخشی از بسته بزرگتری از 
همکاری ایران و روسیه است که شامل فعالیت های 
بسیار و سرمایه گذاری توسط روسیه در بخش انرژی 
ایران، مشارکت این کشور در فعالیت های زیرساختی 
ایران و تعامل بین دو طرف در حوزه تجارت و نفت 
با  ما  که  است  بزرگی  همکاری  بسته  این  می شود. 
باور نیستم که بخشی  این  بر  اما من  روسیه داریم. 
از آن بسته، فروش یا دادن نفت به روسیه و دریافت 
بزرگتری  بسیار  بسته  این  است.  آن  قبال  در  کاال 
است و شامل موارد دیگری می شود؛ از جمله امکان 
و  روسیه  و  ایران  بین  انرژی  حوزه  در  همکاری 

همچنین امکان اینکه ایران پول نقد دریافت کند.
اتاق بازرگانی ایران

http://otaghiranonline.ir/news/14430
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پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می دهد

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ 
دولتی؛ آری یا نه؟

با تک نرخی شدن ارز، دولت متعهد شد تمامی 
تقاضاهای قانونی برای ارز را با نرخ مصوب تأمین 

کند. در این وضعیت قواعدی برای تخصیص ارز 
مسافرتی به مسافران ایرانی عازم به خارج تدوین 
شد که البته پیامدهایی را نیز به دنبال داشت که 
بحث هایی را در این زمینه به وجود آورد و احتمال 

منتفی شدن این تخصیص را افزایش داد.
تمامی  شد  متعهد  دولت  ارز،  شدن  تک نرخی  با 
تأمین  مصوب  نرخ  با  را  ارز  برای  قانونی  تقاضاهای 
ارز  تخصیص  برای  قواعدی  وضعیت  این  در  کند. 
تدوین  خارج  به  عازم  ایرانی  مسافران  به  مسافرتی 
که  داشت  دنبال  به  نیز  را  پیامدهایی  البته  که  شد 
بحث هایی را در این زمینه به وجود آورد و احتمال 

منتفی شدن این تخصیص را افزایش داد.
فروردین ماه   ۲۱ در  دولت  اقتصادی  هیات  وقتی 
سال جاری رأی به یکسان سازی نرخ ارز داد و بانک 
مرکزی را موظف کرد نرخ تمامی ارزها را برمبنای 
دالر ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و اعالم کند، دولت تعهد 
همین  با  را  ارز  برای  قانونی  تقاضاهای  تمامی  داد 
و  کرده  تأمین  نیما  سامانه  طریق  از  و  مصوب  نرخ 

تخصیص دهد.
در این وضعیت، تأمین ارز مسافرتی که با غیرقانونی 
به  آزاد، عماًل  بازار  در  ارز  اعالم شدن خریدوفروش 
بود  شده  تبدیل  آن  متقاضیان  برای  مهمی  چالش 
اساس  بر  و  گرفت  قرار  دولت  کار  دستور  در  نیز 
دستورالعمل بانک مرکزی قرار شد هر ایرانی ساالنه 
برای یک سفر خارجی ۵۰۰ تا هزار یورو، با توجه به 

دور یا نزدیک بودن مقصد، ارز دولتی، بگیرد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تأمین و پرداخت 
مسافران  برای  اسکناس  به صورت  مسافرتی  ارز 
جمهوری  ارمنستان،  کشورهای  مقصد  به  هوایی 
لیتوانی،  لتونی،  استونی،  بالروس،  آذربایجان، 
گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، 

تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، 
عمان،  پاکستان،  کویت،  قطر،  بحرین،  افغانستان، 
امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ ۵۰۰ یورو یا 
معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای 
سایر کشورها به جز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل 
عتبات  زائران  موردنیاز  ارز  و  ارزهاست  سایر  به  آن 
عالیات به دینار و به میزان ۲۵۰ هزار دینار عراقی 

تعیین شده است.
ارز  اما به واسطه تفاوت شدید میان قیمت  ادامه  در 
بازار غیررسمی، وضعیتی به  دولتی و قیمت آن در 
از سفرهای  بسیاری  تمام شده  آمد که هزینه  وجود 
ایرانیان را به صفر می رساند. بر این اساس  خارجی 
هزینه های  که  شرایطی  در  می توانست  فرد  یک 
مربوط به تور مسافرتی و خرید بلیت هواپیما را ریال 
پرداخت می کند، با پرداخت حدود ۵ میلیون تومان 
هزار یورو به قیمت رسمی بگیرد، نیمی از آن را برای 
سفر هزینه کند و ۵۰۰ یوروی باقی مانده را به نرخ 

بازار آزاد بفروشد و حدود ۵ میلیون تومان بگیرد.
این موضوع شرایط را به نحوی تغییر داد که برخی 
به  اقدام  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  از 
تبلیغات سفر خارجی رایگان کردند مشروط بر اینکه 

مسافر کل ارز دریافتی از دولت را به آنها بدهد.
زمان  از  که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمارهای 
معادل  مجموعاً  تیرماه،   ۲3 تا  ارز  شدن  تک نرخی 
ایرانی  مسافران  به  مسافرتی  ارز  دالر  میلیون   3۱۲
بهای  یافته است که  از کشور تخصیص  عازم خارج 
بالغ بر ۱3۴۰ میلیارد  آن برمبنای نرخ گذاری دولت 
تومان و برمبنای ارز غیررسمی حدود ۲۵۰۰میلیارد 
تومان برآورد می شود و حدود ۱۱۶۰میلیارد تومان 

به دولت ضرر می رساند.
البته روی دیگر ماجرا این است که دولت خریدوفروش 

ارز در بازار آزاد را غیرقانونی و قاچاق اعالم کرده و 
جلوگیری از تخصیص ارز مسافرتی عماًل به معنای 

تعطیل کردن سفرهای خارجی است.
باشد  داشته  قصد  دولت  چنانچه  شرایط،  این  در 
قطع  را  خارجی  مسافران  به  دولتی  ارز  تخصیص 
از طریق  نیاز  این  تأمین  برای  باید سازوکاری  کند، 
بازار ثانویه و صرافی ها ایجاد کند تا هم نیاز مسافران 
خارجی تأمین شود و هم از توزیع رانت در قالب ارز 

ارزان دولتی به سفرهای خارجی جلوگیری شود.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
است: کسی که  ایرنا گفته  به  دراین باره  تهران  اتاق 
به  را  خود  موردنیاز  ارز  باید  دارد،  مسافرت  قصد 
قیمت بازار تعیین کند اما مشکل اینجاست که اکنون 
شرایطی در خریدوفروش ارز وجود دارد که مسافران 
نمی توانند ارز موردنیاز خود را خارج از سامانه نیما، 

به صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند.
اختصاص  برای  توجیهی  اینکه  بر  او،  عقیده  به 
باید  و  ندارد،  وجود  مسافران  به  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 

سازوکاری برای تأمین ارز مسافران تعریف شود.
نکته قابل توجه این است که اگر دولت تخصیص ارز 
برای حفظ  باید  کند،  منتفی  را  مسافران  به  دولتی 
به  دولتی  ارز  تخصیص  خود،  اجتماعی  سرمایه 
واردکنندگان غیر شفاف و توزیع رانت از این طریق 
در سه  انجام شده  تخصیص های  و  سازد  متوقف  را 
موارد  و  کرده  کاماًل شفاف سازی  نیز  را  ماه گذشته 
این صورت،  غیر  در  کند  پیگیری  قاطعانه  را  تخلف 
در شرایطی که جامعه از سرنوشت تخصیص بیش از 
۱۰ میلیارد دالر ارز دولتی به واردات بی خبر باشد، 
یقینا در برابر قطع ارز مسافرتی جبهه خواهد گرفت 
و حتی کسانی که هرگز متقاضی این ارز نبوده اند نیز 

به انتقاد از اقدام دولت خواهند پرداخت.

http://otaghiranonline.ir/news/14440
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11یادداشت مدیریتی

Alice Boyes :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

منبع: HBR : آیا تا به حال شده است که در پایان 
یک روز کاری احساس کنید که ضرب االجل ها را 
پشت سر گذاشته اید اما آنچه که اساسا مهم بوده 
است را انجام نداده اید؟ در مجموعه ای از مطالعاتی 
که اخیرا در مجله Consumer Research منتشر شده 
است، افراد معموال انجام وظایفی را انتخاب کردند 
که ضرب االجل های بسیار کوتاهی داشتند؛ این امر 
حتی در مواردی که وظایفی با ضرب االجل زمانی 
بیشتر، آسان تر بودند و پاداش بیشتری داشتند 
نیز صادق بود. مقاله »اثر فوریت« بیان کرده است 
که افراد در زندگی روزمره، اغلب با انتخاب هایی 
بین وظایف سطوح مختلف »فوریت« و »اهمیت« 

رو به رو هستند.
وظایف  انجام  به  خودم  کردن  وادار  برای  اخیرا  من 
استفاده  پسورد  مدیریت  سیستم  یک  از  نصب  مهم 

کردم، کاری که سال ها بود آن را عقب می انداختم.
یادگیری  منحنی  یک  اغلب  مهم،  اما  ناآشنا  وظایف 
و  روند  به  یادگیری  منحنی   :learning curve( دارند 
فرد در یک شغل می گویند(  کارآموزی یک  سرعت 
وظایف  برای  زمان  مقدار  چه  می دهد  نشان  که 
این  غیرقابل پیش بینی صرف خواهند کرد. کار روی 
وظایف اغلب بیش از احساس کارآیی، احساس عدم 
آمادگی ایجاد می کند که عامل مهم دیگر در چرایی 

استراتژی هایی برای مدیریت زمان

چگونه فهرست » بایدهای ذهنی« 
را اولویت بندی کنیم؟)قسمت دوم(

»پاک  استراتژی  است.  افراد  توسط  آنها  انجام  عدم 
کردن سطوح« حتی زمانی که به نظر افراطی می آید، 

می تواند در این موارد مثمرثمر باشد.
به این ترتیب شما  انجام مراقبت های شخصی را به 
تعویق نمی اندازید؛ یک بازه زمانی را یک بار در ماه 
امتحان کنید؛ بازه ای که برای کارهای شخصی طی 
ساعات کاری در دسترس باشد. این کار می تواند به 
به  مربوط  وظایف  که   بدهد  را  اطمینان  این  شما 
بررسی های سالمتی خود را انجام دهید و مشکالت 
این  اکثر ماه ها  را خیلی زود متوجه شوید.  پزشکی 
بازه زمانی بدون استفاده خواهد ماند، اما آن را برای 

زمان نیاز نگه دارید.
تاثیرگذارترین المان های وظایف مهم را جدا کنید

دارند.  تدریجی  پیشرفت  به  نیاز  اغلب  مهم  وظایف 
به مثال سیستم مدیریت پسورد برمی گردیم؛ هدف 
منحصربه فرد  و  جدید  پسوردهای  ایجاد  من  اولیه 
برای همه اکانت های آنالینم بود؛ اما این کار مطلقا 
ضروری نیست و شروع این کار برای ۱۰ تا ۲۰ اکانت 

ارزشمند من منطقی تر است.
اگر طبق عادت، به دنبال اهداف بلندپروازانه باشید، 
در نهایت آنها را به بعد موکول خواهید کرد. سعی 
کنید زمانی که یک هدف را برمی گزینید، یک نسخه 

کوچک تر از آن هدف را نیز در نظر داشته باشید.
کنار  ذهنی  نظر  از  را  کوچکتر  ورژن  و  اصلی  ورژن 
یکدیگر قرار دهید و از خودتان بپرسید که کدام یک 

هدف بهتر )و واقع گرایانه تری( است. اگر وظیفه شما 
هنوز ترسناک به نظر می رسد، آن را آنقدر کوچک 

کنید که »شدنی« به نظر برسد.
ممکن است به هدفی برسید که یک چهارم یا یک 
اما  ابتدا مالحظه کردید  اندازه ای است که در  دهم 
دست یافتنی تر است و وقتی شروع کردید، می توانید 

آن را ادامه دهید.
حس اضطراب را پیش بینی و مدیریت کنید

بسیاری از وظایف مهم، شامل تفکر در مورد چیزهایی 
می شود که ممکن است اشتباه پیش برود؛ مسائلی 
به عنوان  هستند.  اضطراب  و  نگرانی  سبب ساز  که 
برنامه ریزی  توده در بدن،  بررسی ماهانه یک  مثال: 
سیاست های  خواندن  کسب وکارتان،  برای  پیاپی 

بیمه ای تان، یا ایجاد برنامه مدیریت بحران.
حتی وقتی وظایف تان شامل تفکر و تامل در مورد 
اتفاقات بد نمی شود، آنهایی که پتانسیل نتایج بزرگ 
و  اضطراب  شامل  معمول  به طور  دارند  را  آینده  در 
مهم  وظایف  از  عمومی  مثال های  می شوند.  نگرانی 
موارد  شامل  نگرانی  برانگیزنده  بالقوه  به طور  اما 
انجام  جدید،  دوستی های  گسترش  هستند:  زیر 
آنچه  درخواست  اول،  بار  برای  چالش برانگیز  کاری 
و  مواجهه  ناشیانه،  مکالمات  داشتن  می خواهید، 
بزرگ  وظایف  کردن  کوچک  و  اشتباهات  تصحیح 
مداوم  تغییر  تحمل  به  نیاز  آنها  در  که  چندماهه  و 

اعتماد به نفس تان و شک در سراسر پروژه دارید.
داشتن  به  نیاز  مهم  مسائل  روی  کار  کلی،  به طور 
مهارت های خوب برای تحمل احساسات ناخوشایند 
دارد. یک مثال مشخص در این زمینه بیان می کنم: 
هستند،  من  از  بهتر  که  نویسندگانی  کار  مطالعه 
اما حسادت  برای بهبود مهارت های من مفید است 
تشخیص  می کند.  تحریک  را  اجتماعی۲  مقایسه  و 

را  تجربه  یک  که  احساسات  نوع  این  طبقه بندی  و 
گام  یک  می سازند،  چالش برانگیز  احساسی  نظر  از 

ابتدایی اما موثر برای کاهش این احساسات است.
اگر شما مهارت های درجه یک برای مدیریت افکار 
و احساس خود داشته باشید، بهتر خواهید توانست 
دایره  از  رفتن  بیرون  که  کنید  دنبال  را  اهدافی 

آسایش روانی را شامل می شوند.
 زمان کمتری روی وظایف غیرمهم صرف کنید

وظایف غیرمهم معموال تمایل دارند تا زمان بیشتری 
مثال،  به عنوان  اشغال کنند.  باید  آنچه  به  نسبت  را 
تا گزارش  باشید  ممکن است پشت میزتان نشسته 
آنکه  از  پیش  اما  کنید،  غلط گیری  را  کارمند  یک 
بفهمید یک ساعت را صرف بازنویسی کل آن کرده اید. 
در آینده، ممکن است تصمیم بگیرید تا خودتان را 
محدود کنید تا سه نظر از مهم ترین نظرات خود را 
قابل پذیرش است  اساسا  از کار که  روی هر قسمت 
ارائه دهید یا به خودتان یک محدودیت زمانی بدهید 
که چقدر روی ارائه یادداشت ها وقت صرف خواهید 
تصمیمات  اخذ  برای  استراتژی هایی  داشتن  کرد. 
مجبورید  وقتی  باشد.  راهگشا  می تواند  نیز  سریع تر 
به جای یک  بهتر است  بگیرید،  یک تصمیم عاجل 
یک  می برد،  بیشتری  زمان  که  بی نقص  تصمیم 

تصمیم فوری در زمانی کوتاه بگیرید.
تعداد وظایف فوری اما غیرمهم را کاهش دهید

در زندگی مدرن، ممکن است خیلی راحت به دلیل 
درگیری زیاد با کارهای جزئی، فرصت برای کارهای 
که  سناریوهایی  باشید.  نداشته  اساسی  و  پایه ای 
بیشتر می خواهید از آنها اجتناب کنید این است که 
یا  کنید  رسیدگی  بارها  و  بارها  مشابه  مشکالت  به 

دستور العمل های مشابه را مکررا ارائه دهید.
اداهه دارد...
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آیین سنتی »نورگون«

آمل(  کیلومتری   ۷۰( در  »نوا«  روستای  مردم 
و  ضحاک  شکست  از  بعد  فریدون  که  معتقدند 
کوه  در  غاری  در  را  او  می بایستی  آنجائیکه  از 
به  دماوند  قله  به سمت  بکشد  زنجیر  به  دماوند 
راه افتاد اما طرفداران ضحاک نیز در تالش برای 
فریدون  لشکریان  به  بارها  و  بودند  او  رهانیدن 
شبیخون زدند و او ضمن شکست آنان به سمت 
که  نوا  روستای  به  که  زمانی  تا  می رفت  قله 
درست مقابل قله دماوند بوده رسید. بعد از چند 
و  فریدون  رفع خستگی  و  استراحت  روز  و  شب 
قله  روانه  ماردوش  همراه ضحاک  به  لشکریانش 
به  از  بعد  که  می گذارند  قرار  و  می شوند  دماوند 
روشن  آتش  کوه  دامنه  در  کشیدن ضحاک  بند 
خواهند کرد تا همگان بدانند که کار ضحاک به 
پایان رسیده است. مردم روستا به بلندترین نقطه 
روستا به قالپیش )جلوی قلعه( رفته و چشم به 
دماوند دوخته بودند، اوایل شب ناگهان نور آتش 
از دامنه دماوند درخشید و مردم نوا نیز در پاسخ 
آن آتش گون ها را بر سر طنابی بسته و پس از 
به گردش درآوردند  باالی سر  را  آتش زدن، آن 
تا پاسخ دلگرم کننده ای باشد برای یاران فریدون، 
جوانان به رقص و پایکوبی مشغول شدند و نقل 
و شیرینی پخش کردند؛ و از آن زمان به بعد این 
سال  هر  و  شد  تبدیل  بزرگ  جشنی  به  مراسم 
در همان محل قالپیش همه گرد هم می آیند و 
جشن می گیرند و گون های خشک را آتش زده و 

به دور سر می چرخانند
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