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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جلسه مشترک کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا و 
شرکت های برق منطقه ای بیست و ششم فروردین ماه سال جاری 

در دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر برگزار شد.
و  اتوماسیون  کمیته  رئیسه  هیات  نمایندگان  حضور  با  که  جلسه  این  در 
مخابرات سندیکای برق ایران، مدیران بخش اتوماسیون شرکتهای برق منطقه 
ای و مدیران و کارشناسان دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر برگزار شد، 
اتوماسیون پست بحث  درباره آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز سیستم های 

و تبادل نظر شد. 
در ابتدای جلسه نظرات مدیران و متخصصین شرکت های برق منطقه ای درباره 
پیش نویس آیین نامه ارائه شده از سوی سندیکای برق، مطرح شد و یکی از 
انجام  فعالیت های  بیان سابقه موضوع،  به  توانیر  فنی  دفتر  ارشد  کارشناسان 

شده در این خصوص و هدف از تشکیل جلسه پرداخت. 
در ادامه جلسه رئیس کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا ضمن تشریح سه 
راهکار اصلی حل مشکالت مبتال به اجرا و بهره برداری سیستم های اتوماسیون 
پست های فشار قوی شامل نبود مشخصات فنی و روش اجرایی، فقدان آیین نامه 
شرکت های فعال در این حوزه و نقص در رویه های آموزش پایه و تخصصی و 

فعالیت های انجام شده از سوی سندیکای برق جهت حل تدریجی چالش های 
فوق، اصول و مبانی تدوین آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز را تشریح کرد.

                                              ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ در جلسه مشترک کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا و شرکت های برق منطقه ای؛

نسخه اولیه آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز سیستم های اتوماسیون پست تصویب شد

چند نکته قابل تامل ارزی

دنیای اقتصاد/ دکتر محمدمهدی بهکیش

طبیعی است نیازهای ارزی که توسط دولت پوشش 
شکل  را  غیر رسمی  بازار  سرعت  به  نمی کنند  پیدا 
می دهند و از آنجا که ریسک آن بازار زیاد خواهد بود، 
افزایش می یابد و مهم تر  ارز به همان شدت  قیمت 
آنکه معموال قیمت کاالها در بازار بیشتر تحت تاثیر 
قیمت آزاد ارز قرار می گیرد. اگر قیمت ارز را همین 
امروز براساس قیمت سکه محاسبه کنیم، قیمت در 
حدود ۵۵۰۰ تومان برای هر دالر برآورد می شود. بازار 
تجارت چمدانی، نیازهای خانواده های ایرانی خارج از 
کشور که مثال درآمد حاصل از اجاره منزلشان را برای 
مخارج روزانه به کشور محل سکونت منتقل می کنند 
یا هزینه مسافرت های تجاری، کارشناسی، گردشگری 
و ده ها نیاز دیگر قابل توقف نیستند و آنقدر تنوع دارند 
که دولت نمی تواند همه آنها را پوشش دهد. اگر دولت 
برای  ارز  فروش  و  برای خرید  راهی  هرچه سریع تر 
تامین این گونه نیازها ایجاد نکند، بازار غیر رسمی 
کار خود را خواهد کرد و نقل و انتقال ارز، ازجمله 
دالر با قیمت باالتری صورت خواهد گرفت یا بحران 
اقتصادی/ سیاسی جدیدی را به وجود خواهد آورد.           

                                               ادامه در صفحه 3/  



 

های  رسانه  در  آگهی  درج  تعرفه 
سندیکای صنعت برق در سال 1397

نشریه ستبران به عنوان نشریه رسمی سندیکا 
و یکی از مهمترین رسانه های صنعت برق اکنون 
بین  در  ویژه ای  جایگاه  به  112شماره  انتشار  با 
و  برق  صنعت  اندرکاران  دست  و  کارفرمایان 
انرژی دست یافته و هر شماره آن با تیراژ 2500 
تمامی  و  سندیکا  عضو  شرکت های  برای  جلد، 
مدیران ارشد صنعت برق و انرژی کشور ارسال 

می گردد. صفحه 4 

و  مصرف  مدیریت  به  برق  و  آب 
صرفه جویی نیاز جدی دارد

این که مردم و مسئولین  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
جدی  باید  را  جویی  صرفه  و  مصرف  مدیریت 
بگیرند تصریح کرد: هر چه در مصرف آب و برق 
با  تابستان  در  کنیم  مصرف  تر  صحیح  و  کمتر 

مشکالت کمتری مواجه هستیم. صفحه 4 

تغییر  لزوم  برق/  مصرف  روزانه  پایش 
ساعت کار در تابستان

معاون شرکت توانیر گفت: سامانه ای جدید برای 
پایش و مانیتورینگ روزانه برنامه های پاسخگوی 
بار تعریف شده که به وسیله آن میزان مصرف 
برق کشور را نسبت به روز قبل و سال گذشته 

مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. صفحه 4
 

تولید  مدار  از  زاینده رود  سد  نیروگاه   
برق خارج است/ کاهش تولید در نیروگاه 

برق آبی کوهرنگ
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم 
شرایط تاریخی سد زاینده رود گفت: نیروگاه سد 
زاینده رود به علت کاهش شدید تراز آب از دی 
داده  دست  از  را  تولید  امکان  گذشته  سال  ماه 

است. صفحه ۵

 اخبار اقتصادی 

IMF اقتصاد ایران از نگاه 
گزارش  در   )IMF( پول  بین المللی  صندوق 
جهان،  اقتصاد  چشم انداز  از  خود  جدید 
پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان، منطقه 

و ایران را منتشر کرد. صفحه ۵

یورو جایگزین  با تصمیم هیأت دولت،   
دالر در تکالیف ارزی شد

خود  چهارشنبه  روز  جلسه  در  وزیران  هیأت 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  ریاست  به 
وزارتخانه  کلیه  جمهور،  رئیس  روحانی  حسن 
موظف  را  دولتی  های  و شرکت  ها  ها، سازمان 
کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری 
خود  مالی  داده های  و  اطالعات  آمار،  انتشار  و 

مورد استفاده قرار دهند. صفحه 7

 پیش فروش یک ماهه سکه فعال متوقف 
شد/سامانه از دسترس خارج است

بازار سکه  در  نرخ ها  کنترل  برای  دولت  اگرچه   
مقاطع  در  سکه  فروش  پیش  به  تصمیم  طال،  و 
مختلف کرده است، اما اکنون پیش فروش سکه 

یکماهه متوقف شده است. صفحه 7

جزئیات حقوق و مزایا و حق اوالد کارگران 
در سال 97

مزد  حداقل  درصدی   19.5 افزایش  بخشنامه 
کارگران در سال 1397 که 22 فروردین ماه امسال 
سرانجام  گذشت،  کار  عالی  شورای  تصویب  از 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  امضای  با 

بنگاه های سراسر کشور ابالغ شد.صفحه 7

 توافق فروش نفت ایران به روسیه برای 5 
سال دیگر تمدید می شود

ممکن  روسیه  و  ایران  گفت،  روسیه  انرژی  وزیر 
است توافق دوجانبه در زمینه عرضه نفت را پس 
از اتمام مدت آن در پایان سال جاری برای مدت 
با  تهران  بورس  کنند.مدیرعامل  تمدید  سال   5
بورسی  شرکت های  رتبه بندی  لزوم  به  اشاره 
بین المللی  رتبه بندی  شرکت های  توسط  ایران 
تامین  هزینه  کاهش  برای  شرکت ها  می گوید 
مالی خود باید صورت های مالی خود را به روش 

IFRS تنظیم کنند. صفحه 8

شفاف سازی  نیازمند  خصوصی  بخش 
سیاست های ارزی دولت است

نشست مشترک کمیسیون های »صنعت و معدن«، 
»بازار پول و سرمایه« و »تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات« اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی 

سیاست های ارزی دولت برگزار شد. صفحه 8

 گرانی ارز در ایران دلیل بنیادین اقتصادی 
ندارد

پایگاه خبری فوربز طی گزارشی نوشت: عوامل 
اقتصادی موجب  بنیادین  ژئوپلتیک و نه عوامل 
کاهش ارزش ریال در ایران شده است. صفحه 11

 سکه طرح جدید 13 هزار تومان گران شد
بازار آزاد تهران، سکه طرح  در جریان معامالت 
جدید 13 هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک 

میلیون و ۸15 هزار تومان رسید. صفحه11 

 اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1/

ا در ادامه مهنـدس میرشاهی ضمن ارائه مطالبی در 
آیین نامه  شاخص های  و  جزئیات  بخش ها،  خصوص 
به  این حوزه،  بین المللی در  و تجارب و شاخص های 
ارائه  نظرات  نقطه  خصوص  در  پاسخگویی  و  بررسی 
پرداخت.  برق  شرکت های  نمایندگان  سوی  از  شده 
این روند به شکل سازنده به بحث و تبادل نظر بین 
همه شرکت کنندگان تبدیل و باعث طرح نقطه نظرات 

و شاخص های مهمی در این خصوص شد. 
در پایان و براساس مباحث مطرح شده، شاخص ها و 
به  آیین  ابالغ  و  لزوم تدوین  و  اولیه  چارچوب نسخه 
تصویب رسید و مقرر شد کمیته اتوماسیون و مخابرات 
سندیکا نسخه بازنگری شده را با لحاظ نمودن موارد 

زیر به توانیر ارائه کند: 
1. نگارش متن هر چه بیشتر حالت آیین نامه به خود 

بگیرد.
۲. شرح وظایف و مسئولیت های شرکت های یکپارچه 

ساز با شرح و بسط بیشتری ارائه شود.
3. مالحظات الزم جهت پیشگیری از ایجاد انحصار در 

آیین نامه لحاظ شود.
شرکت های  عملکرد  کار  و  ساز  و  مالحظات   .4
یکپارچه ساز در زمان طرح و احداث پست و در زمان 

بهره برداری بصورت مجزا تشریح گردد.
شرکت های  صالحیت  و  هویت  احراز  ساختار   .۵
یکپارچه ساز و تشخیص ارتباط و پشتیبانی فنی الزم با 

سازنده تجهیزات بررسی و برنامه ریزی گردد.
آموزشی  دوره های  ارائه  بررسی الزم جهت  همچنین 
این حوزه در قالب دوره های آموزشی سندیکا و نیز 
ایجاد بانک اطالعات پروژه های اتوماسیون پست شبکه 
برق کشور از دیگر پیشنهادات و تصمیمات این جلسه 

بود.

چند نکته قابل تامل ارزی

ادامه از صفحه 1/ 

به نظر می رسد صاحبان منافعی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، در شرایط 
موجود دوران طالیی برای فعالیت پیدا می کنند و اگر این امر محقق شود سیاست های 

دولت به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
1-دولت در چند روز گذشته تصمیماتی در زمینه ارز گرفته که براساس اطالعاتی که 
مطرح شده،  توجیه آنها ساده به نظر نمی رسد. با مرور سریعی در تاریخ اقتصادی چند دهه 
گذشته اعم از قبل یا بعد از انقالب نمی توان مورد موفقیت آمیزی یافت که دولت بتواند 

توزیع ارز را به صورت کامل در دست گیرد.
۲- سیاست های ارزی دولت نشان از این دارد که دولت بیشتر با اتکا بر مشکالت سیاسی 
نداشته اند.  این گونه تصمیم ها دخالت جدی  اقتصاد دانان در  و  تصمیم گیری کرده است 
درست است که اقتصاددانان برجسته ای در دولت داریم؛ ولی از نوع تصمیمات این گونه 
استنباط می شود که یا کامال در تصمیم گیری های دولت دخالت نداشته اند یا آنکه  حرفه 
کارشناسی اقتصادی خود را تحت تاثیر فضای سیاسی به فراموشی سپرده اند. بنابراین وظیفه 
کارشناسان خارج از دولت در این شرایط بسیار مهم جلوه می کند. کارشناسان اقتصادی 
باید به وظیفه حرفه ای خود اتکا و منطق اقتصادی را تشریح کنند و از این بابت به وظیفه 
حرفه ای خود عمل کنند تا وجوه اقتصادی تصمیمات اخیر روشن تر شود. البته باید توجه 
داشت که اوال منظور از کارشناس آنانی هستند که تعهد حرفه ای خود را به سیاست بازی 
واگذار نکرده اند، به دنبال منافع شخصی نیستند و با تکیه بر تعهد حرفه اقتصادی و اتکا 
به تئوری های اقتصادی و ارقام و اعداد و تجربه ها سخن می گویند و در ثانی نباید از اینکه 

دولت به این گونه هشدارها احتماال بی اعتنا می ماند دلسرد شد.
که  شرایطی  در  معموال  دارد.  قابل توجهی  اهمیت  بین  این  در  مطبوعات  وظیفه   -3
دولت تصمیمات سیاسی از نوع سیاست های ارزی موجود می گیرد، از مطبوعات انتظار 
پشتیبانی دارد؛ بنابراین حیطه فعالیت مطبوعات به خصوص مطبوعات تخصصی اقتصادی 
محدودیت های جدی پیدا می کند. تصور من آن است که پشتیبانی واقعی از دولت آن 
است که مطبوعات واقعیت های حرفه ای را مطرح کنند و با استناد به استدالل های علمی 
و نقل تجربیات گذشته و دیگر کشورها به دولت یاری رسانند تا نکاتی که به خاطر عجله 
در تصمیم گیری دیده نشده، مورد توجه قرار گیرد و در جامعه مطرح شود شاید بتواند 
به  کنند  سعی  است  بهتر  تخصصی  مطبوعات  شود.  جلوگیری  گسترده تر  زیان های  از 

لفاظی های سیاسی و غیرحرفه ای که معموال در چنین دورانی رشد می کند درگیر نشوند 
تا بتوانند وظیفه خود را به  درستی انجام دهند.

4- آخرین نکته آنکه امکان دارد این گونه تصمیم ها به سیاست گذار تحمیل شده باشد. اگر 
این فرض را قدری جدی بگیریم وظیفه کارشناسان و مطبوعات بسیار سنگین  تر می شود؛ 
زیرا سیاست گذار برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی یا جلوگیری از تصمیمات نامناسب 
نیاز به پشتیبان دارد. اگر دولت مشکل خود را به صورت شفاف برای کارشناسان مطرح 
کند، جامعه کارشناسان و مطبوعات تخصصی می توانند استدالل های خود را به صورت 
علمی و البته قابل درک جامعه غیر تخصصی مطرح کنند و در نتیجه دولت امکان می یابد به 
پشتیبانی جامعه تخصصی و مردم تصمیمات مناسب تری اتخاذ کند و در تله غیرحرفه  ای ها 

یا بدتر از آن تله رانت خواران و قاچاقچیان نیفتد.
به عنوان یک کارشناس گرم و سرد چشیده در بیش از ۵۰ سال گذشته توصیه 
بازنگری قرار گیرد؛ زیرا  ابعاد اقتصادی تصمیمات جدید ارزی مورد  می کنم که 
اگر تدبیری مناسب اندیشیده نشود اقدام های دولت هر چند با نیت خیر باشد که 
هست، ولی عمال بهشت قاچاقچیان را به  وجود خواهد  آورد؛ همان گونه که هنوز 
داشتن ماهواره جرم است، ولی در همه خانه ها مورد استفاده است. اجازه ندهیم که 

معامالت ارزی نیازمندان این عرصه را به قاچاقچی تبدیل کند.
* اقتصاددان
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 

تعرفه درج آگهی در رسانه های سندیکای 
صنعت برق در سال 1397

نشریه ستبران به عنوان نشریه رسمی سندیکا 
و یکی از مهمترین رسانه های صنعت برق اکنون 
بین  در  ویژه ای  جایگاه  به  112شماره  انتشار  با 
کارفرمایان و دست اندرکاران صنعت برق و انرژی 
دست یافته و هر شماره آن با تیراژ 2500 جلد، 
برای شرکت های عضو سندیکا و تمامی مدیران 
ارشد صنعت برق و انرژی کشور ارسال می گردد.  

عالوه بر آن، سایت سندیکا نیز به عنوان یکی از اصلی-
ترین مراجع اطالع رسانی و خبری صنعت برق به شمار 
می  رود و بولتن خبری الکترونیک »رسانا« با بیش از 
3۰۰۰ مشترک، از دیگر رسانه های پر مخاطب سندیکا 

می باشند.
 از ایـنرو درج اخبار و آگهی  های تبلیغاتی در رسانه  
موثر  معرفی  برای  مناسبی  فرصت  سندیکا  های 
توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های محترم عضو 
و  برق  اندرکاران صنعت  و دست  صنایع  به صاحبان 

انرژی کشور خواهد بود.
اینجا کلیک  تعرفه آگهی در ستبران  جهت مشاهده 

کنید. 

  مهر / اردکانیان در جمع خربنگاران: 

آب و برق به مدیریت مصرف و صرفه جویی 
نیاز جدی دارد

و مسئولین  این که مردم  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
جدی  باید  را  جویی  صرفه  و  مصرف  مدیریت 
بگیرند تصریح کرد: هر چه در مصرف آب و برق 

با  تابستان  در  کنیم  مصرف  تر  صحیح  و  کمتر 
مشکالت کمتری مواجه هستیم.

نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در 
اظهارداشت: کاهش بارندگی ها موجب کاهش ذخایر 
آب و کمبود منابع آب شرب شده و از سویی کاهش 
ارتفاع آب سدها، تولید برق از نیروگاه های برق آبی را 

دچار مشکل کرده است.
تولید  کاهش  و  آشامیدنی  آب  داد: کمبود  ادامه  وی 
برق در نیروگاه های برق آبی دو موضوعی است که 
متاسفانه  باشند.  داشته  توجه  باید  مسئولین  و  مردم 
امسال کمترین بارش را در ۵۰ سال گذشته داشته ایم 
و در فالت مرکزی مانند اصفهان در سد زاینده رود از 
زمان تاسیس خود تا به امروز چنین کم آبی را تجربه 

نکردیم.
وزیر نیرو با تاکید بر این مساله که مردم و مسئولین 
مدیریت مصرف و صرفه جویی را باید جدی بگیرند، 
و  کمتر  برق  و  آب  مصرف  در  چه  هر  کرد:  تصریح 
صحیح تر مصرف کنیم در تابستان با مشکالت کمتری 

مواجه هستیم.
وی افزود: در سال گذشته ۹ هزار و 3۰۰ مگابایت تولید 
برق از نیروگاه های آبی داشتیم و امسال در بهترین 
حالت به حدود ۵ هزار مگابایت می رسد؛ یعنی 4 هزار 
و 3۰۰ مگابایت کاهش تولید برق را خواهیم داشت 
و از طرفی به طور طبیعی با افزایش جمعیت مصرف 
نیز باال می رود. پس باید در بخش های مختلف یعنی 
خانگی، صنعت و کشاورزی مصرف را مدیریت کنیم 
تا با مصرف کمتر بتوانیم از خاموشی جلوگیری کنیم.

اردکانیان محدودیت در مصرف برای بخش های شرب 
گفت: جمعیت  و  دانست  دیگر  های  بخش  از  بیشتر 

شهرهایی مانند تهران باالست و منابع آن نیز محدود 
این  نیاز  مورد  آب  موجود  منابع  با  باید  ما  و  است 

جمعیت ها را تامین کنیم.
زمانی  است.  آبی  کم  کشور  ما  کشور  داد:  دامه  وی 
داشتیم  میلیونی  با جمعیت 3۵  را  آب  منابع  همین 
و امروز با جمعیت حدود 8۲ میلیون نفر پس باید به 

سمت بهتر مصرف کردن و مدیریت مصرف برویم.

ایسنا/ حقی فام در گفتگو با ایسنا:

تغییر  لزوم  برق/  مصرف  روزانه  پایش 
ساعت کار در تابستان

معاون شرکت توانیر گفت: سامانه ای جدید برای 
پایش و مانیتورینگ روزانه برنامه های پاسخگوی 
بار تعریف شده که به وسیله آن میزان مصرف 
برق کشور را نسبت به روز قبل و سال گذشته 

مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد.

بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حقی فام  محمودرضا 
این که امسال با حساسیت بیشتری روی موضوع تامین 
برق برای تابستان برنامه ریزی می کنیم، اظهار کرد: از 
ماه های پیش برنامه ریزی برای گذر از پیک آغاز شده 
به تمام شرکت های توزیع و برق  و به همین منظور 

منطقه ای استان ها مسئولیت هایی واگذار شده است.
وی با بیان این که الزم است تمام شرکت های زیرمجموعه 
صنعت برق نسبت به کنترل بار به طور جدی فعالیت 
کنند، افزود: با مدیرعامل های شرکت های توزیع و برق 
منطقه ای جلساتی را در همین راستا برگزار و تکالیف 
هر کدام را به آنها ابالغ خواهیم کرد که البته جلسه 

اول با شرکت های توزیع امروز برگزار شد.

معاون هماهنگی توزیع برق شرکت توانیر با اشاره به 
جلسه برگزار شده با مدیرعامل های شرکت های توزیع 
برنامه ریزی های  طبق  گفت:  کشور،  سراسر  در  برق 
صورت گرفته برای تمام بخش های صنعتی، کشاورزی، 
پراکنده،  تولید  منابع  تامین،  خود  مولدهای  اداری، 
تجدیدپذیرها، مدیریت روشنایی معابر و کنترل بارهای 

سرمایشی تکالیفی ابالغ شده است.
بخش  پتانسیل های  از  استفاده  حقی فام،  گفته  به 
فرهنگی در زمینه  مدیریت مصرف و همچنین تغییر 
ساعات اداری در اوج مصرف برق از دیگر مواردی است 

که در این جلسه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وی با بیان این که تغییر ساعت کاری در ایام تابستان 
می تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف برق داشته 
به  دولت  هیات  گذشته  سال  کرد:  اظهار  باشد، 
استانداران توصیه کرد که نسبت به تغییر ساعت کاری 
اقدام کنند که در پی آن ۹ استان با این در این موضوع 

مشارکت داشتند.
معاون هماهنگی توزیع برق شرکت توانیر با تاکید بر 
این که به دنبال اخذ مصوبه هیات دولت در این راستا 
هستیم، ادامه داد: بی شک این موضوع می تواند تاثیر 

بسزایی در دورزدن خاموشی داشته باشد.

است  ممکن  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حقی فام 
تابستان امسال با بحران خاموشی مواجه شویم؟ گفت: 
با توجه به وضعیت همراهی مصرف کنندگان در کاهش 
مصرف ممکن است نیازی به خاموشی نباشد و باید 
برنامه های  اعالم کرد که در صورت موفقیت  اینگونه 
مدیریت مصرف به هیچ عنوان خاموشی در کشور به 

وجود نمی آید.
مشکل شود  دچار  پایداری شبکه  اگر  داد:  ادامه  وی 

ممکن است در مقاطعی دچار خاموشی شویم اما 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

نمی توان گفت که این مشکل در چند استان به وقوع 
می پیوندد، چرا که در صورت کمبود برق خاموشی در 

تمام استان ها توزیع خواهد شد.
وزارت نیرو روز گذشته در راستای  اجرای سیاست های 
برق  توزیع  شرکت های  مدیران  با  را  جلسه ای  خود 
برگزار کرد که در این مراسم نیز  رضا ردکانیان وزیر 
نیرو با اشاره به این که »صرفه جویی زمانی معنا پیدا 
می کند که بدمصرفی وجود نداشته باشد«، گفته است 
که »در صورت اصالح بدمصرفی موجود بخش انرژی 
می توان منابع جدیدی را تامین کرد تا این روند بتواند 
ما را از سرمایه گذاری برای تولید جدید بی نیاز کند. »

باالی  حساسیت  لحاظ  به  می داند  خوبی  به  که  او 
عملکرد صنعت برق، صحیح العمل بودن آحاد دست 
نوع بی  اندرکاران آن بسیار حیاتی است چرا که هر 
میان  اعتماد  در  می تواند  ما  عملکرد  شیوه  در  دقتی 
مردم و حکومت اختالل ایجاد کند، کار سختی پیش 
رو دارد تا بتواند از یک سو همکاران خود را برای اجرای 
برنامه هایی که در سر دارد هماهنگ کند و از سوی 
با  را  افکار عمومی، آن ها  اعتماد  با جلب  بتواند  دیگر 
تربیت جدید مورد نظر خود همراه سازد. کاری که به 
نظر دشوار می آید، چرا که تربیت های جدید مصرفی 
هنوز به طور روشن برای مردم تبیین نشده و با نزدیک 
شدن به آغاز دومین ماه سال و روند تغییرات اقلیمی 
و جوی کشور، به زودی باید شاهد آغاز روزهای گرم 

و اوج گرفتن افسارگسیخته مصرف آب و برق باشیم.

پاون/ مدیرعامل رشکت آب منطقه ای اصفهان:

نیروگاه سد زاینده رود از مدار تولید برق 
نیروگاه  در  تولید  کاهش  است/  خارج 

برق آبی کوهرنگ

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم 
شرایط تاریخی سد زاینده رود گفت: نیروگاه سد 
زاینده رود به علت کاهش شدید تراز آب از دی 
داده  دست  از  را  تولید  امکان  گذشته  سال  ماه 

است.

»مسعود میر محمدصادقی« در این باره اظهار کرد: با 
توجه به شرایط موجود بعید به نظر می رسد تا شروع 
زمستان سال جاری بتوان نیروگاه سد زاینده رود را وارد 
مدار کرد و این موضوع یک رکورد تاریخی در تعطیلی 

نیروگاه سد زاینده رود است.
که  کوهرنگ  نیروگاه  درخصوص  میرمحمدصادقی 
هم اکنون فعال است، خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش 
شدت  به  هم  نیروگاه  این  در  تولید  میزان  ورودی ها 
در  نیروگاه  این  می رود  امید  که  است  داشته  کاهش 

سال جاری بتواند به تولید خود ادامه دهد.
سد  به  را  آبی  سال  ابتدای  از  ورودی  آب  وی حجم 
زاینده رود 1۹8 میلیون مترمکعب اعالم کرد و تصریح 
کرد در سال گذشته ورودی آب به سد ۵43 میلیون 
میلیون   637 مدت  دراز  میانگین  در  و  مکعب  متر 

مترمکعب بوده است.
آب  حجم  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره مخزن سد زاینده رود در بیست و هفتم فروردین 
ماه را 1۵6 میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: سال 
گذشته در زمان مشابه حجم آب ذخیره شده در مخزن 
سد 334 میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت 
884 میلیون مترمکعب بوده که خود بیانگر وضعیت 

نامطلوب منابع آبی در استان اصفهان است.
وی با تأکید بر این که عالوه بر کالن شهر اصفهان به 
لحاظ تقسیمات سیاسی سه استان یزد، چهارمحال و 
بختیاری و مرکزی برای مصارف شرب و بعضاً صنعت 

به آب رودخانه زاینده رود وابسته هستند.
میرمحمد صادقی در خصوص ذخیره آب تا چه زمانی 
شرب  آب  تأمین  کرد:  بیان  می دهد،  را  شرب  کفاف 
نحوه  آتی،  ماه های  در  آورد سد  به  آن  اتمام  زمان  و 
جلوگیری از برداشت های کشاورزان در طول مسیر و 
میزان تحقق صرفه جویی در مصارف شرب و صنعت 

دارد.
وی افزود: به نظر می رسد در سال جاری و در ادامه 
حداقل  مجموع  از  رود  زاینده  سد  آورد  فعلی  روند 
مطلق های ماهانه تجربه شده در پنجاه سال اخیر نیز 
در  موجود  آب  صورت حجم  این  در  که  باشد  کمتر 
صورت عدم محدودیت کیفی به سختی قادر خواهد 
بود تا پاییز امسال و شروع بارش ها کفاف شرب را بدهد 
که به این منظور عالوه بر صرفه جویی استفاده از منابع 

محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان امکان بهبود 
تمامی  و  مردم  همکاری  گرو  در  را  سدها  وضعیت 
تحقق  به  منوط  حدودی  تا  نیز  و  درگیر  استان های 
آوردهای مناسب در ماه های آتی دانست و تصریح کرد: 
این موضوع کاماًل وابسته به میزان نزوالت جوی است.

دنیای اقتصاد/

IMF اقتصاد ایران از نگاه 
در   )IMF( پول  بین المللی  صندوق 
اقتصاد  چشم انداز  از  خود  جدید  گزارش 
اقتصاد  وضعیت  از  خود  پیش بینی  جهان، 
کرد. منتشر  را  ایران  و  منطقه  جهان، 

سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ  اساس،  این  بر 
نرخ  این  است.  بوده  درصد   4  /3 میالدی  گذشته 

رشد برای هر یک از سال های ۲۰18 و ۲۰1۹، بالغ بر 
است  حالی  در  این  است.  شده  پیش بینی  درصد   4
که صندوق در گزارش پیشین خود که در ماه مهر 
گذشته منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی ایران را 
سال  برای  و  درصد   3  /۵ معادل   ۲۰17 سال  برای 
بنابراین  بود.  اعالم کرده  ۲۰18 معادل 8/ 3 درصد 
پیش بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بهبود 
البته صندوق توضیحی درباره علت این  یافته است؛ 
بر اساس  نکرده است.  بهبود پیش بینی خود منتشر 
نرخ هایی که صندوق برای رشد اقتصادی کشورهای 
است،  کرده  پیش بینی  خلیج فارس  حوزه  نفت خیز 
از سال های ۲۰17 و ۲۰18  کشورمان طی هر یک 
اقتصادهای  میان  در  را  اقتصادی  رشد  نرخ  باالترین 

نفت خیز منطقه دارد
صندوق همچنین برای جهان در هر یک از سال های 
را  درصد   3  /۹ اقتصادی  رشد  نرخ   ۲۰1۹ و   ۲۰18
سال  در  نهاد،  این  گزارش  به  است.  کرده  پیش بینی 
۲۰17 رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر خیز قابل توجه 

»تجارت« تا 8/ 3 درصد تقویت شد.
جدیدترین  پول«  بین المللی  »صندوق  گذشته  روز 

گزارش 6 ماهه »چشم انداز اقتصادی جهان« را منتشر
کرد. بر اساس پیش بینی صندوق، رشد اقتصادی ایران 
در هر یک از سال های ۲۰18 و ۲۰1۹، معادل 4 درصد 
ایران در  اقتصادی  نرخ رشد  این صندوق  بود.  خواهد 
سال گذشته میالدی را نیز 3/ 4 درصد اعالم کرد. این 
در حالی است که صندوق در گزارش پیشین خود که 
در ماه مهر گذشته منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی 
ایران را برای سال ۲۰17 معادل ۵/ 3 درصد و برای سال 
۲۰18 معادل 8/ 3 درصد اعالم کرده بود که هر دو در 

پیش بینی جدید، افزایش یافته است
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بر این اساس نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته میالدی 
به  برای سال های ۲۰18 و ۲۰1۹  و  بود  ۹/ ۹ درصد 
است.  و ۵/ 11 درصد پیش بینی شده  ترتیب 1/ 1۲ 
سال ۲۰17  در  ایران  بیکاری  نرخ  همچنین  صندوق 
این نرخ را برای سال های  میالدی را 8/ 11 درصد و 
۲۰18 و ۲۰1۹ به ترتیب 7/ 11 و 6/ 11 درصد اعالم 
کرده است. بر این اساس، تراز حساب جاری ایران در 
ناخالص  تولید  از  درصد   4  /3 میالدی  گذشته  سال 
به  نیز  و ۲۰1۹  برای سال های ۲۰18  و  بوده  داخلی 
ترتیب 7 و 3/ 6 درصد پیش بینی شده است. این پیش 
بینی درحالی منتشر شد که هزاران تن از مقام های 
دارایی جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا در نشست 
های بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که 

طی روزهای آینده برگزار می شود، شرکت کنند.
رشد اقتصادی کشورهای نفتخیز منطقه

اقتصادی  رشد  نرخ  جدید صندوق،  گزارش  اساس  بر 
عربستان سعودی در سال ۲۰17، منفی 7/ ۰ بوده است 
و پیش بینی می شود این نرخ در سال ۲۰18 به 7/ 1 و 
در سال ۲۰1۹ به ۹/ 1 درصد برسد. از دیگر کشورهای 
نفتخیز منطقه می توان به امارات متحده عربی اشاره کرد 
که در سال گذشته میالدی نرخ رشد ۵/ ۰ درصدی را 
تجربه کرد. صندوق پیش بینی کرده است که نرخ رشد 
اقتصادی امارات در سال های ۲۰18 و ۲۰1۹ به ترتیب 
۲ و 3 درصد خواهد بود. قطر با نرخ رشد 1/ ۲ درصد 
در سال ۲۰17 طی دو سال پس از آن به ترتیب رشد 
اقتصادی 6/ ۲ و 7/ ۲ درصد را تجربه می کند. کویت با 
نرخ رشد اقتصادی منفی ۵/ ۲ درصد در سال ۲۰17 
طی سال های ۲۰18 و ۲۰1۹ به ترتیب با نرخ رشد 3/ 
1 و 8/ 3 درصدی روبه رو خواهد شد. عراق که در سال 
گذشته میالدی نرخ رشد منفی 8/ ۰ را تجربه کرده بود 
در سال ۲۰18 با نرخ رشد اقتصادی 1/ 3 درصد و در 

سال ۲۰1۹ با نرخ رشد ۹/ 4 درصد باالترین نرخ رشد 
اقتصادی را در میان کشورهای نفتخیز منطقه خواهد 
مجموع  در  صندوق،  پیش بینی  این  اساس  بر  داشت 
3سال نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای 
نفتخیز حوزه خلیج فارس از همه باالتر پیش بینی شده 

است.
پیشتازی اقتصاد جهان

به گزارش این نهاد، در سال ۲۰17 رشد اقتصادی جهان 
تحت تاثیر خیز قابل توجه »تجارت« تا 8/ 3 درصد تقویت 
شد. بهبود سرمایه گذاری در اقتصادهای پیشرفته، رشد 
قدرتمند پایدار در اقتصادهای نوظهور آسیا، رونق قابل 
توجه در اروپای نوظهور و نشانه هایی از احیا در چندین 
کشور صادرکننده کاال از جمله مهمترین عوامل خیز 
تجارت و رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰17 بودند. بر 
اساس پیش بینی های این نهاد انتظار می رود این روند 
رو به بهبود در سال جاری و سال بعد نیز ادامه یابد و 
رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰18 و ۲۰1۹ به ۹/ 
3 درصد برسد. از جمله مهم ترین عوامل ایجادکننده 
قدرتمند،  جلوی  روبه  حرکت  به  می توان  رشد  این 
اطمینان مطلوب بازارها، شرایط مالی مناسب و انعکاس 
داخلی و بین المللی سیاست های مالی تحریکی آمریکا 
اشاره کرد. از طرفی افزایش جزئی در قیمت کاالها این 
امکان را به کشورهای صادرکننده می دهد تا به تدریج 
وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند.  به رغم ارقام 
بازارها  مطلوب  اطمینان  و  پیش بینی ها  امیدوارکننده 
ندارد.  وجود  بهبود  به  رو  روند  این  برای  تضمینی  اما 
حمایت از رشد اقتصادی به واسطه سیاست های موافق 
آمریکا  نظیر  کشورهایی  در  که  اقتصادی  چرخه های 
به کار گرفته می شود در نهایت روندی معکوس خواهند 
یافت. اتخاذ سیاست های درون گرایانه توسط کشورها که 
آسیب های جدی به تجارت جهانی وارد می سازد، تشدید 

تنش  و درگیری های ژئوپلیتیک نیز از دیگر ریسک هایی 
هستند که اقتصاد جهانی را تهدید می کنند.

اثر تنش های تجاری
کرد  پیش بینی  حال  درعین  پول  بین المللی  صندوق 
که تنش های تجاری موجود همچون تعرفه های اعالم 
شده بر واردات آمریکا و چین، ممکن است بر تجارت 
وارد کند  اقتصادی خسارت مستقیمی  فعالیت های  و 
و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود که این امر 
موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی 
می شود. صندوق در گزارش خود آورد: افزایش تعرفه ها 
و موانع غیرتعرفه ای می تواند به حساسیت بازار آسیب 
سرعت  کند،  مختل  را  جهانی  عرضه  زنجیره  رساند، 
از میزان  گسترش فناوری های جدید را پایین آورد و 

سرمایه گذاری و تولید جهانی بکاهد. همچنین تقویت 
سیاست حمایت از صنایع و فرآورده های داخلی باعث 
کاهش رفاه مصرف کننده می شود که دلیل این مساله، 

گران شدن کاالهای مصرفی است.
از  تحقیقات  که  کرد  اعالم  پول  المللی  بین  صندوق 
سال ۲۰16 نشان داده که تعرفه ها و دیگر موانعی که 
به افزایش 1۰ درصدی قیمت واردات در همه کشورها 
منتهی شده است، تولید جهانی و مصرف را به میزان 
حدود 7۵/ 1 درصد پس از پنج سال کاهش می دهد و 
این رقم را در طوالنی مدت به حدود ۲ درصد می رساند. 
همچنین طبق این سناریو، تجارت جهانی پس از پنج 
سال 1۵ درصد و در یک دوره طوالنی مدت 16 درصد 

سقوط می کند.

 بازگشت به عناوین 6 اخبار اقتصادی

شماره  2164          29 فروردین ماه 1397



پایگاه اطالع رسانی دولت/

جایگزین  یورو  دولت،  هیأت  تصمیم  با 
دالر در تکالیف ارزی شد

خود  چهارشنبه  روز  جلسه  در  وزیران  هیأت 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  ریاست  به 
وزارتخانه  کلیه  جمهور،  رئیس  روحانی  حسن 
موظف  را  دولتی  های  و شرکت  ها  ها، سازمان 
کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری 
خود  مالی  داده های  و  اطالعات  آمار،  انتشار  و 

مورد استفاده قرار دهند.
این  براساس  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تصمیم، هیأت وزیران کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها 
به  را  یورو  ارز  کرد  موظف  را  دولتی  های  و شرکت 
عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطالعات و 

داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابالغ این 
مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت 

مستمر اعالم و مدیریت نماید.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های 
هیأت  تصویب  به  بررسی  و  بحث  از  پس  اجرایی 

وزیران رسید.

مهر /

 پیش فروش یک ماهه سکه فعال متوقف 
شد/سامانه از دسترس خارج است

بازار سکه  در  نرخ ها  کنترل  برای  دولت  اگرچه   
مقاطع  در  سکه  فروش  پیش  به  تصمیم  طال،  و 
مختلف کرده است، اما اکنون پیش فروش سکه 

یکماهه متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای کنترل بازار سکه 

مختلف  مقاطع  در  سکه  پیش فروش  به  اقدام  طال،  و 
کرده است که بر این اساس، قرار بر این بود که سکه 
در مقاطع مختلف زمانی یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، 
یکساله و دوساله پیش فروش شود. بر این اساس اکنون 
بررسی های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که 
پیش فروش سکه در شعب بانک ملی در مقطع یکماهه 

متوقف شده است.
یک مقام مسئول در بانک ملی در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: پیش فروش سکه در مقطع زمانی یک 
ماهه اکنون به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، 
البته روز گذشته هم در سامانه از ساعت 1۲ ظهر به بعد 

قطعی انجام شد.
ماهه  یک  سکه  فروش  پیش  فعال  اکنون  افزود:  وی 

متوقف است و البته سامانه نیز همچنان قطع می باشد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی قیمت پیش فروش قطعی 
انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش 
ماهه، ۹ ماهه، 1۲ ماهه، 18 ماهه و دو ساله را اعالم 
کرده است که بر این اساس نرخ پیش فروش سکه ی طال 
با سررسید یک ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان 

است.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، پیش فروش با سررسید 
سه ماهه یک میلیون و ۵4۰ هزار تومان، پیش فروش 
با سررسید شش ماهه یک میلیون و 47۵ هزار تومان 
و پیش فروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و 41۰ 
هزار تومان خواهد بود.همچنین نرخ اعالم شده برای 
پیش فروش سکه با سررسید 1۲ ماهه یک میلیون و 
3۵۰ هزار تومان، پیش فروش با سررسید 18 ماهه یک 
میلیون و ۲4۵ هزار تومان و پیش فروش با سررسید ۲4 

ماهه یک میلیون و 16۰ هزار تومان خواهد بود.
با  باید  منتخب  شعب  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر 
رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، نسبت به پیش فروش 
مسکوک طال تا اطالع ثانوی و با قیمت های مذکور اقدام 

نمایند. نظارت بر حسن اجرای این امر توسط مسئوالن 
واحدهای بانکی مورد درخواست بانک مرکزی بوده است 
فروش  پیش  این  مرکزی،  بانک  دستور  به  اکنون  اما 

متوقف شده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: بانک مرکزی بر اساس سیاست های خود و 
به تناسب ذخایر طال، ممکن است تصمیماتی را در بازار 

سکه اتخاذ نماید.
به گزارش مهر، در جریان معامالت امروز چهارشنبه بازار 
آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با کاهش ۵ هزار تومانی به یک میلیون و 8۵6 
هزار تومان رسید ضمن اینکه قیمت سکه طرح قدیم 

یک میلیون و 77۹ هزار تومان رقم خورد.
در عین حال هر نیم سکه ۹11 هزار تومان، ربع سکه 
تومان  هزار  گرمی 3۵7  یک  سکه  تومان،  هزار   ۵8۰

معامله شد.

ایسنا/ 

جزئیات حقوق و مزایا و حق اوالد کارگران 
در سال 97

مزد  حداقل  درصدی   19.5 افزایش  بخشنامه 
کارگران در سال 1397 که 22 فروردین ماه امسال 
سرانجام  گذشت،  کار  عالی  شورای  تصویب  از 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  امضای  با 

بنگاه های سراسر کشور ابالغ شد.
ابتدای  از  بخشنامه  این  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد 
دائم و موقت حداقل مزد روزانه ای که دریافت می کنند، 
37۰4۲3 ریال معادل 37 هزار تومان خواهد بود. سایر 
سطوح مزدی هم روزانه 1۰.4 درصد مزد ثابت یا مزد 
مبنا به عالوه روزانه ۲8۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد 

در سال 13۹6 افزایش می یابد.
مشمول  کارگران  شغل  مزد  افزایش،  این  اعمال  با 
طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از 
مبلغ 37 هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه 
همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت 
آخرین پایه سنواتی آن ها گذشته باشد یا اینکه امسال 
دارای یک سال سابقه کار می شوند، روزی 17۰۰ تومان 

به عنوان پایه سنوات دریافت می کنند.
با تصویب حداقل مزد سال ۹7 کارگران در شورای عالی 
کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان 37۰۰۰ تومان، 
رقم حق اوالد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند 
و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اوالد یکی از مزایای 
جانبی حقوق و دستمزد شاغالن مشمول قانون کار است 
که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر 
می شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.

شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه 
مزد  حداقل  درصدی   1۹.۵ افزایش  با  گذشته  سال 
کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین 
ماه امسال با افزایش 181 هزار و 336 تومان از ۹3۰ 
هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و 111 هزار 

تومان افزایش پیدا کند.
شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم های بسته مزد از 
جمله بن خواربار و حق مسکن مصوبه ای نداشت و بر این 
اساس در فیش های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، 
حق مسکن همچون سال گذشته 4۰ هزار تومان و بن 
خواربار بدون تغییر 11۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

به دلیل طوالنی شدن مذاکرات مزدی در پایان سال 
سایر  درباره  تصمیم گیری  کار  عالی  شورای  گذشته، 
سطوح مزدی کارگران را به بعد از تعطیالت عید موکول 
کرد و سرانجام در مورخ ۲۲ فروردین ماه سال 13۹7، 
پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون 
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کار با بیش از یک سال سابقه کار را همانند سال گذشته 
روزانه 17۰۰ تومان و حق اوالد کارگران را به ازای هر 
فرزند زیر 18 سال 111 هزار و 1۲6 تومان تعیین کرد 
تا به این ترتیب پرونده دستمزد سال ۹7 کارگران بسته 

شود.
فعاالن کارگری و کارشناسان حوزه کار، تصویب افزایش 
1۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال 13۹7 را 
حاصل سرسختی و تالش مداوم نمایندگان گروه های 
کارگری و همراهی و حمایت دیگر شرکای اجتماعی در 

شورای عالی کار می دانند.
در این باره علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت وگو 
با ایسنا معتقد است که امسال تحول بزرگی در شیوه 
تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا نمایندگان کارگران 
تنها برروی سبد معیشت بحث کردند و این ادبیات برای 
دلیل  همین  به  بود،  غیرمنتظره  دولت  و  کارفرمایان 

جلسات مزد طوالنی شد و به شب عید کشید.
او می افزاید: نمایندگان کارگری بر سبد معیشت کارگران 
تاکید داشتند که آنچه موجب  بودند و  متمرکز شده 
تغییر در هزینه کارگران می شود، معیشت است نه تورم 
به همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه نیامدند 
و همین مقاومت و سرسختی موجب تصویب افزایش 

1۹.۵ درصدی دستمزد شد.
به گفته این فعال حوزه کار، همه ساله مزد کارگران از 
نرخ تورم پیشی می گرفت و امسال هم این رویه دنبال 
شد ولی فرقش این بود که حداقل دستمزد در شرایطی 
1۹.۵ درصد افزایش یافت که نرخ تورم اعالمی زیر ۹ 

درصد بود.
مزد  حداقل  1۹.۵درصدی  افزایش  تصویب  دنبال  به 
سال  در  کار  عالی  شورای  نهایی  جلسه  در  کارگران 
گذشته، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشموالن قانون 

کار نیز مشخص شد.
پاداش  و  عیدی  تعیین  قانون  واحده  ماده  موجب  به 

ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار 
مصوب سال 7۰ مجلس شورای اسالمی، حداقل عیدی 
کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به 
شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه 
حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و 111 
هزار و ۲6۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل 
عیدی کارگران در سال ۹7، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و 
۵38 تومان و سقف عیدی، سه میلیون و 333 هزار و 

8۰7 تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بخشنامه شش بندی دستمزد سال 
13۹7 شامل دو دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی 
کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم و دستورالعمل 
اجرای مصوبه شورای عالی کار در مور کارگاه های دارای 
طرح طبقه بندی مشاغل بود که از سوی معاونت روابط 

کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال 13۹7 و به 
منظور تقویت مهارت محوری و بهره مندی همه کارگران 
و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه 
کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار 
که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت 
آخرین پایه )سنوات( آنان در همان کارگاه گذشته باشد، 
را  پایان کار خود  یا مزایای  اینکه حق سنوات  از  اعم 
تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه 

)سنوات( خواهند بود.
همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۲1 مهرماه 1387 
شورای عالی کار و به منظور افزایش رضایتمندی کارگران 
و کارفرمایان و تثبیت و تسّری به تمامی کارگران اعم 
از قرارداد دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال 13۹7 
کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی 
و انگیزشی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت 
هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ 11۰هزار 

تومان از طرف کارفرمایان پرداخت شود.

تسنیم/

توافق فروش نفت ایران به روسیه برای 5 
سال دیگر تمدید می شود

ممکن  روسیه  و  ایران  گفت،  روسیه  انرژی  وزیر 
است توافق دوجانبه در زمینه عرضه نفت را پس 
از اتمام مدت آن در پایان سال جاری برای مدت 5 

سال تمدید کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت، ایران و روسیه 
ممکن است توافق دوجانبه در زمینه عرضه نفت را پس 
از اتمام مدت آن در پایان سال جاری برای مدت ۵ سال 

تمدید کنند.
نواک افزود: »این توافق برای امسال تمدید شده اما به 
طور کلی، ما فکر می کنیم که باید برای مدت ۵ سال 

تمدید شود«. 
این قرارداد به سال ۲۰14 بر می گردد، یعنی زمانی که 
ایران تالش داشت در میان تحریم های غرب، صادرات 
انرژی خود را افزایش دهد. در آن زمان دو کشور مفاد 
یک قرارداد تهاتری را مورد بحث قرار دادند که به موجب 
آن قرار بود مسکو روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران 
بخرد و در مقابل تجهیزات و کاال به این کشور صادر 

نماید.
این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی 
نژاد و با زیر سوال رفتن صرفه اقتصادی اش متوقف شد.

در می ۲۰17 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران گفت، 
تهران و مسکو موافقتنامه ای را به امضا رسانده اند که 
به موجب آن تهران در مقابل دریافت کاال به مسکو نفت 

خواهد فروخت.
نواک پیشتر گفته بود، حجم نفتی که قرار است از ایران 
خریداری شود، 1۰۰ هزار بشکه در روز است که به ۵ 
میلیون تن در سال می رسد. وی همچنین گفته بود، 
شرکت بازرگانی دولتی پرومیسیری ایمپورت روسیه از 

دولت این کشور موظف شده تا خرید نفت از ایران در 
قالب این موافقتنامه را انجام دهد.

آندری لوگانسکی، نماینده تجاری روسیه در ایران گفته 
بود، روسیه می تواند در چهارچوب این برنامه 4۵ میلیارد 

دالر کاال به ایران عرضه کند.
ایران و روسیه در طی سال های اخیر اتحاد قدرتمندی 
را تشکیل داده و تالش های خود برای تقویت همکاری 
ها در زمینه های دفاعی، تجاری و تعامالت فرهنگی را 
افزایش داده اند. حجم مبادالت تجاری بین دو کشور بعد 

از توافق هسته ای و لغو تحریم ها افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران/در نشست مشرتک سه کمیسیون  اتاق تهران مطرح 

شد؛

شفاف سازی  نیازمند  خصوصی  بخش 
سیاست های ارزی دولت است

نشست مشترک کمیسیون های »صنعت و معدن«، 
»بازار پول و سرمایه« و »تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات« اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی 
سیاست های ارزی دولت برگزار شد. اعضای سه 
ضمن  مشترک،  نشست  این  در  کمیسیون  این 
بررسی دالیل شکل گیری مسایل موجود در بازار 
را مطرح  اقتصادی  ارزی فعاالن  ارز، دغدغه های 
کرده و البته راه حل هایی را نیز برای برون رفت از 

این وضعیت ارائه دادند.
در ابتدای این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون 
فعاالن  بالتکلیفی  به  تهران،  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
اقتصادی به دلیل نبود اطالعات کافی در مورد سیاست 
ارزی دولت اشاره داشت و عنوان کرد که بخشنامه های 
صادره از سوی دولت و بانک مرکزی، که انتظار می رفت 
وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده 
نظر  می رسد، سیاست های  به  است. سنگینیان گفت: 

 بازگشت به عناوین ۸ اخبار اقتصادی
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دولت به این سمت وسو سوق پیدا کرده است که تامین 
مالی تجارت خارجی به بانک ها واگذار شود. درحالی که 
طی شش سال گذشته، حدود 13۰ تا 13۲ میلیارد دالر 
از سوی بانک ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی از 
طریق بازار غیررسمی تامین شده است. در واقع بین۵۰ 
تا7۰ درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی ها 
فاینانس کرده اند و اکنون این سهم قرار است به بانک ها 

منتقل شود.
از  ارز حاصل  تبدیل  و  اینکه ضوابط عرضه  بیان  با  او 
صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بالتکلیفی روی 
صنایع بورسی که در ماه های گذشته روی مدار رشد قرار 
گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. هم چنین این پرسش 
مطرح است که مردم چگونه  و از چه مسیری قرار است 

به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
ریاست  که  پورقاضی  مهدی  نشست،  این  ادامه  در   
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، 
با اشاره به مباحث مطرح شده از ناحیه دولت، مبنی بر 
حذف ارز مبادله ای گفت: حذف ارز مبادله ای، گروهی را 
متضرر  می کند که عمدتا خصولتی هستند. اما اگر دولت 
تامین همه  به  قادر  تومانی  ارز 4۲۰۰  با   می گوید که 
نیازهای کشور است به چه دلیل این اقدام پیش از این 

و قبل از اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت.
او سپس با بیان این پرسش که قیمتگذاری ارز به صورت 
بخشنامه ای تا چه زمانی قابل دوام است، ادامه داد: ظاهرا 
تفاوتی میان این دولت و دولت قبل در مواجهه با این 
مسایل ارزی وجود ندارد؛ چرا که دولت قبل نیز پس 
یک  با  را  ارز  قیمت  بازار،  در  تالطم ها  شکل گیری  از 

بخشنامه 1۲۲6 تومان اعالم کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تبدیل ارز 
حاصل از صادرات را به عنوان یکی دیگر از دغدغه های 
و گفت: در شرایطی که  اقتصادی مطرح کرد  فعاالن 

صورت  افغانستان  و  عراق  به  کشور  عمده  صادرات 
 می گیرد، صادرکننده چگونه باید ارز حاصل از صادرات 

را که عمدتا به ریال است به فروش برساند؟
کاالهای  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  پورقاضی  مهدی 
صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز روی پنج تا پنج هزار 
و۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: اکنون قیمت اقالم 

صادراتی باالست و به سختی قابل تغییر است.
 در ادامه علی سنگینیان گفت: تعیین نرخ4۲۰۰ تومان 
برای دالر، به منزله حذف ارز مبادله ای نیست. ضمن 
در حال حاضر  مرکزی  بانک  که  قیمت سکه ای  آنکه 
پیش فروش  می کند با ارز حدودا پنج هزار و 1۰۰ تومان 

محاسبه شده است.
*نرخ فعلی حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی است

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، نیز در 
این نشست با بیان اینکه نرخ4۲۰۰ تومان را دولت تعیین 
نکرده، بلکه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده 
است، گفت: چند سالی  می شود که این خواسته از سوی 
بخش خصوصی مطرح  می شود که دولت در تعیین نرخ 
ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد. 
مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال 13۹۲ 
تا سال 13۹6 معادل 4۰ درصد بوده است که با احتساب 
این4۰ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این 4 
تعیین شده است.  تومان  اکنون 4۲۰۰  ارز  نرخ  سال، 
بنابراین دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در 

تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است.
*نقش اختالفات سیاسی داخلی در التهاب بازار ارز

سید حسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون بازار پول و 
سرمایه، با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام به 
این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتماال بخشی از 
شرکت های بزرگ و بانک ها در معرض تحریم قرار گیرند. 
او افزود: در چنین شرایطی صرافی ها  می توانند بخشی از 

عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند که اکنون 
این نهادها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. ضمن این 
که به نظر من در تحلیل مسایل و مشکالت اخیر بازار ارز 

نباید از نقش اختالفات سیاسی داخلی غافل شد.
سید حسین سلیمی هم با اشاره به نگرانی های مطرح 
شده در مورد تعطیلی صرافی ها گفت: صرافی ها تعطیل 
صادر  زودی  به  آنها  به  مربوط  بخشنامه  و   نمی شوند 

 می شود.
*تکلیف فعاالن صنعتی چیست؟

علیرضا کالهی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
نتیجه عدم  اینکه مشکالت کنونی  بیان  با  نیز  تهران 
است،  اقتصادی  واقعیت های  با  جنگ  و  قانون  اجرای 
گفت: در چنین شرایطی تکلیف مواد اولیه صنایع چه 
خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد 
شد؟ این مساله برای فعاالن صنعتی روشن نیست. ضمن 
این که در حال حاضر هیچ یک از تامین کنندگان مواد 

اولیه، مواد مورد نیاز صنایع را تامین  نمی کنند.
*حرکت خالف قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

علی شمس اردکانی نیز با اشاره این که اخیرا همکاری 
با یکی از  سرمایه گذاران خارجی معتبر آغاز کرده است، 
گفت: این  سرمایه گذار مقداری ارز برای انجام امور داخلی 
پروژه به ایران ارسال کرده است به این امید که به ریال 
تبدیل شود. حال بانک  می گوید که  نمی توانیم این ارز را 
پرداخت کنیم. این مسایل آبروی ما را نزد  سرمایه گذاران 
 خارجی از بین می برد. باید راه حلی برای رفع این مسایل 
پیدا کنیم . اگر نه  نمی توان انتظار داشت که بوروکرات ها 

در پی حل این مسایل باشند.
به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
بخشنامه هایی که دولت در حوزه ارز به تصویب رسانده 
بدون  آیین نامه ها  این  یک جانبه  تصویب  گفت:  است، 
با قانون بهبود  با بخش خصوصی در تناقض  مشورت 

مستمر فضای کسب وکار است و این کار باید متوقف و 
بخشنامه های صادر شده لغو شود.

کاالی  ورود  هزینه  اینکه  به  اشاره  با  اردکانی  شمس 
قاچاق به کشور از طریق قاچاق سوخت تامین می شود، 
افزود: روزانه 1۵ میلیون لیتر سوخت و میعانات از کشور 
قاچاق  می شود. مهم این که این قاچاق از طریق تریلی 
و به طور سازمان یافته انجام  می گیرد. هزینه حاصل از 
قاچاق سوخت نیز تامین کننده ورود کاالهای قاچاق به 

کشور است.
*ارز یکسان سازی نشده است

محمدرضا شجاع الدینی، از اعضای کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه، 
سیاستی  تصمیمات  مرکزی،  بانک  اخیر  تصمیمات 
بلندمدت نیست، ادامه داد: این تصمیمات در شرایط 
بحرانی اتخاذ شده است. مانند آتش نشانی که آتشی را 
البته ممکن است در حین اطفای  خاموش  می کند و 
حریق چند فرش را هم خیس کند. باید به این نکته 
و  نیست  تصمیم گیر  مرکزی  بانک  که  داشت  توجه 
این نهاد به طور  فشارهای بیرونی اجازه  نمی دهد که 

مستقل سیاستگذاری کند.
شجاع الدینی افزود: اشتباه بزرگی است اگر تعیین نرخ 
4۲۰۰ تومان برای ارز را به منزله یکسان سازی تلقی 
کنیم. دولت تصمیمی اتخاذ کرده که مبتنی بر دانش 
انباشته بوده است اما در عین حال این تصمیم  نمی تواند 
تصمیم درستی باشد. یکسان سازی ارز یک شبه حاصل 
 نمی شود. اما سایر بخش ها از جمله اتاق بازرگانی  می تواند 
به دولت برای حرکت در جهت یکسان سازی کمک کند.

*اثرگذاری خروج سرمایه بر بحران ارزی
بهادر احرامیان نیز با اشاره به گمانه هایی که در مورد
مطرح اخیر  ارزی  بحران  شکل گیری  بر  موثر  عوامل 
 می شود، خروج سرمایه از کشور را در بروز التهاب در
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بازار ارز موثر دانست و گفت: دلیل این خروج سرمایه 
چه بوده، هنوز مشخص نیست. شاید در شرایط کنونی، 
برقراری آرامش بهترین سیاست باشد و اینکه از تجارب 

تاریخی مدیریت ارزی درس بگیریم.
احرامیان او با اشاره به نظریه های اقتصادی در مورد نرخ 
ارز تعادلی گفت: به نظر  می رسد، نظریه تفاضل نرخ تورم 
داخلی و خارجی کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست 

داده و اکنون تراز تجاری تعیین کننده نرخ ارز است.
محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
نیز با انتقاد از اینکه تصمیمات در مورد ارز، دیرهنگام 
اتخاذ شد، گفت: به نظر  می رسد آثار منفی خروج آمریکا 
بازار  مورد  در  اخیرا  دولت  که  تصمیماتی  با  برجام  از 
ارز گرفت، تا حدود کاهش پیدا کند. ما باید به دنبال 
راهکارهای باشیم که کمترین آسیب متوجه بنگاه های 
اقتصادی شود. در عین حال در شرایطی که کشور با 
خویش  مواضع  با  نباید  است،  مواجه  بیرونی  دشمن 

حاکمیت را تضعیف کنیم.
*نیاز به شکل گیری بازار ثانویه ارز

محمد الهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه چهار مکانیزم برای 
تسویه ارز حاصل از صادرات پیش بینی شده است، افزود: 
اطالع رسانی  هنوز  مکانیزم ها  از  یکی  مورد  در  اکنون 
نشده است. در این مکانیزم، صادرکننده یا با ارز خود 
واردات انجام  می دهد و یا بدهی های خود را  می پردازد یا 
آن را سپرده گذاری  می کند. در واقع صادرکننده  می تواند 
مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند. البته بانک 
مرکزی موافق این مکانیزم نیست و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مکانیزم به 
اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار  می گیرد. اگرنه 

این روش  می تواند بخشی از مشکالت را مرتفع کند.
الهوتی بر این عقیده است که با اجرای سیاست های ارزی 
اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی 

قرار  نمی گیرد. او گفت: این گونه به نظر  می آید که دولت 
با دستپاچگی سیاست های ارزی خود را اعالم کرد. بهتر 
بود دولت اعالم نکند دالر تک نرخی شده است. وقتی 
برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران 
هستند، محدودیت اعمال  می شود، بدیهی است که بازار 
ثانویه ارز شکل  می گیرد. اما از آنجا که دولت قصد دارد 
ارز واردات را با نرخ 4۲۰۰ تومان تامین کند، فاصله ارز 

رسمی و ثانویه اندک خواهد بود.
او با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم  می گیرد و 
سپس اقدام به تدوین راهکارها  می کند، ادامه داد: ما باید 
از شفافیتی که ایجاد می شود استقبال کنیم. اما در عین 

حال الزم است ضعف ها را به دولت گوشزد کنیم.
محمد الهوتی هم چنین به افزایش عوارض واردات 33۰ 
قلم کاال اشاره کرد که  می تواند تولید و صادرات را تحت 
تاثیر قرار دهد. او گفت: یکی از پیشنهادات ما به دولت 
برای بهبود وضعیت باید کاهش تعرفه های وارداتی باشد.

*راه صحیح را نشان بدهیم
محسن مهرعلیزاده، نیز معتقد بود که بخش خصوصی به 
جای آنکه دنباله رو دولت باشد و صرفا در قبال تصمیمات 
دولت موضع گیری کند، بهتر است راه صحیح را به دولت 
اندازه  با  نشان دهد و استراتژی مشخصی را متناسب 
اقتصاد تعیین کند و روی اجرای این استراتژی اصرار 
بورزد؛ چرا که دولت به تنهایی جرات پیشبرد برخی 

سیاست ها را ندارد.
*وزارت صمت مخالف پیمان سپاری است

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل 
این نشست  تهران، در  اتاق  توسعه صادرات  و  تجارت 
دولت  تصمیم  مثبت  جنبه های  توجه  به  را  حاضران 
دعوت کرد و گفت: سال هاست بخش خصوصی خواهان 
تک نرخی شدن ارز بوده و اکنون ارز تک نرخی شده 
است. ما اکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از 
طریق چه راهکارهایی، ارز تک نرخی باقی خواهند ماند.

بهرامی سپس با اشاره به شکل گیری کمیته راهبردی 
ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته ای توسط بخش 
خصوصی شکل بگیرد تا مشکالت فعاالن اقتصادی در 
حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او ادامه داد: به 
هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر 
 می رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه های 
آن باشد. اما باید سعی کنیم، همین هزینه هایی موجود 

را نیز به حداقل برسانیم.
علی سنگینیان نیز با ابراز نگرانی نسبت به اینکه همزمان 
بخش  دولت،  سیاست های  ارز،  شدن  تک نرخی  با 
خصوصی را به سوی پیمان سپاری ارزی سوق  می دهد، 
افزود: تجربه ناخوشایند پیمان سپاری ارزی در گذشته 
به کاهش صادرات منتهی شد و بیم تکرار این تجربه 

وجود دارد.
و  معدن  وزیر صنعت،  گفت:  نیز  اقدس  ارض  بهرامی 
تجارت مخالف جدی پیمان سپاری ارزی است. همچنین 
دولت بارها اعالم کرده است که نرخ 4۲۰۰ تومان قابل 
تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور کار قرار دارد.

*دولت باید زودتر تصمیم می گرفت
عباس آرگون هم با بیان اینکه بخش خصوصی نباید 
با همه مسایل و تصمیمات دولت مخالفت کند، گفت: 
اگرچه تصمیمات ارزی دولت، صرفا اقتصادی نیست و 
اگر حدود 4 یا ۵ ماه پیش اتخاذ  می شد، تبعات کمتری 
بخش  مشکالت  از  فهرستی  باید  اکنون  اما  داشت. 
خصوصی تهیه کنیم و همراه با راهکارهای آن به دولت 

ارائه کنیم.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به اینکه کلیات الیحه تجارت در 
و  کمیسیون حقوقی  به  و  رسیده  تصویب  به  مجلس 
قضایی ارجاع شده است، افزود: انتظار این است که اتاق 
بازرگانی در این زمینه فعاالنه ظاهر شود و پیشنهادات 

خود را پیش از تصویب نهایی به مجلس ارائه کند.

دولت برای تبدیل ارز پتروشیمی یک بانک معرفی کند
و  نیک نفس که در کمیسیون صنعت  مهدی شریفی 
معدن اتاق تهران عضویت دارد، اعمال حاکمیت دولت 
بر بازار افسارگسیخته ارز را قابل دفاع دانست و گفت: 
کشور،  به  ارز  واردکننده  بزرگترین  اینکه  به  توجه  با 
صادرکنندگان پتروشیمی هستند، آنها چگونه باید ارز 
خود را به فروش برسانند؟ صرافی ها تاکنون خوب کار 
کرده اند. در عین حال، برخی شرکت های صادراتی راه 
تنفسی به بازارهای  بین المللی ایجاد کرده اند که  می توان 

از ظرفیت آنها استفاده کرد.
بازرگانی  شرکت  مدیریت  که  نیک نفس  شریفی   
پتروشیمی را نیز برعهده دارد، با اشاره به صادرات 3۵ 
میلیون تنی محصوالت پتروشیمی گفت: ارز حاصل از 
صادرات این حجم فرآورده نفتی باید به کشور بازگردد. 
در این صورت الزم است، دولت بانکی را برای نقل و 

انتقال این وجوه معرفی کند.
*بین جهانگیری و بهمنی تفاوتی وجود ندارد

دیدگاه سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو کمیسیون 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز این بود که تفاوتی 
دولت  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  سخنان   میان 
بانک  رییس کل  بهمنی،  محمود  سخنان  با  یازدهم 
مرکزی دولت های نهم و دهم در زمان بروز بحران ارزی 
مشروع  ارزی  نیاز های  دولت  گفت:  او  نداشت.  وجود 
مردم برای سفر یا دیگر مصارف را به رسمیت نشناخته 
را  بازار  بگیروببند  و  با زور  قرار است دولت  اگر  است. 
کنترل کند، به نتیجه نخواهد رسید. ضمن این که باید 
به فعاالن اقتصادی حق داد که نسبت به احیای مجدد 

پیمان سپاری ارزی نگران باشند.
*نرخ ارز با محاسبه به دست نمی آید

مهدی پورقاضی هم با بیان اینکه هر محاسبه ای برای 
دستیابی به نرخ واقعی ارز، اشتباه است، گفت: نرخ واقعی 
ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. آنچه تاکنون 
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به عنوان تک نرخی شدن ارز عنوان شده، دور از واقعیت 
است و تردیدی نیست که نرخ دیگری نیز شکل خواهد 

گرفت.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به 
اینکه تصمیمات ارزی دولت، مبنای اقتصادی نداشته 
است گفت: اکنون مشاهده  می کنیم که اختالفات میان 
جریان های سیاسی حاضر در قدرت باال گرفته، اعتماد 
مردم به دولت و حاکمیت کاهش یافته و در عین حال، 
فشار بیرونی علیه کشور نیز هیچ گاه به این حد نرسیده 
بوده است. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی  نمی توانیم اقدامات دولت را تایید کنیم 
اما انتقادات خود را نیز برای جلوگیری از تضعیف دولت، 
علنی مطرح نخواهیم کرد. بنابراین، پیشنهاد من این 
است که هیات رییسه اتاق تهران طی نامه ای، مسایل 
بخش خصوصی را با مقامات در میان بگذارد و از دولت 
بخواهد که تصمیمات خود را از این پس، بر اساس اصول 
اقتصاد اتخاذ کنند. افزون بر این، الزم است که دولت در 
پی جلب اعتماد مردم برآید و تنش زدایی در منطقه را 
از طریق دیپلماسی در پیش بگیرد. مثلی وجود دارد که 
 می گوید، یک فرمانده خوب، کسی نیست که همواره 
وقتی  می بیند،  که  است  کسی  بلکه  حمله  می کند، 
به موقع، عقب نشینی  از دست  می دهد،  را  نیروهایش 

 می کند.
رسمیت  به  خارجی  نمایشگاه های  در  *هزینه  حضور 

شناخته شود
در ادامه این جلسه، احمد صادقیان با تاکید بر اینکه ارز 
اکنون تک نرخی نیست،عنوان کرد که در بخشنامه هایی 
که دولت و بانک مرکزی صادر کرده اند، نکات مغفولی 
وجود دارد که باید در مورد آنها صحبت شود. این عضو 
الزم  نمونه  برای  گفت:  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات 
ارزی کشور، هزینه حضور در  است دولت در مصارف 
نمایشگاه های خارجی را برای بنگاه های اقتصادی بخش 

خصوصی به رسمیت بشناسد.
 در پایان این نشست مقرر شد، نکات مطرح شده توسط 
اعضای کمیسیون های سه گانه تدوین و به هیات رییسه 
اتاق تهران منتقل شود تا در مورد چگونگی انتقال این 

نظرات به دولت تصمیم گیری شود.

تسنیم/

گرانی ارز در ایران دلیل بنیادین اقتصادی 
ندارد

پایگاه خبری فوربز طی گزارشی نوشت: عوامل 
اقتصادی موجب  بنیادین  نه عوامل  ژئوپلتیک و 

کاهش ارزش ریال در ایران شده است.

دولت ایران در روز 1۰ آوریل نرخ هر دالر آمریکا را 4۲ 
هزار ریال تعیین و اعالم کرد، هر کس با نرخی غیر از 
نرخ اعالم شده اقدام به خرید و فروش ارز بنماید، تحت 
پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. در آن زمان، نرخ هر 
دالر آمریکا در بازار آزاد به حدود 61 هزار ریال رسیده 
بود و ارزش ریال نسبت به ابتدای ماه ۲۲ درصد و نسبت 

به ابتدای سال ۲۰18، 3۰ درصد افت کرده بود.
هرچند بانک ها گزینه دیگری جز تبعیت از دستورالعمل 
های بانک مرکزی ندارند، اما نرخ غیررسمی ارز در بازار 
آزاد همچنان باالست. به گفته برخی منابع در ایران، بعد 
از اقدامات دولت ارزش ریال در برابر دالر اندکی افزایش 
یافت و به حدود ۵۵ هزار ریال رسید. اما پس از این 
کاهش، نرخ دالر مجددا باال رفته و تا روز 17 آوریل به 

۵6 هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است.
احتماال نگرانی بزرگتر برای اقتصاد ایران، تهدید کمبود 
ارز است. دولت تالش کرده به مردم اطمینان دهد که 
کمبود ارز رخ نخواهد داد. دسترسی به ارزهای خارجی 
در ایران محدود شده است. بانک مرکزی به صرافی ها 

دستور داده که دیگر نباید خودسرانه اقدام به خرید و 
فروش ارز کنند. بلکه آنها تنها باید ارزی را که از بانک 
مرکزی و بانک های مشخص دریافت می کنند را به 
گروه های مشخص از جمله بیمارانی که برای درمان به 
خارج از کشور سفر می کنند بفروشند. اما ولی اهلل سیف، 
بانک  بانک مرکزی شایعات در مورد قصد  رئیس کل 

مرکزی برای بستن صرافی ها را تکذیب کرده است.
آشفتگی در بازار ارز و تاثیر اقدام دولت در محدود کردن 
خرید و فروش ارز می تواند موجب تهدید سالمت کل 
اقتصاد ایران شود. وارد کنندگان و صادر کنندگان در 
صورت عدم دسترسی آسان به ارز، در زمینه مبادالت 
با دشواری مواجه خواهند شد و کاهش  تجاری خود 
ارزش ریال احتماال موجب باال رفتن قیمت ها خواهد 

شد.
عوامل  نه  و  ژئوپلتیک  عوامل  تحلیلگران،  عقیده  به 
بنیادین اقتصادی موجب کاهش ارزش ریال شده است. 
امریکا  بازگشت تحریم های  اکثر تحلیلگران، احتمال 

علیه ایران را عامل اصلی نوسانات ارز می دانند.
اما بعید است مواضع سختگیرانه ترامپ در قبال ایران 
در آینده نزدیک فروکش کند. وی تا روز 1۲ ماه می 
توافق  ایرادات  تا  داده  اروپایی اش فرصت  به متحدان 
برجام را برطرف کنند، در غیر این صورت واشنگتن از 
از  العجل تعیین شده  برجام خارج خواهد شد. ضرب 
سوی ترامپ بدان معناست که بعید است بازار ارز ایران 
و فعاالن تجاری این کشور تا یک ماه آینده به وضعیت 
ثبات باز گردد. محمد بردستانی و محیا سنوسی، محققان 
موسسه آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: »ما 
انتظار داریم درصورت خروج آمریکا از برجام، صرف نظر 

از هرگونه تنش ژئوپلتیک، ارزش ریال تثبیت شود.«

خربگزاری مهر/ در معامالت بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید 13 هزار تومان گران شد
بازار آزاد تهران، سکه طرح  در جریان معامالت 
جدید 13 هزار تومان گران شد و نرخ آن به یک 

میلیون و ۸15 هزار تومان رسید.

معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)چهارشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با سیزده هزار تومان افزایش مواجه 
شد. بر این اساس نرخ به یک میلیون و 81۵ هزار تومان 

رسید.
همچنین نرخ هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
میلیون و 7۵۵ هزار تومان، نیم سکه 8۹۲ هزار تومان، 
ربع سکه ۵63 هزار تومان و سکه یک گرمی 3۵6 هزار 

تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1343 دالر و 8۲ سنت 
و هر گرم طالی 18 عیار 16۹ هزار و 34۰ تومان است.

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 

ارشد  مدیر  نامبو،  یاسویوکی  با  گفت وگو 
اجرایی گروه پاسونا در ژاپن

Bobbie van der List :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

موسس و مدیر ارشد اجرایی گروه پاسونا، دومین 
پاره وقت،  کارمندان  بزرگ  ارائه دهنده  موسسه 
عمر خود را صرف دفاع از این ایده کرده است 
که یک نیروی کار مستقل تر و منعطف تر عالوه بر 

کارمندان به کسب و کارها نیز منفعت می رساند.

نامبو  یاسویوکی  که   1۹76 سال  در  موضوع  این 
)Yasuyuki Nambu( اولین آژانس استخدام موقت 
خود را برای کمک به زنان خانه دار برای ورود مجدد به 
بازار کار شروع کرد، بسیار داغ شد. قانون کار شرکتی 
استخدام  فلسفه  برای  ژاپن  در  میالدی   8۰ دهه  در 
آن  کسب و کارهای  و  بود  مشهور  خود  مادام العمر 
نسبت به آنچه آنها »کارمندان غیردائمی« می نامیدند 
بی توجه بود. )قوانین استخدام ژاپن کارمندان دائمی 
و  تمام وقت  نامحدود،  مشاغل  با  افرادی  عنوان  به  را 
مستقیم تعریف می کند- 3۵ ساعت یا بیشتر در هفته 
بدون  با  غیرپیمانی  دستمزدبگیر،  کارمندان  به عنوان 

تعریف تاریخ پایان.
در  که  را  نامبو  غیردائمی  کارمندان  علیه  سوگیری 
سال آخر دانشگاه در حال تالش برای کسب مدرک 
مهندسی در دانشگاه کانسای )Kansai( بود متوقف 
نکرد. چهل سال بعد، آرایش نیروی کار جهانی حتی 
در ژاپن تغییر کرد. امروزه 4۰ درصد کارمندان ژاپنی 
به عنوان کارمندان غیرثابت در نظر گرفته می شوند 
که چهار برابر این مقدار در اوایل دهه 1۹۹۰ به شمار 
می رود. نامبو اکنون در حال راه اندازی یک کسب و کار 
استخدام ۵/ ۲ میلیارد دالری با دفاتری در 1۵ کشور 
سنگاپور،  مالزی،  اندونزی،  آلمان،  چین،  جمله  از 
کره جنوبی، تایلند، ایاالت متحده آمریکا و ویتنام است.

همان طور که طبقه بندی افراد از نظر سن و جمعیت 
افراد  و  کارفرمایان  بین  رابطه  تکنولوژی،  و  درآمد  و 
تشویق  به  نامبو  می دهد،  تغییر  را  استخدام شده 
دولت ها برای تطبیق قوانین شان کمک کرده  است تا 
به کسب و کارها و افراد کمک کند از این تغییرات سود 
برای کارمندان  مزایا  زنان،  برای  برابر  پرداخت  ببرند. 
از  مسن تر  کارمندان  برای  انعطاف پذیری  و  پاره وقت 
جمله مسائل کلیدی است که مشکالتشان همچنان 
او ماموریت شرکتی خود را به عنوان  باقی می مانند. 
توصیف  جامعه«  مشکالت  برای  »راه حل هایی  ارائه 

می کند. نامبو در دهه گذشته نسبت به کاهش جمعیت 
در مناطق روستایی و امنیت غذایی ژاپن اظهار نگرانی 
می کند- این کشور 6۰ درصد محصوالت غذایی خود 
را وارد می کند- و این مسائل را به مسوولیت اجتماعی 

شرکتی پاسونا مرتبط کرده است.
در سال ۲۰1۰، نامبو یک مزرعه خانگی دایر کرد که 
را در وسط  پاسونا   ارگانیک داخل شعب  محصوالت 
توکیو تولید می کرد. در سال ۲۰17، زمانی که شرکت 
شعب جدید را افتتاح کرد، این مزرعه شهری گسترش 
یافت، حدود 6۲۰ حیوان را از جمله بز، خوک، گاو، 

یک جغد و حتی فالمینگو را اضافه کرد.
نگرش بلندمدت پاسونا تمام سهامداران آن را خشنود 
با  را  نگرش  این  سهامداران  از  برخی  است؛  نکرده 

عملکرد مالی کوتاه مدت و ضعیف مرتبط می دانند.
نامبو در گفت وگویی با strategy-business توضیح 
می دهد که چرا یک نیروی کار منعطف و مستقل تر 
باید در راس گفت وگوها برای کسب و کارها در سراسر 

جهان قرار بگیرد.
نیروی محرک شما برای شروع گروه پاسونا چه 

بود؟
سازمان  یک  می خواستم  بودم  دانشجو  که  زمانی 
غیرانتفاعی برای کمک به کارمندان زن ایجاد کنم اما 

پدرم به من توصیه کرد که با یک موسسه غیرانتفاعی 
دهم.  انجام  زیادی  کار  شرکت  یک  مانند  نمی توانم 
بنابراین تاسیس یک شرکت را شروع کردم تا از زنان 
خانه داری که می خواستند دوباره وارد نیروی کار شوند 
حمایت کنم. این شرکت به پاسونا تبدیل شد. اغلب 
زنان پس از تولد فرزند در یافتن مکانی برای نگهداری 
نوزاد شیرخوار خود با مشکالتی مواجه هستند بنابراین 
نمی توانند به شغل شان بازگردند. ۲۵ سال قبل، ما این 
مشکل را حل کردیم. ما اولین شرکتی در ژاپن بودیم 
که نگهداری نوزاد شیرخوار درون سازمان را داشتیم. 
امروزه در ژاپن، هر کسی که بخواهد کار کند، صرف نظر 
از جنسیت و سن، تنها باید توانایی کار کردن را داشته 
باشد؛ این دیدگاه من است. ما نیاز به ایجاد مشاغلی 

برای همه افراد داریم.
یک  عنوان  به  را  پاسونا  ژاپن  در  بسیاری 
شما  می شناسند.  موقت  استخدام  ارائه دهنده 
برای تبدیل این امر به واقعیت با چه مشکالتی 

باید مواجه می شدید؟
یکی از مشکالتی که با آن مواجه شدیم مشکلی بود که 
به مساله k(4۰1( مشهور است. ۲۰ سال پیش، برای 

کارمندان ممکن نبود که وقتی شغل شان را تغییر
اشتغال شود.  تولید  به  و منجر  افتتاح کند  روستایی 

آیا نیروی کار منعطف می تواند مشکالت را حل کند؟

 بازگشت به عناوین 12 یادداشت مدیریتی
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تمرکز  که  چرا  کنند؛  منتقل  را  مزایا یشان  می دادند، 
داشتن  و  نفر  یک  استخدام  روی  ژاپنی  شرکت های 
آنها برای همیشه بود. هیچ نیازی برای برنامه خدمات 
با  نبود. ما می خواستیم در پاسونا  قابل انتقال  درمانی 
با  سیستم  این  پیش تر  ما  کنیم.  مقابله  مشکل  این 

انعطاف بیشتر را از آمریکا وارد کرده بودیم.
پاسونا شرکتی است که پتانسیل ارائه  کارمندان 
قدیمی تر را می بیند. چگونه تطبیق نیروی کار با 

نیازهایشان را تجسم می کنید؟
ایجاد  افراد قدیمی تر  برای  باید فرصت های شغلی  ما 
کنیم. اما چگونه چنین چیزی میسر می شود؟ دولت 
سنتی  و  محتاطانه  بسیار  شرایط  در  را  کار  نیروی 
تا  دوشنبه  از  باید  افراد  که  دارد  باور  دولت  می بیند. 
جمعه و از ساعت ۹ تا ۵:3۰ کار کنند، سپس کارمند 
مالیاتش را خواهد پرداخت. برای ما، نیروی کار باید در 
درجه اول در نظر گرفته شود. من فکر می کنم که ما در 
حال حرکت به سوی یک نیروی کار منعطف هستیم. 
بگذارید برایتان مثالی بزنم: بسیاری از ژاپنی های مسن 
کل عمرشان را برای تنها یک شرکت کار کرده اند. ما 
به آن استخدام مادام العمر می گوییم. ایده من متفاوت 
است. یک فرد می تواند روزهای دوشنبه، چهارشنبه و 
جمعه برای شرکت A و روزهای سه شنبه، پنجشنبه 
و شنبه برای شرکت B کار کند و این مساله می تواند 
بعد از بازنشستگی نیز اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، ما 
به مدیران اجرایی بازنشسته فرصتی برای مشاور شدن 

می دهیم.
اما این مساله تنها در مورد کارمندان قدیمی نیست. در 
ژاپن، افراد جوان بسیار زیادی داریم که کار نامنظم و 
گاهی چندین کار در یک زمان، انجام می دهند. ما باید 

از این نوع برنامه کار حمایت کنیم و پرداخت و مزایای 
شغلی مشابهی مانند کارمندان تمام وقت به آنها بدهیم.
در  ژاپن  در  کار  نیروی  60درصد  تنها  امروزه 
پاسونا  کار  شروع  از  که  هستند  دائم  استخدام 
آیا تصور می کنید  بوده است.  بزرگ  تغییر  یک 
که تحوالت در نیروی کار از آنچه اکنون به نظر 

می آید، بیشتر خواهد شد؟
بگذارید از یک قیاس استفاده کنم: در گذشته، در ژاپن، 
خانواده های بزرگ با یکدیگر زندگی می کردند. رئیس 
افراد  باید یک ماهی بزرگ می گرفت و همه  خانواده 
افراد بیشتری  اکنون،  در آن ماهی شریک می شدند. 
تنها زندگی می کنند. اگر وارد یک سوپر مارکت شوید، 
خواهید دید که ماهی ها به قطعات کوچک برای یک 
یا دو نفر تقسیم شده اند. مشاغل در حال حرکت در 
یک مسیر مشابه هستند. ممکن است یک فرد، به جای 
را  کوچک تر  شغل  چندین  بزرگ،  شغل  یک  داشتن 
برای  افراد می توانند  نه تنها  انجام دهد.  در یک زمان 
فرصت هایی  بلکه  کنند،  کار  متفاوت  چندین شرکت 
انعطاف بیشتری  با  افراد بیشتری وجود دارد تا  برای 
به کار بپردازند. این فلسفه من به عنوان یک خالق شغل 

است.
من تصور می کنم که بسیاری از شرکت ها با چالش هایی 
مشابه این چالش ها در ژاپن مواجه اند: نرخ تولد پایین 
درحال تالش  که  افراد جوانی  با  و جوامع سالخورده 
برای یافتن کار هستند. من فکر می کنم این راه حل 
تقسیم اشتغال در همه جا کاربرد خواهد داشت. در 
واقع ما به سوی این نوع از محیط کار حرکت می کنیم؛ 
محیطی که کارمندان روی یک شرکت تنها به عنوان 
یک ارائه دهنده شغل تکیه نمی کنند. در این سیستم، 

در  بیشتری  کارفرمایان  برای  می توانند  کارمندان 
زمان یکسان کار کنند؛ این مدل اجتماعی است که 

می خواهیم ایجاد کنیم.
کار  نیروی  یک  توسعه  از  شما  کسب و کار  مدل 
مختل  را  ژاپن  در  استخدام  الگوهای  منعطف، 
کرده است. آیا تصور می کنید که این امر مسائل 

را برای جهان کسب و کار بهتر خواهد کرد؟
حالتی که من در ذهن دارم این است که برای یافتن 
یک شغل الزم نیست در یک مکان کار کرد. در این 
حالت، شرایط شغلی خودش مهیا می شود. مادامی شما 
در چیزی تخصص یافته اید و مجموعه مهارتی را دارید 
که موردنیاز است، از شما خواسته خواهد شد تا روی 
یک پروژه کار کنید. ممکن است این کار کوتاه مدت 
باشد )حتی تنها یک روز( یا اینکه برای 1۰سال طول 
بکشد. در این رویکردافرادی که مهارت های موردنیاز 
کار  یک  انجام  برای  دارند،  را  شغل  یک  انجام  برای 
گردهم جمع خواهند شد و زمانی که کار انجام شد آن 

را ترک خواهند کرد.
انجام شده   PWC توسط موسسه  که  تحقیقی 
این  بر  ارشد  مدیران  که  می دهد  نشان  است، 
اثر  مصنوعی  هوش  و  روباتیک  علم  که  باورند 
مخربی روی نیروی کار در آینده خواهد داشت. 

شما چه فکر می کنید؟
هوش  کارشناس  یک  من  که  بگویم  باید  جواب  در 
بازار  دیدگاه  از  صرفا  می توانم  من  نیستم.  مصنوعی 
صنایع  از  بسیاری  انواع  ما  کنم.  صحبت  کار  نیروی 
این  آینده،  در  اما  داشته ایم.  جداگانه  مناطق  در  را 
موضوع تغییر خواهد یافت. به عنوان مثال، من تصور 
روستایی-شهری  کار  تقسیم  آینده  در  که  نمی کنم 

یکسانی برای استخدام داشته باشیم. با روند رو به رشد 
اینجا  نیست.  تقسیم  این  برای  نیازی  دیگر  اینترنت، 
دیدگاه من از نیروی کار منعطف تر بیان می شود. افراد 
بسیار زیادی تصور می کنند که خودکارسازی و هوش 
مصنوعی مشاغل را از بین خواهند برد. اما من بر این 
به  آنها  این قضیه رخ می دهد.  باور هستم که عکس 
افراد بیشتری اجازه خواهند داد تا زمان بیشتری داشته 
باشند و زمان شان را خالقانه تر سپری کنند. تکنولوژی 
همیشه روی الگوهای نیروی کار تاثیر گذاشته است. 
در اوایل دهه 1۹6۰، با پیشرفت های تکنولوژیک مانند 
لوازم خانگی، زنان ژاپنی قادر به ورود به عنوان نیروی 
تا سال ۲۰۲۰، هوش  به عقیده من  بودند.  کار شده 
مصنوعی و اینترنت می تواند به کل نیروی کار کمک 

کند تا شغل پیدا کنند.
آیا تعهد شما به مسوولیت اجتماعی شرکتی، به 

پیشروی کسب و کار شما کمک کرده است؟
مسوولیت  چگونه  که  بزنم  مثالی  برایتان  بگذارید 
اجتماعی برای ما و برای همه افراد دیگر خوب است. ما 
در مناطق روستایی سرمایه گذاری می کنیم و اطمینان 
می یابیم که اقتصادهای محلی مورد حمایت باشند؛ به 
می روند.  روستایی  مناطق  به  جوان  افراد  ترتیب  این 
یافتن  اطمینان  که  می کنیم  تصور  ما  این،  عالوه بر 
از این موضوع مهم است که اقتصادهای محلی سود 

به دست می آورند.
این چیزی است که ما با پروژه احیا در جزیره آواجی 
)Awaji( انجام می دهیم. ما اکوسیستمی از مشاغل 
را توسعه داده ایم که به شعب شرکتی وابسته نیستند؛ 
در  واقع  شرکتی  هستند.  پایدار  محلی  سطح  در  اما 
توکیو ممکن است یک مرکز تماس را در یک منطقه 
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اما اگر یک بحران اقتصادی در توکیو رخ دهد یا اگر 
یک بالی طبیعی در توکیو نازل شود، این امر اثری 
است  ممکن  و  داشت  خواهد  کسب و کار  روی  منفی 
حتی منجر به خاتمه آن مرکز تماس شود. ما نگرش 
متفاوتی در پیش گرفتیم. ما می خواهیم تا به حمایت 
بنابراین  اقتصادی محلی کمک کنیم؛  از فعالیت های 
آنها به طور مستقل فعالیت می کنند. در آواجی، ما با 
مانند  متفاوت  مناطق  در  جدید  شغل  ایجاد  چالش 
کشاورزی و سالمت و جذب منابع انسانی برای مناطق 
روستایی روبه رو هستیم. هدف تجدید حیات صنایع 
متنوع  استعدادهای  دادن  قرار  هم  کنار  با  منطقه ای 
است؛ به طوری که نیروی کار محلی مستقل و پایدار 
باشد. ما حدود 3۰ نفر را از ۲۰ کشور مختلف استخدام 
کرده ایم. آنها تخصص شان را برای حل مسائلی از جمله 
امنیت غذایی و سالمتی که دو چالش مهم محسوب 

می شوند، وارد میدان کردند.
در سال 201۸ با چه مسائلی روبه رو خواهید بود؟

ساختمان  در  ما  شهری  مزرعه  از  آیا  غذایی.  امنیت 
دیگر شعب بازدید کرده اید؟ به طور معمول شرکت های 
حاضر در بازار سهام چنین کاری انجام نمی دهند. اما 
دلیل داشتن این مزرعه یک چیز است: بحث پیرامون 

مساله مهم امنیت غذایی.
ژاپن  و  اروپا  بین  اقتصادی(  مشارکت  )قرار   EPA
منجر به واردات محصوالت ارزان از اروپا به ژاپن شده 
که  است  شده  گران  بسیار  ژاپن  در  کشاورزی  است. 
برای امنیت غذایی ژاپن خبر خوبی نیست؛ چرا که به 
این معناست که ژاپن نیاز به واردات مواد غذایی بسیار 
زیادی دارد. به عنوان یک خالق شغل، ما مسوولیت 
آگاه کردن افراد را به عهده داریم و این کاری است که 

با مزرعه گفته شده در شرکت انجام می دهیم.
هدف ما توسعه اقتصادهای محلی مانند آنچه که در 
جزیره آویجی انجام می دهیم و حمایت از کشاورزی 
شهری در بخش مرکزی شهر مانند مزرعه ما در توکیو 
است. ما شغل ایجاد و به تغذیه افراد در این منطقه 
کمک کرده ایم. این یک پیشرفت طبیعی از ماموریت 

ماست.
یکدیگر  با  بزرگ  خانواده های  ژاپن،  در  گذشته،  در 
زندگی می کردند. رئیس خانواده باید یک ماهی بزرگ 

می گرفت و همه افراد در آن ماهی شریک می شدند. 
خواهید  می کنند.  زندگی  تنها  بیشتری  افراد  اکنون، 
دید که ماهی ها به قطعات کوچک برای یک یا دو نفر 
تقسیم شده اند. مشاغل در حال حرکت در یک مسیر 
مشابه هستند. ممکن است یک فرد، به جای داشتن 
در یک  را  بزرگ، چندین شغل کوچک تر  یک شغل 
زمان انجام دهد. این فلسفه من به عنوان یک خالق 

شغل است.
 strategy-business :منبع
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