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داخل  ساخت  از  حمایت  میز  جلسه  اولین 
حضور  با  جاری  سال  تیر  سوم  و  بیست 
هیات  اعضای  صمت،  وزارت  نمایندگان 
و  امیرکبیر  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی 
به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  نمایندگان 

صورت حضوری در محل سندیکا برگزار شد.
از  گزارشی  بیان  به  دبیر سندیکا  ابتدای جلسه  در 
پرداخت.  برق  صنعت  چالش های  و  موجود  وضع 
چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قرادادهای 
یک جانبه صنعت برق، تحمیل زیان ناشی از تغییرات 
نرخ ارز و تورم به بخش خصوصی و بررسی مشکالت 
زنجیره تامین از مهم ترین محورهای مورد بحث در 

این گزارش بود.
داخل  ساخت  از  حمایت  کمیته  دبیر  همچنین 
میز  نحوه شکل گیری  از  سابقه ای  بیان  به  سندیکا 
پرداخت و ضمن اشاره به ارتباط موثر بین سندیکا 
و اداره کل برق و الکترونیک وزارت صمت، استعالم 
بررسی  از سندیکا جهت  وارداتی  مستمر تجهیزات 
وجود مشابه ساخت داخل را از مصادیق آن دانست. 
در ادامه نماینده اداره کل صنایع برق و الکترونیک 
میز  ایده شکل گیری  به  اشاره  وزارت صمت ضمن 
از ساخت داخل در سندیکای صنعت برق  حمایت 
)به عنوان تشکل فراگیر و متشکل از اکثر بازیگران و 
ذینفعان بخش خصوصی صنعت برق(، تاکید کرد که 
براساس توافقات انجام شده میان سندیکا و وزارت 
صمت، ترکیبی از اساتید دانشگاه، نمایندگان سندیکا 
و نمایندگان اداره کل برق و الکترونیک وزارت صمت 
انتخاب و فعالیت آن به طور رسمی آغاز شده است. 
تبادل نظر درباره اهداف و ماموریت های میز حمایت 
به  بنا  که  بود  بعدی جلسه  داخل محور  از ساخت 
از ساخت  در جلسه، هدف  تاکید حاضران  و  گفته 
داخل در تمامی کشورها، حمایت جهت دار از تولید 

برای ارتقای توانمندی ها برای تولید کاالیی با کیفیت 
و قیمت مناسب است. در کشور ما بواسطه شرایط 
اهداف  اقتصادی،  اهداف  بر  عالوه  موجود  خاص 
حمایت  منظر  این  از  و  است  مدنظر  نیز  سیاسی 
می کند.  پیدا  دوچندان  اهمیت  داخل  تولید  از 
جلوگیری از خروج ارز، رشد اقتصادی، صرفه جویی 
انرژی، ایجاد اشتغال و ... از دیگر موهبات حرکت در 

این مسیر خواهد بود. 
در این جلسه ایجاد هسته کارشناسی و مورد توافق 
تعریف  شدن  مشخص  خصوصی،  و  دولتی  بخش 
تولید  ظرفیت  و  توان  شناسایی  داخل،  ساخت 
مرضی  مرجع  ایجاد  برق،  صنعت  تجهیزات  بومی 
 الطرفین جهت حل اختالفات مربوط به عدم ساخت 
سازندگان  چالش  حل  واردات،  جهت  تجهیزات 
عنوان  به  استاندارد  با  مطابقت  گواهینامه های  در 
مهمترین اهداف و ضرورت تشکیل میز حمایت از 

ساخت داخل مطرح شد.
شرکت های  مشکالت  به  جلسه  دیگر  بخش  در 
تولیدی در واردات مواد اولیه و تغییرات ایجاد شده 
در اولویت کاالهای وارداتی و تخصیص ارز اشاره شد. 
از  این موضوع  از پیگیری  نمایندگان وزارت صمت 
طریق معاونت صنایع وزارتخانه مذکور و ایجاد تغییر 

در اولویت ها به نفع واردات مواد اولیه خبر دادند. 
در ادامه موضوع تعاریف و شرایط الزم برای ساخت 
داخل مطرح و مورد بحث قرار گرفت. توان طراحی، 
نیروی انسانی ماهر، ماشین آالت و تجهیزات تولید و 
ادوات آزمون و سیستم های مدیریتی و نرم افزارهای 
و  نیاز ساخت داخل مطرح  به عنوان پیش  مرتبط 
تاکید شد که کمک دولت برای تجهیز آزمایشگاه های 
مرجع یکی از نیازهای روز بخش خصوصی صنعت 
بواسطه  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  و  است  برق 
انجام تست در شرایط تحریم و هزینه  امکان  عدم 

تست  تایپ  دریافت  امکان  آزمون ها  انجام  باالی 
محصوالت را ندارند.

و  با مشخص شدن چارچوب ها  مقرر شد  پایان  در 
و  موضوعات  داخل،  ساخت  از  حمایت  میز  اهداف 
چالش های ارجاعی از سوی وزارت صمت و سندیکا 
در  نتیجه  و  شد  مطرح  کارشناسی  جلسات  طی 
به  وزارت صمت  الکترنیک  و  برق  اداره کل  اختیار 
عنوان مجری سیاست های کالن صنعت برق کشور 

قرار گیرد.

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در راســتای عمــل 
بــه مســئولیت اجتماعــی خــود و نیــز بــه منظــور 
کمک رســانی بــه هموطنــان ســیل زده اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، ســال گذشــته نســبت بــه 
جمــع آوری کمک هــای نقــدی اعضــا اقــدام کــرد. 
کمک هــای دریافتــی از ســوی اعضــا پــس از انجــام 
بررســی های الزم و همفکــری بــا ســازمان های 
ــروژه ســاخت  ــه در پ ــال در منطق ــاد فع ــردم نه م
ــتاهای  ــرویس های بهداشــتی در برخــی از روس س
ــد و  ــه ش ــتان هزین ــتان و بلوچس ــیل زده سیس س
بــا همــکاری انجمــن حامــی، پــروژه ای بــا عنــوان 
»تعمیــر و بازســازی ســرویس های بهداشــتی و 
چاه هــای فاضــالب متاثــر از ســیل« در شهرســتان 
چابهــار، بخــش دشــتیاری، روســتای دلــگان 
ــه بازســازی مجمــوع  مالفقیــر تعریــف و نســبت ب
ــاه  ــورد چ ــتی و 16 م ــرویس بهداش ــمه س 6 چش

ــدام شــد. ــدف اق فاضــالب در دو روســتای ه
ــج مــردم  ــه شــرایط بغرن ــا توجــه ب ــز ب امســال نی
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان  آســیب دیده 
جامعــه نیکــوکاری ابــرار- وابســته بــه اتــاق 
ــران-  ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
کمک هــای  جمــع آوری  بــه  نســبت  مجــددا 
فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور نوســازی 9 مدرســه 
ــت.  ــرده اس ــدام ک ــتان اق ــف اس ــق مختل در مناط
ــواره در  ــه هم ــرم ســندیکا ک ــذا از اعضــای محت ل
ــوده و مشــارکت  ــدم ب ــش ق ــه پی ــور عام المنفع ام
ــل  ــورت تمای ــود در ص ــوت می ش ــته اند، دع داش
بــه مشــارکت در ایــن اقــدام انسان دوســتانه، 
مســئوالنه و خیرخواهانــه مراتــب آمادگــی خــود را 
بــه روابــط عمومــی ســندیکا-داخلی 137- خانــم 

ــد.  ــالم فرماین کاظــم زاده اع

دعوت مجدد سندیکا از اعضا 
برای کمک به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان
سندیکا در نامه ای از اعضای خود دعوت کرده 
کمک  در  مشارکت  به  تمایل  صورت  در  است 
مراتب  بلوچستان  و  سیستان  سیل زدگان  به 
آمادگی خود را به روابط عمومی سندیکا اعالم 

کنند.
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متن کامل گزارشمتن کامل گزارش

تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی روند تامین 

مالی بنگاه های کوچک و متوسط را ارائه کرده است.
روندها و سیاست های تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط در ۴۸ اقتصاد منتخب توسط سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( طی بازه زمانی 2۰۰7 الی 2۰1۸ بررسی و ارزیابی شده است. در 
سال 2۰1۸، افزایش استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای تأمین مالی جایگزین توسط بنگاه  های کوچک 
و  آنالین  صورت  به  جایگزین  مالی  عملیات  از  استفاده  دارایی،  بر  مبتنی  ابزارهای  جمله  از  متوسط،  و 

سرمایه گذاری خطرپذیر استمرار یافت.
این گزارش نشان می دهد روندهای اقتصاد کالن و همچنین تنگ تر شدن شرایط اعتباری، ممکن است در 
برخی از کشورها روی وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط تأثیر داشته باشد. عالوه بر این، همه گیری 
جهانی ویروس کووید-19، اثرات سریع و ژرفی را ایجاد می کند که این امر بر تعدادی از شاخص های مالی 

بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار خواهد بود.

بهبود شاخص ملی محیط کسب 
و کار در دوره کرونا

نتایج پایش ملی محیط کسب وکار که از سوی 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران صورت 

می گیرد برای فصل بهار امسال منتشر شد.
کرونا  باوجوداینکه شیوع  نشان می دهد  بررسی ها   
به نامساعد شدن محیط کسب وکار دامن زده است؛ 
کسب وکار  محیط  شاخص  نهایی  وضعیت  بازهم 
نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل بهبود 

یافته است.
بهار  ایران در  پایش ملی محیط کسب وکار  نتایج   
1399 از رسیدن عدد این شاخص به 6.۰1 )نمره 
1۰ بدترین ارزیابی است( حکایت دارد که مساعدتر 
گذشته  فصل  ارزیابی  در  شاخص  این  وضعیت  از 

)زمستان 9۸ با میانگین 6.۰5 است.(
فعاالن  ازنظر  که  است  آن  بیانگر  ارزیابی  این 

وضعیت  پایش،  این  در  مشارکت کننده  اقتصادی 
ایران  کسب وکار  محیط  بر  مؤثر  مؤلفه های  برخی 
در بهار 1399 تا حدودی مساعد شده است. عدد 
شاخص در بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 2.59 درصد مساعدتر شده است. الزم به ذکر 
است که این شاخص از طریق ادغام اطالعات حاصل 
داده های  و  مؤلفه(   2۸( پیمایشی  مؤلفه های  از 
به نسبت ۸۰ و 2۰  مؤلفه(  آماری )۴2  مؤلفه های 

محاسبه شده است.
محیط  ملی  پایش  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
کسب وکار ایران در بهار 1399، رقم شاخص ملی، 
6.۰1 )نمره بدترین ارزیابی 1۰ است( محاسبه شده 
به  نسبت  شاخص  این  وضعیت  از  حدودی  تا  که 
میانگین  با   139۸ )زمستان  گذشته  فصل  ارزیابی 

6.۰5( بهتر است.
در بهار 1399، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در 
این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی 
محصوالت«،  و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن 
»بی ثباتی  و  بانک ها«  از  مالی  تأمین  »دشواری 
اجرایی  رویه های  و  مقررات  و  قوانین  سیاست ها، 
مؤلفه های  نامناسب ترین  را  کسب وکار«  بر  ناظر 
مؤلفه ها  سایر  به  نسبت  کشور  کسب وکار  محیط 

ارزیابی کرده اند.
 ،1399 بهار  در  طرح  این  یافته های  اساس  بر 
کرمان  و  تهران  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 
به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و استان های آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به 
کسب وکار  محیط  وضعیت  بهترین  دارای  ترتیب 

نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد میانگین ظرفیت 
شرکت کننده  اقتصادی  بنگاه های  )واقعی(  تولیدی 
در طرح در فصل بهار معادل 35.57 درصد بوده که 
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سخنگوی صنعت برق:

نیروگاه ها با رعایت تعرفه در 
استخراج رمزارز فعالیت کنند

گفت:  برق  صنعت  سخنگوی  ایرنا-  تهران- 
تعرفه  رعایت  به  نسبت  چنانچه  ها  نیروگاه 
مصوب عمل کنند، برای مراکز استخراج ارزهای 

مجازی می توانند فعالیت داشته باشند.
و  گفت  در  دوشنبه  روز  مشهدی  رجبی  مصطفی 
اینکه  به  پاسخ  در  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گو 
ارز  رمز  استخراج  زمینه  در  توانند  می  نیروگاهها 
فعالیت داشته باشند افزود: امکان این امر مشروط 
به رعایت دو شرط ارسال درخواست و رعایت تعرفه 

مصوب برای مراکز استخراج ارزهای مجازی فراهم 
است.

وی اضافه کرد: نیروگاه ها در عین حال نمی توانند 
و  کوین  بیت  استخراج  برای  ای  یارانه  سوخت  از 

سایر رمزارزها استفاده کنند.
سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاهی که مستقل از 
شبکه باشد نیز می تواند با 7۰ درصد قیمت سوخت 
صادراتی در این بخش فعالیت داشته باشددر عین 

حال مستقل بودن از شبکه بسیار مهم است.
که  شرایطی  در  و  اکنون  افزود:  مشهدی  رجبی 
تامین برق برای عموم مردم از اهمیت بسیارباالیی 
برخوردار است، اجازه نخواهیم داد کسانی با استفاده 
کشاورزی،  های  بخش  برای  که  ها  ازتعرفه  نابجا 
صنعتی پیش بینی شده، اقدام به تولید بیت کوینی 

کنند که ارزش آن بیش از 9 هزار دالر است.
های  تعرفه  ترین  ارزان  از  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
برق برخوردار است، تاکید کرد: کسانی که از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجوزهای الزم را دارند و 
تعرفه های مصوب مراکز استخراج ارزهای مجازی 
را رعایت کنند برای آنها برق موردنیاز تامین خواهد 

شد.
سخنگوی صنعت برق از دریافت 1۴ تقاضای عمده 
برای ایجاد مراکز استخراج ارزهای مجازی خبرداد 
و گفت: واحدهای ذکرشده با مصارف بیش از 3۰۰ 
است،  استان کشور  معادل مصرف سه  مگاوات که 

تقاضا داده اند که تامین خواهد شد.
رجبی مشهدی درعین حال بر اختصاص پاداش به 
ارزهای  استخراج  غیرمجاز  مراکز  کنندگان  معرفی 
مجازی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کسانی که 
خالف کاران را معرفی کنند ضمن حفظ نام و نشان 
دریافت  تومان  میلیون   1۰ سقف  تا  پاداش  آنها، 

خواهند کرد.

مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید خبر داد:

طراحی، تولید و نصب دومین 
توربین  710 کیلوواتی در منطقه 

خواف
گفت:  سدید  صنعتی  گروه  هلدینگ  مدیرعامل 
به  ویژه ای  توجه  بازار  دیر  از  سدید  صنعتی  گروه 
انرژی  طریق  از  برق  تولید  و خصوصا  برق  صنعت 
های تجدیدپذیر داشته است بگونه ای که با تاسیس 
بروز،  فناوری  از  گیری  بهره  و  نیرو  صبا  شرکت 
نسبت به طراحی و ساخت توربین های بادی اقدام 
نموده و همچنین با ایجاد شرکت توان باد بعنوان 
ایجاد و توسعه  یک شرکت توسعه دهنده، راهبرد 
اخیر  سال های  طی  در  کشور؛  در  را  بادی  مزارع 

دنبال کرده است.
اقتصادی  با خبرنگار  امیرحسین کاوه در گفت وگو 

ایلنا گفت: در این راستا شرکت صبا نیرو به عنوان 
و  کشور  در  بادی  توربین های  کننده  تولید  اولین 
خاورمیانه، پروژه های متعدد و مختلفی را در سراسر 
مرتبط  های  برنامه  اجرای  با  و  داده  انجام  کشور 
توربین های  مگاواتی  فناوری  به  دستیابی  درصدد 
بادی و نفوذ در بازارهای بین المللی منطقه ای است.

وی ادامه داد: صبا نیرو طی سال های مختلف پروژه 
های مختلفی، مانند نصب و راه اندازی 1۴3 واحد 
توربین برای احداث نیروگاه 9۰ مگاواتی در مزارع 
استان گیالن،  بادی منجیل، هرزویل و سیاهپوش 
توربین  واحد   ۴3 اندازی  راه  و  نصب  تولید،  پروژه 
بینالود  بادی  مزرعه  احداث  برای  واتی  کیلو   66۰
راه  و  نصب  تولید،  پروژه  رضوی،  خراسان  استان 
سایت  در  واتی  کیلو   66۰ توربین  واحد   ۴ اندازی 
پوشکین پاس ارمنستان و تولید و نصب 2 دستگاه 
انجام  به  را  خصوصی  بخش  کارفرمایی  به  توربین 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-25-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
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جزئیات بازگشت ارز صادراتی/

 250 صادرکننده فقط 7 
درصد از درآمد ارزی خود را 

برگرداندند
بانک مرکزی گفت: میزان  اداره صادرات  مدیر 
ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در 
سال های 97 و 98 بالغ بر 25 میلیارد یورو است 
که از این میزان حدود 6.8 میلیارد یورو مربوط 
معرفی  حقوقی  و  حقیقی  صادرکننده   250 به 

شده به قوه قضاییه است.
روابط  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
خصوص  در  کریمی  صمد  مرکزی،  بانک  عمومی 
اقتصادی کشور  به چرخه  بازنگشته  ارزهای  میزان 
اظهارداشت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی 
را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع 
مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی 

ارسال می کند.
وی افزود: به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی 
دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی طی سال های 
)بدون  یورو  میلیارد   56.1 مبلغ   139۸ و   1397

احتساب صادرات شرکت های ملی نفت ایران، ملی 
پاالیش و پخش فرآورده      های نفتی ایران و ملی گاز 
ایران( صادرات صورت گرفته است که از این میزان 
یورو  میلیارد  تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6 
برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته 
است. بنابراین  تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 
به  گروه  این  توسط  فقط  ارز  یورو  میلیارد   22.5

چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: عالوه 
به  مربوط  یورو  میلیارد  مبلغ 2.5  ارقام مذکور،  بر 
کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 
با  مطابق  که  است   1397.5.16 الی   1397.1.22
هماهنگی  عالی  شورای   2 ماده  کمیته  مصوبات 
صادرات  مجاز شدند  صادرکنندگان  این  اقتصادی، 
جزو  و  کنند  ثبت  مربوط  سامانه های  در  را  خود 
آنها  ارزی  مبالغ  اما  شد،  محسوب  آنان  تعهدات 
که  است  برنگشته  کشور  اقتصاد  رسمی  چرخه  به 
به چرخه  ارز  بازگشت  احتساب آن، میزان عدم  با 
رسمی کشور در سال های 1397 و 139۸ معادل 

25 میلیارد یورو خواهد شد.  
تحلیلی  گزارش های  براساس  داد:  ادامه  کریمی 
از  دریافتی  صادراتی  پروانه های  اطالعات  دیگر، 
گمرک جمهوری اسالمی ایران تعداد 2 هزار و 3۸6 
صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو 
با نسبت بازگشت ارز کمتر از 7۰ درصد )صفر تا 7۰ 
 139۸.12.2۸ لغایت   1397.1.22 روز  از  درصد( 
از  حاکی  آن  نتایج  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
یورو  میلیارد   2۴ بر  بالغ  گروه  این  که  بود  این 
صادرات داشته اند و از روز 22  .1  .1397 لغایت روز 
میلیارد   6.۴ بازگشت  به  نسبت  تنها   1399.3.31
 17.7 حدود  دیگر  عبارت  به  کرده اند،  اقدام  یورو 
میلیارد یورو ) حدود 2۰ میلیارد دالر( توسط این 

دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی 
برگشت داده نشده است.

گروه  این  گفت:  مرکزی  بانک  صادرات  اداره  مدیر 
در سیاستگذاری ارزی از اهمیت باالیی برای مقام 
شد  خواهد  تالش  و  بوده  برخوردار  ارزی  و  پولی 
نهادهای  و  ذیربط  دستگاه های  آنان،  با  تعامل  در 
نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند 
تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده 

و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  
انجام  قضایی  اقدامات  خصوص  در  همچنین  وی 
متخلف  صادرکنندگان  با  برخورد  منظور  به  شده 
راستای  در  و  شده  انجام  های  پیگیری  با  گفت: 
هماهنگی  عالی  شورای  و  وزیران  هیات  مصوبات 
اقتصادی، 25۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه 

معرفی شده اند. 
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطالعات، میزان 
تعهدات آنها 6.۸ میلیارد یورو )معادل 7.6 میلیارد 
دالر( بوده است که از این رقم فقط ۴66.6 میلیون 
واگذاری  طریق  از  عمدتا  درصد،   7 معادل  یورو 
پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق 
و افغانستان )از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16( 

به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد 
از  حاصل  ارز  بازگشت  در  پتروشیمی  شرکت های 
به  که  ابهاماتی  برخی  باوجود  گفت:  صادراتشان 
می شود  وارد  صادرکنندگان  از  دسته  این  عملکرد 
الزم به توضیح است که این شرکت ها بخش زیادی از 
تعهدات شان را ایفا کرده اند، به طوری که 5۸ شرکت 
الی   1397.1.22 تاریخ  از  پتروشیمی  صادرکننده 
139۸.12.2۸ به میزان 17.1 میلیارد یورو صادرات 
میلیارد   1۴.۴ مبلغ  میزان  این  از  که  داشته اند 
اقتصادی  چرخه  به   1399.3.31 تاریخ  تا  را  یورو 

این  میانگین نسبت عملکرد  بنابراین  برگردانده اند. 
شرکت ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد 

بوده است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه 
 139۸.12.29 الی   1397.1.22 تاریخ  از  ایمیدرو 
اند که  به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته 
تاریخ  تا  را  یورو  میلیارد   ۴.۴ مبلغ  میزان  این  از 
برگردانده اند.  اقتصادی  چرخه  به   1399.3.31
در  این شرکت ها  عملکرد  نسبت  میانگین  بنابراین 

بازگشت ارز صادراتی معادل ۸3 درصد بوده است.
سیاستی  بسته  تشریح  به  ادامه  در  کریمی  صمد 
 1399 سال  در  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابالغ بسته سیاستی 
جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت 
حواله از طریق بازار دوم)سامانه نیما( و استفاده از 
منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی 
به  توجه  با  کرد:  تاکید  است  پذیرفته  انجام  کشور 
مختصات کالن اقتصادی کشور و شوک های ارزی 
نفت،  قیمت  بهای  و  فروش  از کاهش حجم  ناشی 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی، تامین 
صادرات  بر  مبتنی  باید  کشور  وارداتی  نیازهای 
از  به گذر  توجه  با  عبارت دیگر  به  باشد.  غیرنفتی 
راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار 
از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد )پول، سرمایه، 
کار و کاالو خدمات(، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه 
ملی،  پول  ارزش  حفظ  اقتصادی،  رشد  گذاری، 
جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و 
توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو و بازگشت آن به 
از  بر اساس سیاست های اعالمی  اقتصادی  چرخه 

سوی دیگر است. 
حاصل  ارز  بازگشت  شناسی  آسیب  افزود:  وی 
است  آن  از  حاکی  اخیر  سال  دو  طی  صادرات  از 

https://www.farsnews.ir/news/13990506000787/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-250-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
با عقب نشینی 13 هزار و 799  امروز  معامالت 

واحد روبرو شد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که هفته قبل 
مرتباً در روند افزایشی قرار داشت، این هفته روند 
اصالح در پیش گرفته و امروز هم با کاهش 13 هزار 
و 799 واحد شاخص کل به رقم یک میلیون و 932 

هزار و 2۸6 واحد رسید.
با  امروز  هموزن  معیار  با  کل  شاخص  همچنین 

کاهش ۴ هزار و 69 واحد به رقم 5۰2 هزار و 97۸ 
واحد رسید.

از 13.1  امروز معامله گران در بورس تهران بیش 
میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 2.۴ 
و ۴9۴  هزار  ارزش 21  به  و  معامله  نوبت  میلیون 

میلیارد تومان داد و ستد کردند.
بیش  به  که  را            فرابورس  امروز  معامالت  ارزش  اگر 
از 5 هزار 52۴ میلیارد تومان رسید را           هم درنظر 
اوراق  بورس  در  گران  معامله  امروز  ،یعنی  بگیریم 
بهادار و فرابورس حدود 27 هزار میلیارد تومان داد 

و ستد کردند.
روند یکساله شاخص بورس تهران

بنابراین مدیران شرکت های بورسی و فرابورسی باید 
از این فرصت استفاده کرده و با انتشار اوراق مالی و 
یا سهام جدید و افزایش شناوری سهام خود و نیز با 
عرضه های اولیه نسبت به جمع آوری این نقدینگی 

قابل توجه و تزریق آن به خط تولید اقدام کنند.

به  مردم  اقبال  به  توجه  با  همچنین  کارشناسان 
توصیه  واردان  تازه  به  بورس،  در  گذاری  سرمایه 
می کنند، اوال از پس اندازهای خود در بورس سرمایه 
سهامداری  مستقیم  غیر  روش  ثانیا  کنند،  گذاری 
و  گذاری  سرمایه  شرکت های  سهام  خرید  یعنی 
یا سایر صندوق های  و  ثابت  درآمد  با  صندوق های 
و  اولیه  عرضه  سهام  خرید  با  همچنین  و  بورسی 
خرید سهام شرکت های دولتی و ای تی اف هایی که 
دولت ارائه می کند، در این بازار حضور پیدا کنند تا 

از ریسک بازار در امان باشند.
آن  درصد   3۰ تاکنون  که  عدالت  سهام  همچنین 
اکثر  که  است  ارزنده ای  سهام  است،  فروش  قابل 
کارشناسان توصیه می کنند دارندگان سهام عدالت 
آن  عایدی  از  خود  ارزنده  سهام  فروش  جای  به 
استفاده کنند و سهام خود را           به عنوان وثیقه برای 
گرفتن وام های بانکی استفاده کنند و حتی االمکان 

از فروش سهام ارزنده خود خودداری کنند.
شاخص های  عمده  درمی یابیم  بازار  به  نگاهی  با 
شاخص  که  گونه ای  به  بوده  کاهشی  امروز  بورس 
کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 
هر کدام به تنهایی 7 دهم درصد کاهش یافته است.

و  هم وزن  معیار  با  بورس  کل  شاخص  همچنین 
دهم   ۸ کدام  هر  هموزن  معیار  با  قیمت  شاخص 
درصد کاهش یافتند. شاخص آزاد شناور ۸1 صدم 

 97 بورس  اول  بازار  شاخص  یافته،  کاهش  درصد 
صدم   27 بورس  دوم  بازار  شاخص  و  درصد  صدم 

درصد کاهش یافت.
اثر  بیشترین  و شستا  ایران خودرو  نمادهای  امروز 
افزایشی در شاخص کل بورس تهران را           داشتند و 
مبارکه،  فوالد  فارس،  خلیج  پتروشیمی  نمادهای 
و  گاز  و  نفت  و سرمایه گذاری  گهر  ملی مس، گل 
پتروشیمی تأمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص 

بورس را           داشتند.
امروز نمادهای پربیننده که مورد اقبال معامله گران 
غدیر،  گذاری  گرفته شامل سرمایه  قرار  بورس  در 
تهران، گلوکوزان، ملی  پاالیش نفت  فوالد مبارکه، 
گسترش  و  بندرعباس،  نفت  پاالیش  ایران،  مس 

سرمایه گذاری ایران خودرو بودند.
ایران شاخص کل در  فرابورس  در  امروز همچنین 
رقم  به  و  کرده  افت  واحد   213 معامالت  پایان 
امروز  گران  معامله  رسید.  واحد   ۸9۸ و  هزار   19
در فرابورس ایران بیش از 2.7 میلیارد سهام، حق 
تقدم و اوراق مالی در قالب 692 هزار نوبت معامله 
و به ارزش 5 هزار و 52۴ میلیارد تومان داد و ستد 

کردند.
هلدینگ  تندگویان،  پتروشیمی  شرکت های  امروز 
ساسول  آریا  و  سامان  بیمه  خاورمیانه،  معدنی 
بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را           داشتند 
و نمادهای سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی مارون 
شاخص  در  کاهشی  اثر  بیشترین  تأمین  صبا  و 

فرابورس را           داشتند.
پتروشیمی  شامل  فرابورس  در  پربیننده  نمادهای 
مولد  دی،  بانک  اصفهان،  ذوب آهن  تندگویان، 
تولید  اصفهان،  کوثر  پارسیان  هتل  نیروگاه جهرم، 

نیروی برق دماوند، و سیمان الر سبزوار بودند.

کاهش 13 هزار و 799 واحدی شاخص بورس تهران

 ارزش 27 هزار میلیارد تومانی بورس و فرابورس
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روسیه در صادرات ال ان جی به چین از آمریکا پیشی گرفت
اداره گمرک چین اعالم کرد روسیه در ماه ژوئن 396 هزار تن گاز طبیعی مایع به چین صادر کرده 

است درحالی که میزان صادرات آمریکا در همین مدت برابر با 340 هزار تن است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، اداره گمرک چین اعالم کرد روسیه در ماه ژوئن 396 هزار تن گاز 
طبیعی مایع )ال ان جی( به چین صادر کرده است درحالی که میزان صادرات آمریکا برابر با 3۴۰ هزار تن 

در همین مدت است.
به نوشته بلومبرگ، این آمار نشان داد صادرات ال ان جی روسیه به چین در مقایسه با ارقام ماه می 2۰.7 

درصد افزایش یافته است. درحالی که صادرات آمریکا 2.۴ درصد بیشتر از ماه می بوده است.
در ژوئن 2۰19 روسیه 67 هزار تن ال ان جی به چین صادر کرده است. امریکا سال گذشته ال ان جی به 

چین صادر نکرده بود.
در مجموع، چین 5.79 میلیون تن ال ان جی در ژوئن وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بیش از 29 درصد بیشتر است.

تأثیر منفی تعطیلی پروژه های فنی و مهندسی عراق بر صادرات 
ایران

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: تعطیلی پروژه های فنی و مهندسی در عراق تأثیر منفی 
بر میزان صادرات کاال و خدمات از ایران به عراق خواهد داشت.

سید حمید حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت صادرات 
به عراق گفت: با باز شدن مرزها شرایط رو به بهبود است اما تعطیلی پروژه های فنی و مهندسی در غذای 

قطعا روی صادرات ما به عراق اثر منفی خواهد داشت.
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: دولت عراق دستور داده کلیه پروژه های فنی و مهندسی 

در عراق تعطیل شود و تعطیلی این پروژه قطعاً  بر صادرات ما اثرگذار خواهد بود.
وی بیان داشت: دولت عراق برای ادامه پروژه های فنی و مهندسی بودجه کافی ندارد لذا به تمام پیمانکاران 

داخلی و خارجی دستور داده تا پروژه ها را تعطیل کنند.
حسینی با بیان اینکه فعالیت این پروژه ها به لحاظ صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد اظهار داشت: قطعا 
پروژه  برای تکمیل  نیاز  به صادرات مصالح ساختمانی، میلگرد و کاالهای مورد  پروژه، منجر  این  فعالیت 

می شد و با توقف فعالیت پروژه های مذکور صادرات ایران به عراق نیز کمتر می شود.
وی گفت: در حال حاضر فقط پروژه های فنی و مهندسی که بودجه آنها از طریق بانک جهانی تامین شده 

در حال فعالیت است و سایر پروژه ها تعطیل است.
حسینی افزود: در سال 2۰1۴ نیز دولت عراق به علت کمبود بودجه فعالیت پروژه های فنی و مهندسی را 

تعطیل کرد.



شماره  2687 6 مرداد 99

8

اقتصاد ایران و جهان

ترخیص  دولت  اقتصادی  ستاد  تصمیم  بر  بنا 
مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت 
سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیر ماه 1399 

باشند، با ارز متقاضی امکان پذیر شد.
کاالهای  ترخیص  به  مربوط  تصمیمات  آخرین 
ستاد  اخیر  جلسه  نتیجه  که  اولیه  مواد  و  اساسی 
هماهنگی اقتصادی دولت در روز سه شنبه گذشته، 
2۴ تیرماه است، برای اجرا به دستگاه های مربوطه 

ابالغ شد.
اساس  بر  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه 
»ترخیص  رسیده  است،  رئیس جمهور  امضای 
سفارش  ثبت  دارای  که  وارداتی  اساسی  کاالهای 
باشند،   1399 ماه  تیر   2۰ تاریخ  تا  انبار  قبض  و 
وزارت  تشخیص  به  ماهه  سه  اعتباری  صورت  به 

صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است«.

مرکزی  »بانک  فوق،  مصوبه  از  بند  این  اساس  بر 
کاالهای  ارز  تامین  تعهد  به  نسبت  است  موظف 
کاالهای  برای  و  رسمی  نرخ  به  یک،  گروه  اساسی 
اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف 

سه ماه آینده، اقدام کند«.
طبق بند )2( این مصوبه، »ترخیص مواد اولیه، اجزا 
و قبض  ثبت سفارش  دارای  وارداتی که  و قطعات 
انبار تا تاریخ 2۰ تیر ماه 1399 باشند، به صورت 
با منشاء ارز متقاضی )بدون انتقال ارز( به تشخیص 

وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است«.

هماهنگی  ستاد  جدید  دستورالعمل  دیگر  بند  در 
کاالها  این  »فهرست  است:  آمده  دولت  اقتصادی 
همراه با مشخصات متقاضیان، فورا، توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا با 
تشخیص و اولویت بندی این وزارت، ظرف حداکثر 
دو روز، از تاریخ ابالغ این مصوبه، به بانک مرکزی 
و گمرک منعکس شود تا به فوریت نسبت به رفع 

تعهد ارزی و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند«.
ارز  بازگشت  پیگیری  بر  مصوبه  این  در  همچنین 
حاصل از صادرات تاکید شده و آمده است: »وزارت 
به  نسبت  است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
به چرخه  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  پیگیری 
الزم  کارهای  و  ساز  و  کرده  اقدام  کشور  اقتصادی 
تنبیهی  و  تشویقی  ابزارهای  از  استفاده  برای  را 
الزم، طراحی و عملیاتی کرده و با بررسی فهرست 
صادرات  از  حاصل  ارز  که  عمده  صادرکنندگان 
اقتصاد کشور  به چرخه  مقرر  مهلت  را ظرف  خود 
برنگردانده اند، پیشنهادهای الزم و گزارش اقدامات 
به ستاد  آینده  را ظرف مدت دو هفته  انجام شده 

اقتصادی دولت ارائه کند«.

از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابالغ شد

تصمیمات جدید دولت برای 
ترخیص کاالهای اساسی و مواد 

اولیه

و  کاال  از رسوب  برای جلوگیری  گمرک  معاون 
تسویه فرآیندهای ترخیص 4 پیشنهاد جدید را 

به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، 
مشاور  به  نامه ای  طی  گمرکی  امور  و  فنی  معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی 
وزارت اقتصاد پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری 
از رسوب کاال و تسویه فرآیندهای ترخیص با هدف 
حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و 

کاالهای ضروری ارائه کرد.
در این نامه مهرداد جمال ارونقی خواستار کاهش 
هفت  تا  حداکثر  کاال  ترخیص  مجوز  صدور  زمان 
روز شد و اعالم کرد: مرجع اعالم کاربرد کاالهای 
طبقه بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و 
کدگذاری کاال مشخص شده و یا ردیف های ملی ۸ 

رقمی پاالیش شوند.

متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب 
به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل 

حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است:
در اجرای دستور هامش نامه شماره 3۸397 مورخ 
ریاست  اول  معاون  محترم  دفتر  رئیس   1۴/۴/99
می رساند:  استحضار  به  را  ذیل  موارد  جمهوری 
اجرای پیشنهادات اعالم شده از سوی معاونت محترم 
هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول 
تشریفات  انجام  در  شگرفی  تأثیر  جمهور  رئیس 

گمرکی و روند ترخیص کاال خواهد گذاشت.
عالوه بر آن در راستای جلوگیری از رسوب کاال و 

تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می شود:
1- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب 
رسیده و ابالغ نیز گردیده است، نمونه برداری توسط 
یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد 
در خصوص کلیه مجوزهای قانونی اعالم نظر شود. 
)تصریحاً، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر 
گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه 
مراجع  توسط  قانونی  مجوز  یک  پذیرش  و  تسری 

متولی صدور مجوزهای قانونی(
مجوزهای  صدور  متولی  سازمان های  تمامی   -2
مشخصات  و  شرایط  شوند  موظف  و  مکلف  قانونی 
نام مؤسسات و سازمانهای کنترل  مورد نظر خود، 
بررسی  زمانبندی  مذکور،  ضوابط  مجری  و  کننده 
ضمن  را  خود  پوشش  تحت  کاالهای  آزمایش  و 
امور،  در  تسریع  و  تسهیل  حداکثر  نمودن  لحاظ 
واردکنندگان،  اطالع  به  جراید  در  آگهی  درج  با 
صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

3- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابالغی، 
قانونی  مجوزهای  کننده  صادر  سازمان های  تمامی 
مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص 
همچنین  و  گردند  اداری  روز   7 حداکثر  ظرف 

4 پیشنهاد جدید گمرک برای 
جلوگیری از رسوب کاال
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متن کامل

مدیران شرکت ها در مواقع خاص همچون »مواجهه 
یا  جدید«  برنامه  »اجرای  سازمانی«،  بحران  با 
به روش سنتی  فرآیندهای قبلی« معموال  »اصالح 
پناه   - سیاست ها  کردن  دیکته   - مدیریت  اعمال 
قدرت  موفق،  مدیران  تجربه  مطابق  اما  می برند. 
طالیی  مهارت  سه  در  کارآمد  و  مدرن  مدیریت 
خالصه می شود. درک صحیح از »موقعیت« سازمان 
و اوضاع روحی کارمندان اولین مهارت مدیر کاربلد 
است. »ارتباط اعتمادساز با نیروها و جلب مشارکت 
تغییر  »جسارت  همچنین  و  انسانی«  سرمایه های 

رویه« دو مهارت دیگر است.
سه مهارت طالیی مدیران موفق

یک شرکت  استراتژی  ارشد  مدیر  تارا،  موردکاوی: 
نرم افزار، جدیدترین عضو مدیران ارشد سازمان بود. 
به جز مدیر عامل، سایر مدیران از حوزه تکنولوژی 
به این تیم اجرایی ملحق شده بودند. تارا که تنها 
عضو دارای مدرک MBA بود، از بخش کسب وکار 

به تیم پیوسته بود. هیات مدیره او را پیشنهاد داده 
بودند. او بابت ماموریتی که داشت هیجان زده بود. 
ماموریتش این بود: اجرای یک استراتژی منسجم در 
واحدهای از هم گسیخته سازمان.  چند ماه گذشت 
همکارانش  بارها  نبرد.  پیش  از  زیادی  کار  تارا  اما 
برایش مانع تراشی کردند. او که به ستوه آمده بود، از 
حامیانش در هیات مدیره خواست هوایش را داشته 
بلکه  کردند،  رد  را  پیشنهادش  تنها  نه  آنها  باشند. 
تارا  دادیم.«  پیشنهاد  را  تو  گفتند: »اشتباه کردیم 

شوکه شد. کجای کار می لنگید؟
که  می فهمند  زود  یا  دیر  سازمانی،  رهبران  همه 
مشخص  فرمول  یا  نسخه  یک  قدرت،  موثر  اعمال 
کنترل  یعنی  قدرت  می گوید  دیدگاه سنتی  ندارد. 
شاید  نیست.  خوبی  استراتژی  معموال  که  دیگران، 
رهبر  یک  به عنوان  نباشد.  گزینه ها  جزو  اصال 
سازمانی، وقتی در مسیری هستی که باید تغییری 
چندین  با  باید  وقتی  نمی توانی،  اما  کنی  ایجاد 

و  قدرت  مورد  در  مختلفی  برداشت های  که  واحد 
اختیارات دارند، کار کنی، باید یک رویکرد متفاوت 
اتخاذ کنی؛ یک رویکرد جدید. حتی قدرتمندترین 
رویکرد های استفاده از قدرت، از تاکتیک های نفوذ 
اصال استفاده نمی کنند. ما بر اساس دهه ها تحقیق و 
ارائه مشاوره به مدیران، به رویکردی دست یافته ایم 
که فراتر از اعمال کنترل و برانگیختن انرژی و تعهد 
دارد:  تمرکز  بُعد  سه  روی  ما،  مدل  است.  دیگران 
موقعیتی، رابطه ای و پویایی. میزان مانور شما روی 
هر یک از این ابعاد است که تعیین می کند تا چه 

حد کارها را موثر انجام می  دهید.
 قدرت به موقعیت بستگی دارد

تفکر وجود دارد که قدرت، صرفا یک  این  معموال 
رسمی،  جایگاه های  از  که  است  شخصیتی  ویژگی 
از  می گیرد:  نشات  افراد  تجربیات  و  مهارت ها 
برای  که  وجهه ای  می کنند،  کنترل  که  اطالعاتی 
که  انرژی ای  و  کاریزما  یا  ایجاد کرده اند،  خودشان 

دارند.
اما قدرت به فاکتورهای موقعیتی هم وابسته است، 
مثل اهدافتان، محیط کار و پایه های قدرت. جفری 
ففر، استاد دانشگاه استنفورد می گوید یکی از دالیل 
قدرت  سازمان،  رهبران  می شود  باعث  که  اصلی 
جمع آوری  در  آنها  ناتوانی  کنند،  محدود  را  خود 
تسلط رسمی  از  فراتر  است که چیزی  نفوذ  منابع 
یا کاریزمای فردی است. چند راه برای آنکه منابع 
اعمال  و  شناسایی  سازمان  در  را  قدرت  موقعیتی 

کنید، از این قرارند:
1- با دقت به تغییری که به دنبال ایجادش هستید، 

فکر کنید.
ابتدا ماهیت هدفتان را مشخص کنید. آیا به دنبال 
ایجاد تغییرات اساسی هستید یا اصالح فرآیندهای 
یک  یا  می کنید  مدیریت  را  بحران  یک  آیا  فعلی؟ 

برنامه جدید اجرا می کنید؟ سپس به این فکر کنید 
دیگران  در  چطور  هدف  آن  به  رسیدن  برای  که 
انرژی و تعهد ایجاد کنید. از خودتان بپرسید چرا 
بقیه  برای  باید  چرا  است؟  مهم  برایتان  هدف  این 
مهم باشد؟ با پاسخ به این سوال ها می توانید از نظر 

احساسی، در ذهن و قلب بقیه نفوذ کنید.
را  اشتیاق  که  می رسد  حداکثر  به  زمانی  قدرت 
اهداف  و  بقیه(  اشتیاق خودتان، هم  )هم  برانگیزد 

شخصی تان با نیازها و شرایط، هم راستا باشد.
2- موانع پنهان را شناسایی و از آنها به نفع خود 

استفاده کنید.
بیشتر آدم ها فقط به یک دنیا اعتقاد دارند: دنیایی 
که در آن، اعتبار و پاداش، متناسب با عملکرد است. 
اما این باور قدیمی می تواند مانعی باشد برای توسعه 
امیلیو  پروفسور  تحقیقات  قدرت.  موثر  اعمال  و 
کاستیال، استاد دانشگاه MIT درباره مقوله »تضاد 
سوگیری  این  که  می دهد  نشان  شایسته ساالری« 
تمرکز،  تمام  که  می رسد  حداکثر  به  شرایطی  در 
از  استحقاقش  کسی  »چه  باشد:  جمله  این  روی 
می گوید  موقعیتی  قدرت  اما  است؟«  بیشتر  همه 
تنهایی  به  معموال  هوشمندانه،  کار  و  سختکوشی 
دست  آن  به  که  نتیجه ای  به  را  فرد  نمی تواند 
به  رسیدن  برای  سازمان  رهبران  برساند.  یافته، 
سرمایه گذاران  و  همکاران  با  باید  دلخواه  نتایج 
را  بستر  و  شرایط  تا  کنند  همکاری  اعتماد،  مورد 
بسنجند و نقاط کور را شناسایی کنند. با پرسیدن 
این سواالت: هدف ما با دورنمای فعلی تا چه حد 
همخوانی دارد؟ چرا این مشکل تاکنون حل نشده؟ 
چرا نوآوری که در حال اجرایش هستید، تا به حال 
مورد توجه کسی نبوده؟ چه موانعی بر سر راه وجود 

دارد؟قدرت نفوذ خود را بیشتر کنید.
3- به چیزی فراتر از القاب و مدارج فکر کنید.

چه کنیم وقتی تاکتیک های نفوذ و کنترل تغییر می کنند؟

سه مهارت طالیی مدیران موفق

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3676584-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
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