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وبینار تکمیلی آشنایی با انواع بیمه های 
بازرگانی و کاربرد آنها

صنعت برق در سال 1400 
بر شاخ گاو فلزی 

سعید مهذب ترابی، عضو هیات مدیره  
سندیکا ی صنعت برق ایران و 

رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی 
ایران. 

صنعت برق کشور، سال ۹۹ را با پدیده فراگیر کرونا 
شروع کرد و با برگزاري جشن عبور از  پیک حدود 

585۰۰ مگاواتي تابستان ادامه داد.
 در همين سال فشار و خاموشي  هاي غيرمترقبه ناشي از كمبود سوخت 
را در زمستان تجربه و پديده غيرقابل پيش بينی برق اميد را مطرح 
كردو در نهايت در بستر  هفتگي پروژه هاي  آ ـ ب ايران اين انشا را به 
اتمام مي رساند. شاخص های عملکردی صنعت برق در سال 99 بدين 

ترتيب بود كه ظرفيت منصوبه به حدود 85000 مگاوات رسيد، پيك 
بار براي اولين بار طي يك دهه اخيربا 58200 مگاوات در شب اتفاق 
افتاد و فروش برق تقريبا به بالغ بر 290000 ميليون كيلو وات ساعت 
منتهی خواهد شد. به عالوه تعداد مشتركين جديد به حدود 1250000 
بر  بالغ  انتقال  و  توزيع  فوق  جديد  شبکه های  طول  رسيد.  مشترک 
1200 كيلومتر مدار شد و ظرفيت اضافه شده به پستهای فوق توزيع 
و انتقال به بالغ بر 8000 مگاولت امپر رسيده است. طول شبکه های 
توزيع اضافه شده نيز به حدود 15000 كيلومتر رسيده است. به تعداد 
پست های توزيع هم حدود 20000 دستگاه اضافه شده است. در بخش 
توسعه انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی نيز درب به همان پاشنه 
سال های قبل چرخيد. ميزان صادرات برق نيز در مرز 8000 ميليون 

كيلوات ساعت بوده است.
شاخص های عملکردی فوق با اندكی تغييرات طی يك دهه اخير به جز 
در بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد يکنواختی پيروی كرده اند. 
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ادامه در صفحه بعد

برق  صنعت  عملکردی  شاخص های  از  ديگر  يکی 
برنامه ريزي و تالش براي كاهش تلفات برق است كه 
در صورت ماندگاری و پايداری، شاخص بسيار خوب 

وماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.
چنانچه اقتصاد برق در آينه شاخص های عملکردی 
مدار  به  با  توليد  بخش  شود،  اماری  تحليل  فقط 
ارزش حدود  به  آوردن2200 مگاوت ظرفيت جديد 
يك و نيم ميليارد دالر، بيشترين عملکرد را داشته 
و بخش فوق توزيع و انتقال با حدود50000 ميليارد 
تومان و بخش توزيع با حدود 4000 ميليارد تومان 
به ترتيب عملکرد مالی كمتری داشته اند. در بخش 
كه  برق  صنعت  مديران  نظر  اساس  بر  نيز  جاری 
هزينه تمام شده هر كيلوات ساعت بدون سوخت را 
حدود 130 تومان مطرح می كنند، ظاهرا هزينه های  
جاری حدود 360000 ميليارد تومان شود. در حاليکه 
درآمد حاصل از فروش برق در سال 99  قطعا كمتر 
ار 25000 ميليارد تومان براورد می شود. به عبارتی 
ديگر صنعت برق در سال 99 فقط در بخش جاری 
خود با حدود  11000 ميليارد تومان كسری مواجه 

بوده است.
كسری اعتبار و نقدينگی در صنعت برق طی يك دهه 
اخير تقريبا عادی شده و با وجود اينکه اكثر بازيگران 
اين صنعت، به نحوه بازی در اين شرايط عادت كرده 
اند، ولی به علت سخت تر شدن اين نوع بازی، به تدريج 
بازيکنان و زمين بازی و تجهيزات و تکنولوژی دچار 
فرسودگی و آسيب ديدگی و حتی فروپاشی می شوند و 
با پديده هايی از قبيل خاموشی های زمستان و تابستان 
مواجه خواهيم شد كه به شدت صنعت برق وكشور را 

با چالش مواجه می كند.
با توجه به شرايط سياسي موجود و به ويژه انتخابات 
سال بعد، پيش بيني مي شود كه طبق روال معمول 
يك دهه اخير صنعت برق در سال 1400 نيز از نظر 

بيشتري  چالش  با  مالی  و  عملکردی  شاخص های 
مواجه شود. حداكثر نياز مصرف برق كشور در تابستان 
ميزان  و  می رسد  مگاوات  حدود62000  به   1400
فروش برق به حدود 320000 ميليون كيلوات ساعت 
بالغ خواهد شد. به عالوه با توجه به شرايط اقتصاد 
كشور در بخش مسکن، تعداد مشتركين برق جديد  
افزايش  وكماكان  شد  نخواهد  از 1300000  بيشتر 
طول شبکه های توزيع برق حدود 20000 كيلومتر و 
افزايش طول شبکه های فوق توزيع و انتقال به حدود 

2000 كيلومتر مدار می رسد .
به  سال 1400   در  نيز  كشور  صادراتی  برق  ميزان 
در  و  می رسد  كيلوات ساعت  ميليون   8000 حدود 
شاخص هايی از قبيل تلفات برق و راندمان نيروگاه ها 
پيش بينی ها  شد.  نخواهد  حاصل  زيادی  تغيير  نيز 
حاكی از به مدار آمدن حداقل 500 مگاوات ظرفيت 
جديد در بخش انرژيهای نو می باشد وكماكان شدت 
مصرف انرژی افزايش يابد. باتوجه به شرايط اقتصادی 
و سياسي كشور بعيد به نظر می رسد كه معجزه خاصی 
در شرايط مالی و اقتصادی صنعت برق ايجاد شود و 
اگر نرخ متوسط فروش برق با حداكثر 20 درصد رشد 
مواجه شود، كماكان كسری بودجه تا 15000ميليارد 

تومانی صنعت برق قابل پيش بينی است.
از طرفی ديگر با فرض عدم سرمايه گذاری مستقيم 
صنعت برق در بخش توليد، با توجه به ضرورت حداقل 
8000 تا 10000 ميليارد تومانی سرمايه گذاری مورد 
نياز در بخش توزيع، فوق توزيع وانتقال ودرآمدهای 
ناشی از فروش انشعاب، اين بخش از صنعت برق نيز در 
نقدينگی طبق روال سنوات اخير با كسری50 درصدی 

مواجه خواهد بود.
صنعت  در  نقدينگی  كسری  اخير  های   سال  طی 
برق به صورت رسمی  نهادينه شده است. در حالی 
ميزان بدهکاری صنعت برق قريب به 40000 ميليارد 

تومان اعالم مي شود كه سازوكارهای موجود در نظام 
تدوين تعرفه های برق و همچنين ساختار بهره وری 
در صنعت برق به هيچ عنوان فرمول و حتی كشش 
اجتماعی وسياسی جبران كسری فوق را ندارد. از اين 
رو مديران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح های 
حداقلی مورد نياز، به رويکرد فاينانس و يا انجام پروژه 
به صورت epcf  ومدل های تامين  مالی ديگر سوق 
پيدا كرده اند كه در صورت وجود پيش بينی های 
مبتنی بر واقعيت اقتصاد برق كشور برای تامين منابع 
برگشت سرمايه، اقدامی بسيار پسنديده ومنطقی است. 
 12 ماده  در  شده  تعريف  های  پتانسيل  از  استفاده 
قانون رفع موانع توليد نيز يکی ديگر از ظرفيت های 
مورد توجه صنعت برق است و پيگيری ها و طرح های 
مختلف و متنوعی نيز تا كنون در اين مورد  ارايه شده 
كه ظاهرا هنوز هيچيك به نتيجه كاربردي نرسيده 

است.
در شرايط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرايط اقتصادی 
كشور يکی از بهترين سازكارهای برون رفت از تنگاهای 
موجود استفاده از پتانسيل های اين ماده طاليی است 
اجرای  در  مشاركت  برای  هم  خصوصی  بخش  كه 
طرح های تعريف شده در اين ماده قانونی، انگيزش و 
آمادگی الزم را دارد كه برای تحقق ان نياز است ابتدا 
مدل ذهنی مشتركی بين مديران ارشد صنعت برق و 
مديران بخش خصوصی در مورد چرايی و چگونگی ها 
برون بخشی  رايزنی ها  سپس  و  شود  وايجاد  تعريف 

صورت پذيرد.
يکی ديگراز ظرفيت های پنهان اقتصاد صنعت برق، 
بر  مبتنی  هوشمند  تعرفه ای  ساختار  تعريف  لزوم 
عملکرد و نتيجه گرا است كه منجر به  افزايش بهره 
وری  نيز می شود. )تعريف تعرفه های برق شرطی( 
بدون سوخت  نوع  از  هم  آن  برق  تمام شده  قيمت 
ان ؛با توجه به ساختار عوامل موثر در ان كه عمدتا 

نيروی انسانی است به طور طبيعی سالی حداقل 10 
افتادگی  عقب  به  توجه  وبا  يابد  می  افزايش  درصد 
حدود 30 درصدی قيمت تمام شده فعلی برق )بدون 
هزينه سوخت(، امکان جبران اين كسری نقدينگی از 
طريق افزايش تعرفه ها در كوتاه مدت به هيچ عنوان 
قابل تصور نيست. لذا بهترين مدل اعمال تعرفه های 
هوشمند برای اهداف و نتايج خاص است. در ساختار 
اين مدل تعرفه، برای اهداف و نتايج  مشخص و در 
با مدل مالی مشخص، تعرفه های  زمان مشخص و 

اضافی اعمال می شود.
همانگونه كه عنوان شد كسری نقدينگی صنعت برق، 
به صورت بدهی به ساير بازيگران اين صنعت منتقل 
می شود. به عبارتی ديگر بخش خصوصی تا 50 درصد 
از پروژه های صنعت برق را تامين مالی رايگان می كند. 
در اين ميان بيشترين منفعت نصيب بانك هايی می 
عوارض  دارای  مسيرها  تمام  در  اينکه  علت  به  شود 
اين  بازيگران  ساير  ولی  هستند.  محکمی  و  قرص 
صنعت، خصوصا بخش خصوصی به تدريج با انباشت 
بدهی های روزآمد در قبال مطالبات معوقی كه  ارزش 
اقتصادی به روز شده ای ندارند، به شدت متضرر شده و 

بالجبار از گردونه اقتصاد برق خارج می شوند. 
بديهی است حل معادله صدمجهولی اقتصاد برق كه 
هر كدام از  متغيرهای آن نيز به طور طاقت فرسايی به 
شرح فوق  پيچيده است با سازوكارهای سنتی و جاری 
و دستوری امکان پذير نيست و سازوكارهای مبتنی 
بر قوانين كسب وكار و به روز شده را طلب می كند. 
از حق نگذريم صنعت برق عليرغم همه شرايط فوق 
تا كنون توانسته در تامين برق مستمر مشتركين و 
متغيرهای  از  يکی  عنوان  به  گسترده،  خدمات دهی 
تاثيرگذار در توسعه كشور، بسيار خوب عمل كند و 
نمره خوبی بگيرد. ولی به قول معاون محترم وزير نيرو 
امکان ادامه اين روند نيست و بايد طرحی نو درانداخت.
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براساس اصالحیه مقررات تامین برق؛

۴ روش تامین برق مراکز 
استخراج رمز ارزها تعیین شد

تهران- ایرنا- براساس اعالم وزارت نیرو، تامین 
برق مراکز استخراج رمز ارز به یکی از چهار روش 
»تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر«، 
در  سرمایه گذاری  طریق  از  برق  »تامین 
بهینه سازی«، »تامین برق با نصب و بهره برداری 
و  به شبکه  »اتصال  یا  و  حرارتی«  مولدهای  از 

خرید انرژی از شرکت برق« انجام می شود.
ازپايگاه اطالع رسانی  ايرنا  به گزارش روز چهارشنبه 
رمزارزها  استخراج  مراكز  برق  تامين  نيرو،  وزارت 

مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است.  
طريق  از  برق  تامين  روش  در  و  اساس  اين  بر 
ارز  مراكز  استخراج  رمز  تجديدپذير،   نيروگاه های 
با هر ميزان قدرت  می توانند  برق  مورد  نياز خود  را 
 از محل توليد مولدهای تجديدپذير تامين كنند. در 
نيروگاه  توليدی  انرژی  تمام  تخصيص  حالت،  اين 

تجديد پذير برای استخراج رمز ارز بالمانع است. در 
عين حال، چنانچه انرژی مورد نياز متقاضی بيش از 
قرارداد(  )يا طرف  به  مولد تجديدپذير متعلق  توليد 
متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نياز توسط شركت 
شبکه  از  شده  دريافت  انرژی  می شود.  تامين  برق 
توسط متقاضی، می بايست در ساير اوقات با شبکه 

تهاتر شود.
در روش تامين برق از طريق سرمايه گذاری در بهينه 
سازی براين اساس و به منظور بهبود بهره وری انرژی 
بهينه  هدف  با  سرمايه گذاری  تشويق  و  الکتريکی 
سازی، متقاضی می تواند در اين حوزه سرمايه گذاری 
اين  اجرای  از  ناشی  انرژی  صرفه جوئی  معادل  كند. 
نيرو  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  اساس  بر  ها،  طرح 
اختيار  در  ارز  رمز  استخراج  مراكز  برق  تامين  برای 

سرمايه گذار قرار خواهد گرفت.  
تامين برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی
 متقاضی فقط مجاز است انرژی الکتريکی مورد نياز 
را با انجام سرمايه گذاری و ايجاد ظرفيت جديد توليد 

برق از مولدهای حرارتی، تامين كند.
 اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتيبان به 
را  نياز خود  مورد  برق  كه  رمزارزها  استخراج  مراكز 
تامين  جديداالحداث  حرارتی  نيروگاه های  طريق  از 

می كنند، ممنوع است.
حرارتی  مولدهای  برق  توليد  برای  سوخت  بهای   
تامين كننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات 

مصوبه هيات وزيران تعيين می شود.
اتصال به شبکه و خريد انرژی برق از شركت های برق

واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابالغی وزارت نيرو 
و مشروط به رعايت اين موارد خواهد بود: انشعاب با 
قدرت 30 تا 250 كيلووات از طريق نصب پست فشار 

متوسط به هزينه متقاضی واگذار می شود.
انشعاب با قدرت يك مگاوات و بيشتر از طريق فيدر 

اختصاصی واگذار می شود.
در همه حالت ها شركت برق موظف است نسبت 
هزينه  به  هوشمند  اندازه گيری  وسايل  نصب  به 

متقاضی، اقدام كند.
ارز  رمز  استخراج  مراكز  انشعاب  متقاضيان  از 
برقراری  عمومی  هزينه های  عنوان  تحت  وجهی 
اساس،  همين  بر  شد.  نخواهد  دريافت  انشعاب 
در صورت جمع آوری انشعاب نيز وجهی به آنها 

مسترد نخواهد شد.
در هر يك از حالت های چهار گانه تامين برق اين 
گروه از متقاضيان،  چنانچه درساعات  اوج  بحرانی 
شود،  الزامی  برق  تامين  در  محدوديت  اعمال 
مطابق اولويت های اعالم شده از سوی وزارت نيرو 

اقدام خواهد شد.
تعرفه برق مراكز استخراج  رمزارزها

مراكز  مصرفی  برق  ساعت  كيلووات  هر  بهای 
ريال   5۷4 و  16هزار  با  برابر  رمزارزها  استخراج 
برق،  مصرف  مديريت  به منظور  و  می شود  تعيين 
استخراج  برای  شبکه  برق  انرژی  از  استفاده 
)اوج بحرانی( ممنوع  نوع يك  اوقات  رمزارزها در 
بهای هر  )محدوديت دار(  دو  نوع  اوقات  در  است. 
كيلووات ساعت انرژی برق با ضريب دو )2( و در 
اوقات نوع سه )عادی( با ضريب نيم )0/5( محاسبه 

و دريافت می شود.
و  برق  صادراتی  بهای  متوسط  براساس  فوق  نرخ 
نرخ تسعير سامانه نيما، هر سه ماه يك بار توسط 
شركت توانير اصالح و به روزرسانی شده و گزارش 

آن برای وزارت نيرو ارسال می شود.
روز  نيرو  وزير  »رضااردكانيان«  ايرنا،  گزارش  به 
برای  برنامه ای  امسال  نيرو  وزارت  گفت:  گذشته 
كه  كرده  تدوين  ارزها  رمز  كنندگان  استخراج 

گشايش خوبی در كار اين بخش خواهد بود.

در سال 1400 به لحاظ شرايط خاص آن خصوصا در 
شش ماه اول، پيش بينی می شود هيچ گونه اصالح و يا 
تغيير عمده ای در فرآيندهای منتهی به بهبود اقتصاد 
برق از قبيل منطقی كردن تعرفه ها، سرمايه گذاری 
خارجی، رونق بيشتر  كسب وكار بخش خصوصی و 
باالخص گردش نقدينگی ايجاد نشود. ولی از شش 
قابل  تغييرات   و  اصالحات  قطعا  بعد  به  دوم  ماهه 
توجهی در ساختار اقتصاد برق كشور قابل پيش بينی 
است. نکته قابل توجه لزوم برنامه ريزی و سرمايه گذاری 

برای تامين  نياز مصرف سال 1400 است.
از  تعيين تکليف منطقی و تشويقی نرخ خريد برق 
نيروگاه های  احداث  متقاضيان  يا  و  توليدكنندگان 
توليد برق يکی ديگر از مباحثی است كه اميدواريم 
در سال 1400 به ان پرداخته شود. در اين ميان ايجاد 
نهاد تنظيم گر بازار معامالت برق )رگوالتور( موضوعی 
است كه در صورت تحقق، يك رونق مناسب و منطبق 
بر رقابت وبازار متعادل در خريد و فروش برق ايجاد 
می شود. تدوين فرآيندهای تسهيل گرانه برای صادرات 
خدمات فنی ومهندسی، ايجاد بازار واقعی بهينه سازی 
مصرف، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، 
حمايت هوشمندانه از توليد داخل، منطقی كردن نرخ 
برق، منطقی كردن تيپ قرارداد های جاری و توسعه 
مشاركت بخش خصوصی در ساختار صنعت برق برای 
از  زيربنايی  صنعت  اين  رفت  برون  در  سال 1400 

شرايط سخت فعلی بسيار موثر است.
اميدوارم سال 1400 كه با نماد گاو شناخته می شود 
و بر اساس تعاليم فنگ شويی، اغلب زمان رسيدن به 
كه صبر  است  برای كسانی  های درخشان  موفقيت 
برای  پيشه كرده اند،  تحمل سختی ها  در  بردباری  و 
صنعت زيربنايی برق نيز صدق كند و فقط شاخ گاو 

نصيب فعاالن اين صنعت نشود.
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۲۰ توربین تا پایان سال در 
منطقه میل نادر نیمروز وارد 

مدار خواهد شد
زاهدان- ایرنا- مجری طرح نیروگاه های تولید 
برق  شرکت  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پراکنده 
منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰ توربین 
مگاوات   5۰ مجموع  ظرفیت  با  مگاواتی   ۲.5
بادی  انرژی  ویژه  منطقه  در  سالجاری  پایان  تا 

میل نادر این استان وارد مدار خواهد شد.
با خبرنگار  در گفت وگو  روز چهارشنبه  زاهد  بابك 
ايرنا با اشاره به اينکه اين توربين ها سهم عمده ای 
در توليد برق از انرژی تجديدپذير باد در سيستان 
برنامه ريزی  طبق  اظهارداشت:  داشت  خواهند 
نيمه  تا  توربين  چهار  مپنا  شركت  پيمانکار 
ارديبهشت با ظرفيت مجموع 10 مگاوات و تا پايان 
خرداد  10 توربين با ظرفيت مجموع 25 مگاوات 

وارد مدار خواهد شد.
منطقه  در  توربين  پنج  اينکه هم اينك  بيان  با  وی 
ويژه انرژی بادی ميل نادر نصب شده كه به ترتيب 

افزود:  است  مدار  به  ورود  و  راه اندازی  حال  در 
نخستين توربين مگاواتی سيستان و بلوچستان در 
منطقه ويژه انرژی بادی ميل نادر از ساعت 19:19 

روز 11 فروردين سالجاری آغاز به چرخش كرد.
مجری طرح نيروگاه های توليد پراكنده و انرژی های 
و  سيستان  منطقه ای  برق  تجديدپذيرشركت 
نامی  ظرفيت  توربين  اين  داد:  ادامه  بلوچستان 
2.5 مگاوات دارد و فعال در فاز راه اندازی اوليه يك 

مگاوات آن وارد مدار شده است.
گفته  توربينی  به  بادی  توربين  ايرنا  گزارش  به 
می شود كه برای تبديل انرژی جنبشی باد به انرژی 
دارد  نام  بادی  توان  كه  می رود  كار  به  الکتريکی 
توربين های بادی در 2 نوع با محور افقی و با محور 

عمودی ساخته می شوند.
مانند  كاربردهايی  برای  كوچك  بادی  توربين های 
قايق های  در  كمکی  توان  يا  باتری ها  كردن  شارژ 
كه  حالی  در  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  بادبانی 
و  ژنراتور  چرخاندن  با  بزرگ تر  بادی  توربين های 
تبديل انرژی مکانيکی به انرژی الکتريکی به عنوان 

يك منبع توليد انرژی الکتريکی به شمار می روند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر خبر داد؛

اجرای ۲۴ برنامه برای ایجاد 
تحول دیجیتال و هوشمندسازی 

در صنعت برق
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: در دوسال 
گذشته با تدوین ۲۴ برنامه، به دنبال ایجاد تحول 
دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت برق بودیم.

نيرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
غالمعلی رخشانی مهر، در مراسم افتتاحيه نخستين 
 5 برداری  بهره  و  #هرهفته_الف_ب_ايران  پويش 
طرح بزرگ توزيع برق كشور در قالب 8 هزار و 142 
پروژه پروژه توسعه، احداث، اصالح و بهينه سازی 
اجرای  ضرورت  و  چرايی  خصوص  در  برق،  شبکه 
اقتصاد  گفت:  هوشمندسازی  و  ديجيتال  تحول 
كاهش  و  مالی  منابع  محدوديت  برق،  يارانه ای 
سرمايه گذاری جهت توسعه زيرساخت های صنعت 
برق باعث شد تا به دنبال كاهش هزينه های تمام 

شده طرح ها و هزينه های جاری باشيم.
ارتباط  برای  برق  صنعت  نياز  اينکه  بيان  با  وی 
از ديگر  نيز  با مخاطبان و مشتركان خود  دوسويه 
داليل حركت به اين سمت بود، ادامه داد: تنها راه 
و  برق  هوشمندسازی صنعت  مهم  اين  به  رسيدن 
ايجاد تحول ديجيتال بود كه به همين دليل در دو 
سال گذشته با تدوين 24 برنامه، برای دستيابی به 

اين هدف حركت كرديم.

داشت:  اظهار  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون 
بهبود  شامل  محور   5 قالب  در  مذكور  برنامه های 
حاكميت شركتی و ارتقای سالمت اداری، تاب آوری 
و افزايش قابليت اطمينان، مديريت انرژی، مديريت 
هوشمند ارتباط با مشتريان و اصالح اقتصاد صنعت 
مجری  كدام  هر  برای  و  بندی  تقسيم  برق  توزيع 
به  ويژه ای  مأموريت های  و  تعيين  جداگانه ای 
شركت های توزيع ابالغ شد. هم اكنون شاهد اجرای 
100 درصدی 12 برنامه از ميان برنامه های مذكور 
هستيم و ديگر برنامه ها نيز به زودی به صورت كامل 

اجرايی و پياده سازی می شود.
اينکه  به  اشاره  با  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون 
كاری  و  ساز  طرح های  اندركاران  دست  از  امروز 
تحول ديجيتال و هوشمندسازی صنعت برق تقدير 
می شود، افزود: از آنجا كه فاصله شركت ها در اجرا 
با  بود،  بسيار كم  برنامه های مذكور  پياده سازی  و 
تايی ها، 10 شركت نخست در  باشگاه 10  تشکيل 

هر برنامه مشخص شدند.
خدمات  توسعه  سبز،  قبض  از  مهر  رخشانی 
)طرح  اتفاقات  مراكز  هوشمندسازی  غيرحضوری، 
هما(، توسعه سامانه نظارت مکانيزه طرح ها )طرح 
اصالح  انداز  )چشم  چاوش  سامانه  توسعه  سنم(، 
به  برق  توزيع  شبکه  تلفات  كاهش  شبکه(،  ولتاژ 
و   098 برنامه های  تدوين  درصد،   9.۷ از  كمتر 
عنوان  برنامه ها  اين  جمله  از  را   099 برنامه های 
صنعت  پايش  ملی  مركز  اندازی  راه  گفت:  و  كرد 
كشور،  هوشمند  كنتورهای  پايش  ملی  مركز  برق، 
سامانه پوشش های بيمه ای در صنعت توزيع برق و 
جايگزينی شبکه فرسوده مسی با كابل خودنگهدار 
به صورت  اكنون  برنامه هايی است كه هم  از ديگر 
كامل اجرا شده و در هر برنامه نيز 10 شركت اول 

شناسايی شده است.
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وجود  با  »رعد«  مجموعه  مدیرعامل  گفته  به 
مسیر پرتالطم صنعت در ادوار گذشته و انواع 
محدودیت ها اعم از تحریم و نوسانات نرخ ارز 
و مواد اولیه، این شرکت با تکیه  بر بومی سازی 
و به کارگیری تخصص ایرانی توانست به اهداف 

اولیه خود دست یابد.
شــيوع كرونــا تحــول عظيمــی در جهــان مــا 
بــه  جامعــه  افــراد  تمــام  زندگــی  ســبك  و 
وجــود آورد. در ايــن ميــان كســب وكارها نيــز 
از ايــن تحــوالت مصــون نماندنــد و بســياری 
ــن  ــه اي ــژه ای ك ــرايط وي ــر ش ــت تأثي ــا تح از آنه

ــن  ــا اي ــد. ب ــرار گرفتن ــه وجــود آورد، ق ــروس ب وي
در  ايرانــی  كســب وكارهای  از  برخــی  وجــود 
ــود  ــم رك ــا و به  رغ ــروس كرون ــيوع وي ــرايط ش ش
ــود  ــب وكار خ ــی كس ــتند به خوب ــادی، توانس اقتص
را رونــق بخشــند. مجموعــه »رعــد« يکــی از ايــن 
ــود كــه توانســت به رغــم چالش هــای  شــركت ها ب
بيرونــی، نه تنهــا توليــد و تعــداد كاركنــان خــود را 
حفــظ كنــد، بلکــه بــا رونــد رو بــه رشــدی همــراه 
ــا  ــه گفتــه مديرعامــل مجموعــه »رعــد« ب شــد. ب
وجــود مســير پرتالطــم صنعــت در ادوار گذشــته 
ــم و نوســانات  ــم از تحري ــا اع ــواع محدوديت ه و ان

ــه  ــا تکي ــركت ب ــن ش ــه، اي ــواد اولي ــرخ ارز و م ن
ــی  ــص ايران ــری تخص ــازی و به كارگي ــر بومی س  ب

ــد. ــت ياب ــود دس ــه خ ــداف اولي ــه اه ــت ب توانس
ــاد«،  ــا »دنيای اقتص ــو ب ــی در گفت وگ ــد وفاي نوي
ــا  ــه ب ــن مجموع ــزود: اي ــب اف ــن مطل ــان اي ــا بي ب
حــوزه فعاليــت صنعــت بــرق در ســال 1362 
ــر  ــه محصــوالت باكيفيتــی نظي ــا ارائ تأســيس و ب
ــياردار  ــای ش ــی، داكت ه ــای ريل ــواع ترمينال ه ان
كليدهــای  مينياتــوری،  ريل هــای  ســاده،  و 
كنتــرل  انــواع  جــان،  محافــظ  و  مينياتــوری 
تابلوســازان   ... و  ســيگنال  چــراغ  و  ســوئيچ ها 
واردات  بــر  بطالنــی  خــط  توانســت  داخلــی 
ــان  ــد. وی خاطرنش ــته باش ــر داش ــای ارزب كااله
كــرد: مجموعــه »رعــد« فعاليــت خــود را بــا 
ــای پالســتيك و  ــواع قالب ه طراحــی و ســاخت ان
ــال راه  ــد س ــت چن ــس از گذش ــاز و پ ــزی آغ فل

ــت. ــش گرف ــرق را در پي ــت ب ــه صنع ورود ب
ــای  ــب گواهينامه ه ــه كس ــان اينک ــا بي ــی ب وفاي
هلنــد،   KEMA نظيــر  داخلــی  و  بين المللــی 
و  روســيه   EAC تركيــه،   TSE آلمــان،   VDE
ــد  ــركت رع ــوالت ش ــران روی محص ــتاندارد اي اس
وجــه تمايــز اصلــی محصــوالت ايــن شــركت 
بــا ســاير شــركت های فعــال در ايــن صنعــت 
اســت گفــت: شــركت توليــدی رعــد  ماننــد همــه 
ويژگی هــای  علــت  بــه  صنعتــی  بنگاه هــای 
خــاص خــود، كاركردهــای منحصربه فــردی از 
ــه،  ــروت در جامع ــع ث ــتغال زايی، توزي ــه اش جمل
توســعه مناطــق حاشــيه ای، تأميــن توليــد بومــی 
و تربيــت نيــروی انســانی مــورد نيــاز را بــه عهــده 
دارد. از ايــن رو توجــه بيشــتر مســووالن بــه امــور 
شــهرک های صنعتــی  روی پيشــبرد اهــداف كالن 

صنعتــی كشــور امــر اجتناب ناپذيــری اســت.

بـــه گفتـــه وی عـــدم دسترســـی بـــه اطالعـــات 
ـــت در  ـــی، محدودي ـــرق صنعت ـــوزه ب ـــق در ح دقي
ـــه و خـــارج از  ـــی روي ـــل، واردات ب تجـــارت بين المل
ـــه  ـــی اســـت ك ـــه چالش هاي ـــی ازجمل ـــادی قانون مب
ــور  ــال در كشـ ــادی فعـ ــای اقتصـ ــر بنگاه هـ اكثـ
در حـــال حاضـــر بـــا آن درگيـــر هســـتند، بـــا 
ــق و  ــزی دقيـ ــت برنامه ريـ ــد اسـ ــال اميـ اين حـ
حمايـــت از توليـــد داخـــل و همچنيـــن برنامه هـــای 
بلندمـــدت اقتصـــادی و اهتمـــام بـــه اجـــرای دقيـــق 
ـــتر  ـــه بيش ـــاط هرچ ـــت ارتب ـــه تقوي ـــد ب ـــا بتوان آنه
دولـــت يـــا بخـــش خصوصـــی كمـــك كـــرده و 
بـــرای كاهـــش مشـــکالت كنونـــی راهکارهـــای 
مؤثـــری ارائـــه كـــرد. وی گفـــت: مجموعـــه »رعـــد« 
ـــود در بخـــش  ـــان خ ـــر تخصـــص مهندس ـــا تکيه ب ب
ـــعه  ـــری در توس ـــای مؤث ـــعه، گام ه ـــق و توس تحقي
هـــر چـــه بيشـــتر ســـبد محصـــول برداشـــته و 
ـــوی  ـــا تابل ـــط ب ـــات مرتب ـــعه ملزوم ـــر توس ـــالوه ب ع
بـــرق، فعاليـــت خـــود را در حـــوزه الکترونيـــك 
ــی  ــين آالت صنعتـ ــزات و ماشـ ــاخت تجهيـ و سـ
گســـترش داده اســـت. وفايـــی گفـــت: توســـعه 
ـــی  ـــورهای اروپاي ـــه كش ـــد ب ـــوالت رع ـــازار محص ب
ـــداف  ـــزو اه ـــواره ج ـــه ای هم ـــايگان منطق و همس
اصلـــی شـــركت بـــوده و در ايـــن راســـتا كشـــورهای 
ـــی  ـــده عرب ـــارات متح ـــت، ام ـــيه، كوي ـــه، روس تركي
ـــی در ســـال 1399  ـــای شـــرقی مقاصـــد اصل و اروپ
ـــت  ـــه گذش ـــالی ك ـــت: در س ـــت. او گف ـــوده اس ب
ـــانی  ـــروی انس ـــذب ني ـــد در ج ـــش 30 درص افزاي
ـــه در  ـــن مجموع ـــب اســـت كـــه اي ـــن مطل ـــد اي مؤي
ـــای  ـــد گام ه ـــش تولي ـــعار جه ـــق ش ـــتای تحق راس
ـــا  ـــت ب ـــد اس ـــته و امي ـــی برداش ـــر و اثربخش مؤث
ــرو و  ــری نيـ ــش به كارگيـ ــاهد افزايـ ــالش شـ تـ

پتانســـيل های جـــوان و پرانـــرژی باشـــيم.

راز صعود کسب وکارها در دوران کرونا
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متن كامل

اختصاصی مهر؛

مجوز بانک مرکزی برای 
»واردات کاال با رمزارز« به زودی 

صادر می شود
با  کاال  واردات  مجوز  زودی  به  مرکزی  بانک 
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها 
قرار  و  کرد  خواهد  صادر  مجاز  صرافی های  و 
است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی 

پولشویی به تصویب برساند.
به  زودی  به  هم  ايران  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه دارندگان رمزپول های ملی خواهد پيوست. 
قرار  می گويند،  مركزی  بانك  مقامات  كه  آنگونه 
است تا آخر فروردين ماه آئين نامه مرتبط با آن را 

در شورای عالی پولشويی به تصويب برساند.
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ايران همچنان 
خريد  و  معامله  گونه  هر  نيز  دولت  و  است  پابرجا 

ارزهای ديجيتال را ممنوع اعالم كرده  با  و فروش 
به  رمزارز  »توليد«  قبل،  مدت ها  از  البته  است؛ 
رسميت شناخته شده و ضوابط توليد آن تدوين و 
اعالم شده است و بر اساس هماهنگی های صورت 
اكنون  هم  متولی،  وزارتخانه های  ميان  گرفته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با 
استخراج ارزهای ديجيتال را صادر كرده است؛ اما 
اين ارزهای توليد شده، تاكنون به هيچ عنوان اجازه 

معامله نداشته اند.
به همين دليل بانك مركزی ظرف ماههای گذشته 
مرتبط  عمليات  كه  پرداخت  درگاه های  تمامی 
با  و  مسدود  را  می دادند  انجام  رمزارز  معامالت  با 
می دادند  انجام  را  عمليات  اين  كه  صرافی هايی 
خبرنگار  كه  آنگونه  اكنون  اما  است؛  كرده  برخورد 
مهر كسب اطالع كرده است، بانك مركزی بزودی 
برای  داخل،  توليد  رمزارزهای  از  استفاده  مجوز 
آنها  مجاز  صرافی های  و  بانك ها  به  را  كاال  واردات 

صادر خواهد كرد.
مهر  خبرنگار  به  بانکی  نظام  در  مسئول  مقام  يك 
گفت: اگرچه بانك مركزی به هيچ عنوان معامالت 
فعلی رمزارزها در داخل كشور را تائيد نمی كند اما 
با  مخالفتی  می شود،  تدوين  كه  خاصی  ضوابط  با 
معامالت آن ندارد؛ چراكه بانك مركزی معتقد است 
خورده  گره  رمزارزها  با  دنيا  اقتصادهای  آينده  كه 
اما  بپيوندد؛  خيل  اين  به  هم  ايران  بايد  و  است 
و  گردد  مشخص  دقيق  بايد  آن  شرايط  و  ضوابط 
اين اطمينان حاصل شود كه مخاطرات جدی برای 

اقتصاد نخواهد داشت.
رمزارز  »توليد«  برای  راستا،  همين  در  افزود:  وی 
رمز  توليد  و  تصويب  نامه ای  آئين  داخل كشور  در 
ارزها قانونی شد؛ اكنون بانك مركزی و وزارت امور 
آئين  تصويب  پيگيری  حال  در  دارايی  و  اقتصادی 
نامه ای برای مبادله رمزارزهايی هستند كه در داخل 
در  نامه  آئين  اين  است  قرار  توليد می شود؛  كشور 
شورای عالی مبارزه با پولشويی )وزارت اقتصاد( به 
نامه، به بانك ها  تصويب برسد؛ بر اساس اين آئين 
ارز  از محل  كاال  واردات  اجازه  و صرافی های مجاز 

ديجيتال توليد شده ارائه خواهد شد.
با  مبارزه  عالی  شورای  مسئول،  مقام  اين  گفته  به 
پولشويی تا آخر فروردين ماه آئين نامه را به تصويب 
كسب  اطالعات  اساس  بر  همچنين  رساند.  خواهد 
مركزی  بانك  رمزپول  مهر،  از سوی خبرنگار  شده 
مراحل  نيز  كشور،  ملی  رمزپول  عنوان  به  ايران 
و  را سپری می كند؛ پشتوانه آن طال  انتهايی خود 
ارز خواهد بود و بانك ها می توانند در قبال ريال يا 
ساير دارايی هايی كه به بانك مركزی ارائه می دهند، 
كنند.  استفاده  خود  مبادالت  برای  را  رمزپول  اين 
باعث  رمزپول  اين  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان 

كاهش ضريب فزاينده نقدينگی هم خواهد شد.

کاهش تلفات شبکه توزیع برق 
اصفهان به کمتر از ۹.۷ درصد

هر  پویش  افتتاحیه  مراسم  در  ایسنا/اصفهان 
هفته الف، ب ایران، شرکت توزیع برق اصفهان 
در پنج شاخص برنامه تحول دیجیتال صنعت برق 
در جایگاه خوبی قرار گرفت و در توسعه خدمات 
اتفاقات  مراکز  هوشمندسازی  غیرحضوری، 
)طرح هما(، توسعه خدمات غیر حضوری، کاهش 
تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۹.۷ درصد، 
راه اندازی مرکز ملی پایش صنعت برق رتبه های 

برتر را از آن خود کرد.
افتتاح همزمان پنج طرح شبکه توزيع نيروی برق 
كشور در قالب 8 هزار و 142 پروژه پروژه توسعه، 
 31 در  برق،  شبکه  سازی  بهينه  و  اصالح  احداث، 
استان با حضور ويدئو كنفرانسی وزير نيرو و شماری 
مديران  و  توانير  شركت  نيرو،  وزارت  مسئوالن  از 

عامل شركت های توزيع برق كشور همراه بود. 
شركت  مشتركين  خدمات  بر  نظارت  دفتر  مدير 
خبر،  اين  اعالم  با  اصفهان  شهرستان  برق  توزيع 
گفت: شركت توزيع برق اصفهان بر اساس رسالت 
به  را  های گذشته خدمات  از سال  اجتماعی خود 
شيوع  با  اما  كرد،  می  ارائه  حضوری   غير  صورت 
ما  تا  شد  تبديل  فرصتی  به  تهديد  كرونا  ويروس 
خدمات را از 95 درصد  به 100 درصد ارتقا دهيم 
و خوشبختانه با حمايت های صورت گرفته اين مهم 
به نتيجه رسيد و به دنبال آن تعريف ملی خدمات 
و  افزار  ونرم  كليد خورد  نيرو  وزارت  از سوی  سبز 
اپليکيشن برق من تحت اندرويد و ios در اختيار 

همشهريان اصفهانی قرار گرفت.
برق  توزيع  شركت  از  نقل  به  و  ايسنا  گزارش  به 
كرد:  تصريح  محمدی  عليرضا  اصفهان،  شهرستان 

https://www.isna.ir/news/00061644641/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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وبینار صادرات فناوری و 
جهانی سازی کسب و کارهای 

فناور
وبينار صادرات فناوری و جهانی سازی كسب و كارهای 
بازرگانی  اتاق  كار  و  كسب  مدرسه  همت  به  فناور 
با  و  )تکاپو(  اميركبير  صنعتی  دانشگاه  و  تهران 
همکاری اتاق بازرگانی مشترک ايران و تركيه روز 
يکشنبه 22 فروردين ماه ساعت 1۷:00 الی 19:00  
می شود. برگزار  ايوند  آنالين  پلتفرم  طريق   از 
صادرات فناوری و نحوه آغاز مشاركت با پارتنرهای 
جهانی سازی  برای  بنيادين  نکات  تركيه ای، 
و  صادرات  نمونه های  و  فرصت ها  كسب و كار، 
مشاركت برای كسب و كارهای دانش بنيان در كشور 
كسب و كار  مدل  در  نوآوری  به  نگاهی  با  تركيه 

بين المللی از محورهای اين وبينار هستند.
عالقمندان می توانند جهت ثبت نام در اين وبينار از 

طريق وب سايت ايوند به آدرس 
برای  و  كنند  اقدام    )https://evand.com(
 9103-4208 شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب 

)021( تماس حاصل فرمايند. 

بسته مشوق های حمایتی مرکز 
ملی شماره گذاری کاال و خدمات 

برای صادرکنندگان نمونه 
کشوری

مرکز  ملی شماره گذاری کاال و خدمات در نامه ای 
به مهندس شافعی؛ ریاست اتاق ایران از بسته 
نمونه  صادرکنندگان  برای  مرکز  این  تی  حمای

کشوری خبر داده است.
و خدمات  كاال  ملی شماره گذاری  مركز  رعامل  مدي
در نامه ای به مهندس شافعی؛ رياست اتاق ايران از 

بسته حمايتی اين مركز برای صادركنندگان نمونه 
كشوری خبر داده و جزئيات آن را شرح داده است. 
ميليون   1.8 حاضر  حال  در  اينکه  به  عنايت  با 
شركت از 24 شاخه صنعتی در همه اندازه ها عضو 
114 نماينده رسمی سازمان GS۱ در سطح جهان 
هستند و 120 ميليون محصول در سرتاسر جهان 
حامل باركد های GS۱ می باشند و روزانه 6 ميليارد 
در  مبادالت   %96( جهان  كشور   150 در  امله  مع
سطح جهان( از طريق استاندارد های GS۱ صورت 
زبان  به  سازمان  اين  استاندارد های  می پذيرد، 
تجاری مشترک در سراسر جهان مبدل شده است 
لذا صادركنندگان ايرانی كه عالقه مند به فعاليت در 
عرصه تجارت بين الملل هستند، می بايست خود را 
با اين استاندارد های بين المللی منطبق ساخته و از 
طريق اين استاندارد ها به كسب و كار خود بپردازند. 
به  مركز  اين  توسط  ارائه  قابل  خدمات  از  خی  بر

صادركنندگان نمونه كشوری عبارتند از:
بين المللی  شناسه  صدور  درصدی   30 *تخفيف 

 )GTIN( اقالم تجاری
برای  كه  است  شماره ای  شناسايی  كليد  ن  اي
شناسايی منحصر به فرد و يکتای اقالم تجاری )كاال 
يا خدمات( در سراسر دنيا از آن استفاده می شود. 
و  خرده فروشی ها  در  شناسه  اين  اصلی  ربرد  كا

پايانه های نقاط فروش )POS( فروشگاهی است.
*تخفيف 50 درصدی صدور شناسنامه بين المللی 

)GLN( مکان
اين كليد شناسايی شماره ای است كه برای شناسايی 
قبيل  از  تجاری  طرف های  مکان های  تای  يک
شركت ها، انبارها، سالن های توليد و فروشگاه ها به 
شناسه  اين  كمك  به  همچنين  می شود.  برده  ر  كا
از  سازمان  يا  شركت  يك  فيزيکی  اماكن  می توان 
قبيل اتاق ها، انبار ها و ... را به صورت يکتا شناسايی 

با  و به عبارتی قسمت های مختلف يك سازمان را 
كد GLN از هم تفکيك كرد تا هر شناسه به صورت 
با  باشد.  فيزيکی  محل  يك  كننده  مشخص  تا  يک
تجاری  كليد شناسايی شركت های  اين  از  استفاده 
می توانند به اطالعاتی همچون آدرس شركت، كد 
حساب  شماره  پستی،  كد  ثبت،  شماره  تصادی،  اق
دسترسی  مشترک  اطالعاتی  بانك  در   ... و  نکی  با

پيدا كنند.
*برقراری تناظر بين نظام های كدينگ

برقراری تناظر بين نظام های كدينگ )GSI( ايران 
 ،)HS( كد، سامانه هماهنگ شده شماره گذاری كاال
صنايع  استاندارد  بندی  طبقه  بين المللی  ستم  سي
)ISIC(، كد استاندارد محصوالت و خدمات سازمان 
ملل )UNSPSC( و ... كه به تبع آن صاحبان كاال 
می توانند از اين امکان برای پيدا كردن كد كاالی 

خود در ساير نظام های كدينگ استفاده كنند. 
*قرار گرفتن در نظام طبقه بندی جهانی محصوالت 

 )GPS(
كاتالوگ  ايجاد  و  طبقه بندی  مزيت  مهمترين 
استفاده  قابل   GPS ساختار  اساس  بر  محصول 
اين  ترجمه  زيرا  است،  جهان  تمام  در  آن  بودن 
ساختار به 18 زبان زنده دنيا وجود دارد و تنها با 
اطالعات  ساختار،  اين  در  محصول  جايگاه  انتخاب 
كاال به تمامی اين زبان ها ترجمه شده و در اختيار 

مخاطبان و مشتريان قرار می گيرد.
انجام موارد فوق امکان دسترسی به بانك اطالعاتی 
غنی اعضا و كد هايی كااليی ثبت شده در اين بانك 
را به صورت وب سرويس آنالين برای اتاق بازرگانی 
امکان،  اين  از  استفاده  نتيجه  در  می كند.  اهم  فر
اصناف  تمامی  در  فعال  كنندگان  تامين  اسايی  شن
و حوزه های مختلف و اعمال كنترل های حاكميتی 

توسط اتاق را تسهيل می كند.
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اقتصاد ایران و جهان  

نمایشگاه اوراسیا اواخر 
اردیبهشت برگزار می شود

درخواست  فرم های  و  نشست ها  یات  جزئ
مشارکت

نمایشگاه اوراسیا از ۲8 تا 31 اردیبهشت 1۴۰۰ 
دائمی  محل  در   )۲۰۲1 می   ۲1 تا   18 با  ابر  )بر

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
اتاق  بين الملل  معاونت  از  واصله  اطالع  حسب 
نمايشگاه  برگزاری  خصوص  در  ايران  رگانی  باز
اوراسيا از 28 تا 31 ارديبهشت 1400 )برابر با 18 
نمايشگاه های  دائمی  محل  در   )2021 می   21 تا 
تکميلی  اطالعات  پيوست  به  تهران،  بين المللی 
برنامه  نمايشگاه،  حاشيه  رويدادهای  خصوص  در 
ارائه  متقاضيان  جهت  نام  ثبت  فرم  و  ت ها  نشس

می گردد.
جهت  می توانند  عالقه مندان  است  ذكر  به  م  الز
كسب اطالعات بيشتر با شماره 021-22662821 

و يا 09121866244 تماس حاصل فرمايند.
جزئيات برگزاری نمايشگاه

برنامه زمانبندی نشست های تخصصی و B2Bها
فرم درخواست مشاركت در بخش داخلی نمايشگاه

نشست های تخصصی  در  مشاركت  درخواست  فرم 
و B2Bها

دوره آموزشی مدیریت خرید و 
سفارشات خارجی ۲3 فروردین 

از ساعت 18 الی ۲۰ به صورت 
آنالین برگزار می شود.

بيشتر  اطالعات  كسب  برای  می توانند  عالقمندان 
حاصل  تماس   09306016054 تلفن  شماره  با 

فرمايند.

صندوق بین المللی پول خبر داد

پایان رکود اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود 
اعالم کرد اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت 

داشته است.
المللی پول گزارش  ايسنا، صندوق بين  به گزارش 
اقتصادی كشورهای  وضعيت  از  بازبينی شده خود 
به  مربوط  قسمت  كه  كرد  بروزرسانی  را  مختلف 
ايران، تغييرات قابل توجهی داشته است. در گزارش 
جديد صندوق بين المللی پول همچنين پيش بينی 
شده است در سال جاری رشد اقتصادی ايران بيشتر 
از سال قبل خواهد بود. اين نهاد كه پيشتر با توجه 
به تشديد تحريم های آمريکا بر ضد ايران و شيوع 

اقتصادی  رشد  بود  كرده  پيش بينی  كرونا  گسترده 
در  باشد،  درصد  پنج  منفی   2020 سال  در  ايران 
گزارش جديد خود رشد نهايی ايران در سال قبل را 

با اصالحی قابل توجه، 1.5 درصد اعالم كرد.
با  نيز  و 2018  در سال های 2019  ايران  اقتصاد 
درصد   5.4 و   6.5 ترتيب  به  و  مواجه  منفی  رشد 
اقتصادی  ركود  ترتيب  بدين  و  بود  كوچك تر شده 

ايران در سال 2020 رسما پايان يافته است.
تورم كم می شود

به مانند گزارش قبلی، صندوق بين المللی پول روی 
عقيده خود مبنی بر كاهشی شدن نرخ تورم ايران 
استوار مانده است. اين نهاد نرخ تورم در ايران را تا 
پايان امسال 36.5 درصد پيش بينی كرده كه 1.5 
درصد از برآورد قبلی اين نهاد بيشتر است. صندوق 
بين المللی پول هم چنين اعالم كرده است كه با 
از سر گيری روند نزولی نرخ تورم، در سال 2022 

شاهد تورم 2۷.5 درصدی در ايران خواهيم بود.  
ايران در سال های 2019 و 2018 به ترتيب تورم 

های 26 و 25 درصدی را تجربه كرده بود.  
تراز حساب جاری

اين نهاد تراز حساب جاری ايران را در سال جاری 
داخلی  ناخالص  توليد  از  درصد   0.۷ منفی  معادل 
توليد  از  درصد   1.3 معادل    2021 سال  برای  و 
برای  اين  است.  كرده  پيش بينی  داخلی  ناخالص 
اين  بار در طول 10 سال اخير است كه  نخستين 
ايران  حال  بااين  شود.  می  منفی  ايران  در  حساب 
كشور  بين  در  را  شرايط  بهترين  از  يکی  كماكان 

منطقه و جهان در اين زمينه دارد.  
نرخ بيکاری

بيکاری  نرخ  پول،  المللی  بين  اعالم صندوق  طبق 
امسال ايران 11.2 درصد و نرخ بيکاری سال آينده 

11.۷ درصد خواهد بود.

http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58153.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58153.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58156.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58155.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58155.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/000118/58155.pdf
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یادداشت

متن كامل

راهنمایی برای برنامه ریزی اهداف فردی و حرفه ای در 
سال جدید

ورود به سال 1۴۰۰ با اندیشه های 
جدید

سال ۹۹ با همه کاستی ها، ریزش بازارها و رکود 
در تمام عرصه های اقتصادی که ماحصل پدیده 
نامیمونی به نام ویروس کرونا بود به اتمام رسید. 
اغلب مردم برای شروع سال جدید در اندیشه 
و  خانوادگی  و  فردی  اهداف  برنامه ریزی جهت 
و سازمانی  اهداف حرفه ای  اندیشه  در  مدیران 
می پرورانند.  در سر  را  بزرگ  دغدغه های  خود 
طراحی  و  تدوین  و  قبل  سال  کارهای  مرور 
اجرای  و چگونگی  استراتژی جدید  برنامه های 
رهبران  خطیر  وظایف  از  پیش رو  سال  در  آن 
سازمان ها و اطالع رسانی و تبیین آن به عهده 
مدیران روابط عمومی و در نهایت نحوه اجرای 
امکان پذیر  اجرایی  و  میانی  مدیران  توسط  آن 

خواهد بود.
بخـش  اقتصـادی  بنگاه هـای  و  سـازمان ها  اينکـه 
دولتـی و خصوصـی بـا چـه نوع افـکار و ابـزاری در 
اين راه گام خواهند برداشـت، بسـتگی به نوع تفکر 
مديريتـی و رهبری سـازمان دارد. ابتدا با مروری بر 
فعاليت های سـال قبل و آسيب شناسـی مسـير طی 
شـده بـا كمـك ديتا و اطالعـات دقيـق و در نهايت 

آسيب شناسـی های  كارشناسـی،  گزارش هـای 
مـورد نظـر انجـام و آنـگاه براسـاس واقعيت هـای 
موجـود و تکيـه بـر مبنـای علمی، سـعی می شـود 
سـال جديد با سـرعت بيشـتر و بهـره وری باالتر به 

اهـداف سـازمانی نزديك تر بشـود.
نگارنـده سـعی دارد در اين روزهای ابتدای سـال با 
هـدف گام نهادن موثرتر جهت شـروعی مناسـب در 
سـال پيـش رو مطالبی اسـتراتژيك به مديـران ارائه 
كنـد تـا سـهمی كوچـك در برنامه ريزی هـای ايـن 

عزيـزان ايفا كرده باشـد:
- قبـل از انجـام هـر كاری نسـبت بـه آن تفکـر 
كنيـد. پيـش از انجـام امـور بايـد فرآينـد و مسـير 
رسـيدن بـه اهـداف را از ابتـدا تـا انتهـا، در ذهـن 
خـود به درسـتی تجسـم كنيـد و نـه صرفـا نتايـج 
حاصـل از آن را. در مرحلـه بعـد موانع و راهکارهای 
موجـود را بـه دقت بررسـی كنيـد و برای سـواالت 
موجـود، در ذهنتان پاسـخی مناسـب بيابيد. يادآور 
می شـود از اتخـاذ تصميمات ناگهانـی و عجوالنه به 

شـدت خـودداری كنيد.
منطـق  براسـاس  و  آراسـتگی  بـا  را  كاری  هـر   -
مربـوط بـه خـود انجـام دهيـد. مثـال هـر روز قبل 
از تـرک محـل كار، محيـط كارتـان را مرتـب كنيد 
و از درهـم ريختگـی وسـايل كار به شـدت پرهيـز 
آشـفتگی  از  می شـود  موجـب  عمـل  ايـن  كنيـد. 
فاصلـه گرفتـه و نشـانه های نظـم و انضبـاط كاری 
در تمـام فعاليت هـا و خدمات تـان به خوبـی هويـدا 
شـود. ايـن كار را امتحـان كنيد تا بـه نتايج حيرت 

انگيـز آن پـی ببريد.
- بـرای رسـيدن بـه اهـداف و انجـام امـور دشـوار 
خـود فرصـت بيشـتری را در نظـر بگيريـد، چراكه 
انجـام كاری كـه با اشـتباه توام باشـد ممکن اسـت 
واكنش هـای  و  شـود  نااميـدی  و  يـاس  موجـب 

لـذا  باشـد  بـه همـراه داشـته  را  خشـم آلود شـما 
بـه خـود فرصـت بيشـتری بدهيـد تـا در فرآينـد 
تـا  را  محولـه  امـور  مناسـب تر،  بعـدی  فرصـت  و 
رسـيدن بـه هـدف اصلـی بـه سـرانجام برسـانيد.

- زمان تـان را بـه خوبـی تقسـيم و در هـر زمـان 
انجـام  بـرای  كنيـد.  تمركـز  كار  يـك  روی  فقـط 
كيفـی امـور و دوری از هر گونـه خطـا يـا خطاهايی 
كـه ممکـن اسـت جبران ناپذير باشـد، در هـر زمان 
فقـط بـه يـك كار بپردازيـد. بـا ايـن روش ضمـن 
اينکـه اعتبـار خروجـی كارهايتـان تضميـن خواهد 

شـد در عمـل نيـز بی نظيـر جلـوه خواهيـد كـرد.
در سـازمان،  احتمالـی  تغييـرات  ايجـاد  - جهـت 
بـه  تدريجـی دسـت  به صـورت  و  تامـل  بـا  لطفـا 
اقـدام بزنيـد. تغييـرات مثمرثمـر و مفيـد، ابتـدا با 
تصميمـات كوچـك ولـی دقيـق آغـاز و بـا تامـل و 
انديشـه و تفکـر به منصـه ظهور رسـيده و در پايان 

بـه دگرگونی هـای بـزرگ منجـر خواهـد شـد.
وزن  و  خـواب  روح،  و  جسـم  سـالمتی  بـه   -
متناسـب خـود توجـه خـاص مبـذول كنيـد تـا بـا 
اعتماد به نفـس بيشـتر بـه امـور محولـه بپردازيـد. 
وجـود نقص در سـالمتی و ابتال به انـواع بيماری ها 
باعـث می شـود تا بيشـتر اوقـات مفيـد و مديريتی 
معالجـات  و  پزشـکان  مطـب  در  پشـت  را  خـود 
طوالنـی سـپری كنيـد و از رسـيدگی بـه وظايـف 

اصلـی خـود دور بمانيـد.
- ايـن اصـل را بپذيريد همکاران شـما در سـازمان 
هيـچ گاه نبايـد همچون شـما فکر كننـد. نپذيرفتن 
ايـن اصـل انـکار ناپذير موجب می شـود بيشـترين 
وقـت و انـرژی شـما جهـت متقاعـد كـردن افـراد 
مخالـف و ارائـه اسـتدالل و داليـل شـما بـه آنها به 
هـدر بـرود. در عوض سـعی كنيد با پذيـرش عقايد 
متنـوع و متضـاد، در كنـار آنها برای نيـل به اهداف 

كلـی تـالش كنيـد و بـه تفاوت هـای آنهـا بـه ديد 
احتـرام بنگريـد و بياموزيـد كـه چگونه می تـوان از 
ايـن تفاوت هـا جهـت توسـعه و بالندگـی مجموعه، 

بيشـترين بهره بـرداری را به عمـل آوريـد.
مسـائل  بـا  رويارويـی  هرگونـه  بـرای  همـواره   -
تغييـرات  ويروس هـا،  هجـوم  مثـل  غيرمنتظـره 
اقليمـی، نوسـانات بازارهـای جهانـی و ... همچـون 
نظامی هـا آماده باشـيد. بـه قول فرماندهـان نظامی 
هميشـه در حالـت آماده بـاش به سـر ببريـد چراكه 
آمادگـی موجـب می شـود ضمـن پيشـی گرفتن از 
رقبـا، مطمئن تـر و كارآمدتـر بـه نظر آييـد و با اين 
آمادگـی، تـوان و قـدرت بيشـتری بـرای مقابلـه با 
مشـکالت و در نتيجـه رفـع آنها پيـدا خواهيد كرد. 
ايـن را بپذيريـد كـه هميشـه فرآيند امور براسـاس 

آنچـه شـما می خواهيـد پيـش نخواهـد رفـت.
و  را صـرف خانـواده  زندگی تـان  از  لحظه هايـی   -
نيازهـای آنـان كنيـد زيـرا بـه لحـاظ علمـی اثبات 
از  بـه دور  شـده كـه شـادی، تفريـح و مسـافرت 
ارتباطـات اداری و شـغلی، موجـب بـروز خالقيـت 
شـما  مغـز  احساسـی  قسـمت  فعاليـت  و  ذهنـی 
از محدوديت هـا و  می شـود و كليـد قفـل خيلـی 
موانـع شـغلی تان در لحظـات مفـرح كشـف خواهد 

. شد
- در محيـط حرفـه ای خـود سـعی كنيـد به شـدت 
از افـراد منفی نگـر، نااميـد و سسـت عنصـر دوری 
كنيـد. ايـن افـراد بـه مـرور زمـان اراده و پشـتکار 
شـما را بـه چالـش كشـيده و همچـون ترمزهـای 
بيجـا مانـع سـرعت تان در رونـد امور و رسـيدن به 

می شـوند. اهداف تـان 
و  كوچـك  مشـکالت  ندهيـد  اجـازه  هيـچ گاه   -
بـی ارزش در طـول مسـير، موجـب كنـدی حركت 
قراردادهـای مهـم در  از دسـت دادن  تـان شـود. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3753377-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/16/2468878/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/photo/1
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