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ادامه  در صفحه12

سه مطالبـه اقتصـاد انـرژی 
از دولـت سیـزدهم

رئیس.کمیسیون.انرژی.و.محیط.زیست.اتاق.تهران.با.اشاره.به.اینکه.هیچ.یک.از.نامزدهای.کسب.کرسی.ریاست.جمهوری.آینده،.

تاکنون.برنامه.مشخصی.در.ارتباط.با.رویکرد.دولت.متبوعشان.به.اقتصاد.انرژی.ارائه.نکرده.اندگفت:.این.بخش.از.اقتصاد.کشور،.سه.
مطالبه.و.خواسته.جدی.از.دولت.سیزدهم.دارد.

با  تهران  اتاق  محیط زیست  و  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار  رضا 
انتقاد از عدم توجه نامزدهای ریاست جمهوری به ارائه دیدگاه ها و 
برنامه های خود درباره اقتصاد ملی کشور به ویژه حوزه انرژی، سه 
خواسته جدی اقتصاد انرژی کشور از دولت سیزدهم را مطرح کرد.

با تاکید بر اینکه، اقتصاد ملی در ایران، کماکان نفتی و وابسته به 
تببین  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  گفت:  است،  بخش  این  منابع 
از  یکی  حوزه،  این  در  کردن  مصرف  درست  برای  سیاست هایی 

مطالبات جدی از دولت آینده است.
وی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر، میـزان مصرف بنزین در کشـور 
بـه طـور فزاینـده رو بـه افزایـش اسـت، افـزود: در شـرایط کنونـی 
تابسـتان،  بـه پیـک مصـرف سـوخت در فصـل  از ورود  و پیـش 

جناب آقای دکتر حقیقی 
مشاور محترم سندیکای صنعت برق ایران

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزومندیم. 

فهرست

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0


2

برق و انرژی شماره  2899 25 خرداد 1400

میـزان مصـرف بنزیـن در کشـور بـه 100 میلیـون 
لیتـر در روز رسیده اسـت کـه بسـیار نگران کننـده 
اسـت. پدیـدار افـزود: این در حالی اسـت کـه میزان 
صـادرات بنزین ایران به کشـورهای همسـایه رقمی 
معـادل 25 تـا 40 میلیـون لیتـر در روز اسـت که با 
توجـه به افزایش سرسـام آور مصرف سـوخت بنزین 
در داخـل کشـور، صـادرات ایـن فـرآورده کـه منابع 
ارزی را بـرای کشـور بـه همـراه دارد، مـورد تهدیـد 

قـرار گرفته اسـت. جدی 
اتـاق  محیط زیسـت  و  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس 
تهـران سـپس بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ یـک از 
نامزدهـای ریاسـت جمهـوری در طـی چنـد هفتـه 
اخیـر، برنامـه  مشـخصی بـرای بهینه سـازی مصرف 
انـرژی در کشـور ارائـه نکرده انـد، افـزود: مطالبـه و 
انتظـار دیگـر بخـش انـرژی از دولـت آینـده، اجرای 
تنظیم گـری در حـوزه انـرژی و کاهـش تصدی گری 
دولـت در این بخش اسـت، چرا که نبـود رگوالتوری 
در بخـش انـرژی کمـاکان بـه اتـاف انـرژی در این 
حـوزه و تـداوم رانت خواری هـا ادامـه خواهـد داد. از 
ایـن رو، دولـت آینـده باید بـه سـمت تنظیم گری و 
کاهـش تصدی گری هـا در اقتصاد انـرژی گام بردارد 
و بخش خصوصـی بـه طور کامـل وارد عرصه فعالیت 
در ایـن حـوزه شـود در حالی که دولـت تنها وظیفه 

نظارت گـری را داشـته باشـد.
پدیدار سـپس بـا این توضیح که انـرژی، یک فرآیند 
اسـت کـه بـر مبنـای آن، بایـد سیاسـت گذاری ها 
تدویـن و تببیـن شـود، از تعامـل سـازنده بـا جهان 
ارتقـای  سـرمایه گذاری ها،  جـذب  و  جلـب  بـرای 
دانـش و فنـاوری  و نیـز توسـعه در تولیـدات انـرژی 
بـه عنـوان مطالبـات دیگـری ایـن بخـش از دولـت 
آینـده یـاد کـرد. وی در همیـن رابطه، بـه همکاری 
کمیسـیون انـرژی اتاق تهـران با پژوهشـگاه صنعت 

نفـت ایـران بـا هـدف تدویـن طـرح روش شناسـی 
انتقـال تکنولوژی هـای روزآمـد در صنعـت نفـت و 
انـرژی کشـور، اشـاره کـرد و افـزود: بـر اسـاس این 
طـرح، می تـوان از مسـیر تعامـل سـازنده بـا عرصـه 
بین الملـل، روزآمدتریـن تکنولوژی هـا و فناوری ها را 

بـه بخـش انـرژی کشـور تزریـق کرد.
ادامـه،  در  تهـران  اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
پیگیـری اجـرای قانون پتروپاالیشـگاه ها را سـومین 
دولـت  از  کشـور  انـرژی  بخـش  جـدی  خواسـته 
سـیزدهم عنـوان کرد و افـزود: این قانـون، در حدود 
دو سـال گذشـته در مجلـس بـه تصویب رسـید اما 
تاکنـون بـه اجـرا در نیامده اسـت. بـه گفتـه وی، بـا 
اجـرای قانـون پتروپاالیشـگاه ها، می تـوان بـه سـبد 
داخـل  در  پتروشـیمی  فرآورده هـای  و  محصـوالت 

کشـور تنوع بخشـید.
پدیـدار سـپس افـزود: ایـران در حالـی جـزو یکـی 
کـه  اسـت  در جهـان  انـرژی  منابـع  بزرگتریـن  از 
متاسـفانه در سـبد تولیـدات پتروشـیمی، تنهـا 37 
محصـول جـای دارد در حالـی کـه کره جنوبـی کـه 
بی آنکه چاه نفت داشـته باشـد، امـروز بیش از 140 
محصـول پتروشـیمی را بـه جهان عرضـه می کند و 
کشـوری ماننـد چیـن نیـز با تنـوع نزدیک بـه 250 
محصـول پتروشـیمی، در جهان شـناخته شده اسـت.

وی در ادامـه بـا اشـاره دوبـاره بـه اینکه در سـخنان 
و برنامه هـای نامزدهای انتخابات ریاسـت جمهوری، 
اثـری از اقتصـاد انـرژی و رویکردهایـی کـه آنان در 
صـورت پیـروزی در انتخابـات روز جمعـه آینـده در 
پیـش خواهنـد گرفـت، وجـود نداشته اسـت، افزود: 
بخـش اقتصاد انرژی کشـور امیداور اسـت که دولت 
سـیزدهم، بهینه سـازی مصرف انرژی، تنظیم گری و 
همچنیـن تعامل بـا جهان را به عنوان یک خواسـته 

و مطالبـه از سـوی بخش خصوصـی، دنبـال کند.

ایسنا، محمد الهوتی در نشست هیئت  به گزارش 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: هرچند 
پیشنهادات خود  قبل  از سه سال  بخش خصوصی 
تعهدات  ایفای  و  کشور  به  ارز  بازگشت  زمینه  در 
ارزی را ارائه کرده بود اما متاسفانه تا چندی قبل 
این پیشنهادات راه به جایی نبرده بودند و سرانجام 

با اباغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بنا 
شد، پنج روش برای بازگشت ارز به کشور در اختیار 

صادرکنندگان قرار گیرد.
از  یکی  برابر صادرات  در  واردات  اینکه  بین  با  وی 
راهکارهای پیش بینی شده در این زمینه بود، توضیح 
محدودیتی  قبل  هفته  دو  حدود  از  متاسفانه  داد:  
آمده  وجود  به  اباغیه  این  اجرای  مسیر  در  جدید 
برای  است. در حال حاضر صادرکنندگان موظفند 
اجرای واردات در برابر صادرات، کاالی تخصصی در 
برای  امر  همین  که  کنند  وارد  خود  فعالیت  حوزه 

آنها مشکاتی جدید ایجاد کرده است.
داد:  ادامه  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
صادرات  برابر  در  واردات  قصد  که  صادرکنندگانی 
شده اند  مواجه  مشکل  با  نیما  سامانه  در  دارند  را 
این  تداوم  بازگشته ایم و  به شرایط قبل  و ما عما 
شرایط روند بازگشت ارز به کشور را با مشکل مواجه 

می کند.
الهوتی با بیان اینکه دستگاه های دولتی باید الاقل 
را  اجرایی  های  در شیوه  تغییر  قبل  هفته  از چند 
تغییر  ناگهان  شرایط  وقتی  گفت:  کنند،  اعام 
واردکننده  هم  و  صادرکننده  برای  هم  می کند 
دشوار می شود. از این رو دستگاه های مسئول مانند 
سازمان توسعه تجارت باید به این حوزه ورود کرده 
اجرا  عرصه  در  الاقل  موجود  مشکات  کنار  در  تا 

محدودیت ها کاهش یابند.
وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان با مشکاتی که 
در عرصه تعهد ارزی به وجود می آید عما بخشی 
از توان خود را از دست می دهند و همین موضوع 
ظرفیت تولید با محوریت صادرات را تحت الشعاع 
قرار می دهد. از سوی دیگر به وجود آمدن اختاف 
دیگری  چالش  نیز  وارکننده  و  صادرکننده  میان 

است که می تواند برای ما مشکل آفرین شود.

رئیس.کنفدراسیون.صادرات.ایران.خبر.داد

مشکلی.جدید.در.مسیر.
بازگشت.ارز.به.کشور

با. می.گوید. ایران. صادرات. کنفدارسیون. رئیس.

وجود.آنکه.بنا.بود.در.سال.جاری.با.اجرای.ابالغیه.

اقتصادی.مشکالت.ارزی. 177.ستاد.هماهنگی.

صادرکنندگان.کاهش.یابد.اما.در.روزهای.گذشته.
معضلی.جدید.در.این.عرصه.ایجاد.شده.است.
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ادامه در صفحه بعد

به گزارش خبرنگار مهر، غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه آخرین موضع دستگاه قضا در ارتباط با ترک فعل در موضوع قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی 
آن و برخی کم کاری ها در حوزه تأمین برق مورد نیاز کشور را تشریح کنید، اظهار کرد: این موضوع ترک 
یکی از مهم ترین مباحث در دوره تحول است، معموالً مجرمین تحت تعقیب قرار می گرفتند اما در این دوره 
قوه قضائیه برای افراد و مدیرانی که ترک فعل کرده اند هم قرار صادر می شود و تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی ادامه داد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می توانم به حادثه سیل شیراز اشاره کنم که در این 
پرونده حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قرار است تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم تشکیل دهیم برای 
افرادی که باید به دلیل ترک فعل به جرم آنها رسیدگی شود، با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در 

زمینه ترک فعل انجام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه به بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع قطع برق اشاره کرد و گفت: پرونده 
قطع برق به بازرسی کل کشور ارجاع داده شده است، هنوز نتیجه بررسی های این سازمان نهایی نشده است، 
اگر خروجی این سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد قطعاً این کار انجام می شود و اگر خروجی 

این سازمان چیز دیگری باشد به سایر احکام قضائی بسنده می شود.

اسماعیلی.در.پاسخ.به.مهر.اعالم.کرد؛

احتمال.تعقیب.قضایی.برخی.مدیران.اجرایی.در.ارتباط.با.
قطعی.های.برق

سخنگوی.قوه.قضائیه.گفت:.اگر.جمع.بندی.سازمان.بازرسی.کل.کشور.این.باشد.که.برخی.مدیران.در.
ارتباط.با.قطع.برق.ترک.فعل.کرده.اند،.قطعا.برخی.از.مدیران.تحت.تعقیب.قرار.می.گیرند.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکان 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سال 1400 

را یکی از گرم و خشک ترین سال های تجربه شده 
در کشور دانست و ضمن اشاره به افزایش کم سابقه 
بسیج  از  هوا  زودرس  گرمای  دلیل  به  برق  مصرف 
این شرکت  اجرایی  و  کارشناسی  توان  همه جانبه 
به منظور جلوگیری از قطع برق در تهران، خبر داد.
با  مذاکره  گذشته،  سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری  جلب  منظور  به  تهرانی  بزرگ  مشترکان 
آنان در کاهش پیک مصرف برق در دستور کار قرار 
گرفته، افزود: با پیگیری های کارشناسان این شرکت 
و تعهد و همکاری مشترکان تهرانی به ویژه صاحبان 
صنایع و ادارات، بیش از ۹00 مولد اضطراری برق 
در  برق  شبکه  بار  کاهش  در  همراهی  منظور  به 

ساعات پیک در حالت آماده باش قرار دارند.
به گفته این مقام مسئول بر اساس برنامه ریزی و 
روز،  هر  در  میزان  این  از  شده،  انجام  بندی  نوبت 
 ۶0 معادل  تولیدی  ظرفیت  متوسط  صورت  به 
 70 الی   ۶0 برق  مصرف  معادل  و  مگاوات   70 تا 
کنترل  به  کمک  منظور  به  خانگی  مشترک  هزار 
و  شده  مصرف  مدار  وارد  تهران  پیک  ساعات  بار 
این مولدها به صورت لحظه ای و  وضعیت عملکرد 
برق  توزیع  دیسپاچینگ  و  کنترل  مرکز  از  روزانه 

تهران بزرگ، رصد می شود.
توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون 
مناسب  همکاری  از  بزرگ  تهران  برق  نیروی 
مشترکان تهرانی در روزهای گذشته قدردانی کرد 
و  هوا  گرمای  گرفتن  شدت  به  توجه  با  گفت:  و 
پیش بینی تابستانی سخت، انتظار داریم مشترکان 
وسایل  از  استفاده  از  با خودداری  تهرانی همچنان 
همچنین  و   1۸ تا   12 ساعات  در  پرمصرف  برقی 
ساعات  در  وسایل  این  از  همزمان  نکردن  استفاده 
دیگر، همراه ما در تأمین برق تهران و جلوگیری از 

بروز خاموشی باشند.

بر.اساس.یک.تفاهمنامه.انجام.شد؛

آمادگی.۹۰۰.مولد.اضطراری.
برای.تامین.برق.پایتخت

شرکت. با. همکاری. تفاهم.نامه.های. اساس. بر.

توزیع.نیروی.برق.تهران.بزرگ،.بیش.از.۹۰۰.مولد.

شبکه. به. تولیدی. برق. تزریق. آماده. اضطراری.
تهران.در.شرایط.بحرانی.هستند.
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وبینار آشنایی با نحوه حمایت، ارائه مشوق ها و ظرفیت های قانونی در زمینه تولید بار اول، صبح امروز به 
همت سندیکای صنعت برق ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری با ارائه دکتر حسنی؛ دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمهوری و مهندس نوتاش؛ مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.  
معیارهای  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  ساختار  و  قانونی  جایگاه  معرفی  بر  عاوه  وبینار  این  در 
خدمات  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  خدمات  بنیان،  دانش  موسسات  و  شرکت ها  ارزیابی 
در  شکت  نامه  ضمانت  قبیل  از  ها  ضمانتنامه  انواع  صدور  تسهیات،  تضامین  تسهیات، 
شد.  تشریح  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  و  کار  انجام  حسن  نامه  ضمانت  مزایده،  و   مناقصه 
بخش دیگری از وبینار نیز به موضوع تاسیس صندوق های تامین مالی، خدمات توانمندسازی، استانداردها 

و مجوزها )خدمات آزمایشگاهی(، رویدادها و شبکه سازی و ... اختصاص داشت.

آشنایی.با.نحوه.حمایت،.ارائه.مشوق.ها.و.ظرفیت.های.قانونی.در.
زمینه.تولید.بار.اول

وبینار.آشـنایی.بـا.نحوه.حمایـت،.ارائه.مشـوق.ها.و.ظرفیت.هـای.قانونـی.در.زمینه.تولیـد.بار.اول.
برگزار.شـد

نشست.تجاری.فناوری.مجازی.ایران.–.ویتنام.5.تا.3۰.تیر.برگزار.
می.شود

اتاق مشترک ایران و ویتنام با همکاری شرکت بهبود تجهیز بهین اندیش و حمایت مرکز تعامات بین المللی 
علم و فناوری )معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( نشست تجاری فناوری مجازی ایران ویتنام را 

برگزار می کند
این نشست تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی، انرژی، فناوری اطاعات و هوش مصنوعی بوده و از تاریخ 
5 الی 30 تیرماه برگزار خواهد شد./عاقه مندان می توانند برای ثبت نام به سامانه نشست مجازی  در این 

لینک  )http://btbaco.com/(مراجعه کنند. مهلت ثبت نام تا 31 خرداد ماه است.
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 - مشهدی  رجبی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
سخنگوی صنعت برق با اعام این خبر گفت: این 
از  همزمان  های  عملیات  بزرگترین  از  یکی  برنامه 
های  گزارش  اخذ  با  که  بود  شده  طراحی  پیش 
برق  نیروی  توزیع  مردمی و هماهنگی 35 شرکت 
در 2۶ استان، با همکاری مشترک عوامل حراستی 
انجام  به  قضایی  مراجع  و  انتظامی  نیروی  فنی،  و 

رسید.
 2100 به  نزدیک  عملیات  این  در  وی  گفته  به 
درمراکز  که  رمزارز  استخراج  غیرمجاز  دستگاه 
متعددی نصب شده و از برق به صورت غیرقانونی 
و جمع  کشف  کردند،  می  استفاده  استخراج  برای 

آوری شدند.
طبق اعام توانیر، رجبی مشهدی با اشاره به این که 
شناسایی این مراکز از طریق گزارش های مردمی 
انجام شده است که جای تقدیر دارد، افزود: مردم 
می توانند اطاعات خود را در باره استفاده غیرمجاز 
از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات 

ثبت کنند تا رسیدگی شود.
اطاعات  کرد:  خاطرنشان  برق  صنعت  سخنگوی 
هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز 
ارز را در این سامانه ثبت می کنند، کاما محرمانه 

باقی خواهد ماند.

کشف.بیش.از.2۰۰۰.دستگاه.
ماینر.در.یک.روز

بیش. شده،. طراحی. پیش. از. عملیات. یک. در.

مراکز. در. که. رمزارز. غیرمجاز. دستگاه. از.2۰۰۰.

متعددی.نصب.شده.بودند،.کشف.و.جمع.آوری.
شد.

در  امروز  سوتکوفسکی  سواتان  ایسنا،  به گزارش 
فیلم های  منطقه ای  نخستین جشنواره  پایانی  آئین 
شد،  برگزار  تهران  در  که  انرژی  و  آب  صدثانیه ای 
اظهار کرد: طی 50 سال اخیر، جمعیت انسانی بیش 
از دو برابر شده و استخراج مواد در تولید انرژی اصلی 
و غذا با افزایش سه برابر، اقتصاد جهانی با افزایش 5 
برابر و تجارت جهانی نیز با افزایش 10 برابری روبه 

رو شده است.
استفاده  مدت،  این  طی  در  هم چنین  افزود:  وی 
و  نوآوری ها  از  ناشی  فزاینده  تقاضای  با  منابع  از 
دستاوردها در تولید کاالها و محصوالت و بازاریابی و 
افزایش مطالبات مصرف کنندگان برخوردارتر جامعه 

روبرو شده است.
وی با اشاره به افزایش چندین برابری جمعیت جهان 

تا 30 سال آتی، اظهار کرد: تولید انرژی در دهه های 
افزایش  با  و  یافته  افزایش  تا حدود 50 درصد  آتی 
تشکیل  برای  بالقوه ای  پتانسیل  منابع،  برای  تقاضا 

وضعیت نامناسب منابع طبیعی ایجاد خواهد شد.
بالقوه  تبعات  آتی،  دهه   در  داد:  ادامه  سوتکوفسکی 
بیماری ها،  شیوع  غذا،  امنیت  آب،  مدیریت  برای 
تشدید  باعث   ... و  مرزی  سواحل  جمعیتی،  توزیع 

مخاطرات خواهد شد.
و  علوم  دولتی  میان  سازمان های  شد:  متذکر  وی 
سیاست گذاری یونسکو در خصوص تنوع زیستی و 
بوم زیست ها رنگ هشداری را روشن کرده و به ما 
اعام می کنند که نزول سریع طبیعت تبعاتی را برای 

مردم و توسعه پایدار دارد.
طبق اعام وزارت نیرو با اشاره به قرارگیری کشور 

ایران در منطقه ای با فشار حاره ای نیمکره شمالی، 
اظهار کرد: بر اساس این سیستم، اکثرا هوای کشور 
و منطقه گرم و نیم گرم بوده و نزوالت آسمانی کم و 
توزیع بسیار متغیری دارد و افزایش دمای جهانی نیز 

خطرات موجود در منطقه را افزایش می دهد.
از  استفاده  گفت:  تهران  یونسکو  دفتر  نماینده 
و  منطقه  در  گازها  تولید  و  فسیلی  سوخت های 
به خصوص ایران باال است. ایران تماما از سوخت های 
فسیلی استفاده می کند، در حالی که پتانسیل باالیی 

برای استفاده از منابع تجدیدپذیر دارد.
وی افزود: یکی از اولویت ها در تحقق اهداف توسعه 
پایدار، تحول مدیریت پایدار آب و تضمین دسترسی 
به انرژی مدرن و قابل اطمینان برای همگان است. 
برای دستیابی به این امر نیز افزایش آگاهی جمعی 
امری مهم تلقی می شود اما متاسفانه تاکنون دولت ها 
قابل  اثرگذاری  نتوانسته اند  تاش ها،  علی رغم 
مقایسه ای بر ارتقای وضعیت آگاهی جمعی با اعمال 

سیاست ها داشته باشند.
وی در خصوص اقدامات جامع دفتر منطقه ای یونسکو 
و چهار کشور زیر نظر در راستای تدوین سیاست های 
آن، گفت:  توسعه  و  قوانین  و  از آب  استفاده  پایدار 
فعالیت های مشترک دفتر یونسکو، تاش  از طریق 
کرده ایم تا با حمایت از دولت ها در راستای بازیابی 
محیط زیست های آبی با محوریت طبیعت و مدیریت 
در  و  آبی  بیوسفرم های  در  زیست  محیط  دوستدار 
چارچوب مرجع جهانی قوانین حوزه حفاظت از آب 

در منطقه اقدام کنیم.
یونسکو  دفتر  کرد:  تاکید  خاتمه  در  سوتکوفسکی 
تثبیت مصرت و مدیریت  برای  فعالیت ها  تمامی  از 
آب حمایت کاملی داشته و تاش می کند تا اهداف 
مرتبط با انرژی و توسعه پایدار محیط زیست عملی 

شود.

پتانسیل.باالی.ایران.برای.استفاده.از.منابع.تجدیدپذیر
نماینده.دفتر.یونسکو.تهران.گفت:.استفاده.از.سوخت.های.فسیلی.و.تولید.گازها.در.منطقه.و.به.خصوص.

ایران.باال.است.اما.این.کشور.پتانسیل.باالیی.برای.استفاده.از.منابع.تجدیدپذیر.دارد.
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

همه.مقصرند

نقدینگی.در.کدام.دولت.ها.اوج.
گرفت؟

رشد. بر. انقالب. از. بعد. توسعه. های. برنامه. در.

محدود.نقدینگی.تاکید.شده.است..یکی.از.دالیل.

اصلی.در.رشد.نقدینگی،.منفعل.بودن.بخشی.از.
پول.در.اقتصاد.ایران.است.

مستمر  و  زیاد  نقدینگی  رشد  اخیر  های  سال  در 
در  تنها  دهد  می  نشان  آمارها  که  طوری  به  بوده 
هزار   3.542 رقم  از  نقدینگی  حجم   ،13۹0 دهه 
میلیارد ریال به 24.721 هزار میلیارد ریال رسیده 
یعنی به طور تقریبی 7 برابر شده است. این درحالی 
است که در برنامه های توسعه بعد از انقاب بر رشد 
محدود نقدینگی  تاکید شده است. یکی از دالیل 
اصلی در رشد نقدینگی، منفعل بودن بخشی از پول 
کارآیی  و  تورم  هدفگذاری  است.  ایران  اقتصاد  در 
سیاست پولی به دلیل وجود پول منفعل در ایران 

دچار مشکل شده است.
بررسی روند نقدینگی در سال های پس از انقاب 
نشان می دهد از سال ۶۸ تا 7۸، رشد نقدینگی به 
طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این 

از  نقدینگی  رشد  ها  سال  این  در  دهد  می  نشان 
طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده است اما از دهه 
۸0 به بعد، غیر از سال های ۹7 و ۹۸، رشد پایه 
پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این 
نشان می دهد قسمت عمده رشد نقدینگی از مسیر 
دلیل  به  و  ها  بانک  در  بلکه  نبوده  پولی  پایه  رشد 
افزایش ضریب فزاینده رخ داده است.درواقع، رشد 
نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به دلیل خلق پول 

توسط بانک های تجاری رخ داده است.
دولت های پنجم و ششم

آمارهای  براساس  سازندگی،  دوم  و  اول  دوره  در 
بانک مرکزی می توان گفت رشد نقدینگی به طور 
متوسط 27 درصد بوده است. در سال 1372 رشد 
نقدینگی به باالترین میزان یعنی 33 درصد رسیده 
است. این درحالی بود که براساس هدفگذاری برنامه 
اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود کم می شد 
سال  در  حتی  و  یافت  افزایش  نقدینگی  رشد  اما 
های 72 تا 7۶، به طور متوسط به 34 درصد رسید. 
رفسنجانی،  هاشمی  آقای  های  دولت  دوره  دو  در 
نقدینگی به طور تقریبی 7 برابر شد. اما دلیل چه 
بود؟ در این دو دولت به طور عمده، رشد پایه پولی 
و تا حدی رشد ضریب فزاینده عامل رشد نقدینگی 
از خلق  ناشی  نقدینگی  رشد  ها  این سال  در  بود. 
نقدینگی توسط بانک ها نبود. یکی از دالیل عمده 
آن دولتی بودن بانک ها، بی انگیزگی مدیران و نفع 
شخصی آن ها، باال بودن نرخ ذخیره قانونی و باال 
بودن سهم پول از نقدینگی )4۸ درصد از نقدینگی 
به  دوره  این  در  بود.  تعیین می شود(  پول  توسط 
دولت  بودجه  کسری  بازسازی  برای  تاش  دلیل 
تامین  به  مجبور  دولت  و  یافت  افزایش  شدت  به 
بانک مرکزی  از  از طریق استقراض  بودجه  کسری 
شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به 

سال های ۶۸ و 70 بود.
دولت های هفتم و هشتم  

آغاز دولت اصاحات در سال 7۶ با  کاهش قیمت 
نفت و کاهش درآمدهای ارزی به ۹.۹ میلیارد دالر 
های  بانک  دوره  این  در  این  بر  عاوه  شد.  همراه 
عامل، در جریان  این دو  تاسیس شدند.  خصوصی 
دوره  این  در  بود.  موثر  کشور  اقتصاد  در  نقدینگی 
متوسط قیمت تک محموله ای نفت خام سبک و 
بود  سنگین در سال 1۹۹۸ میادی، 11.71 دالر 
که در سال 2000 به 2۶.3۸ دالر رسید. متوسط 
رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال 
بیشتر  رشد  این  بود.  درصد   21  ،۸0 تا   7۶ های 
از رشد  به میزان کمی  و  پولی  پایه  ناحیه رشد  از 
این  اثر پذیرفته بود. هم چنین در  ضریب فزاینده 
سال ها، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
در  داشت.  پولی  پایه  رشد  در  را  سهم  بیشترین 
سال  بقیه  در   ۸0 سال  از  غیر  بودجه  دولت،  این 
مرکزی  بانک  از  دولت  بنابراین  داشت  کسری  ها 
این  که  کرد  استقراض  بودجه  کسری  تامین  برای 
دولت  دوم  دوره  در  داشت.  اثر  پولی  پایه  رشد  در 
آقای خاتمی، رشد نقدینگی به طور متوسط به 34 
افزایش نرخ  درصد رسید. یافته ها نشان می دهد 
رشد نقدینگی در این دوره نسبت به رشد پایه پولی 
تا حد زیادی انعکاس دهنده خلق اعتبار غیرقانونی 
توسط بانک ها از محل چک پول ها و ایران چک 
هاست و این نشانه ضعف مدیریت مقام پولی است.

دولت های نهم و دهم  
و  نهم  های  دولت  در  نقدینگی  وضعیت  بررسی 
دهم نشان می دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی 
مربوط به سال ۸5 و به میزان 3۹.43 درصد بوده 
شده  برابر   7 نقدینگی   ،۹2 تا   ۸4 سال  در  است. 
دلیل  به  نهم  دولت  دوره  در  نقدینگی  رشد  است. 

رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود 
و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه 
پولی و رشد ضریب فزاینده است. در واقع نقدینگی 
توسط بانک ها و مصارف بانک ها، وام و تسهیات و 
سرمایه گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه 
پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک ها بعدا 
به پایه پولی پیدا می کردند، برآورده می ساخت.  از 
سال ۸4 تا ۸۸، بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 
1۶ درصد پایه پولی در سال ۸4 به 50 درصد در 

سال ۸۸ رسید.
دولت های یازدهم و دوازدهم

به  نقدینگی  رشد  روحانی،  نخست  دولت  دوره  در 
هم  است.  شده  گزارش  درصد   2۹ متوسط  طور 
چنین در دوره دوم این رییس جمهور، از سال ۹۶ 
تا ۹۸ نقدینگی در سال به طور متوسط 25 درصد 
رشد کرده است. حجم نقدینگی در خردادماه سال 
13۹۹، 2۶571.700 هزار میلیارد ریال اعام شده 
است. در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، به 
دلیل وجود تورم باال در سال های ۹0 و ۹2، دولت 
به سیاست های انقباضی پولی روی آورد و تصمیم 
به سیاست های ضد تورمی برای کنترل رشد پایه 
پولی گرفت که از جمله آن کاهش استقراض دولت 
از بانک مرکزی بود. در این دوره دولت یازدهم، از 
سال های ۹2 تا ۹۶، 1۶ درصد از رشد نقدینگی از 
کاهش  دوره  این  در  هرچند  بود.  پولی  پایه  ناحیه 
تورم رخ داد اما رشد نقدینگی نزدیک به 27 درصد 
باقی ماند که نشان داد، کاهش تورم ناشی از کاهش 
تا   ۹2 های  سال  در  است.  نبوده  نقدینگی  رشد 
۹۶، افزایش نرخ بهره سپرده ای بانکی برای جذب 
سپرده مهم ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده 
است. اما به دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک های 
تجاری در  بازپرداخت تسهیات دچار مشکل شدند 
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بـه گـزارش ایسـنا، مسـعود خوانسـاری در نشسـت 
هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران، اظهـار 
کـرد: متاسـفانه اقتصـاد ایـران از نظـر شـاخص های 
اقتصـادی در برخـی حوزه ها شـرایط مطلوبـی ندارد 
و در صورتـی کـه برنامـه ریـزی صحیحـی صـورت 
نگیـرد، فشـار اقتصـادی بـر روی اقشـار کـم درآمد 

جامعـه افزایـش خواهـد یافـت.
وی بـا اشـاره بـه افت ارزش پـول ملی در سـال های 
گذشـته، گفت: متاسـفانه مـا در این حـوزه باالترین 
سـرعت افـت ارزش در سـال گذشـته را بـه ثبـت 
رسـانده ایم. در کنـار آن آمـار اشـتغال نیـز نشـان 
از 24  می دهـد در سـال 13۹۹،  تعـداد شـاغان 
میلیـون و 300 هـزار نفـر بـه 23 میلیـون و 300 
هـزار نفـر کاهـش یافتـه کـه بخـش مهمـی از آن 
تحـت تاثیـر کرونا رخ داده و این فشـار به اقشـار کم 

درآمـد را نشـان مـی دهد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران بـا بیـان اینکـه تـاب 

رئیس.اتاق.بازرگانی.تهران:

ایران.در.افت.ارزش.پول.ملی.
رکورد.زده.است

سال. در. می.گوید. تهران. بازرگانی. اتاق. رئیس.

داشتن. نگه. پایین. و. تورم. تاثیر. تحت. گذشته.

دستوری.قیمت.ارز.در.سال.های.قبل،.ایران.در.
افت.ارزش.پول.ملی.رکورد.زده.است.

آوری اقتصـاد ایـران رتبـه 12۸ در بین 130 کشـور 
را نشـان می دهد، بیـان کرد: در شـرایطی که ترکیه 
در رتبـه ۶0 قـرار گرفتـه، فعـاالن اقتصادی و اقشـار 
کـم درامد در ایران فشـار باالیـی را تجربه می کنند. 
متاسـفانه میـزان خانوارهـای زیر خط فقـر از 15 به 
30 درصـد کاهـش یافته اسـت و این بـرای ما زنگ 

خطر خواهـد بود.
خوانسـاری بـه مشـکات موجـود در نظـام بودجـه 
ریـزی ایران نیز اشـاره کـرد و گفت: براوردها نشـان 
می دهـد کـه میـزان بودجـه در سـال 1400 حدود 
140 درصد رشـد داشـته کـه هرچند بخشـی از آن 
در صـورت تحقـق بـه بودجـه اضافه می شـود اما در 
نهایت کسـری بودجه بسـیار محتمل اسـت و دولت 
جدیـد احتماال کشـور را در چنین شـرایطی تحویل 

می گیـرد.
بـه گفتـه وی، بـا توجـه بـه سـرعت بـاالی رشـد 
نقدینگـی، نـرخ تـورم در اقتصـاد ایـران دو رقمـی 
شـده و اگـر در ایـن رونـد تغییـری رخ ندهـد مـا 
تـا پایـان سـال همچنـان تـورم دو رقمـی داریـم و 
ایـن بـه معنـای افزایـش فشـار بـر روی اقشـار کـم 
بـه  اشـاره  بـا  تهـران  اتـاق  رئیـس  اسـت.  درآمـد 
برخـی مشـکات داخلی در دشـوارتر کردن شـرایط 
از  براوردهـا  کـرد:  خاطرنشـان  کشـور،  اقتصـادی 
عملکـرد دو ماهـه تجاری نشـان می دهد کـه میزان 
حـدود 4۸  صـادرات  میـزان  و  حـدود 3۸  واردات 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت. بـا ایـن وجـود، میزان 
مانـدگاری کاالهـا در گمرک از حـدود 20 روز پیش 
از کرونـا، امـروز بـه 50 روز رسـیده و ایـن در حالی 
اسـت کـه هـر روز توقـف کاال، یک درصـد به قیمت 
تمـام شـده محصـول می افزایـد و اگـر تغییـری در 
بـر روی  ایـن سیاسـت ها رخ ندهـد، قطعـا فشـار 

فعـاالن اقتصـادی ادامـه خواهـد داشـت.

برای  امنی  مکان  به دنبال  مردم  بیشتر  روزها  این 
سرمایه گذاری می گردند و تا زمانی که این مشکل 
سازوکار  و  نشود  حل  نقدینگی  فزایندگی  و  تورم 
درستی برای سرمایه گذاری امن مردم درنظر گرفته 
نقدینگی  می چرخد؛  پاشنه  همین  بر  در  نشود، 
طا  به سمت  روز  یک  ایران  اقتصاد  در  سرگردان 
می رود، روز دیگر ارز، روز دیگر بورس و حاال به نظر 
رمزارزها  و  دیجیتال  بازارهای  به  نوبت  می رسد 
رسیده است. البته سناریو در بورس اوراق بهادار با 
سناریو در رمزارزها متفاوت است. در بورس، عده ای 
حباب شرکت های بی ارزش را باد کردند و فروختند 

بی دانش  مردم  که  سرمایه گذاران  به  نهایت  در  و 
بودند، لطمه زدند. کسانی که در بورس، هوشمندانه 
هم  امروز  شدند  وارد  بموقع  و  کردند  ثبت نام 
پشیمان نیستند. در بازار ارزهای دیجیتال هم اگر 
کسی با دانش وارد شده و بداند که برای چه آمده 
هیجانات  درگیر  که  کسی  بکند-  چه  است  قرار  و 
می تواند  باشد-  شرایط  به  آگاه  و  نشود  لحظه ای 
هرگز پشیمان نشود. هرگز نباید دارایی غیرمازاد را 

وارد هیچ بازاری برای سرمایه گذاری کرد.
رمزارزها بدون شک، پدیده بزرگ عصر ما هستند 
که به نظر می رسد تبدیل به بازاری موازی و مجازی 
در  حتی  می تواند  و  است  شده  طا  بازار  برای 
بگیرد.  را  بازار  این  جای  دور  چندان  نه  آینده ای 
بازار رمزارزها حداقل در ایران، هنوز به حجم قابل 
توجهی نرسیده است اما توصیه من این است که اگر 
می خواهید از ورود به این بازار پشیمان نشوید باید 
نگاه بلندمدت به آن داشته باشید. نگاه کوتاه مدت 
به واسطه نوسان های شدیدی که در این بازار وجود 

دارد، تنش  های بسیاری به شما وارد خواهد کرد.
ارزهای  سرمایه گذاران  که  است  ممکن  آیا  اما 
دیجیتال، دچار ضررهای غیرقابل جبران و هنگفت 
بشوند؟ متأسفانه باید بگویم که بله. چرا که اصوال به 
جای اینکه موضوعی در ایران مدیریت شود، با آن 
برخوردهای عجیب صورت می گیرد. درباره رمزارزها 
هم مدیریت به همین گونه بوده است؛ قهری و بدون 
پیروی از منطق. اگر صرافی های آناین دیجیتال در 
بستر امن تری می توانستند فعالیت کنند هم درآمد 
خدمات  انجام  هم  می کرد،  پیدا  افزایش  کشور 
آناین بین الملل برای شهروندان آسان تر می شد و 
هم خطر بلوکه شدن دارایی ایرانی های در خارج از 
ایران به صفر می رسید. افسوس که چنین رویکردی 

به نظر می رسد ارزشمند نیست و دنبال نمی شود.

هوشمندان.پشیمان.نمی.شوند
خروج.پول.از.بازار.سرمایه.به.خاطر.رمزارزها.نبود..
به.این.معنا.که.پولی.که.از.بازار.سرمایه.بیرون.
ارزهای. بازار. سمت. به. لزوما. می.شود. کشیده.

دیجیتال.هدایت.نخواهد.شد.
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»کاهــش نــرخ ارز« تبدیــل بــه یکــی از شــعارهای 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــدی نامزده ج
ســال 1400 شــده اســت. بــرای ســنجش پذیــری 
ایــن وعــده، نخســت بایــد ببینیــم قیمــت ارز 

ــه اســت؟ ــاال رفت ــه ب چگون
ــی رود، و  ــاال م ــی به شــدت ب ــی حجــم نقدینگ وقت
البتــه ایــن خــودش علــت اصلــی نــرخ بــاالی تــورم 
اســت، باعــث می شــود ارزش پــول ملــی هــم 
ــک  ــه ی ــه ب ــد ک ــن می مان ــل ای ــد، مث ــن بیای پایی
ــم  ــه کنی ــم آب اضاف ــور منظ ــظ به ط ــربت غلی ش
ــه  ــر اضاف ــربت در اث ــم ش ــدر حج ــوب هرچق خ
ــرود، از طعــم و مــزه و خاصیــت  ــاال ب کــردن آب ب
آن  واقعــی  ارزش  درواقــع  و  می شــود  کــم  آن 
ــر  ــربتی را در نظ ــاال ش ــد. ح ــدا می کن ــش پی کاه

یادداشت.علی.اصغر.سمیعی

.چرا.نرخ.ارز.به.سادگی.پایین.

نمی.آید؟
علی.اصغر.سمیعی،.تحلیلگر.بازار.ارز.معتقد.است:.
کاهش.نرخ.ارز.نیاز.به.جراحی.دردناک.در.اقتصاد.
هم. و. می.خواهد. هم.جرئت. که. فرآیندی. دارد؛.

اراده.

بگیریــم کــه ســال ها حجــم آن در اثــر افزایــش آب 
ــا  ــه، آی ــربت کاهش یافت ــت ش ــده و کیفی اضافه ش
ــت رفته  ــود ارزش ازدس ــم می ش ــدت ک ــک م در ی

ــم؟ ــن شــربت بازگردانی ــه ای رو ب
ارزش پــول ملــی مــا سال هاســت کــه در اثــر 
ایجــاد تورم هــای بــاال و بــدون مطالعــه کــه 
حاصــل خیانت هــای مســئولین اقتصــادی در قبــل 
از انقــاب، و حــوادث و مشــکات ناشــی از انقــاب 
و جنــگ تحمیلــی و البتــه بی تدبیری هــای برخــی 
از مســئولین اقتصــادی در بعــد از انقــاب، دائــم در 
حــال کاهــش بــوده اســت.  آیــا ایــن زخــم کهنــه را 

ــرد؟ ــه ک ــدک معالج ــان ان ــود در زم می ش
ــت.  ــر« اس ــؤال »خی ــن س ــه ای ــخ ب ــلماً پاس مس
ــی،  ــول مل ــت پ ــی تقوی ــن راه، یعن ــدم اول در ای ق
جلوگیــری از ســقوط بیشــتر ارزش آن اســت. ایــن 
ــرخ  ــدی ن ــش ج ــا کاه ــه ب ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــک  ــه نزدی ــره و ب ــرخ به ــال آن ن ــه دنب ــورم و ب ت
ــویم  ــق ش ــر موف ــازه اگ ــا، )ت ــاندن آن ه ــر رس صف
نــرخ تــورم و بهــره را بــه نزدیــک صفــر برســانیم(، 
ــول  ــتر ارزش پ ــش بیش ــتیم از کاه ــی توانس یعن
ــد وارد  ــن رون ــه ای ــم. در ادام ــی جلوگیــری کنی مل
ــول  ــش ارزش پ ــه افزای ــی مرحل ــد یعن ــه بع مرحل
ــد افزایــش  ــورم و رون ــرخ ت ملــی می شــویم. اگــر ن
ــه  ــرخ توســعه ب حجــم نقدینگــی منفــی شــود و ن
ــی ممکــن اســت، به آرامــی  ــرود در زمان های ــاال ب ب

ــد. ــرخ ارز کاهــش یاب ن
ــرخ ارز  ــش ن ــرای کاه ــم ب ــر ه ــه دو راه دیگ البت
ــد نیســت. راه  ــورد تأیی ــدان م وجــود دارد کــه چن
ــه  ــازار ک ــه ب ــای ارز ب ــتر از تقاض ــق بیش اول تزری
ــراوان اســت.  ــای ارزی ف مســتلزم داشــتن درآمده
ــه  ــت چراک ــراه اس ــورت بی ــن راه درهرص ــه ای البت
ــه  ــه نتیج ــت ب ــد، درنهای ــتن درآم ــا داش ــی ب حت

پایــدار نمی رســد. چــون هرچقــدر قیمــت ارز 
ــی ارزان  ــتوری و غیرواقع ــی و دس ــور مصنوع به ط
ــتری  ــدی مش ــورت تصاع ــود، به ص ــته ش نگه داش
بــرای آن بیشــتر می شــود و درنهایــت دوبــاره 
ــاد در  ــر از ابع ــی دیگ ــد. یک ــد ش ــی خواه افزایش
پیــش گرفتــن ایــن راه، بی فایــده بــودن آن اســت. 
ــه  ــر ب ــارت های جبران ناپذی ــث خس ــق ارز باع تزری
تولیــد و باعــث بــاال رفتــن نــرخ بیــکاری و درنهایت 

ــود. ــد ب ــان اقتصــاد کشــور خواه ــه زی ب
راه دیگــری بــرای تقویــت پــول ملــی به طوری کــه 
برداشــتن  آقایــان عنــوان کرده انــد،  از  برخــی 
ــت،  ــکناس اس ــداد روی اس ــوی اع ــا از جل صفره
ــه  ــر ب ــار صف ــتن چه ــا برداش ــزار را ب ــی ده ه یعن
یــک تبدیــل کنیــم، و ایــن هــم بــه نظــر مــن یــک 
ــم  ــی اس ــه کس ــود مثل اینک ــد ب ــث خواه کار عب
ــاً طعــم و  ــده، مطمئن ــاب دن اشــکنه را بگــذارد کب
مــزه و خاصیــت آن بــا تغییــر اســم هیــچ تغییــری 
باغچــه 400  یــک  اگــر کســی  یــا  نمی کنــد 
ــاغ  ــذارد ب ــم آن را بگ ــد و اس ــته باش ــری داش مت
ــش  ــاغ افزای ــاً محصــول ب ــاری، مطمئن چهــل هکت
نمی یابــد، و قیمــت بــاغ هــم بــاال نمــی رود، فقــط 
ممکــن اســت صاحــب بــاغ را گمــراه کنــد و امــر را 

ــر او مشــتبه ســازد. ب
مجمــوع همــه این هــا یعنــی تنهــا راه صحیــح برای 
تقویــت پــول ملــی همانــا کار ســخت اســت، یعنــی 
ــی،  ــم نقدینگ ــش حج ــورم، کاه ــدید ت ــرل ش کنت
ــرای  ــرمایه ب ــازی و جــذب س ــه اعتمادس ــروع ب ش
ــت  ــه در نهای ــد ک ــن تولی ــاال رفت ایجــاد شــغل و ب
بــه مثبــت شــدن تــراز تجــارت بــه نفــع صــادرات 
اســت. انجــام یــک جراحــی واقعــی در اقتصــاد کــه 
ــتگی دارد، اول اراده و دوم  ــاز بس ــش نی ــه دو پی ب

جرئــت.
متن کامل

بازگشت  به میزان  امکان مشاهده اطاعات مربوط 
ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان از زمانی 
از  که موضوع پیمان سپاری ارزی مطرح شد، یکی 
اظهارات  اساس  بر  بود.  اقتصادی  فعاالن  مطالبات 
می شد  آن  از  مانع  بخش  این  در  سردرگمی  آنها 
فعالیت های  ادامه  درباره  بتوانند  صادرکنندگان  تا 

صادراتی خود اقدام کنند.
از سویی ناهماهنگی بین دستگاه ها موجب شده بود 
تا برخی پس از ایفای تعهدات خود مجدد به دلیل 
دلیل  به  سامانه همچنان  در  اطاعات  نشدن  ثبت 
عدم ایفای تعهدات ارزی نتوانند اقدامات بعدی را 

انجام دهند.
پس از پیگیری های مکرر سرانجام حمید زادبوم از 
امکان مشاهده اطاعات میزان بازگشت ارز حاصل 
از صادرات توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه 

جامع تجارت خبر داد.
صادرکنندگان  پس  این  از  او  اظهارات  اساس  بر 
از  و  تجارت  جامع  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
اطاعات  -مشاهده  ارزی  عملیات  مسیر  طریق 
ارزی -بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان ایفای 

تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.
او افزود: همچنین صادرکنندگان می توانند اطاعات 
تفکیک  به  را  از صادرات خود  ارز حاصل  بازگشت 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  مختلف  روش های 

رئیس.سازمان.توسعه.تجارت.خبر.داد

امکان.مشاهده.آنالین.میزان.
بازگشت.ارز.حاصل.از.صادرات

امکان. از. ایران. تجارت. توسعه. سازمان. رئیس.

مشاهده.اطالعات.میزان.بازگشت.ارز.حاصل.از.

صادرات.توسط.صادرکنندگان.از.طریق.سامانه.
جامع.تجارت.خبر.داد.

http://otaghiranonline.ir/news/38461
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یادداشت

متن کامل

مهارت  هـای نـرم برای تمـام حرفه ها اهمیـت دارد. 
بـا ایـن حـال، رهبـران سـازمانی نیازمنـد مجموعه  
خاصـی از مهارت هـا هسـتند. از رشـدمحور بـودن 
تـا اعتماد به نفـس و حفـظ خونسـردی، تعـدادی از 
مهارت هـای موردنیاز رهبران سـازمانی هسـتند که 
در ایـن مقالـه بـه آنهـا می پردازیـم. ایـن مهارت ها 
موفقیـت  بـه  آنهـا  تمایـل  صـورت  در  دسـت کم 
کارکنـان و کسب وکارشـان اهمیـت دارنـد. بحـث 
توسـعه »مهارت هـای شـخصی« موضوعـی متداول 
امـا در محیط هـای  اسـت.  مباحـث مدیریتـی  در 
اهمیـت  نـرم  مهارت هـای  مـدرن،  عصـر  کاری 
ویـژه ای پیـدا کرده انـد؛ هـر چنـد برخـی از آنهـا با 

توجـه بـه شـرایط و نـوع کار شـما مهم ترنـد.

ملزومات.رشد.در.محیط.کاری.عصر.مدرن

هشت.مهارت.مدیران.عصر.جدید
کسب.وکارها.در.دوره.غافلگیری.با.دگرگونی.های.عالم.گیر.همچون.کرونا،.به.مدیرانی.نیاز.دارند.که.
8.مهارت.ویژه.داشته.باشند..مدیران.عصر.جدید.بیش.از.هر.داشته.ای،.باید.»آماده.عبور.از.بحران«.
باشند..در.یک.سال.اخیر.شرکت.هایی.با.مدیران.مجهز.به.مهارت.»رشد.محوری«.توانستند.زودتر.از.

رقبا.احیا.شوند..»اعتماد.به.نفس«.و.»انگیزه.سازی.برای.کارکنان«.نیز.از.جمله.این.مهارت.ها.است.

اگـر مدیـر، رئیـس، سرپرسـت پـروژه یا رهبـر تیم 
هسـتید، می توانیـد بـه فهرسـت مهارت هـای زیـر 

بـرای موفقیت هـای حرفـه ای نگاهـی بیندازیـد.
 باید توانایی ایجاد ارتباط داشته باشند

ارتباطـات همـواره بایـد نخسـتین مـورد در چنین 
فهرسـت هایی باشـد؛ چراکه یک نیاز جهان شـمول 
فرآینـد  اسـت.  سـطحی  هـر  در  رهبـری  بـرای 
مشـخص  تعریفـش  از  کـه  همان طـور  ارتباطـات، 
اسـت، شـامل بیـش از یـک فـرد می شـود. توانایی 
ایجـاد ارتبـاط بـا آنهایـی کـه هدایـت می کنیـد، 
الزمـه دسـتیابی بـه نتایـج مطلوب اسـت )فـارغ از 

آنکـه دنبـال چـه نتایجـی باشـید(.
رهبـران سـازمانی در ارتباطات خود با چهار دسـته 

از افراد مواجه می شـوند:
متفکـران: ایـن دسـته ژرف اندیـش و آرام هسـتند 
و بـرای بررسـی تمـام جوانـب امـر و ارائـه پاسـخ و 

تصمیم گیـری نیـاز بـه زمـان دارنـد.
اجتماعی هـا: آنهـا بـه سـرعت اطاعـات را پردازش 
می کننـد و داده هـای مورد نیاز بـرای تصمیم گیری 

را از گفت وگـو بـا دیگـران به دسـت می آورند.
 نقل کننده هـا: ایـن دسـته هم رابطه محور هسـتند، 
امـا اطاعـات را بـا سـرعتی کمتـر از اجتماعی هـا 

می کنند. پـردازش 
و  هسـتند  تصمیم محـور  آنهـا  هدایت کننده هـا: 

دارنـد. اثربخـش  و  سـریع  تصمیم گیری هایـی 
افـراد  تمـام  بـا  بتواننـد  بایـد  سـازمانی  رهبـران 
آنهـا  ارتباطـی کار کننـد.  ایـن سـبک های  دارای 
اغلـب حتـی بایـد به طـور همزمـان در یـک گـروه 
کاری بـا چنـد دسـته از ایـن افـراد ارتبـاط برقـرار 
کننـد. تفاوت هـای فکـری و شـناختی افـراد باعث 
می شـود کـه اهمیـت مهارت هـای ارتباطـی بـرای 

رهبـران سـازمانی بیـش از پیـش شـود.
 باید رشد محور باشند

یـک قـرن پیش، آن دسـته از رهبران سـازمانی که 
می توانسـتند ثبـات را حفـظ کـرده و بهـره وری را 
بـاال ببرنـد موفـق بودنـد. در عصـر مـدرن و نـوآور، 
را  ثابـت  دسـتورالعمل های  بتواننـد  بایـد  آنهـا 
یک بـاره رها کـرده و رویه های جدیـدی را در پیش 
بگیرنـد کـه تناسـب بیشـتری بـا شـرایط رقابتی و 
محیطـی جدیـد دارد. آنهـا باید ذهنیتـی مبتنی بر 
رشـد داشـته و هـر لحظـه آمـاده پذیـرش ایده هـا 
و رویه هـای عملیاتـی جدیـد باشـند. ایـن مهـارت 
همچنیـن بـه معنـای تمایـل بـه یادگیـری مـداوم 
بررسـی  در  کسـب وکار  انعطاف پذیـری  حفـظ  و 
راهکارهـای جدیـد اسـت. مثالـی از ایـن موضوع را 
می تـوان در کـوچ دسـته جمعی کسـب وکارها بـه 
دورکاری در سـال 2020 مشـاهده کـرد. حرکت به 
سـمت محیط هـای کار مجازی )که اغلب یک شـبه 
رهبـران  کـه  بـود  آن  معنـای  بـه  افتـاد(  اتفـاق 
سـازمانی سراسـر جهـان بایـد خـود را به سـرعت 
بـا شـرایط جدیـد انطبـاق می دادنـد. آنهـا از همان 
ابتـدای همه گیـری کرونا مجبور شـدند بـا ذهنیتی 
باشـند.  جدیـد  چالـش  چاره جویـی  به دنبـال  بـاز 
کرونـا رهبـران سـازمانی را وادار کرد کـه رویه های 
متداولـی ماننـد اسـتخدام، به کارگیـری و آمـوزش 
کارکنـان جدیـد را هـم بـه صـورت آنایـن انجـام 

دهنـد. در گذشـته حتـی چنیـن اقدامات سـاده ای 
نیـز نیازمنـد ارزیابی هـای سـازمانی، سـاختاربندی 
مجـدد و بیان انتظـارات و مسـوولیت های کارکنان 
جدیـد بـود )فعالیت هایـی کـه تمام آنها بـه صورت 
حضـوری انجام می شـدند(. علم مدیریـت و رهبری 
سـنتی بـدون برخـورداری از ذهنیتـی رشـدمحور، 
نمی توانسـت راهـکاری بـرای ایـن شـرایط جدیـد 

دهد. ارائـه 
 باید الهام بخش باشند

دسـت کم  نمی تـوان  هیـچ گاه  را  الهام بخشـی 
تمرکـز  و  بـودن  محاسـبه گر  و  سـرد  بـا  گرفـت. 
صـرف بـر تقویـم و بهـره وری نمی تـوان الهام بخش 
و برانگیزاننـده دیگـران بـود. اگـر واقعـا به دنبـال 
ایـن  از  بایـد  هسـتید،  کارکنان تـان  هدایـت 
نگـرش ماشـینی فراتـر رفتـه و بـا توانمندسـازی 
کارکنان تـان، آنهـا را به رشـد و پیشـرفت شـخصی 

کنیـد. ترغیـب  خودشـان 
روش هـای مختلفـی را می تـوان در الهام بخشـی به 

کرد: اسـتفاده  دیگران 
* الهام بخشـی بـه تیـم کاری از طریـق بینـش و 

اشـتیاق خـود.
توانمندسـازی  طریـق  از  تیـم  بـه  الهام بخشـی   *
بـه  ترغیـب کردنشـان  و  واگـذاری وظایـف  آنهـا، 

مسـوولیت پذیری.
* الهام بخشـی بـه تیـم از طریـق تشـویق آنهـا بـه 

توسـعه مسـتمر مهارت هایشـان.
رهبـران  بـرای  قدرتمنـد  ابـزاری  الهام بخشـی 
سـازمانی اسـت. این ابـزار می تواند باعـث تحرک و 
هدایـت کارکنان در مسـیر صحیح و زمان مناسـب 
مسـوولیت پذیری  بـا  می توانـد  همچنیـن  شـود. 
کامـل کارکنـان، وقت و ذهن شـما را بـرای هدایت 

کسـب وکار در زمان هـای دشـوار آزاد سـازد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3772776-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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نگاه آخر

پرورش.گل.در.کویر
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