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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

روزهای سخت بنگاه های درستکار

دنیای اقتصاد/ محسن جالل پور
مثنوی  امروز،  ایران  در  بنگاه داری  روایت 
می خواهد.  کاغذ  هفتادمن  که  است  غم انگیزی 
امروز  اندازه  به  زمان  هیچ  ما  بنگاه های 
نبوده اند.  تنیده  هم  در  بحران  چند  گرفتار 
می شود. وارد  فشار  آنها  بر  یسار  و  یمین  از 

به  آلوده  به شدت  ایران  در  تجارت  و  تولید  اگرچه 
هستند  بنگاه هایی  همچنان  اما  شده  فساد  و  رانت 
که در این زمانه آلوده تالش می کنند سالم به حیات 
زیاد  تعدادشان  بنگاه هایی  چنین  دهند.  ادامه  خود 
می شود  باعث  آلوده  فضای  در  تنفس  اما  نیست، 
همین اندک بنگاه های درستکار نیز در مسیر آلودگی 

و بیماری قرار گیرند. 
دارند.  بسیاری  مشترک  دردهای  ایرانی  بنگاه های 
و  سیستماتیک  ریسک های  انواع  معرض  در 
کشور  در  بی ثباتی  گرفته اند،  قرار  غیر سیستماتیک 
آزارشان می دهد، نااطمینانی و عدم قطعیت چشم انداز 
و  غیر رقابتی  کرده،فضای  تار  و  تیره  را  فعالیتشان 
انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای 
کسب وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. 
اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه های ما را با 

هشت تهدید جدید مواجه کرده  است.
ادامه در صفحه 4

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به دکتر 
اول رییس جمهور و  اسحاق جهانگیری، معاون 
رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، خواستار 
لغو بند 5 تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص 

مدیریت بازار ارز شد. 
از  بسیاری  زعم  به  که  دولت  ارزی  جدید  بسته 
کارشناسان اقتصادی ممکن است تنها در کوتاه مدت 
به کاهش التهابات بازار و ثبات نرخ ارز کمک کند، 
فعاالن  و  صاحبنظران  سوی  از  بسیاری  انتقادات  با 

صنعتی و اقتصادی مواجه است. 
مطروحه  های  مولفه  به  توجه  با  و  راستا  همین  در 
به  ایران  برق  ارزی، سندیکای صنعت  این بسته  در 
به  انتقادات جدی  این صنعت،  فعاالن  از  نمایندگی 
که  بند  این  دارد.  دولت  ارزی  جدید  بسته   5 بند 
مصرف کنندگان  از  حمایت  "سازمان  آن  موجب  به 
زمان  تا  که  کاالهایی  کلیه  برای  است  شده  مکلف 
بانکی  صورت  به  آنها  ارز  تصویب نامه،  این  ابالغ 
دوم(  و  اول  کاالیی  )گروه های  نیما  سامانه  در  یا  و 
)به جز  نپذیرفته  آنها صورت  ترخیص  و  تامین شده 
اخذ  نامه(، ضمن  این تصویب  کاالهای موضوع )1( 

مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار 
در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به 

صدور مجوز ترخیص اقدام نماید."
سندیکا به این دلیل که اثرات ناشی از پیاده سازی 
این ماده، به شدت بر هزینه تمام شده پروژه هایی 
که قراردادهای آنها پیش از نوسانات قابل توجه نرخ 
ارز منعقد شده و هیچ ابزار قانونی برای جبران این 
خسارات وجود ندارد، به شدت به اجرای بند 5 بسته 

جدید ارزی دولت اعتراض کرده است. 
نامه به معاون اول رییس جمهور هم با همین هدف 
ضمن  نامه  این  در  شد.  ارسال  وی  برای  و  تدوین 
اذعان  دولت،  ارزی  بسته   5 بند  محتوای  به  اشاره 
به ویژه  اقتصادی  بنگاه های  از  »بسیاری  که:  شده 
تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق کشور، مواد 
اولیه و یا کاالهای مورد نیاز خود را به  منظور استفاده 
اجرایی  دستگاه های  با  قرارداد  طرف  پروژه های  در 
و  مناقصه  از طریق  را  قرارداد خود  و  وارد می کنند 
براساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد 

کرده اند.« 
ادله  همین  به  استناد  با  نامه  ادامه  در  سندیکا 

پرداخت  هرگونه  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  و 
بخش خصوصی  فی مابین  قراردادهای  مابه التفاوت، 
توقف  موجب  و  کرده  خارج  تعادل  از  را  دولت  و 
قراردادهای جاری خواهد شد، نسبت به بروز بحران 
جدیدی را در قراردادهاي صنعت برق کشور هشدار 

داده است.  
»متأسفانه  است:  آمده  نامه  از  دیگری  بخش  در 
تصمیم مذکور عماًل عطف به ماسبق بوده و مالک 
در  ترخیص  تاریخ  صرفاً  نیز  آن  اجرای  برای  زمانی 
فرآیند  در  تاخیر  آنکه  حال  است.  شده  گرفته  نظر 
ترخیص  عمدتاً به دالیل خارج از اراده واردکنندگان 
بوده  تغییر مکرر مقررات و دستورالعمل ها  باالخص 

است.«
ویژه  به  برق  صنعت  کنونی  های  بحران  به  نگارنده 
مطالبات  انباشت  دلیل  به  خصوصی  بخش  فعاالن 
معوق و کمبود شدید نقدینگی اشاره و تاکید کرده 
که در شرایط کنونی این صنعت از منابع مالی الزم 
جهت پرداخت مابه التفاوت مربوطه برخوردار نیست. 

ادامه در صفحه 3

درخواست سندیکا از معاون اول رییس جمهور؛

بند 5 بسته ارزی را لغو کنید
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روزهای سخت بنگاه های درستکار
مثنوی  امروز،  ایران  در  بنگاه داری  روایت 
می خواهد.  کاغذ  هفتادمن  که  است  غم انگیزی 

صفحه 1
بند 5 بسته ارزی را لغو کنید

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به دکتر 
و  جمهور  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، خواستار 
لغو بند 5 تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص 

مدیریت بازار ارز شد.
صفحه 1

شرکت های عضو اطالعات مربوط به 
محصوالت تولیدی خود را به سندیکا 

ارسال کنند.
سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از اعضا 
محصوالت  به  مربوط  اطالعات  کرد  درخواست 
ارسال  سندیکا  دبیرخانه  به  را  خود  تولیدی 

کنند.صفحه 3
ایستگاه 132 کیلوولت برق بهمئی تا 
پایان سال 99 به بهره برداری می رسد

کهگیلویه  استان  در  بهمئی  ناحیه  برق  مدیر 
کیلوولت   132 ایستگاه  گفت:  بویراحمد  و 
شهرستان بهمئی تا پایان سال 99 به بهره برداری 

می رسد.
صفحه 5

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در 

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 
انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 30 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
صفحه 5

طرح مانیتورینگ آنالین خطوط نیرو تا 
پایان سال جاری اجرایی می شود

مجری طرح سامانه مانیتورینگ آنالین خطوط 
نیرو از اجرای این طرح تا پایان سال جاری خبر 
داد و بیان داشت که طرح مذکور باعث افزایش 

میزان بارگیری خط می شود.
صفحه 6

سکه طرح جدید 32هزار تومان گران 
شد/نرخ:سه میلیون و 736 هزار تومان

بازار آزاد تهران، قیمت هر  در جریان معامالت 
با 32  بهار آزادی طرح جدید  قطعه سکه تمام 
هزار تومان افزایش به سه میلیون و 736 هزار 

تومان رسید.
صفحه 6

توافق جدید برای تخصیص ارز و ثبت 
سفارش کاال در مناطق آزاد

گرفته  صورت  توافقات  از  مسئول،  مقام  یک 
پیرامون ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصیص 
ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابالغ معاون 
و  صنعت  اقتصاد،  وزرای  به  رییس جمهور  اول 

رئیس بانک مرکزی خبر داد.
صفحه 7

مذاکره با ارمنستان و آذربایجان برای 
صادرات برق به روسیه

بین  ای  جانبه  سه  مذاکرات  گفت:  نیرو  وزیر 
»ایران و ارمنستان« و »ایران و آذربایجان« برای 
به روسیه آغاز شده است که هر  برق  صادرات 
کدام زودتر به نتیجه برسد، صادرات برق از آن 

مسیر انجام خواهد شد.
صفحه 7

انتظار سرمایه گذاران؛ هراس 
مصرف کنندگان

سرایت  درباره  نگرانی  معتقدند  تحلیلگران 
بحران ترکیه به بازار اروپا مهم ترین عامل هراس 

سرمایه گذاران است.
صفحه 8

ارزهای  تدوین سیاست های جامع 
آخر شهریور تا  برنامه  رمزنگار/تکمیل 

سیاست های  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  معاون 
جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی 
اعالم  پایان شهریورماه  تا  که  تدوین شده است 
خواهد شد، گفت: نمی خواهیم مقررات گذاری خام 

داشته باشیم.
صفحه 8

تولید از  ممنوعه حمایت  منطقه 
دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر مهمی برای 
حمایت از تولید داد. محمد شریعتمداری پیشنهاد 

کرد تا مالیات ارزش افزوده بنگاه های کوچک و متوسط 
به مدت حداقل 6 ماه متوقف شود.

صفحه 9
تعداد صرافی های مجاز به 6۴0 رسید

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی 6۴0 صرافی را در آخرین 
اعالم  فعالیت  به  مجاز  اسامی صرافی ها،  بروزرسانی 
کرد که نسبت به اسفند سال گذشته 22 مورد افزایش 

داشته است
صفحه 10

راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی
صفحه 11
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ادامه از صفحه 1 
در  که  موضوع  این  بر  اذعان  ضمن  نامه  پایان  در 
امکان  پیمانکاران  و  تولیدکنندگان  شرایطی  چنین 
پیشبرد  و  نیاز  مورد  کاالی  تحویل  و  ترخیص 
از رییس  را نخواهند داشت،  برق  پروژه های صنعت 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اینگونه درخواست 
شده است: جهت جلوگیری از اثرات سوء این موضوع 
بحران  بروز  برق،  صنعت  جاری  قراردادهای  بر 
واحدهای  بیشتر  هرچه  تعطیلی  و  ورشکستگی 
تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و به تبع آن اخالل 
در نگهداری شبکه برق کشور و تاثیرات مخرب آن، 
لغو  و  موضوع  به  راستای رسیدگی  در  دستورعاجل 

بند صدراالشاره را صادر کند.
علی  امضای  به  که  نامه  این  رونوشت  است  گفتنی 
برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس  بخشی، 
ایران رسیده است برای وزیر نیرو و نیز روسای اتاق 
ایران و تهران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

نیز ارسال شده است.
برای مشاهده جزئیات بسته ارزی جدید اینجا کلیک 

کنید.

بهره برداری از دو نیروگاه 
خورشیدی به ظرفیت 20 

مگاوات در استان فارس
ده  ظرفیت  به  هرکدام  خورشیدی  نیروگاه  دو 
استان  در  دیندارلو  و  اقلید  مناطق  در  مگاوات 
فارس با صرف اعتبار 100 میلیارد تومان وارد مدار 

بهره برداری شد.
منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت  کریمی،  عبدالعزیز 
فارس به اهمیت احداث نیروگاه خورشیدی و تولید 
اظهار  و  کرد  اشاره  تجدیدپذیر  انرژی های  از  برق 
از سوخت های غیر  استفاده  به سوی  داشت: حرکت 
انرژی های تجدیدپذیر یکی از اهداف مهم  فسیلی و 
وزارت نیرو است و روند این امر در استان فارس نیز با 
توجه به برخورداری از بیشترین پتانسیل جذب تابش 

انرژی خورشیدی، بسیار چشمگیر است.
وی نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به احداث 
آنگاه گفت:  و  ه های خورشیدی جلب کرد  گا  نیرو 
تاکنون استقبال خوبی از طرف سرمایه گذاران داخلی 
به  نیروگاه خورشیدی  احداث  راستای  در  و خارجی 
تولید  کارخانه  وجود  راستا  این  در  است  آمده  عمل 
پنل خورشیدی در شهرک صنعتی شیراز، کمک قابل 
آینده  در  امیدوارم  روند خواهد کرد.  این  به  توجهی 
شاهد شکوفایی استفاده از فن آوری ها و تکنولوژی های 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باشیم.
برق  شرکت  بهره برداری  معاون  روغنیان  ادامه  در 
ساخت  خورشیدی  نیروگاه  احداث  فارس  منطقه ای 
داخل در شمال فارس را اقدامی مهم و اساسی ذکر 
کرد و گفت: این نیروگاه بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
طراحی  با  بار  اولین  برای  که  است  کشور  جنوب 
بخش  سرمایه گذاری  با  و  بومی  و  ایرانی  درصد  صد 

خصوصی انجام می شود.

شرکت های عضو اطالعات مربوط به محصوالت تولیدی خود را به 
سندیکا ارسال کنند

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از اعضا درخواست کرد اطالعات مربوط به محصوالت تولیدی خود 
را به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند.

در این نامه آمده است، با توجه به جلسات متعدد و مذاکرات به عمل آمده با شرکت توانیر در خصوص تقویت 
همکاری های فیمابین و مشارکت سندیکا در شفاف سازی زنجیره تامین و عمق ساخت داخل کاالهای مورد 
استفاده در صنعت برق، کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا در نظر دارد با همکاری شرکت های عضو، نسبت 
به تهیه بانک اطالعات تجهیزات تولید داخل و فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز جهت درج نام شرکت های واجد 

شرایط در وندور لیست شرکت توانیر اقدام کند. 
با تاکید بر بند فوق از شرکت های عضِو سازنده کاالها و تجهیزات، تقاضا می شود اطالعات مربوط به محصوالت 
تولیدی خود که حداقل شامل مشخصات فنی، کاتالوگ ها، تائیدیه های تایپ تست و ظرفیت تولید هر یک 

می باشد را مطابق با جدول پیوست حداکثر تا تاریخ 97/05/30 به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند. 
این نامه اضافه می کند از آنجایی که کارشناسان معتمد وزارت نیرو و سندیکا، بازدیدهایی را بمنظور صحه گذاری 
مدارک و توانائی های خطوط تولید مرتبط به عمل خواهند آورد، تقاضا می شود اطالعاتی که مستندات کافی 

برای احراز آن ها وجود داشته باشند به سندیکا اعالم شود. 
در پایان تاکید شده است که به علت احتمال حجم باالی مستندات، اطالعات ارسالی حتی االمکان در قالب لوح 

فشرده باشد تا شرایط بررسی دقیق تر آنها فراهم آید. 

برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید. 

http://www.ieis.ir/UserImage/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%DB%8C%DA%A9.pdf
http://www.ieis.ir/fa-news-4328.html
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ادامه از صفحه 1
1- خطای سیاست گذاری: اشتباهات سیاست گذار 
فعالیت  بر  زیادی  منفی  آثار  گذشته  ماه  چند  در 
سیاست گذاری  مثال  است.  داشته  ما  بنگاه های 
که  بوده  خطایی  فاحش ترین  ارز  نرخ  نادرست 
سیاست گذار در این مدت مرتکب شده و هزینه های 

غیر قابل جبرانی به بنگاه ها تحمیل کرده است.

مهم ترین  کالن:  اقتصاد  محیط  شدن  ناامن   -2
دستاورد دولت یازدهم، ثبات بخشی به محیط اقتصاد 
کالن بوده است. این دستاورد اما به دالیل مختلف 
در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است. تنها 
اقتصاد  کردن  بی ثبات  برای  دورقمی  تورم  بازگشت 

اقتصاد  ناامن شدن محیط  اثر  ایران کافی است. در 
شده  تشدید  بازارها  در  سوداگری  انگیزه  کالن، 
سرمایه گذاری  برای  انگیزه  کاهش  نتیجه اش  که 
تولید  سود  حاشیه  حاضر  حال  در  است.  بلند مدت 
جذابیت  بر  مقابل  در  و  آمده  پایین  شدت  به 
سوداگری و واسطه گری افزوده شده در نتیجه انگیزه 

سرمایه گذاری در تولید از بین رفته است.

حاضر  حال  در  عدم قطعیت:  و  نااطمینانی   -3
فضای کشور مملو از نا اطمینانی است. نااطمینانی از 
بی اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می آید 
و منجر به عدم قطعیت در اقتصاد می شود. نااطمینانی 
باعث خروج سرمایه از کشور و توقف سرمایه گذاری 

شده و آینده بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعزیراتی: کسری  و فشارهای  ۴- قیمت گذاری 
تورم  افزایش  باعث  نقدینگی  باالی  فشار  و  بودجه 
شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری 
برای حل مشکل نقدینگی  بودجه کند و مکانیزمی 
بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست 
کنترل قیمت ها را کلید زده است. در حالی که تورم 
شده،  بنگاه ها  هزینه های  همه جانبه  افزایش  باعث 
دولت اجازه افزایش قیمت کاال را به بنگاه نمی دهد. 
و  غیر اقتصادی  ما  بنگاه های  فعالیت  اینکه  نتیجه 

غیر عقالنی شده است.

که  جدید  سیاست های  بوروکراسی:  تشدید   -5
داشته،  به دنبال  را  اقتصاد  در  دولت  بیشتر  دخالت 
تشریفات  افزایش  و  بوروکراسی  تشدید  به  منجر 
واردات  شده  باعث  بوروکراسی  است.  شده  اداری 
ماشین آالت و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه ها در پیچ و 
خم های اداری گیر کند. در این شرایط بنگاه ها برای 

اینکه بتوانند از تله پیچیدگی های زمان بر اداری عبور 
کنند، نیاز به ایجاد روابط غیر رسمی غیر اداری پیدا 
می کنند. به این ترتیب پیچیدگی اداری از یک طرف 
از طرف دیگر  بنگاه شده و  به  باعث تحمیل هزینه 

فساد را در دستگاه های اداری تشدید می کند.

6- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون 
موریانه در حال خوردن پایه های نظام اداری کشور 
باعث  یارانه ای  و  ارزی  رانت های  تخصیص  است. 
شده بنگاه ها به جای تالش برای بازاریابی و افزایش 
بهره وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در 
چانه زنی با دولت دست باال را داشته باشند. دلیل به 
کارگیری رسمی و غیر رسمی سیاستمداران و دالالن 
بنگاه های  برخی  توسط  ذی نفوذ  افراد  و  سیاسی 
برای  چانه زنی  در  می خواهند  که  است  این  ایرانی 
در  فساد  نمانند. مساله  قافله عقب  از  رانت  دریافت 
نظام اداری باعث شده بنگاه های سالم نیز به بیماری 

دچار شوند.

در  می گوید  ما  به  گذشته  تجربه  تحریم:   -7
شده  بزرگ تر  غیر رسمی  اقتصاد  تحریمی،  شرایط 
وارد  به کسب وکارهای رسمی فشار  ناحیه  این  از  و 
طور  همین  بین المللی  محدودیت های  می شود. 
پولی  نقل و انتقال های  گزاف  هزینه  تحمیل  باعث 
می شود.  ما  بنگاه های  به  کاال  صادرات  و  واردات  و 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی همچنین باعث 
می شود واحدهای بین الملل در خیلی از بنگاه های ما 
محدود شود و مدیران برای دور زدن محدودیت ها به 

قاچاقچی ها رو بیاورند.

گذشته،  ماه  چند  در  غیر رقابتی:  فضای   -8

تشدید  و  رانت  بی سابقه  توزیع  با  سیاست گذاری 
بوروکراسی و رویه های اداری همراه بوده است. این 
و  بخش خصوصی  بنگاه های  زیان  به  سیاست گذاری 
شده  تمام  دولتی  شبه  و  دولتی  بنگاه های  سود  به 
و  غیر رقابتی  فضای  حاضر  حال  در  نتیجه  در  و 
چون  است.  حاکم  کشور  اقتصاد  بر  غیر منصفانه ای 
جیب  در  دستشان  دولتی  و  شبه  دولتی  بنگاه های 
بنگاه های  اما  است  حاکمیتی  نهادهای  و  دولت 
بنابراین  کنند؛  هزینه  خود  جیب  از  باید  خصوصی 

قادر به رقابت نیستند.

ما  بنگاه های  از  بسیاری  دور  نه چندان  سال های  در 
با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیان های 
اگر  یعنی  می کردند.  پیدا  موفقیت دست  به  داخلی 
از  مدیران  این  که  داشت  خوبی  مدیران  بنگاهی 
حدودی  تا  و  بودند  برخوردار  کافی  تجربه  و  دانش 
می توانستند بهره وری را در شرکت خود پیاده کنند، 
می توانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و 
تبدیل به بنگاه های موفقی شوند، اما در حال حاضر 
که زمین  بازی بنگاه ها تغییر کرده و بر حجم مشکالت 
بیرونی بنگاه ها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاق کن، 
واسطه سیاسی، واسطه بانکی و نفوذ اداری نداشته 
نمی تواند  خود  داخلی  توان  بر  تکیه  با  صرفا  باشد 
تامین مالی کرده یا به رانت هایی که بنگاه های رقیب 
در  آنچه  باشد.  داشته  دسترسی  دارند،  دسترسی 
است  این  می رسد،  نظر  به  نگران کننده  حال حاضر 
ریشه دار  و  اصیل  باسابقه،  و  سالم  بنگاه های  که 
حیات  ادامه  برای  و  بدهند  حیات  ادامه  نمی توانند 
ناچارند به واسطه های سیاسی متوسل شوند. برخی 
ابعاد تکان دهنده اش را متاسفانه روز استیضاح آقای 

ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم.
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 

بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 30 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
ایـن رویـداد بـا هـدف تشـویق دسـت انـدرکاران و 
فعـاالن مراکـز علمـی بـه تولیـد فنـاوری، تقویـت 
بنیـه اقتصـاد درون زا و انتقـال تکنولـوژی در حـوزه 
انرژی هـای نـو برگـزار شـده و بـا عنایـت بـه حضور 
ایـن رویـداد و  شـرکت های داخلـی و خارجـی در 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـرای بازدیـد مدیران 
بیـن  سـطح  در  علمـی  مراکـز  فعـاالن  و  ارشـد 
المللـی، هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضـور 
شـرکت های عضـو در نمایشـگاه بعمـل آمـده اسـت 
. بـا رایزنـی هـای صـورت گرفته توسـط سـندیکای 
صنعـت برق، اعضـای محترم می توانند از تسـهیالت 

ویـژه بـه شـرح زیـر اسـتفاده کنند: 
سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  درصد   20 اختصاص 

برای رزرو غرفه مستقل
مبلـغ قابـل پرداخـت برای اعضـای سـندیکا هر متر 
مربـع: 150 هـزار تومـان )به انضمـام 9درصد ارزش 

افزوده(
در  می شـود  دعـوت  سـندیکا  محتـرم  اعضـای  از 
صـورت تمایـل بـه حضـور در نمایشـگاه، بـا تکمیل 
و ارسـال فـرم ذیـل بـه شـماره فکـس 66944967 
مراتـب آمادگـی خـود را به سـندیکا اعـالم فرمایند. 
همچنیـن بـرای کسـب اطالعـات تکمیلی عـالوه بر 
www.مراجعـه بـه وبسـایت کنفرانـس بـه آدرس

solariran.ir ،تمـاس با سـتاد برگزاری نمایشـگاه 
)خانـم   021-66488815 تلفـن  شـماره  بـه 
هاشـمیان( و یا امور نمایشـگاه های سـندیکا شـماره 
تلفـن 3-66570930 داخلـی 113 )خانـم باقرپور( 

بود.  مقـدور خواهـد 

ایستگاه 132 کیلوولت برق 
بهمئی تا پایان سال 99 به 

بهره برداری می رسد
و  کهگیلویه  استان  در  بهمئی  ناحیه  برق  مدیر 
بویراحمد گفت: ایستگاه 132 کیلوولت شهرستان 

بهمئی تا پایان سال 99 به بهره برداری می رسد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
نماینده  نشست  به  اشاره  با  کوثری  عبدالقاسم 
کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
و امام جمعه این شهرستان با مدیرعامل شرکت برق 
نشست،  این  در  گفت:  خوزستان،  استان  منطقه ای 
عدل هاشمی نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 
در مجلس شورای اسالمی از وضعیت کنونی ایستگاه 
برق شهرستان بهمئی اظهار نگرانی کرد و از مدیرعامل 
با  خواست  خوزستان  استان  منطقه ای  برق  شرکت 
شهرستان  برق  حوزه  در  کنونی  مشکالت  به  توجه 
بهمئی، ایستگاه برق این شهرستان را هرچه زودتر به 

بهره برداری برساند.
وی با بیان اینکه ایستگاه برق بهمئی 12 سال است 
در حال بالتکلیفی بوده و متاسفانه نگرانی هایی را هم 
برای مردم شهرستان به وجود آورده است، خاطرنشان 
کرد: سردار هاشمی در این نشست باتقدیر از پیگیری 
کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  های 
برق  ایستگاه  پروژه  نمودن  فعال  برای  بویراحمد  و 
سال  پایان  تا  پروژه  این  اتمام  بر  بهمئی،  شهرستان 

99 تاکید کرد.
و  کهگیلویه  استان  در  بهمئی  ناحیه  برق  مدیر 
بویراحمد گفت: در این نشست بحث اتمام پروژه خط 
اصلی برق از ایستگاه ارجان بهبهان به ایستگاه برق 
تاکید سردار  مورد  نیز  کیلومتر  به طول 45  بهمئی 

هاشمی نماینده کهگیلویه بزرگ بود.
کوثری با اشاره به برخی از سخنان نماینده کهگیلویه 
بزرگ در مجلس شورای اسالمی در این نشست، ادامه 
داد: سردار هاشمی با تقدیر از عملکرد برق منطقه ای 
خوزستان برای تکمیل ایستگاه برق شهرستان چرام، 
برق  های  ایستگاه  خواست  بزرگ  دشت  مهندس  از 
آماده  آن  موردنظر  های  زمین  که  و دیشموک  لنده 

واگذاری است را نیز به سرانجام برساند.
وی گفت: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از  برق  اصلی  خط  که  داد  قول  نشست  این  در  هم 
ایستگاه ارجان بهبهان تا ایستگاه لیکک بهمئی را تا 
از 35  اعتباری بیش  با  آینده  پایان شهریورماه سال 

میلیارد تومان به بهره برداری برساند.
مدیر برق ناحیه بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
پایان  تا  شهرستان  این  برق  ایستگاه  پروژه  اتمام  از 
سال 99 براساس وعده مهندس محمود دشت بزرگ 

مدیرعامل برق منطقه ای استان خوزستان خبرداد.

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=61440
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طرح مانیتورینگ آنالین خطوط 
نیرو تا پایان سال جاری اجرایی 

می شود
مجری طرح سامانه مانیتورینگ آنالین خطوط 
جاری  سال  پایان  تا  طرح  این  اجرای  از  نیرو 
باعث  مذکور  طرح  که  داشت  بیان  و  داد  خبر 

افزایش میزان بارگیری خط می شود.

)پاون(  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مصطفی گودرزی، مجری طرح سامانه مانیتورینگ 
آنالین خطوط نیرو در پژوهشگاه نیرو درباره طرح 
مانیتورینگ آنالین خوطر نیرو اظهار داشت: هدف 
است  این  انتقال  خطوط  آنالین  مانیتورینگ  از 
کمترین  به  انتقال  خطوط  از  بارگیري  ظرفیت  که 
مقدار ممکن برسد، تا جریان بتواند بدون تجاوز از 

محدودیت هاي فنی از خط عبور کند.
مانیتورینگ  سیستم هاي  از  استفاده  با  افزود:  وی 
دینامیکی  صورت  به  خط  ظرفیت  خط،  آنالین 
ظرفیت  از  ظرفیت  این  که  مي شود  محاسبه 
طراحي  زمان  در  شده  تعیین  )ظرفیت  استاتیکي 

خط( مقدار بیشتري را خواهد داشت.
نوع  این  کارگیري  به  اینکه  بیان  با  گودرزی 
براي خطوطي که دچار مشکل  سیستم ها خصوصاً 
تصریح  دارد،  چندان  دو  اهمیت  هستند،  بارگیري 
شرایط  مستقیم  مانیتورینگ  نظیر  روش هایی  کرد: 
موقعیت  تعیین  کشش،  اندازه گیری  هوایی،  و  آب 
روش های  جمله  از  لرزش  اندازه گیری  و  هادی 
ظرفیت  افزایش  هدف  با  انتقال   خط  مانیتورینگ 

است.
مجری طرح مورداشاره با اشاره به اینکه این پروژه 
و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  کارفرمایی  به 
گلستان در خردادماه 94 آغاز و در مرداد ماه سال 
خط  پروژه  این  در  داد:  ادامه  رسید،  پایان  به   96
63 کیلولت نوشهر-نمک آبرود جهت افزایش میزان 
بارگیری خط مورد مطالعه واقع شد و بدین منظور 
بازدید میدانی و عکسبرداری هوایی از خط انجام و 
پس از تهیه نقشه های به روز شده پالن و پروفیل 

خط، شبیه سازی الزم صورت گرفت.
وی عنوان داشت: جهت محاسبه ظرفیت دینامیکی 

به  و  است  هواشناسی  ساله  یک  اطالعات  به  نیاز 
ساعته  سه  صورت  به  اطالعات  این  دلیل  همین 
هوایی،  و  آب  اطالعات  به  توجه  با  و  استخراج 
سناریوی دینامیکی با در نظرگیری شبیه سازی های 
پیاده سازی  خط  روی  بر  نرم افزار،  در  گرفته  انجام 

شد.
می شود  باعث  دینامیکی  سناریوی  گفت:  گودرزی 
 400 بین  سال  مواقع  بیشتر  در  خط  ظرفیت  که 
تا   14 افزایشی  ترتیب  بدین  و  باشد  آمپر   600 تا 
سناریوی  به  نسبت  خط  ظرفیت  در  درصدی   72

استاتیک دائم به وجود آید.
داشت:  بیان  خود  سخنان  انتهای  در  طرح  مجری 
انواع  برروی  گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با 
مکاتبات صورت  و  آنالین  مانیتورینگ  سیستم های 
مقرر  تجهیزات،  این  سازنده  شرکت های  با  گرفته 
شد که در فاز اول، یک سیستم مانیتورینگ آنالین 
بر روی  و  و هوایی خریداری  اساس شرایط آب  بر 
و  نصب  برای  الزم  اقدامات  که  گردد  نصب  خط 
است  اقدام  دست  در  سیستم  این  از  بهره برداری 
سال  پایان  تا  مذکور  سیستم  می شود  پیش بینی  و 

جاری عملیاتی شود.

سکه طرح جدید 32هزار تومان 
گران شد/نرخ:سه میلیون و 

736 هزار تومان
هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  در جریان 
با 32  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  قطعه سکه 
هزار تومان افزایش به سه میلیون و 736 هزار 

تومان رسید.
در جریان معامالت امروز)دوشنبه( بازار آزاد تهران، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
32 هزار تومان افزایش به سه میلیون و 736 هزار 
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  همچنین  رسید.  تومان 
افزایش به  با 40 هزار تومان  آزادی طرح قدیم هم 

سه میلیون و 456 هزار تومان رسید.

ربع  هر  و  تومانی  هزار   30 افزایش  با  سکه  نیم  هر 
نرخ  و  شد  مواجه  تومانی  هزار  ده  افزایش  با  سکه 
آنها به ترتیب به یک میلیون و 806 هزار تومان و 

922هزار تومان رسید.

هر اونس طال در بازارهای جهانی 1204 دالر و 24 
و 660  عیار 293 هزار  و هر گرم طالی 18  سنت 

تومان است.

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=61300
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وزیر نیرو: 

مذاکره با ارمنستان و آذربایجان 
برای صادرات برق به روسیه

وزیر نیرو گفت: مذاکرات سه جانبه ای بین »ایران 
و ارمنستان« و »ایران و آذربایجان« برای صادرات 
برق به روسیه آغاز شده است که هر کدام زودتر به 
نتیجه برسد، صادرات برق از آن مسیر انجام خواهد 

شد.
»رضا اردکانیان«  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
اروپا گفت:  به  ایران  برق  اتصال شبکه  ایرنا، در مورد 
اتصال به شبکه اروپا را به طور جدی دنبال می کنیم و 

سناریوهای مختلفی برای این امر وجود دارد.
وی اظهار داشت: یکی از آن سناریوها این است که از 
برق  به شبکه  بتوانیم  در شمال  همسایگانمان  طریق 

اروپا وصل شویم.
اینکه  بر  مبنی  دیگر  پرسشی  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر 
با  برق  مبادالت  آینده  برای  نیرو  وزارت  »برنامه 

گفت:  چیست؟«  عراق  ویژه  به  منطقه  کشورهای 
آن  های  زیرساخت  که  همانطور  داریم  برنامه  ما 
از  همسایه  کشورهای  تمام  با  ایم،  کرده  فراهم  را 
ارمنستان،  ترکمنستان،  افغانستان،  پاکستان،  جمله 
آذربایجان، ترکیه و عراق تبادل انرژی داشته باشیم.

هم  کشورها  برخی  با  برقی  مبادالت  در  افزود:  وی 
برخی  با  هستیم؛  واردکننده  هم  و  صادرکننده 
فقط  دیگر  برخی  با  و  صادرکننده  فقط  کشورها 

واردکننده هستیم.
اردکانیان اظهار داشت: ما یکی از امتیازهای خود را 

وجود این شبکه ارتباطی می دانیم.
امسال  تابستان  در  برق  قطع صادرات  مورد  در  وی 
گفت: امسال به دلیل اتفاق هایی که در زمان اوج بار 
داشتیم، نتوانستیم به همسایگانمان برق صادر کنیم؛ 
آنها رساندیم که موضوع  اطالع  به  را  این مساله  ما 

قابل فهمی است.
عضو هیات وزیران کابینه دوازدهم گفت: به محض 
شویم،  خارج  محدودیت  چرخه  این  از  ما  اینکه 

صادرات خود را ادامه خواهیم داد.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه 
با کشورهای  از این، وزارت نیرو مبادله برق  »پیش 
جنوبی خلیج فارس و دریای عمان را در دستور کار 
قرار داده بود؛ آیا این طرح همچنان روی میز وزارت 
این است که  ما  اولویت نخست  نیرو است؟« گفت: 
است  فراهم  هایش  زیرساخت  که  آنچه  از  بتوانیم 
استفاده کنیم؛ البته برای بحث جنوب هم مطالعات 

الزم انجام خواهد شد.

یک مقام مسئول اعالم کرد 

توافق جدید برای تخصیص ارز و 
ثبت سفارش کاال در مناطق آزاد

گرفته  صورت  توافقات  از  مسئول،  مقام  یک 
تخصیص  چگونگی  و  کاال  سفارش  ثبت  پیرامون 
ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابالغ معاون 
اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس 

بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اکبر افتخاری با اشاره به 
اینکه در این ابالغیه مسائل و مشکالت مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی مد نظر قرار گرفته و تصمیماتی درباره 
روند ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصیص ارز در این 
مناطق اخذ شده است گفت: تصمیمات اتخاذ شده و 
وزرای  به  جمهور  رییس  اول  معاون  سوی  از  مصوب 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس 
کل بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ابالغ و این ابالغیه برای اجرا به سازمان های 
ماه  مرداد  تاریخ 17  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اساس؛ تصمیمات  این  بر  ارسال شده است.  سالجاری 
اتخاذ شده برای ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصیص 

ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این شرح است:
ویژه  و  آزاد  مناطق  بر  حاکم  قوانین  اجرای  در  ـ   1
مناطق  این  به  از کشور  خارج  از  کاال  ورود  اقتصادی، 
بالمانع است. بر این اساس مقرر شد با توجه به استقرار 
گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کاال 
از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین 
و مقررات و رویه های متعارف قبلی صورت پذیرفته و 
خروج کاال به داخل کشور از این مناطق مطابق با رویه 
های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی صورت 

پذیرد. هم چنین مقرر شد، گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در همکاری با این مناطق کنترل های الزم را در 

زمینه مذکور معمول خواهد کرد.
2ـ در خصوص موضوع واردات کاال، مقرر شد فعاالن 
بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  مستقر  اقتصادی 
این مناطق  بر  اساس قوانین، مقررات و ضوابط حاکم 
نسبت به ثبت سفارش خود در سامانه توسعه تجارت 
اقدام نمایند. از سوی دیگر، تغییرات مورد نیاز در سامانه 
هم  و  مناطق  این  بر  حاکم  ضوابط  اساس  بر  مذکور، 

چنین اخذ استعالم های مورد نیاز، اعمال شده است.
3ـ  سامانه ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رویه 
هایی برای استعالم کارت بازرگانی و دیگر استعالمات 
مورد نیاز در نظر گرفته است تا شرایط استعالم برای 

فعاالن اقتصادی در این مناطق تسهیل گردد.
از  اعالمی  ارزی  جدید  های  سیاست  با  راستا  هم  4ـ 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تخصیص 
ارز برای کاالهای غیر از گروه یک از طریق بازار ثانویه 

انجام خواهد شد.
5ـ  سامانه ثبت سفارش در مناطق آزاد سامانه ای مورد 
تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و منطبق با قوانین، ضوابط و مقررات این مناطق خواهد 
و  مرکزی  بانک  نیاز  مورد  های  داده  عنداللزوم  بود. 
از  ها  سایر دستگاه  و  ایران  اسالمی  گمرک جمهوری 

طریق این سامانه ارسال خواهد شد.
6 ـ تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و شرکای خارجی 
برای ورود  فاینانس  از محل  یا  و  ارز  به  نیاز  که بدون 
ماشین آالت و تجهیزات، مواد اولیه، اقالم واسطه ای و 
سایر امکانات مورد نیاز در طرح های تولیدی و سرمایه 
توانند  می  تاسیس  حال  در  و  اجرا  جریان  در  گذاری 
دبیرخانه  تایید  مورد  سفارش  ثبت  سامانه  طریق  از 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نمایند.
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انتظار سرمایه گذاران؛ هراس 
مصرف کنندگان

دنیای اقتصاد/تحلیلگران معتقدند نگرانی درباره 
سرایت بحران ترکیه به بازار اروپا مهم ترین عامل 
هراس سرمایه گذاران است. شاخص های مالی در 
اروپا بیشترین کاهش را در یک ماه اخیر داشتند، 

به طوری که ارزش یورو کاهش و دالر رشد کرد.
ترکیه  به  بزرگ  دهندگان  وام  اروپا  بانک های   
هستند و به همین دلیل قیمت سهام آنها به شدت 
کاهش یافت و حتی شاخص های مالی در استرالیا و 

هنگ کنگ نیز کاهش پیدا کرد.
سبب  اردوغان  بعدی  رفتار  درباره  ابهام  حقیقت  در 
هراس در بازارهای مالی شده است. مشکالت ترکیه 
روند  آمریکاست.  با  کشور  این  بین  تنش  از  فراتر 
کاهش ارزش لیر از ماه ها قبل آغاز شده و از همان 
جاری  حساب  کسری  وضعیت  درباره  نگرانی  زمان، 
وجود  کشور  این  در  شرکت ها  فعالیت  افق  و  ترکیه 
داشته است. افزایش قدرت آقای اردوغان سبب شده 
جهت  ضروری  اصالحی  برنامه های  اجرای  احتمال 
مستحکم کردن بنیان های اقتصادی کمتر شود، زیرا 
رئیس جمهوری ترکیه دیدگاه های غیرمتعارف درباره 

راه حل های اقتصادی خروج از بحران دارد.
درست مانند یونان که زمینه بحران مالی در اروپا را 
فراهم کرد، واکنش بازارها به تحوالت هفته گذشته 
برای  کشور  این  اقتصادی  اهمیت  با  تناسبی  ترکیه 
اقتصاد جهان نداشت. سرمایه گذاران نگران این هستند 
بزرگ  لطمات  اروپایی دچار  و  بانک های آسیایی  که 
بروز  و  کرده اند  سرمایه گذاری  ترکیه  در  زیرا  شوند 
مشکل در بانک ها به دیگر بخش های اقتصاد سرایت 
معرض  در  اروپا  جنوب  بانک های  به ویژه  می کند. 

ریسک حاصل از بحران در اقتصاد ترکیه هستند.
داده های بانک تسویه حساب های بین المللی که بانک 
نشان  می شود  توصیف  مرکزی  بانک های  مرکزی 
می دهد وام گیرندگان ترکیه 3/ 83 میلیارد دالر به 
بانک های  به  دالر  میلیارد   38  /4 اسپانیا،  بانک های 
فرانسه و 17 میلیارد دالر به بانک های ایتالیا بدهکار 
ورشکستگی  به  می تواند  لیر  ارزش  کاهش  هستند. 
است  درحالی  این  شود.  منجر  ترکیه  وام گیرندگان 
که اقتصادهای اروپایی قدرت باالیی برای حفظ ثبات 
ندارند و خود درگیر  بزرگ  برابر شوک های  خود در 

مشکالت مختلف هستند.
در  ترکیه  به  وام دهنده  بانک های  کنونی  مرحله  در 
رخ  در چند کشور  آنچه  اما  ریسک هستند،  معرض 
می دهد بر کل اقتصاد جهان اثر دارد. بانک های ژاپن، 
انگلستان و آمریکا نیز به ترتیب 14 میلیارد دالر، 2/ 
از وام گیرندگان  19 میلیارد دالر و 18 میلیارد دالر 
کارشناسان  از  دیگری  عده  البته  دارند.  طلب  ترکیه 
مالی  بازارهای  در  جمعه  روز  که  هراسی  معتقدند 
وضعیت  که  معنا  بدین  نبود  منطقی  شد  مشاهده 
اقتصادی و مالی ترکیه وخیم نیست و اگر سیاست های 
درست اتخاذ شود بحران کنونی قابل رفع است. البته 
دولت ترکیه باید قدم های عملی برای ایجاد اطمینان 

در سرمایه گذاران و وام دهندگان بردارد. در حال حاضر 
طبیعی ترین واکنش سرمایه گذاران، احتیاط و انتظار 

است.
انتظار سرمایه گذاران و هراس مصرف کنندگان می تواند 
به نتایج تلخی برای اقتصاد ترکیه منجر شود. ترکیه در 
سال های اخیر به ورود سرمایه خارجی وابستگی داشته 
و اکنون این روند معکوس شده است. افزایش نیافتن 
برای  کشور  این  از جذابیت  ترکیه  در  بهره  نرخ های 
سرمایه گذاران خارجی کاسته و همزمان رشد نرخ های 
اقتصادهای  از  سرمایه ها  شده  سبب  آمریکا  در  بهره 

نوظهور از جمله ترکیه به آمریکا منتقل شود.
مختلف  مسائل  درگیر  یورو  منطقه  عضو  کشورهای 
آنها  بدهی های  میزان  و  اقتصادی و سیاسی هستند 
وضعیت  از  اخیرا  که  گزارش هایی  باالست.  بسیار 
بخش های تولید کارخانه ای و خدمات در این منطقه 
منتشر شده نشان می دهد ضعف هایی وجود دارد که 
آمریکا  و  یورو  منطقه  بین  تجاری  تنش های  اثر  در 
آسیب پذیری  شرایط  این  در  یافت.  خواهد  افزایش 
اقتصادهای یاد شده در برابر شوک های بیرونی بیشتر 

است.
چه  آینده  در  که  است  مطرح  سوال  این  حال 
به  چیز  همه  گفت  می توان  داد؟  خواهد  روی 
در  او  است.  وابسته  اردوغان  آقای  موضع گیری های 
به  اتکا  با  ترکیه  اقتصاد  رونق  زمینه  اخیر  سال های 
البته زیرساخت های  فراهم کرده است.  را  استقراض 
رونق تقویت شده اما تحوالت ماه های اخیر در اقتصاد 
و  آمریکا  در  بهره  نرخ های  افزایش  به ویژه  جهان 
تنش های تجاری بین این کشور با شرکای تجاری آن 
سبب شده فضای تعامالت اقتصادی و تجاری تغییر 
پولی  و  اقتصادی  است سیاست های  و ضروری  کند 

ترکیه در واکنش به این تغییرات دگرگون شود.

تدوین سیاست های جامع 
ارزهای رمزنگار/تکمیل برنامه تا 

آخر شهریور
اینکه سیاست های  بیان  با  مرکزی  بانک  معاون 
جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی 
تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعالم 
مقررات گذاری  نمی خواهیم  گفت:  شد،  خواهد 

خام داشته باشیم.
ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک 
مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه ای که در زمینه 
تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می کند، استقبال کرده 
تا بتواند از نقطه نظرها و بررسی های آن مطلع شود؛ 
به این معنا که هر مجموعه ای می تواند در این زمینه 
شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت های آن را استخراج 

کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.
باید  ابتدا  حوزه  این  در  افزود:  مرکزی  بانک  معاون 
به کار کرده  باشد که شروع  محصولی وجود داشته 
به  شروع  مشخصی  محدوده  در  و  بیاید  بازار  به  و 
استخراج شده  آن  ابعاد  است  الزم  چراکه  کند؛  کار 
این  در  چراکه  گیرد؛  صورت  الزم  مقررات گذاری  و 

زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحوالت ارزهای 
رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این 
زمینه کند عمل نمی کند، تصریح کرد: در این راستا 
در  هستند،  فعال  حوزه  این  در  که  ارکانی  همه  با 
جامع  برنامه  یک  بتوانیم  تا  هماهنگی هستیم  حال 
راستا  این  تدوین کنیم، در  رمزنگار  ارزهای  برای  را 
تدوین  مرکزی  بانک  سوی  از  جامعی  سیاست های 
شده و بر اساس برنامه زمان بندی، تا آخر شهریورماه 

نهایی خواهد شد.
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»دنیای اقتصاد« بررسی می کند

منطقه ممنوعه حمایت از تولید
دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر مهمی 
محمد شریعتمداری  داد.  تولید  از  برای حمایت 
پیشنهاد کرد تا مالیات ارزش افزوده بنگاه های 
کوچک و متوسط به مدت حداقل 6 ماه متوقف 

شود.
فعلی  شرایط  در  که  بود  این  صنعت  وزیر  استدالل 
با مشکل  اولیه  مواد  تهیه  بنگاه در  بازار که  و  تولید 
روبه رو است، برای یک مدت کوتاه اخذ مالیات متوقف 
و تنفسی به آنها داده شود. اما این راهکار دارای چه 
در  دارد؟  اجرا  قابلیت  تا چه حد  و  است  پیامدهایی 
شرایط فعلی که اقتصاد ایران به نظر وارد فاز انقباضی 
حمایتی  سیاست  تا  می کنند  سعی  همه  می شود، 
دانشگاهی  پژوهش های  درحالی که  دهند؛  پیشنهاد 
نشان می دهد که »سیاست گذاری لحظه ای« یکی از 
اصلی ترین نقاط اشتباه در حل بحران رکود است. در 
بحرانی، شتاب زده شدن سیاست گذاران یک  شرایط 
امر رایج است. آنها در این حالت سیاست هایی را وضع 
می کنند که نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه این 
رفتار پرتکرار موجب تشدید تورم و رکود نیز می شود. 

بنابراین در این مواقع، بی عملی شاید بهتر از دست 
زدن به عملی خطرناک است. یکی از خطرناک ترین 
کردن  برطرف  برای  پول  انتشار  خطر  سیاست ها، 
کسری بودجه دولت است. اگر منابع الزم برای طرح 
پیشنهادی اخیر در نظر گرفته نشود، چاپ پول برای 
جبران آن یک راه حل دم دستی خواهد بود که خطر 
و  تنها   این عمل  دارد.  پی  در  را  پولی  پایه  افزایش 
تنها موجب افزایش قیمت ها در دوران رکود می شود. 
عدم اخالل در نظام پولی یکی از مهم ترین نبایدها در 
هنگام رکود است. در یک کالم، سیاست های حمایتی 
که خطر تشدید کسری بودجه دولت را در پی دارد، 

اولین نباید سیاست گذاری در شرایط فعلی است.
تشخیص وضعیت رکودی**

در حـوزه اقتصـاد کالن، 3 نـوع رکـود در بخش هـای 
تولیـدی قابل تصور اسـت: رکود سـمت عرضـه، رکود 
سـمت تقاضـا و رکود در دسـترس نبـودن نقدینگی. 
در رکـود سـمت عرضـه، بنـگاه بـا موانعی بر سـر راه 
تولیـد مواجه اسـت، مثال هنگامی کـه بنگاه نقدینگی 
مناسـب در اختیـار دارد امـا تامین مـواد اولیه ممکن 
نیسـت، رکـود سـمت عرضـه حکمفرما می شـود. در 
حالـت رکود سـمت تقاضـا، بنـگاه به حالـت طبیعی 
تولیـد می کنـد امـا قـادر به فـروش محصـوالت خود 
نیسـت و سـمت تقاضـا در فـاز عقب نشـینی بـه سـر 
می بـرد. ایـن حالـت بیشـتر به دلیـل کمبـود درآمـد 
اتفـاق می افتـد. امـا زمانـی کـه درآمدها دچـار تغییر 
نشـود و کانال هـای سـمت عرضـه نیـز بـاز باشـند و 
بنـگاه به دلیـل نبـود نقدینگی مناسـب نتوانـد تولید 
خـود را به سـرانجام برسـاند، رکود نبـود نقدینگی در 
دسـترس رخ می دهـد. در دنیا معموال هنگام مشـکل 
در رکـود نـوع سـوم، یعنـی نبـود نقدینگـی، دریافت 
مالیـات را بـه تعویـق می اندازنـد. چراکـه بـا تعویـق 

مالیـات، نقدینگـی در دسـترس شـرکت ها افزایـش 
می یابـد و بـا این راهـکار هزینه تولیـد کاهش خواهد 
یافـت. این سیاسـت هنگام رکود سـمت تقاضا نیز به 
کار گرفتـه می شـود. اما اکنون مشـکل اصلی رکودی 
کجاسـت کـه وزارت صنعـت ایـن پیشـنهاد را مطرح 
کـرده اسـت؟ بـه نظـر نمی تـوان تمـام مشـکالت در 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط را بـه نبـود نقدینگـی 
وضـع  به دلیـل  احتمـاال  داد.  نسـبت  دسـترس  در 
بنگاه هـای  عرضـه  سـمت  در  مشـکالت  تحریم  هـا، 
تولیـدی کشـور تشـدید شـود و تامیـن مـواد اولیه با 
مانـع برخـورد کنـد. در چنیـن شـرایطی، بـه تعویق 
چنـدان  نمی توانـد  افـزوده  ارزش  مالیـات  افتـادن 
مشـکالت سـمت عرضه را حـل کند. چراکـه کاالیی 
در حـال تولیـد و فـروش نیسـت کـه مالیـات ارزش 

افزوده آن محاسـبه شـود.
چالش های تصمیم گیری**

هنـگام  کـه  می دهـد  نشـان  دانشـگاهی  مطالعـات 
رکـود، اتخـاذ یک سیاسـت اشـتباه می توانـد عواقب 
جبران ناپذیـری داشـته باشـد. سیاسـت های پولـی و 
مالـی اشـتباه هنگام رکـود، رکـود را وارد فاز جدیدی 
می کنـد کـه بازگشـت بـه عقـب را سـخت تر از قبـل 
می کنـد. در مطالعه ای که »محمد حسـین رحمتی« 
و »سـید علـی مدنـی زاده« بـا عنـوان رکـود تورمی و 
راه هـای خـروج از آنها انجام دادند، یکـی از مهم ترین 
اقدامـات غلـط در زمان وقـوع رکود تورمـی را اعمال 
سیاسـت های انبسـاطی مالی ازسـوی دولت دانستند. 
ایـن سیاسـت ها عمدتـا بـه افزایـش بدهـی دولـت و 
کسـری بودجه در کشـورهای بررسی شـده انجامیده 
و با کسـری بودجـه، افزایش انتظارات تورمی تشـدید 
شـده و سـرعت تـورم بـاال رفته اسـت. تصمیـم اخیر 
در  تصمیم گیـری  دارد.  را  شـائبه ای  چنیـن  نیـز 

مـورد سیاسـت های مالـی دولـت بایـد جامـع و با در 
نظـر گرفتـن اثـرات آن بـر بخش هـای دیگـر باشـد. 
دیده بانـی تـک چشـم نه تنهـا مشـکالت بنگاه هـا را 
حـل نمی کنـد بلکـه می توانـد باعث سـرایت مشـکل 
بـه بخش هـای دیگـر نیـز شـود. در مـورد پیشـنهاد 
اخیـر نیـز بایـد دید کـه وضعیـت درآمدهـای دولت 
بـه چـه صورتی اسـت و حـذف بخشـی از درآمدهای 
دولـت تـا چـه حـد منابـع را بـا محدودیـت مواجـه 
خواهـد کـرد. دولـت در بودجـه 97، بـرای کل سـال 
پیش بینـی کرده اسـت کـه 216 هزار میلیـارد تومان 
درآمد داشـته باشـد که سـهم اصلی آن نیـز بر دوش 
درآمدهـای مالیاتـی اسـت. در کنـار ایـن درآمدهـا، 
دولـت دو منبـع دیگر نیـز دارد؛ واگـذاری دارایی های 
دارایی هـای  فـروش  از  دولـت  مالـی.  و  سـرمایه ای 
سـرمایه ای)فروش نفـت و گاز و ...( پیش بینـی کـرده 
107 هـزار میلیـارد تومـان عایـدش شـود. امـا یـک 
تعهـد رسـمی از سـوی دولـت اعـالم شـده کـه تـا 
سـقف 20 میلیـارد، دالر 4200 تومانـی بـرای واردات 
کاالهای اساسـی تخصیص داده شـود. بـا این اوصاف، 
عمـال از فروش نفت، مقـدار قابل توجهی بـرای دولت 
باقـی نمی مانـد تـا به دیگـر تعهدات خـود عمل کند. 
عالوه بـر ایـن بـا توجـه به شـرایط تحریمـی، احتمال 
بـه  اسـت،  محتمـل  نفتـی  درآمدهـای  در  کسـری 
همیـن علـت دولت بایـد درآمدهـا از منابـع دیگر، از 
جملـه مالیاتـی را سـفت و سـخت مطالبـه کنـد. اما 
پیشـنهاد تعویـق مالیـات ارزش افـزوده چـه بـار مالی 
بـرای دولت خواهد داشـت؟ محاسـبات نشـان می دهد 
کـه کل مالیـات بـر ارزش افـزوده در بودجـه 97 بیش 
از 32 هـزار میلیـارد تومان در نظر گرفته شـده اسـت. 

ادامه در صفحه بعد 
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ادامه از صفحه قبل
بـا این اوصاف، سـهم مالیـات بر ارزش افـزوده از کل 

درآمدهـای دولـت نزدیک به 15 درصد اسـت.
 امـا وزیـر صنعـت عنوان کـرده کـه این تاخیـر تنها 
بـرای بنگاه هـای کوچـک و متوسـط صـدق خواهـد 
کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه سـهم مالیاتـی بنگاه هـای 
کوچـک و متوسـط از کل مالیـات بـر ارزش افـزوده 
مشخص نیسـت، نمی توان محاسـبه دقیقی از میزان 
آن ارائـه کـرد. امـا تخمین هـا نشـان می دهـد کـه 
19 درصـد از کل درآمـد بخش صنعـت در بنگاه های 
خـرد تولید می شـود. اگـر همین تخمیـن را در مورد 
مالیـات ارزش افـزوده نیز به کار بریـم، نزدیک به یک 
پنجـم مالیـات ارزش افـزوده از ایـن بنگاه هـا تامیـن 
می شـود کـه سـهم 3 درصـدی از کل درآمدهـای 
دولـت دارد. بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی کـه دولـت 
درآن قـرار دارد، قطـع 3 درصـد از درآمدهـا می تواند 

بـار مالـی قابل توجهـی را بـه دولـت وارد کند.
راهکار جایگزین**

کارشناسـان مالیاتی معتقدند که در اجرای پیشـنهاد 
وزیـر صنعـت، تشـکیک زیـادی وجـود دارد. چراکـه 
شناسـایی بنگاه هـای کوچـک و متوسـط کـه دچـار 
مشـکل نقدینگـی هسـتند در گام اول یـک پروسـه 
زمانبـر و پیچیده اسـت. در گام دوم ایـن کار نیازمند 
قانون گـذاری و مصوبـه مجلس اسـت. از ایـن رو آنها 
پیشـنهاد می دهنـد بـه جـای طـی ایـن فرآینـد، در 
شـیوه اجـرا اخـذ مالیـات بـر ارزش افـزوده بـا تحول 
مواجـه شـود. فلسـفه مالیـات ارزش افـزوده کـه بـه 
اشـتباه در ایـران به عنـوان مالیـات بـر ارزش افـزوده 
ترجمـه شـده، ایـن اسـت کـه اگر کسـی کاالیـی را 
خریـد و ارزش افـزوده ای بـر آن ایجـاد کـرد و آن را 

بـه شـخص حقیقی یـا حقوقـی دیگر فروخـت؛ نباید 
مالیـات ارزش افـزوده بدهد. امـا در ایران شـیوه اجرا 
دچـار خطا شـده و ایجاد کننده ارزش افـزوده وادار به 
پرداخـت مالیـات می شـود؛ درحالی کـه ایـن مالیـات 
تنهـا و تنهـا بـر دوش مصرف کننده اسـت. کسـی که 
ارزش افـزوده ایجـاد می کند، مالیـات را هنگام فروش 
می گیـرد امـا بـه خزانـه دولت واریـز خواهد کـرد. در 
واقـع تولیدکنندگان، بازرگانـان و اصناف باید بپذیرند 
کـه مبالـغ دریافتـی تنها به عنـوان امانت اسـت و آن 
را به عنـوان درآمـد شناسـایی نکننـد. از آن طـرف 
سـازمان مالیاتـی و دولـت بایـد زیرسـاخت های الزم 
بـرای اخـذ مالیـات را در زمانـی کوتـاه فراهـم کند و 
همچنیـن، سـهم فروشـنده از مالیات اولیـه پرداختی 

پرداخت شـود.
امـا آنچـه اکنـون اتفـاق می افتـد، اکثـر بنگاه هـای 
تولیـدی وجـوه دریافتـی از ایـن بابـت را در حسـاب 
بـرای  ایـن منابـع  درآمـدی خـود وارد می کننـد و 
مدتـی طوالنـی در حسـاب درآمـدی آنهـا می ماند و 
تعجیلـی در واریـز آن بـه خزانـه وجود نـدارد. ضمن 
اینکـه اطالعـات بـه شـکل دقیـق ضبـط نمی شـوند. 
سـازمان مالیاتـی هـم از تولیدکننـدگان و شـرکت ها 
و اصنـاف به صـورت علی الـراس مالیـات ارزش افزوده 
دریافـت می کنـد. ایـن رویکـرد خـود زمینه فسـاد و 
روابط ناسـالم شـخصی را گسـترش می دهد. هنگامی 
هـم که موقع دریافـت مالیات ارزش افزوده می رسـد، 
بنـگاه تولیـدی آن را جـزو درآمدهای خـود می داند و 
به عنـوان مالیـات مضاعف بـر درآمد حسـاب می کند. 
امـا یک راهـکار اجرایـی بهینـه می توانـد درآمدهای 
بـه  بـه شـکل سـریع تری  را  افـزوده  ارزش  مالیـات 
خزانـه دولـت و سـهم تولیدکننـده واریـز و از فشـار 

بی مـورد بـر تولیدکننـده جلوگیـری کند. 

همزمان با پلمب غیرمجازها؛

تعداد صرافی های مجاز به 
6۴0 رسید

را  صرافی   6۴0 مرکزی  بانک  مهر:  خبرگزاری 
مجاز  صرافی ها،  اسامی  بروزرسانی  آخرین  در 
اسفند  به  نسبت  که  کرد  اعالم  فعالیت  به 
است. داشته  افزایش  مورد   22 گذشته  سال 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی 
از  که  صرافی ها  فعالیت های  از  بسیاری   ، بانکی  و 
فروردین ماه سال جاری متوقف شده بود با رونمایی 
از بسته جدید ارزی دولت دوباره آغاز شد و صرافان 
پیدا کردند.  ارزی  مبادالت  بازار  در  پُررنگ تری  نقش 
بررسی ها نشان می دهد تعداد صرافی های مجاز در این 

مدت افزایش یافته است.
صرافی های  فهرست  بروزرسانی  جدیدترین  حاصل 
نشان می دهد که 640  مرکزی  بانک  از  دارای مجوز 
این  بر  ارز هستند؛  بازار  در  فعالیت  به  مجاز  صرافی، 
دیگر  صرافی   22 گذشته  سال  با  مقایسه  در  اساس 
در  این  پیوسته اند.  مجوز  دارای  صرافی های  جمع  به 
حالی است که در ابتدای سال 96 تعداد صرافی های 
مجاز 419 مورد و در ابتدای سال 95 این تعداد 396 
مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد فعالیت 

صرافی های مجاز در کشور دارد.
از سوی دیگر برخورد با صرافی های غیرمجاز به صورت 
امسال  ابتدای  از  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  جدی 
بیش از 100 صرافی غیرمجاز توسط نیروی انتظامی 
بسته  اجرای  با  همزمان  همچنین  است.  شده  پلمپ 
جدید ارزی جلوگیری از فعالیت صرافی های غیرمجاز 

بسته  اجرای  آغاز  روز  همان  در  و  است  تشدید شده 
تعدادی از این صرافی ها پلمپ شدند.براساس بخشنامه 
ارز  فروش  و  به صرافی ها، خرید  مرکزی  بانک  جدید 
در  ارزی  حواله های  صورت  به  صادرات  از  حاصل 
از  صرفا  بازار  نرخ  مبنای  بر  ارزی  مقررات  چارچوب 
)نیما(«  ارزی  طریق »سامانه نظام یکپارچه  معامالت 
مجاز است. همچنین صرافی های مجاز معتبر موظفند 
حواله های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در 
سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی های معتبر 
و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به 
فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافی های مجاز معتبر 
حداکثر یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در سامانه 
»نیما« و »سنا« خواهد بود.با توجه به قوانین جدید 
خرید و فروش ارز به صورت اسکناس )معامالت جزیی 
صرافی ها(  ارزی  عملیات  بر  ناظر  مقررات  مبنای  بر 
توسط صرافی های مجاز معتبر صرفا با ثبت در »سامانه 
نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر است و کلیه صرافی های 
به صورت  ارز  خرید  به  نسبت  می توانند  معتبر  مجاز 
با  مبارزه  مقررات  و  ارزی  مقررات  رعایت  با  اسکناس 

پولشویی اقدام کنند.
توسط  اسکناس  صورت  به  ارز  فروش  اساس  براین 
صرافی های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با 
رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز 
است و صرافی های مجاز معتبر می توانند حداکثر پنج 
درصد از حواله های ارزی خریداری شده را تبدیل به 
ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی 
و  نقل  هزینه های  کلیه  همچنین  رسانند.  فروش  به 
انتقاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشتری خواهد بود.

https://www.mehrnews.com/news/4373091/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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منبع: Business Queensland : رکود اقتصادی 
به معنای کاهش کلی فعالیت های اقتصادی در یک 
بازه زمانی مشخص و مستمر است. رکود می تواند 
محدود به یک منطقه باشد )مثل بحران اقتصادی 
آسیا در اواخر دهه 1990( یا در مقیاس جهانی رخ 
دهد )بحران جهانی پایان دهه 2000(. از مهم ترین 
ویژگی های رکود، افزایش بیکاری، کاهش قیمت 
سهام و مسکن، بی اعتمادی مشتریان و کاهش 

سرمایه گذاری هاست.
به طور  نمی تواند  کسب وکاری  هیچ  تقریبا  گرچه 
کامل از پیامدهای رکود در امان باشد اما اگر بدانید 
رکود چگونه بر کسب وکارتان تاثیر خواهد گذاشت، 
آن  تاثیرات  رساندن  حداقل  به  برای  می توانید 
برنامه ریزی کنید. شاید در این پروسه حتی بتوانید 
برنامه ریزی،  کنید.با  شناسایی  را  جدید  فرصت های 
بازبینی و نظارت بر کسب وکارتان می توانید اطالعاتی 
است.  الزم  تغییرات  ایجاد  برای  که  آورید  به دست 
شما برای رسیدن به ثبات مالی چاره ای جز اعمال 
تا  می کند  کمک  اقدامات  این  ندارید.  تغییرات 
راحت تر نسبت به بحران واکنش نشان دهید و پس 
برای عبور  بازسازی کنید.   را  پایان بحران، خود  از 

از بحران های اقتصادی، این نکات توصیه می شوند:
ارزیابی عملکرد کسب وکار**

سنجش عملکرد کسب وکار باید به طور مداوم انجام 

باید  که  را  حوزه هایی  می کند  کمک  کار  این  شود. 
و  شناسایی  بحران  وقوع  از  پیش  شوند،  اصالح 
روش ها  این  کنید.   بررسی  را  مختلف  واکنش های 

برای ارزیابی عملکرد به شما کمک می کنند:
سنجش  برای  اول  گام  کسب وکار:  طرح  بازبینی 
است  کسب وکار  طرح  بازبینی  کسب وکار،  عملکرد 
این  می شود.  شامل  را  مالی  صورت حساب های  که 
چه  کسب وکارتان  در  بفهمید  می کند  کمک  کار 
می گذرد. با بازبینی و به روز رسانی این طرح می توانید 
نشان  مناسب  واکنش  رکود،  ریسک های  به  نسبت 
تحلیل های  و   SWOT تحلیل  از  می توانید  دهید. 
مالی برای مدیریت مسائل مهمی که کسب وکارتان 

را تحت تاثیر قرار می دهند استفاده کنید.
تحلیل مالی: یک برنامه مدیریت مالی کارآمد، شامل 
برنامه ریزی و پیش بینی امور مالی بر اساس اهداف 
و  سازمان  عملکرد  بررسی  و  کسب وکار  استراتژیک 
یک  اجرای  برای  پیش بینی هاست.  با  آن  مقایسه 
باید صورت های مالی، از جمله سود و  تحلیل مالی 
زیان و گردش نقدینگی را بررسی کنید. تغییر روندها 
را شناسایی کنید، به ویژه تغییراتی که ممکن است 
کاهش  مثل  بیندازند،  مخاطره  به  را  کسب وکارتان 
فروش و ببینید این تغییرات چه تاثیری بر عملکرد 

مالی شرکت خواهند گذاشت.
فاکتورهای کلیدی که باید در تحلیل مالی در نظر 
بگیرید از این قرارند: تغییر روند نقدینگی )مثبت یا 
منفی(، درآمد و هزینه ها، فروش فعلی محصوالت و 
خدمات، میزان و گردش موجودی، بررسی میانگین 

روزهای دریافت و پرداخت بدهی، میزان بدهی ها و 
چگونگی پرداخت اصل و بهره. 

نسبت های  مالی  عملکرد  ارزیابی  ابزارهای  سایر 
می توانید  که  هستند   )financial ratios( مالی 
از  می توانید  کنید.  استخراج  مالی  صورت های  از 
کسب وکارتان  عملکرد  مقایسه  برای  نسبت ها  این 
در دوره های زمانی مختلف استفاده کنید. همچنین 
سازمان  عملکرد  مقایسه  برای  آنها  از  می توانید 
عملکرد  کنید.  استفاده  سازمان ها  سایر  با  خود 
یا  دولت  توسط  آمارها  قالب  در  همیشه  سازمان ها 
این نسبت ها در چهار گروه  صنایع منتشر می شود. 
یا   )liquidity( نقدینگی   .1 می گیرند.  قرار  اصلی 
سودآوری   .2 بدهی ها،  به  نقدی  دارایی های  نسبت 
)profitability( یا مقایسه درآمدزایی یک شرکت 
یا   )activity( فعالیت  نسبت های   .3 هزینه ها،  با 
ارزیابی کارآمدی یک شرکت و قابلیت تبدیل دارایی 
اهرمی  نسبت های   .4 نقدی،  دارایی  به  نقدی  غیر 
)leverage( یا میزان اتکای یک سازمان به منابع 

دیگران یا قرض گرفتن برای انجام عملیات ها
بنچمارکینگ یا الگوبرداری:**

 در این روش، با استفاده از اطالعات جمع آوری شده 
فعالیت  شما  صنعت  در  که  کسب وکارهایی  درباره 
کسب وکار  کلیدی  متغیرهای  میانگین  به  می کنند، 
دست پیدا می کنیم )مثل هزینه های سربار، کارکنان 
برای  اطالعات  این  از  می توانید  سپس  ساعات(.  و 
مقایسه و اندازه گیری عملکرد کسب وکارتان استفاده 
کنید.  بهتر است اطالعات مربوط به تمام رقبایتان را 
در یک جدول ثبت کنید تا بتوانید در یک نگاه، همه 

آنها را با هم مقایسه کنید.
بر ** نظارت  برای  ریسک  مدیریت  از  استفاده 

عملکرد کسب وکار:

 یک برنامه مدیریت ریسک شامل شناسایی، ارزیابی 
و طراحی استراتژی هایی برای مدیریت ریسک است. 
حیاتی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  ریسک،  مدیریت 
کمک  که  است  کسب وکار  استراتژی  بخش های 
با  مرتبط  فاکتورهای ریسک  با  مقابله  برای  می کند 
رکود،  طی  باشید.  داشته  آمادگی  اقتصادی،  بحران 
باید عملکرد کسب وکارتان را  برای مدیریت ریسک 
که  را  مساله ای  هر  باشید،  داشته  نظر  زیر  دقت  به 
کنید  شناسایی  است  تاثیرگذار  آن  روی  نحوی  به 
این مسائل  یا کاهش  برای رفع  را  و استراتژی هایی 
تعیین کنید. در بسیاری از موارد، بهترین راه برای 
است.  مالی  صورت های  از  استفاده  عملکرد،  کنترل 
یافته،  کاهش  فروشتان  که  شدید  متوجه  اگر  مثال 
تاثیر  فروش  عملکرد  روی  که  را  فاکتورهایی  باید 
و  رفع  را  مساله  این  بتوانید  تا  کنید  ارزیابی  دارند 

ریسک های مرتبط با آن را مدیریت کنید.
رکود  دوره  در  ریسک  مدیریت  و  شناسایی  فرآیند 

اقتصادی این پنج مرحله را شامل می شود:
به  است  ممکن  که  ریسک هایی  شناسایی   .1

بزنند.  لطمه  عملکرد کسب وکار 
در گام اول، به امور مالی و تک تک عملیات ها توجه 
بپرسید: چه چیزی  از خود  را  این سواالت  و  کنید 
حد  چه  تا  تاثیر  این  کند؟  ایجاد  تاثیر  می تواند 
می تواند جدی باشد؟ احتمال آنکه اتفاق بیفتد چقدر 

است؟ آیا امکان کاهش یا حذف آن وجود دارد؟
می توانند  اقتصادی  بحران  با  مرتبط  ریسک های 
یا  بهره  نرخ  در  تغییرات  )مثل  باشند  خارجی 
کاهش  )مثل  داخلی  یا  مصرف کننده(  اطمینان 
یا  بدهی  پرداخت  در  مشتریان  کوتاهی  نقدینگی، 

استهالک دارایی ها(.
ادامه در صفحه بعد 

راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی
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ادامه از صفحه قبل 
برآورد  هدف  با  ریسک ها  تحلیل  و  تجزیه   .2

تاثیرات
تاثیر  یا  پیامد  ریسک ها  کدام  که  بپرسید  خودتان  از 
بزرگ تری بر عملکرد کسب وکار دارند و کدام ها تاثیر 
کمتری دارند. ریسک های جزئی )مثل ناتوانی یکی از 
ریسک های جدی  از  را  بدهی(  پرداخت  در  مشتریان 
که نیازمند اقدام فوری اند جدا کنید )مثل اختالل در 
باید  زنجیره تامین(. در حین تجزیه و تحلیل ریسک 
رابطه میان احتمال وقوع و تاثیر ریسک ها را پیدا کنید.
3. اندازه گیری ریسک ها به منظور اولویت بندی

احتمال و تاثیر هر ریسک بر عملکرد را با سایر ریسک ها 
مدیریت  برای  که  را  منابعی  بتوانید  تا  کنید  مقایسه 
ریسک ها در نظر گفته اید اولویت بندی کنید. به این 
ترتیب، یک لیست اولویت بندی شده از ریسک ها در 

دست خواهید داشت.
۴. مقابله با ریسک ها به منظور کاهش تاثیرات

باید ریسک ها را به دو گروه تقسیم کنید: ریسک هایی 
که نیاز به رسیدگی دارند و ریسک هایی که به نظرتان، 
نیاز به اقدام فوری ندارند.پس از شناسایی ریسک های 
مهم، باید روش های مقابله با هر ریسک را تعیین کنید، 

یکی را انتخاب و اعمال کنید.

5. طراحی و بازبینی برنامه مدیریت ریسک
نشان می دهد که کدام  برنامه مدیریت ریسک  یک 
شناسایی  ریسک های  با  مقابله  برای  را  استراتژی 
شده انتخاب کرده اید. این برنامه شامل این اطالعات 
)از  ریسک  ریسک های شناسایی شده، سطح  است: 
نظر احتمال وقوع و شدت(، استراتژی تعیین شده، 
الزم  منابع  استراتژی  اجرای  برای  زمانی  چارچوب 
استراتژی  اجرای  بر  نظارت  مسوول  که  کارکنانی  و 

هستند
بازه  و  بودجه  اهداف،  شامل  باید  نهایی  جمع بندی 

زمانی مشخص برای رسیدن به آن اهداف باشد.
عالوه بر اقدامات ذکر شده، این راهکارها را نیز به کار 
ابتدا  بگیرید.  یاد  را  ببرید: نحوه شناسایی ریسک ها 
ریسک ها  بشناسید.  را  ریسک ها  اقسام  و  انواع  باید 
در یکی از این گروه ها قرار می گیرند: بالیای طبیعی 
)زلزله و سیل(، فراگیر )آنفلوانزای پرندگان(، قانونی 
)مشکالت بیمه یا عدم تطبیق با مقررات(، تکنولوژی 
)ایجاد اختالل در شبکه(، زیست محیطی )تغییرات 
آب و هوایی(، مالی و اقتصادی )رویدادهای جهانی، 
افزایش قیمت ها(، بازار )تغییر در ترجیحات مشتری 
)ترکیدن  تجهیزات  و  دارایی ها  رقابت(،  افزایش  و 
سیاست گذاری ها  در  تغییر  سرقت(،  آب،  لوله های 
و قوانین دولتی )محدودیت استفاده از آب(، ایمنی 
اولیه  مواد  سوزی  آتش  مثل  )سوانحی  کار  محیط 
معنوی، عدم  مالکیت  )دزدی  امنیتی  تجهیزات(،  یا 
ارتباطی،  )مشکالت  کارگزینی  مجازی(،  امنیت 

خطای انسانی، مدیریت تعارض(.
مدیریت امور مالی در بحران اقتصادی**

در بیشتر مواقع، وقتی بحران گریبان کسب وکاری را 
می گیرد، پیش از هر چیزی، معامالت را هدف قرار 
می دهد. تغییر در معامالت و فعالیت های تجاری نیز 
میزان فروش و درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این 

تا حدی به دلیل کاهش اطمینان مصرف کننده است. کاهش 
از محدودیت دسترسی به وام  نیز ناشی  اطمینان مشتری 
به طرق  نیز  درآمد  کاهش  است.  بیکاری  افزایش  و  خرید 
تاثیر خواهد گذاشت،  مالی کسب وکار  بر وضعیت  مختلف 
از جمله تغییراتی در سودآوری و نقدینگی. استراتژی های 
و  اقتصادی  جایگاه  تقویت  طریق  از  می کنند  کمک  ذیل 
ایجاد آمادگی برای استفاده از فرصت ها، امور مالی خود را 

مدیریت کنید.

نظارت بر کسب وکار**
همواره شرایط اقتصادی را زیر نظر داشته باشید و ببینید 
سعی  گذاشت.   خواهند  شما  بر  تاثیری  چه  تغییرات  این 
با  باشد.  به روز  همواره  کسب وکارتان  مالی  اطالعات  کنید 
سود  و  هزینه  درآمد،  سود«،  »بودجه  ساالنه  پیش بینی 
کسب وکارتان را در یک دوره بودجه تخمین بزنید. با این 
از یک میزان تجارت،  روش می توانید پیش بینی کنید که 
چه مقدار سود به دست خواهید آورد. همچنین، می توانید 
تا  کنید  پیدا  بدهی هایتان  مدیریت  برای  جدیدی  راه های 

پول نقد بیشتری در دست داشته باشید.
نقدینگی:  مدیریت 

مالی  ثبات  به  می کند  کمک  گردش  در  وجوه  مدیریت 
برسید. یک کسب وکار، حتی اگر سوددهی داشته باشد، باز 
هم ممکن است به دلیل کاهش نقدینگی با شکست مواجه 

شود، پس مدیریت نقدینگی بسیار مهم است.
مدیریت  می شود:  شامل  را  موارد  این  نقد  وجوه  مدیریت 
اینکه  از  اطمینان  حصول  برای  بستانکاران  و  بدهکاران 
سایر  و  مالیات ها  دستمزدها،  قبض ها،  پرداخت  برای 
ارزیابی مطالبات، موجودی  نقد کافی دارید،  هزینه ها پول 
بازبینی  گردش.  در  سرمایه  و  کسب وکار  هزینه های  انبار، 
کدام ها  اینکه  بررسی  هزینه ها،  و  پرداختنی  حساب های 
و  دارند  منطقی  توجیه  کدام ها  یابند،  کاهش  می توانند 
این هزینه ها شامل مخارج  کدام ها می توانند حذف شوند. 

حمل و نقل  و  انرژی  تلفن،  کرایه،  مثل  روزمره، 
بر  توافق  برای  تامین کنندگان  با  مذاکره  هستند. 
سر قیمت مناسب یا شرایط اعتباری بهتر. کاهش 
پرداخت.  و  مشتری  سفارش  میان  زمانی  فاصله 
ارسال سریع صورت حساب ها و پیشنهاد تخفیف به 
مشتریان خوش قول. درخواست پیش قسط برقراری 
ارتباط سازنده  با موسسات مالی، بازبینی فرآیندها 
از  آنکه  برای  راه هایی  کشف  سربار.،  هزینه های  و 
اجاره  مثل  ببریم،  را  بهره  بیشترین  دارایی هایمان 

دادن فضاها یا تجهیزات بالاستفاده.
موجودی:  مدیریت 

وقتی موجودی انبار به خوبی مدیریت می شود، سود 
نیازمند  موجودی،  موفق  مدیریت  می یابد.  افزایش 
ذخیره  از  ناشی  مزایای  و  هزینه ها  میان  توازن 
موجودی است. هزینه ها عبارتند از سرمایه ای که در 
قالب کاال انبار شده است و هزینه انبارداری و بیمه. 
موجودی  داشتن  از  است  عبارت  مزیت ها  از  یکی 
کافی برای تامین تقاضای مشتری.مدیریت کارآمد 
موجودی یعنی بدانیم چه کاالهایی را، کی و چقدر 
بر  بسزایی  تاثیر  موجودی،  موفق  مدیریت  بخریم. 
مدیریت نقدینگی و سودآوری تان خواهد گذاشت.

قیمت  تعیین  خدمات:  و  محصوالت  قیمت گذاری 
مناسب برای محصوالت و خدمات، نه تنها سود را 
به حداکثر می رساند بلکه باعث تقویت روابط شما با 
مشتریان می شود. با قیمت گذاری موثر می توانید از 
مشکالت مالی ناشی از قیمت های بیش از حد باال 

و پایین جلوگیری کنید.
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بارش شهابی برساوشی در اطراف روستای وفس در 15 کیلومتری شهر کمیجان


	پس از تغییر رئیسکل بانک مرکزی، سیاست جدید ارزی این بانک با هدف مدیریت بازار ارزی کشور تدوین شده است. فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات معتقدند باید ظرفیتهای بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و دولت اشتباهات چند ماه گذشته خود را تکرار نکند.
	قرار است که از فردا(سهشنبه) با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی، دلار وضعیت قیمتی متعادلتری را تجربه کند؛ اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود.
	حبیب الله کشت زر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نبود سیاستی مناسب برای تعرفه برق، گفت: کمیسیون انرژی به مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده است که باید بین مصرف کنندگان کم مصرف و پر مصرف برق تمایز قائل شود.
	معاون انرژیهای تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی گفت: سرمایه گذاریها در حوزه تجدیدپذیر نشان میدهد دنیا با شتاب در حال حرکت در مسیر توسعه این بخش است بنابراین برای توسعه سریع کشور در این حوزه ستاد از ایدهها و طرحهای فناورانه محققان کش
	به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، مجلس و کمیسیون انرژی در حال بررسی افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف هستند.
	منبع: Fast Company : بهار امسال، یک شرکت نیوزیلندی آزمایش جدیدی انجام داد: کارکنان این شرکت به مدت دو ماه به جای پنج روز در هفته چهار روز کار کردند و همان حقوق معمول را دریافت کردند.
	سنندج - ایرنا - مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: ششمین سامانه انرژی خورشیدی مشترک بخش خانگی در این استان راه اندازی و تولید آن وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.
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