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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

درس هایی از تک نرخی شدن ارز

دنیای اقتصاد/ ایمان نوربخش

در ابتدای سال ۸۱ پس از تالشی نزدیک به ۱۰ سال 
تک نرخی  ایران  اقتصادی  نظام  در  ارز  نرخ  سرانجام 
شد. تجربه تک نرخی کردن ارز در سال ۸۱ درس های 
زیادی برای دولتمردان امروز دارد که به دنبال تثبیت و 
تک نرخی شدن ارز هستند. اگرچه شرایط امروز ایران با 
۱۶ سال پیش تفاوت های زیادی دارد، اما نقاط اشتراک 
فراوانی نیز هست که می توان امروز از آنها استفاده کرد. 
مرکزی طی  بانک  ارشد  مدیران  برخی  مرور خاطرات 
سال های ۷۰ تا ۸۰ نشان می دهد بسیاری از نگرانی ها 
و اختالف نظرات آن روز مدیران ارشد اقتصادی با آنچه 
امروز از زبان مسووالن اقتصاد کشور می شنویم تشابه 
و  نرخ  دو  مقطعی  در  نیز  سال ها  آن  در  دارد.  زیادی 
سپس سه نرخ ارز رسمی وجود داشت. طرفداران نرخ 
برای  مقطع  آن  در  که  می کردند  استدالل  ارز  پایین 
نوسازی و احداث کارخانه ها و خطوط تولید نیاز ارزی 
باالیی وجود دارد و در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز 

فشار سنگینی به صنایع کشور وارد خواهد شد.
از طرف دیگر اختالف این نرخ ها موجب چالش و بعضا 
سوء استفاده برخی از خریداران و مقاضیان ارز می شد...

 
           ادامه در صفحه 3

توانمندی های  ارتقاء  کارکارگروه  جلسه 
مشاوران، پیمانکاران و کافرمایان بیست و نهم 
برق  شرکت  میزبانی  به  جاری  سال  فروردین 
منطقه ای هرمزگان، آغاز به کار کرد و نظامنامه 

آن تصویب شد. 
با حضور مدیران شرکت های  این نشست که   در 
تهران،  هرمزگان،  فارس،گیالن،  منطقه ای  برق 
منطقه ای  برق  شرکت  ریاست  به  و  یزد  و  کرمان 
توانیر  ریزی  برنامه  معاونت  نظر  ذیل  و  اصفهان 
به  نیز  ایران  برق  صنعت  سندیکای  برگزار  شد، 

نمایندگی بخش خصوصی حضور داشت. 
آسیب شناسی  قبیل  از  این جلسه محورهایی  در 
روش  به  تغییر  پیشنهاد  طرح  پیاده سازی 
سیستم  افزار  نرم  پیاده سازی  ارزش،  مهندسی 
سرور  روی  بر  پیمانکاران  و  مشاوران  ارزیابی 
توانیر، پیشنهادهای ارتقاء کارفرمایان برای فضای 
کسب و کار، تدوین الگوی زمان، هزینه و محدوده 
پیمانکاری،  و  مهندسی  فنی  خدمات  قراردادهای 
اسناد  کنترل  لیست های  چک  سازی  یکسان 

مناقصه و ... مطرح شد. 
در  سندیکا  نماینده  عنوان  به  که  مسائلی  مهدی 
این  در  کرد:  اظهار  داشت،  حضور  نشست  این 
جلسه قرار شد گزارش فاز دوم کارگروه به سندیکا 

در جلسه کارکارگروه ارتقاء توانمندی های مشاوران، پیمانکاران و کافرمایان مطرح شد

پیگیریاجراییشدنفهارسبهایفوقتوزیعوانتقالمربوطبهخطوطوپستها

انعکاس داده شود تا پیگیری ها و اقدامات الزم از طرف 
وزیر نیرو، معاون وزیر و مدیرعامل توانیر انجام شود. 

وی با اشاره به بررسی مسائل مربوط به خدمات فنی 
و مهندسی در این جلسه گفت: مکاتبات الزم در این 
زمینه با سندیکا صورت گرفته است و بنا شده کمیته 
اعالم  کارگروه  این  به  را  خود  نظر  سندیکا  مشاوران 

کند. 
ارزی  مسائل  داد:  ادامه  سندیکا  مدیره  هیات  عضو 
برق،  صنعت  قراردادهای  بر  آن  اثرات  و  جدید 

قراردادها،  بیمه  حق  محاسبه  استانداردسازی  طرح 
و  ارز  نرخ  تعدیل های  محاسبه  پیشنهادی  فرمول های 
فلزات نیز از دیگر محورهای جلسه این کارگروه بود. 

مسائلی افزود: پیگیری اجرایی شدن فهارس بهای فوق 
در  نیز  پست ها  و  خطوط  به  مربوط  انتقال  و  توزیع 

جلسه مطرح شد و به تصویب کارگروه رسید. 
از  را  تیپ  قرارداد  بررسی  سندیکا  مدیره  هیات  عضو 
دیگر محورهای مطرح عنوان کرد و گفت: پیـــگیری 
               ادامه در صفحه 3 
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 اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

 اخبار اقتصادی 

پیگیری اجرایی شدن فهارس بهای 
فوق توزیع و انتقال مربوط به خطوط و 

پست ها
جلسه کارکارگروه ارتقاء توانمندی های مشاوران، 
پیمانکاران و کافرمایان بیست و نهم فروردین سال 
جاری به میزبانی شرکت برق منطقه ای هرمزگان، 

آغاز به کار کرد و نظامنامه آن تصویب شد. 
صفحه 1

ویژه مجلس  کمیسیون  رئیس  استقبال 
از طرح سندیکا برای استانداردسازی 

حق بیمه قراردادهای برق
مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق شعبه 
فوالدگر،  حمیدرضا  با  فروردین  ام  سی  اصفهان 
اصل 44  اجرای  بر  نظارت  ویژه  رئیس کمیسیون 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. 
صفحه 3

بهره برداری از اولین نیروگاه 
شیراز خورشیدی 

پیرو مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین 2۰ درصد 
انرژی های  از  دولتی  سازمان های  مصرفی  انرژی 
خورشیدی  نیروگاه  نخستین  تجدیدپذیر، 
فتوولتاییک با توان  1۶. 2۰ کیلو وات در ساعت در 

این شهرک، طراحی، اجرا و به بهره برداری رسید.
صفحه 3

از کیفیت  ایرانی باالتر  کیفیت کاالی 
خدمات دولتی است

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است اگر از خدمات 
ایرانی  تراز کاالی  را کنار  تراز گرفته و آن  دولتی 
قرار دهند، کاالی خصوصی به قطع موفق تر از کاالی 

عمومی )خدمات دولتی( عمل کرده است.
صفحه 7

کاهش قیمت هر اونس طال
قیمت هر اونس طال با ۰.1 درصد کاهش به 132۹ دالر 
و 4 سنت رسید. در حالی که ارزش دالر به باالترین 
از  نگرانی ها  و  ماه گذشته رسیده  از 3  بیش  رقم 
تحرکات هسته ای کره شمالی و جنگ تجاری آمریکا 
و چین کاهش یافته است، قیمت طال امروز کاهش 
داشت، اما به دلیل افت شاخص ها در بازارهای بورس 

این کاهش چندان قابل توجه نبود.
صفحه 8

رئیس جمهور  به  مجلس  نمایندگان  نامه 
درباره نرخ ارز

تولید در  بر  تأثیر  و  ارز  نرخ  مابه التفاوت  بررسی   
دستورکار کمیسیون حمایت از تولید قرار گرفت.

صفحه ۹
بانک های خصوصی برای خرید کاالی 

می دهند تسهیالت  ایرانی 
دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسه های اعتباری 
اعالم کرد: امسال صدور کارت های اعتباری برای 
خرید کاالی ایرانی در اولویت بانک های خصوصی 

قرار دارد.
صفحه ۹

باالترین پتانسیل خود دست  به  چگونه 
یابید؟

الن یک مهندس نرم افزار است که در یک شرکت 
موفق در سیلیکون ولی کار می کند و متعهد به توسعه 
زنان شده است. او یک مهندس بااستعداد به شمار 
می رود؛ اما همچنین نسبت به بسیاری از همکارانش 

رفتاری دوستانه تر، همدالنه تر و اجتماعی تر دارد، 
صفحه 1۰

سال خاموشی های گسترده
اخیرا وزیر نیرو گفته است که خشک ترین سال را 
در نیم قرن اخیر تجربه می کنیم و همین موضوع 
باعث شده که اردکانیان نگرانی خود را از کاهش 
تولید برق در تابستان نیز ابراز کند و در این باره 

پیش بینی کرده که برای پیک تابستان سال جاری 
شاهد کاهش 4۰۰۰ مگاواتی تولید برق باشیم.

صفحه 4
مشکالت اقتصادی وزارت نیرو، مانع 

از تجهیزات داخلی حمایت 
 با وجود اینکه صنعت برق توانایی تولید بیش از ۹۰ 

درصد از نیازهای داخلی کشور را دارد، اما وزارت 
نیرو به دلیل مشکالت مالی و اقتصادی نمی تواند 

حمایت الزم از این صنعت را به عمل بیاورد. 
صفحه 5

1۰۰۰نیروگاه  خورشیدی  راه اندازی 
خانگی در مناطق محروم 

استان خراسان رضوی با 47۰ نیروگاه خورشیدی 
خانگی ، فارس با 285 نیروگاه و کرمان با 114 

نیروگاه حائز رتبه های اول تا سوم می باشند.
صفحه ۶

لزوم اصالح الگوی مصرف برق در واحدهای 
فوالدی 

یکی از مهمترین مشکالت صنعت فوالد، بهره 
وری پایین انرژی است به گونه ای که در حال حاضر 

متوسط مصرف برق واحد های فوالدی داخلی 
حدود 5۰درصد باالتر از استاندارد جهانی است. 

صفحه ۶
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ادامه از صفحه 1
بخش  بین  قراردادهای  می شود  باعث  قراردادها  این 
و  شده  خارج  یکطرفه  حالت  از  دولتی  و  خصوصی 
تعدیل های نرخ ارز و فلز و پرداخت خسارت تاخیر در 
بخش  شود.  درج  واقعی  صورت  به  پرداخت ها  تادیه 
ایجاد  دنبال  به  تیپ،  قراردادهای  بحث  در  خصوصی 
واقعی  محتوای  پیگیر  بلکه  نبوده  واحد  شکل  یک 

بوده است. 
طرح  از  مجلس  ویژه  کمیسیون  رئیس  استقبال 
قراردادهای  بیمه  حق  استانداردسازی  برای  سندیکا 
برق  صنعت  سندیکای  دبیر  مسائلی  مهدی  برق 
شعبه اصفهان سی ام فروردین با حمیدرضا فوالدگر، 
 44 اصل  اجرای  بر  نظارت  ویژه  کمیسیون  رئیس 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. 
پتانسیل های  حفظ  محوریت  با  که  جلسه  این  در 
استانداردسازی  طرح  شد،  برگزار  خصوصی  بخش 
به  قراردادها  بیمه  حق  محاسبه  و  اجتماعی  تامین 
فنی  خدمات  حوزه  اصلی  چالش های  از  یکی  عنوان 
قراردادها  بیمه  برق   صنعت  پیمانکاری  و  مهندسی 
مجلس   44 اصل  ویژه  کمیسیون  رئیس  شد.  بررسی 
نیز از طرح فوق استقبال کرد و بنا شد این موضوع در 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود. 
مسائل ارزی و اثرات آن بر صنعت برق، قراردادهای 
متوقف مربوط به قبل از سال 91 از دیگر موضوعات 
مطرح در جلسه بود و فرمول های پیشنهادی محاسبه 
تعدیل نرخ ارز و فلزات به صورت مکتوب به وی ارائه 
انحصارزدایی  به  مربوط  موارد  شد  بنا  ادامه  در  شد. 
به صورت مکتوب  برق  به خصوص صنعت  در صنایع 

انعکاس داده شود.  از طرف سندیکا 
بررسی  منظور  به  آینده  در  شد  مقرر  همچنین 
مدیره  هیات  با  جلسه ای  برق،  صنعت  مشکالت 
سندیکا در مجلس شورای اسالمی ترتیب داده شود. 

استقبال رئیس کمیسیون 
ویژه مجلس از طرح سندیکا 

برای استانداردسازی حق بیمه 
قراردادهای برق 

مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق شعبه 
با حمیدرضا فوالدگر،  ام فروردین  اصفهان سی 
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. 
پتانسیل های  حفظ  محوریت  با  که  جلسه  این  در 
استانداردسازی  طرح  شد،  برگزار  خصوصی  بخش 
به  قراردادها  بیمه  حق  محاسبه  و  اجتماعی  تامین 
عنوان یکی از چالش های اصلی حوزه خدمات فنی 
قراردادها  بیمه  برق   پیمانکاری صنعت  و  مهندسی 
بررسی شد. رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس 
نیز از طرح فوق استقبال کرد و بنا شد این موضوع 
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح 

شود. 
مسائل ارزی و اثرات آن بر صنعت برق، قراردادهای 
متوقف مربوط به قبل از سال 91 از دیگر موضوعات 
مطرح در جلسه بود و فرمول های پیشنهادی محاسبه 
تعدیل نرخ ارز و فلزات به صورت مکتوب به وی ارائه 
انحصارزدایی  به  بنا شد موارد مربوط  ادامه  شد. در 
در صنایع به خصوص صنعت برق به صورت مکتوب 
انعکاس داده شود. همچنین مقرر  از طرف سندیکا 
شد در آینده به منظور بررسی مشکالت صنعت برق، 
جلسه ای با هیات مدیره سندیکا در مجلس شورای 

اسالمی ترتیب داده شود.

انرژی امروز/ 
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا:

بهره برداری از اولین نیروگاه خورشیدی شیراز
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا گفت: پیرو مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین 2۰ درصد انرژی 
مصرفی سازمان های دولتی از انرژی های تجدیدپذیر، نخستین نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با توان  1۶. 

2۰ کیلو وات در ساعت در این شهرک، طراحی، اجرا و به بهره برداری رسید.
خلیل حاجی پور افزود: این نیروگاه با استفاده از فناوری بومی و بهره گیری از جدیدترین فناوری روز دنیا، 
توانایی تزریق ۲۰ کیلو وات انرژی تولید شده از منبع پاک و بی پایان خورشید به شبکه داخلی شرکت عمران 
صدرا را دارد و همچنین از قابلیت کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز ساختمان اداری نیز برخوردار است.
حاجی پور افزود: تولید انرژی خورشیدی ۲۰/1۶کیلو وات ساعتی شرکت عمران صدرا موجب کاهش انتشار 

14/۸۸ تن دی اکسید کربن در سال می شود که این امر به لحاظ زیست محیطی بسیار ارزشمند است.
وی بیان کرد: افزون بر شهر صدرا که به عنوان یک شهر سبز و پاک امکان بهره برداری از این گونه انرژی ها را 
به صورت بالقوه دارد، شهر شیراز و مناطق وسیعی از استان فارس نیز از قابلیت های بسیار مناسبی برای بهره 

گیری از انرژی خورشیدی برخوردار هستند.
شهر جدید صدرا )شهرک صدرا( که در دهه هفتاد برای اسکان سرریز جمعیت کالنشهر شیراز احداث شد، در 

فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.
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آنالین/ اقتصاد 

سال خاموشی های گسترده
اخیرا وزیر نیرو گفته است که خشک ترین سال 
تابستان  و  می کنیم  تجربه  اخیر  قرن  نیم  در  را 
همین  داشت،  خواهیم  رو  پیش  در  را  کم آبی 
خود  نگرانی  اردکانیان  که  شده  باعث  موضوع 
ابراز  نیز  تابستان  در  برق  تولید  کاهش  از  را 
برای  که  کرده  پیش بینی  باره  این  در  و  کند 
 4۰۰۰ کاهش  شاهد  جاری  سال  تابستان  پیک 

باشیم. برق  تولید  مگاواتی 
شاهد  نیز  امسال  می رود  انتظار  شرایط  این  با 
باشیم  کشور  سطح  در  گسترده  خاموشی های 
مسئول،  نهادهای  درست  مدیریت  بر  عالوه  که 
همکاری و مشارکت مردم را می طلبد تا بتوان با 
ابعاد این موضوع را کنترل کرد. مصرف درست 

اخیرا وزیر نیرو با اعالم این مطلب که از آغاز سال آبی 
کشور  بارش های  مجموعه  فروردین،   ۲۸ تا   9۷  -  9۶
به مدت مشابه سال گذشته، 44 درصد کاهش  نسبت 
داشته است، هشدار داد که به طور قطع تابستان نسبتا 
متفاوتی را نسبت به سال های گذشته در پیش داریم. 
نسبتا  باران  و  برف  بارش  شاهد  اخیر  هفته های  در 
شدیدی در سطح کشور بودیم، اما باز هم کارشناسان 
را  ایران  اخیر  بارش های  که  معتقدند  امر  مسئوالن  و 
راستا،  همین  در  داد.  نخواهد  نجات  خشکسالی  از 
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
سال  در  کشور  بارش های  به  اشاره  با  هواشناسی 
نمی تواند  به هیچ وجه  بارش ها  این  تاکید کرد:  جاری، 
چون  باشد  شدید  خشکسالی  کشوراز  نجات بخش 
افزایش دما باعث ذوب شدن ذخایر برفی در ارتفاعات 
شده است.  صادق ضیائیان افزود: در حال حاضر شاهد 

البرز  و  زاگرس  کوه های  در  برفی  کلیه ذخایر  هستیم 
این  به  نسبت  آگاهی  با  بنابراین  است،  رفته  دست  از 
در  کشور  آبی  شرایط  مورد  در  باید  بارش ها،  وضعیت 
طول فصل تابستان هوشیارتر عمل کنیم. براساس آمار 
زراعی(  سال  )شروع   9۶ مهر  ابتدای  از  شده،  منتشر 
113/۲میلی متر  کشور  کل   ،9۷ فروردین  آخر  تا 
بارش  اینکه  به  توجه  با  و  است  کرده  دریافت  بارش 
است،  میلی متر   194/5 بلندمدت  مقیاس  در  کشور 
حدود  بلندمدت  به  نسبت  گذشته  هفت ماهه  بازه  در 
41/۸ درصد کاهش بارش داریم. در مدت مشابه سال 
گذشته در کل کشور 1۸۶/3 میلی متر بارش داشتیم، 
بنابراین در سال جاری نسبت به سال قبل 3۲/۲ درصد 
زراعی  سال  ابتدای  از  است.  شده  ثبت  بارش  کاهش 
تا آخر فروردین استان سیستان وبلوچستان ۷5 درصد 
و  هرمزگان  کرمان،  استان های  داشت.  بارش  کمبود 
۶3 درصد  و   ۶۸  ،۷1 ترتیب  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هفت  طی  داشتند.  بلندمدت  به  نسبت  بارش  کاهش 
ماه گذشته تعداد محدودی از استان ها شرایط ترسالی 
آذربایجان شرقی  استان های  که  کردند  تجربه  را 
افزایش  11/9درصد  آذربایجان غربی  و  1۲/4 درصد 
همین  در  برفی  ذخایر  متاسفانه  اما  داشتند،  بارش 
استان ها به دلیل افزایش دما زودتر از موعد ذوب شده 
است و احتمال دارد برای فصل تابستان شرایط سختی 
آبی  سال  ابتدای  از  آید.  وجود  به  استان ها  این  برای 
انتهای فروردین 9۷ کل کشور 1/۸  تا  )اول مهر 9۶( 
به  توجه  با  که  داشت  دما  افزایش  سلسیوس  درجه 
اغلب  را در  تبخیر، وضعیت خشکسالی  افزایش میزان 

مناطق کشور به شرایط حساسی رسانده است.

به دنبال کم آبی برقی  بی 
که  داریم  قرار  ویژه ای  شرایط  در  ما  حاضر  حال  در 

بنا به گفته وزیر نیرو خشک ترین سال را در نیم قرن 
اخیر تجربه می کنیم و تابستان کم آبی را در پیش رو 
خواهیم داشت. رضا اردکانیان در این باره، افزود:  »ما 
خشک ترین سال را در نیم قرن اخیر تجربه می کنیم. 
زاینده رود  مثل  مرکزی  فالت  مناطق  از  برخی  در 
چنین  حال  به  تا  است.  بیشتر  خشکی  این  اصفهان 
یاد  به  تاسیس اش  زمان  از  زاینده رود  را سد  خشکی 
ندارد.« او با تائید اینکه باید با کم آبی سازگار شویم، 
گفت: »آنچه مهم است پذیرفتن این موضوع است که 
این خشکی و خشکسالی امسال، غیرمترقبه و حادث 
می کنیم.«  زندگی  اقلیمی خشک  در  ما  بلکه  نیست، 
در  کشور  کشاورزی  آب  وضعیت  درباره  اردکانیان 
کشاورزی  آب  زمینه  »در  کرد:  عنوان  جاری،  سال 

باید  است،  کشور  آب  مصرف  بخش  اصلی ترین  که 
و سعی  برویم  پیش  آب بر  کمتر  به سمت کشت های 
محصول  و  دهیم  افزایش  را  آب  بهره وری  کنیم 
با  بیاوریم؛  دست  به  کمتر  آب  از  بیشتری  خشک 
بلکه  فعلی،  جمعیت  نه تنها  می توانیم  قطعا  کار  این 
جمعیت های بیشتر را نیز در رفاه و آسایش مدیریت 
است  واقعیت  این  پذیرش  آن  اصلی  اما شرط  کنیم، 
او گفت:  »قطعا  با کم آبی سازگار شویم.«  باید  که ما 
گذشته،  سال   5۰ برابر   ۲/3 جمعیتی  با  نمی توانیم 
همان  با  گذشته،  آبی  منابع  از  کمتر  آبی  منابع  با 
ادامه  را  خود  زندگی  پیشین  مصرفی  شیوه های 

دهیم. این کار            
       ادامه در صفحه 5
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 ادامه از صفحه 4
ما  نبوده و در کشور  نشدنی است. در هیچ جا شدنی 
هم نشدنی است.« کاهش ذخیره سدها و خشکسالی 
نیرو نسبت به کاهش تولید برق  باعث شده که وزیر 
او اخیرا اعالم کرده  ابراز کند.  هم نگرانی خودش را 
برق  نیروگاه  که  سدهایی  ارتفاع  »کاهش  که  است 
تابستان  در  برق  تولید  کاهش  با  را  ما  دارند، طبیعتا 
روبه رو می کند. این دو موضوع واقعیت هایی است که 

با آن مواجه هستیم.« ما 
پیک  »برای  که  کرد  پیش بینی  همچنین  نیرو  وزیر 
مگاواتی   4۰۰۰ کاهش  شاهد  جاری  سال  تابستان 
گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به  باشیم.«  برق  تولید 
93۰۰ مگاوات برق آبی تولید شد و برای امسال نیز 
پیش بینی می شود در بهترین حالت این رقم بیش از 
۶۰۰۰ مگاوات نشود این کاهش تولید به همراه اضافه 
رشد طبیعی مصرف که امسال نسبت به سال گذشته 
روبه رو  شرایطی  با  را  کشور  است  کرده  پیدا  رشد 
خواهد کرد که حتی با وارد شدن نیروگاه های جدید 
رقمی در حدود 4۰۰۰ مگاوات برای قله مصرف پیک 
همچنین  داریم.  تولید  کاهش   139۷ سال  تابستان 
سیستم  توسط  برق  باالی  بسیار  مصرف  به  توجه  با 
نگرانی هایی  گازی  کولرهای  جمله  از  سرمایشی 
با  تا  است  درصدد  نیرو  وزارت  که  آمده  وجود  به 
مربوط  تجهیزات  در ساخت  موثر  و  اصالحاتی جزئی 
این  در  مصرف  میزان  3۰ درصد  کولرها  نوع  این  به 
شد  موجب  نیز  مساله  همین  دهد.  کاهش  را  بخش 
هشدار  مشترکان  به  خود  نوروزی  ایام  در  نیرو  وزیر 
وزیر  معاون  نیز  فروردین   ۲۸ بدهد.  مدیریت مصرف 
نیرو در امور برق و انرژی با اعالم این خبر که تولید 
کاهش  مگاوات  چهار هزار  امسال  کم آبی  به دلیل  برق 
پشت  آب  حجم  به  توجه  »با  کرد:  اظهار  می یابد، 
و  9 هزار  جای  به  امسال  برقابی  نیروگاه های  سدها، 

انرژی  از پنج هزار مگاوات  3۰۰ مگاوات، رقمی بیش 
کرد:  اضافه  حائری  همایون  کرد.«  خواهند  تولید 
پشت  آب  حجم  از  مترمکعب  هشت میلیارد  »پارسال 
گرفت  قرار  استفاده  برقابی  نیروگاه های  در  سدها 
کاهش  مترمکعب  سه میلیارد  به  رقم  این  امسال  و 
بیش  کاهش  نشان دهنده  اعداد  این  یافت.  خواهد 
برقابی  نیروگاه های  در  برق  مگاواتی  چهار هزار  از 
برق  در صنعت  »سرمایه گذاری  داد:  ادامه  او  است.« 
از  باشد  این  بر  قرار  اگر  است.  تابستان  ماه  برای سه 
نیز  سرمایه گذاری  این  نشود  استفاده  ماه  سه  این 
زمینه  این  در  ماست  وظیفه  بنابراین  ندارد؛  فایده ای 

متمرکز شویم.« بیشتر  خاص هر چه 

از خاموشی  هراس 
نگرانی ها  سال،  گرم  ایام  به  شدن  نزدیک  با  هر ساله 
نسبت به خاموشی در کشور باال می گیرد. امسال نیز 
با شرایط ذکر شده، احتمال زیادی بر خاموشی های 

می رود. گسترده 
اگر  که  داده  هشدار  نیرو  وزیر  رابطه  همین  در   
می شویم.  خاموشی  وارد  نشود،  اصالح  برق  مصرف 
مصرف  مدیریت  برای  برنامه هایی  تهیه  از  اردکانیان 
آب و برق در صداوسیما خبر داد و افزود: »تابستان 
کم  هم  کشور  ظرفیت  اما  نیست،  پیش  در  آسانی 
نیست و با کمک مردم می توان مصرف آب و برق را 

کرد.« مدیریت 
اخیرا نماینده یزد در مجلس نیز نسبت به بحران آب 
و احتمال خاموشی های سراسری در تابستان امسال 
بین  تنش ها  برخی  بروز  به  اشاره  با  داد  و  هشدار 
یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در  استان  سه 
مورد مشکل آب، گفت که »قرار است شورای تامین 
تنش  ادامه  از  جلوگیری  برای  تمهیداتی  استان  سه 

بیندیشند.« تخریب ها  و 

سایت خبری تحلیلی شعار سال/

مشکالت اقتصادی وزارت نیرو، 
مانع حمایت از تجهیزات داخلی

تولید  توانایی  برق  صنعت  اینکه  وجود  با   
را  نیازهای داخلی کشور  از  ۹۰ درصد  از  بیش 
مالی  مشکالت  دلیل  به  نیرو  وزارت  اما  دارد، 
این  از  الزم  حمایت  تواند  نمی  اقتصادی  و 

بیاورد. به عمل  را  صنعت 

سوی  از  هوشمندانه  اقدامی  سال  شعار  تعیین 
جهت  هدف  با  ساله،  هر  که  است  انقالب  رهبر 
دادن به سیاست های اجرایی و عملکرد مسئولین 
جهت  و  توجیه  همچنین  و  دولتی  و  حکومتی 

می شود. انجام  ایشان  توسط  عمومی،  افکار  دهی 
بین  در  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  شعارها  این 
بخش های مختلف حکومت و مردم بیان می شود 
در  کشور  مردم،  و  مسئولین  هماهنگ  کار  با  تا 
اقدامات  از  و  کرده  حرکت  مشخص  جهت  یک 
پرهیز  مردم  و  کشور  منافع  مغایر  و  هدف  بی 
شود. بنابراین ضروری است هر یک از بخش های 
این شعار  با  را  کاری خود  اجرایی کشور، سیاست 

نمایند. تالش  آن  تحقق  جهت  در  و  داده  تطبیق 
بخش های  از  یکی  عنوان  به  کشور  برق  صنعت   
در  سزایی  به  نقش  می تواند  کشور  اقتصاد  مهم 
گردش  کارشناسان  کند.  ایفا  سال  شعار  تحقق 
هزار   ۲5 از  بیش  را  برق  صنعت  سالیانه  مالی 
خود  نوع  در  که  کنند  می  برآورد  تومان  میلیارد 

می شود. محسوب  بزرگی  عدد 
چه  که  است  این  شود  می  مطرح  که  سوالی  اما   
نصیب  بزرگ،  نسبتا  مالی  گردش  این  از  میزان 

باالیی  درصد  می شود؟  داخلی  تولیدات  و  کاالها 
در  هستند  داخل  ساخت  برق  صنعت  تجهیزات  از 
اعالم  نیرو  وزرات  مسئولین   9۶ سال  ماه  آبان 
در  استفاده  مورد  تجهیزات  درصد   95 که  کردند 
تولید  داخلی  تولیدکنندگان  توسط  برق  صنعت 
زمینه،  این  در  ها  نظر  اظهار  آخرین  در  می شود. 
و  برنامه ریزی  معاون  بختیار  محسن  گذشته  هفته 
 9۰ از  بیش  که  کرد  اظهار  نیرو،  وزیر  اقتصادی 
تامین  و  برق  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  درصد 
کشور،  نیروگاه های  مدیریت  و  تجهیزات  ساخت  و 

می باشد.  داخل  تولید 
از  باالیی  درصد  می رسد  نظر  به  صورت  هر  در 
تولید  داخل  در  برق  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات 
مانع  نیرو،  وزارت  اقتصادی  مشکالت  شود.  می 
باالی  توان  وجود  با  داخلی  تجهیزات  از  حمایت 
این  نیاز  مورد  تجهیزات  تولید  در  برق  صنعت 
شده  باعث  نیرو  وزارت  مالی  مشکالت  صنعت، 
سیاست  که  )آنچنان  الزم  های  حمایت  تا  است 
این  از  دارد(  تکیه  آن  بر  مقاومتی  اقتصاد  های 

نیاید. بعمل  صنعت 
 یکی از بزرگترین مشکالت وزارت نیرو بدهی های 
                 ادامه در صفحه ۶
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ادامه از صفحه 5
است.  داخلی  پیمانکاران  به  وزارتخانه  این 

نیرو  وزارت  تومانی  میلیارد  هزار  چند  بدهی 
پروژه  انجام  برای  وزارتخانه  این  تا  باعث می شود 
به  داخلی  توان  از  استفاده  جای  به  خود،  های 
شود.  متمایل  خارجی  گذاران  سرمایه  سمت 
یکی از مشکالتی که در استفاده از سرمایه گذاری 
که  است  این  دارد،  وجود  برق  صنعت  در  خارجی 
این سرمایه گذران غالبا در قراردادهای خود حاضر 
تمایل  و  کنند  استفاده  ایرانی  تجهیزات  از  نیستند 
سایر شرکای  یا  تجهیزات کشور خود  از  که  دارند 
تجاری خود، برای انجام پروژه استفاده کنند. حتی 
مواردی مشاهده شده است که سرمایه گذران  در 
اند  قرار داد خود تعهد کرده  خارجی )چینی(، در 
از تجهیزات پروژه ای که که به  که بخشی زیادی 
ایرانی  تولیدکنندگان  از  الزاما  را  شده  واگذار  آنها 
چین  ساخت  قطعات  عمل  در  اما  کنند؛  تامین 
مجبور  را  داخلی  کنندگان  تولید  و  کرده  وارد  را 
کمبود  و  آشفتگی  اند.   کرده  قطعات  مونتاژ  به 
که  این می شود  به  منجر  نیرو  وزارت  مالی  منابع 
به  مشکالت  حل  برای  وزارتخانه  این  مسئولین 
واردات  تبع آن  به  و  سمت سرمایه گذاری خارجی 
جبران  ضربات  تواند  می  کار  این  و  کنند  حرکت 
وجود  با  که  صنعتی  بزند.  برق  صنعت  به  ناپذیری 
پرداخت  دلیل عدم  به  عملیاتی  و  فنی  باالی  توان 
در  است.  دیده  آسیب  اخیر  سالیان  خود  مطالبات 
شعار  تحقق  در  نیرو  وزارت  اولویت  شرایط،  این 
است؛  برق  صنعت  اقتصادی  مشکالت  رفع  سال، 
آن  حل  برای  متفاوتی  راهکارهای  که  مشکالتی 

وجود دارد.

خبرگزاری مهر/

لزوم اصالح الگوی مصرف برق در 
واحدهای فوالدی

بهره  فوالد،  صنعت  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
حال  در  که  به گونه ای  است  انرژی  پایین  وری 
فوالدی  های  واحد  برق  مصرف  متوسط  حاضر 
داخلی حدود 5۰درصد باالتر از استاندارد جهانی 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بر این باورند که 
یکی از مهمترین مشکالت صنعت فوالد بهره وری پایین 
انرژی است به گونه ای که در حال حاضر متوسط مصرف 
برق واحد های فوالدی داخلی حدود 5۰ درصد باالتر از 
استاندارد جهانی است. مهرشاد خمسه، کارشناس حوزه 
فوالد دانشگاه امیرکبیر در این زمینه یادداشتی به رشته 

تحریر درآورده که از نظرتان می گذرد:
میان  در  انرژی بر  بزرگترین صنایع  فوالد جزو  صنعت 
امروزه  آید؛  می  حساب  به  کشور  هر  در  مادر  صنایع 
فوالد،  تمام شده  قیمت  کننده  تعیین  عوامل  از  یکی 
اکثر  است؛  گاز  و  برق  ویژه  به  انرژی  مصرف  میزان 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا نیز بر سر بهینه سازی مصرف 
انرژی به جهت کاهش قیمت تمام شده و حاشیه سود 
باال با یکدیگر به رقابت می پردازند. متاسفانه کشور ایران 
با داشتن بیش از 9۰درصد کل مواد اولیه و تجهیزات 
قیمت  ارزان،  انرژی  و همچنین  فوالدسازی  نیاز  مورد 
این  در  فعال  کشورهای  به  نسبت  باالتری  شده  تمام 

حوزه دارد.
طبق آمارهای جهانی متوسط مصرف برق به ازاء 1 تن 
فوالد خام به روش کوره قوس الکتریکی در سال ۲۰1۷ 
حدود 43۰ کیلووات ساعت است؛ در حالیکه این عدد 

روابط عمومی ساتبا/

راه اندازی 1۰۰۰نیروگاه  خورشیدی 
خانگی در مناطق محروم

خورشیدی  نیروگاه  با 47۰  رضوی  خراسان  استان 
خانگی ، فارس با 285 نیروگاه و کرمان با 114 نیروگاه 

حائز رتبه های اول تا سوم می باشند.
تا کنون بالغ بر 9۷1 نیروگاه با ظرفیت تجمعی 4۸55 
کیلووات در مناطق محروم کشور احداث گردیده است.

از  و  محروم  مناطق  توسعه  راستای  در  ها  نیروگاه  این 
طریق انعقاد قرارداد تضمینی خرید برق توسط ساتبا و 
با همکاری شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور 
احداث شده و هر روز شاهد افزایش تعداد آنها هستیم. 
این گزارش می افزاید: پراکندگی این نیروگاه ها نشان 
از کشورمان شاهد  زیادی  می دهد که در بخش های 
استان  حیث  این  از  و  هستیم  ها  نیروگاه  این  احداث 
خراسان رضوی با 4۷۰ نیروگاه، فارس با ۲۸5 نیروگاه 
و و کرمان با 114 نیروگاه حائز رتبه های اول تا سوم 
می باشند. مدیران ساتبا امیدوارند با تخصیص به موقع 
و کامل بودجه های مصوب برای خرید برق تجدیدپذیر، 
افزون  روز  افزایش  و  حرکت  این  تداوم  شاهد  روز  هر 
این نیروگاه ها باشیم که نتیجه آن محرومیت زدائی و 

اشتغال زائی برای مردم عزیز کشورمان خواهد بود.

بوده  کیلووات ساعت   به طور متوسط ۶91  ایران  در 
است.  جهانی  استاندارد  از  بیشتر  حدود 5۰درصد  که 
الزم به ذکر است که این میزان اختالف فقط در بخش 
در  برق  بهینه  غیر  مصرف  معضل  و  بوده  قوس  کوره 
سایر قسمت های فوالد سازی )گندله سازی و احیاء 
مستقیم( نیز وجود دارد. این موضوع سبب اتالف منابع 
انرژی کشور، افزایش قیمت تمام شده فوالد و در نهایت 
شده  ایران  فوالد  صنعت  رقابت پذیری  سطح  کاهش 
است. نکته جالب توجه این است که اکثر فوالدسازان 
از این موضوع مطلع هستند اما تقریبا هیچکدام میلی 
برای کاهش مصرف انرژی و اعمال تغییرات در ساختار 
مهمترین  می رسد  نظر  به  ندارند.  خود  مصرف  الگوی 
دلیل آن بهره مندی صنعت فوالد از رانت انرژی ارزان 
استفاده  رانت  این  از  فوالدسازان  که  زمانی  تا  است. 
برق  مصرف  در  بهینه سازی  فکر  به  هیچگاه  می کنند 

نخواهند افتاد.
در  که  هستند  واقف  نکته  این  به  فوالدسازان  تمامی 
صورت ادامه روند فعلی و واقعی شدن قیمت انرژی دوام 
چندانی نخواهند داشت. طبق آمار، حدود  یک سوم  از 
کل برق مصرفی کشور متعلق به بخش صنعت و از این 
میزان حدود یک چهارم سهم صنعت فوالد می باشد که 
عدد بسیار قابل توجهی است. با انجام بهینه سازی در 
مصرف انرژی واحدهای فوالدسازی به میزان 1۰درصد 
قابل  کامال  دنیا  روز  های  تکنولوژی  از  استفاده  با  که 
دستیابی است، می توان حدود یک درصد از کل برق 

مصرفی کشور را کاهش داد.
 برای این منظور ضروری است برای اصالح تکنولوژی های 
سرمایه  تجهیزات،  نوسازی  همچنین  و  فوالد  تولید 
گذاری مطلوب صورت گیرد. با این اقدام کاهش مصرف 
برق محقق می شود و صاحبان صنعت فوالد نیز از محل 

کاهش هزینه انرژی منتفع خواهند شد.
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با  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  تخصصی  نشست 
تولید  از  حمایت  الزامات  و  راهکارها  بررسی  موضوع 

داخلی در این سازمان برگزار شد.
نشست  این  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب  پدرام سلطانی، 
بخش  در  کردن  کار  مدت  این  از  بعد  کرد:  اظهار 
خصوصی با مرور اتفاقات گذشته به نظر می رسد محیط 
در  که  کرده  مختل  را  امور  قدری  به  اقتصاد  بر  حاکم 
حال حاضر این محیط اصل و مسائل اقتصادی به فرع 

تبدیل شده است.
به گفته او از ابتدای امسال تا کنون هیچ یک از بنگاه داران 
و  کشور  اقتصاد  از  روشنی  چشم انداز  خصوصی  بخش 
چشم اندازی  چنین  وجود  با  نداشته اند.  آن  تحوالت 
طبیعی است که اراده ای هم برای گام برداشتن در مسیر 

بهبود بنگاه ها وجود نداشته باشد.
به دیگر  به آغاز موج جدید مهاجرت   اشاره  با  سلطانی 
کشورها بیان کرد: خروج سرمایه رو به افزایش است که 
این خروج فقط مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه 
قشر فرهیخته و متوسط را نیز در برمی گیرد. شرایط به 
وجود آمده هرگونه امید نسبت به بهبود وضعیت کشور 

را از بین می برد.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به هرم مازلو 

افراد مانند خوراک و  اولیه  توضیح داد: هرچه نیازهای 
طبقات  در  جامعه  متوسط  و  تأمین شده  بیشتر  امنیت 
باالتر این هرم باشد، عزت ملی نیز در تناظر با آن بیشتر 
به  نمی دانند  کارگران  که حتی  جامعه ای  در  اما  است. 
موقع حقوق می گیرند یا نه و بنگاه دار نمی داند از عهده 
فروش برمی آید یا نه، افراد به طبقات پایین هرم مازلو 
تنزل می کنند و در نتیجه حس وطن دوستی فراموش 
کاالی  از  تحقق حمایت  اینکه  به  اعتقاد  با  او  می شود. 
ایرانی نیاز به دو ابزار دارد، تصریح کرد: اولین آن ابزار 
است؛  حاکمیت  و  دولت  اختیار  در  که  است  سیاستی 
ابزار فرهنگی شامل آموزش در مدرسه و  ابزار،  دومین 
فرهنگ سازی می شود. نمی توان از کاالی ایرانی حمایت 

کرد، اما حمایتی از هویت ایرانی نداشت.
نماینده بخش خصوصی در این نشست ادامه داد: وقتی 
فرد ایرانی باشخصیت و هویت خود بیگانه می شود، نباید 
ایرانی حمایت کند. وقتی  از کاالی  انتظار داشت  او  از 
به  روز  دیگر  کشورهای  به  مهاجرت  متقاضیان  تعداد 

اتاق بازرگانی ایران/
پدرام سلطانی در نشست کارشناسی در سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی مطرح کرد

کیفیت کاالی ایرانی باالتر از 
کیفیت خدمات دولتی است

از خدمات  اگر  معتقد است  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
ایرانی  کاالی  تراز  کنار  را  آن  و  گرفته  تراز  دولتی 
قرار دهند، کاالی خصوصی به قطع موفق تر از کاالی 

عمومی )خدمات دولتی( عمل کرده است.

روز افزایش می یابد آیا می توان از چنین کسانی انتظار 
داشت که از کاالی ایرانی حمایت کنند؟

سلطانی درباره ابزار اول توضیح داد: ابزار سیاستی دولت 
و  رشد  باعث  نتوانسته  ارزان  ارز  و  وام  تخصیص  مانند 
توسعه اقتصاد شود. دولت هرچه در توانش بوده انجام 
در  ایرانی  کاالی  از  برای حمایت  بیشتری  ابزار  و  داده 
دست ندارد. او با بیان اینکه بخش خصوصی کشور نیز 
جزئی از این کل است، افزود: چقدر می توانیم خودمان 
را از لحاظ کیفیت خدمات دولتی و کیفیت تولید کاالی 
از کیفیت  تراز جهانی مقایسه کنیم؟ چقدر  با  عمومی 
قوانین  راضی هستیم درحالی که  ایران  در  قانون  تولید 
از همان ابتدای امر دائماً در حال اصالح شدن هستند؟

او معتقد است اگر از خدمات دولتی تراز گرفته و آن را 
به  قرار دهند، کاالی خصوصی  ایرانی  تراز کاالی  کنار 
عمل  دولتی(  )خدمات  عمومی  کاالی  از  موفق تر  قطع 

کرده است.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم صادرات کاالی 

امکان  متأسفانه  کرد:  اظهار  کشورها  دیگر  به  ایرانی 
و  نداشته  وجود  نیز  مطلوب  به صورت  کاالها  صادرات 
شده  تبدیل  دنیا  بزرگ  اقتصاد  منزوی ترین  به  ایران 
است، یعنی بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی 
که  ندارد  معناداری  موافقت نامه  هیچ  که حتی  تجارت 
با  تعرفه ای  غیر  و  تعرفه ای  تسهیالت  موجب  بتواند 

کشورهای دیگر شود.
سلطانی با بیان اینکه 5۰ الی ۷۰ درصد بازار صادراتی 
هر کشور را کشورهای همسایه تشکیل می دهد، اظهار 
از کشورهای همسایه می تواند  با کدام یک  ایران  کرد: 
تجارت ثابت داشته باشد؟ با عراق که دائماً تعرفه ها را 
ابزار  حتی  افغانستان؟  مانند  کشوری  یا  می دهد  تغییر 
سیاستی و امنیتی در عراق کمک نکرده که بتوانیم بازار 
پایداری در آنجا داشته باشیم. این امر لطمه زیادی به 
در  لذا  است.  کرده  وارد  ما  غذایی  و  کشاورزی  بخش 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  امکان  نیز  جهانی  بازارهای 
تبلیغات  گذشته  سال های  در  کرد:  اظهار  او  نداریم. 
منفی زیادی بر روی برند ایرانی در دنیا انجام شده که 
هیچ  حتی  کند،  اصالح  را  آن  نتوانسته  ما  دیپلماسی 
کمپین بین المللی برای بهبود جایگاه نام ایران و کاالی 

ایرانی راه اندازی نشده است.
کاالی  کرد:  بیان  قاچاق  کاالی  افزایش  علت  درباره  او 
تمام می شود و کارگری که  ارزان تر  برای مردم  قاچاق 
حقوق آن کفاف زندگی اش را نمی دهد، ترجیح می دهد 

کاالی ارزان تر تهیه کند.
سلطانی با اشاره به اختالف سلیقه فرهنگی موجود در 
جامعه مطرح کرد: این اختالف سلیقه باعث شده مردم 
به جان هم بیفتند و خشونت روز به روز بیشتر شود، 
نمی توان از چنین افرادی انتظار داشت که حامی کاالی 
ایرانی باشند. عمده مشکالت ما فرهنگی و بنیادی است. 
انتظار  نمی توان  نشوند،  اصالح  ساختارها  که  زمانی  تا 

حمایت مؤثر از کاالی ایرانی را داشت.
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تسنیم/

کاهش قیمت هر اونس طال

قیمت هر اونس طال با ۰.1 درصد کاهش به 132۹ 
دالر  ارزش  که  حالی  در  رسید.  سنت   4 و  دالر 
و  رسیده  گذشته  ماه  از 3  بیش  رقم  باالترین  به 
نگرانی ها از تحرکات هسته ای کره شمالی و جنگ 
تجاری آمریکا و چین کاهش یافته است، قیمت طال 
امروز کاهش داشت، اما به دلیل افت شاخص ها در 
بازارهای بورس این کاهش چندان قابل توجه نبود.

با  امروز  اونس طال  این گزارش، قیمت هر  بر اساس 
و 4 سنت رسید.  به 13۲9 دالر  ۰.1 درصد کاهش 
افزایش  درصد  نیم  شنبه  سه  روز  زرد  فلز  قیمت 
گذشته  جلسه   3 متوالی  کاهشی  روند  به  و  داشت 

خود پایان داد.
قیمت هر اونس طالی آمریکا نیز امروز با ۰.۲ درصد 

کاهش به 133۰ دالر و ۶۰ سنت رسید.
باره  این  در  اوآندا  موسسه  تحلیلگر  اینز،  استفن 
ریسک  از  خیالشان  فعال  تجار  که  حالی  »در  گفت: 
های ژئوپلتیک و تجاری راحت شده، نوسانات ارزش 
دالر و شاخص های بورس عامل اصلی نوسان قیمت 

طال در کوتاه مدت است.«
شاخص دالر امریکا در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی، 
به 9۰.۸1۶ رسید. دیروز  افزایش  با ۰.1 درصد  امروز 
این شاخص به 91.۰۷۶ رسیده بود که باالترین رقم از 

1۲ ژانویه تاکنون بود.
شاندونگ  طالی  گروه  ارشد  تحلیلگر  مینگ،  جی 
فکر  »من  کره  دو  رهبران  نشست  آستانه  در  گفت، 
روز  چند  طی  در  طال  قیمت  کاهشی  روند  می کنم 

آینده همچنان ادامه خواهد داشت.«
روز  است  قرار  شمالی  کره  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
کره  جمهوری  رئیس  این،  جائه  مون  با  جمعه 

کند.  دیدار  جنوبی 
اوایل  یا  می  ماه  اواخر  در  است  قرار  همچنین  وی 
ژوئن با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دیدار 
به  احتماال  آمریکا  ترامپ دیروز گفت،  باشد.  داشته 
و  یافت  خواهد  دست  چین  با  تجاری  توافق  یک 
آینده  روز  چند  طی  در  کشور  دو  مقامات  اینکه 

مذاکراتی را با هم انجام خواهند داد.
شد،  طل  قیمت  بیشتر  افت  از  مانع  که  عاملی  اما 
رفتن  باال  دلیل  به  بورس  شاخص های  کاهش 
هشدار  و  آمریکا  دولت  قرضه  اوراق  بازدهی  میزان 
افزایش  مورد  در  آمریکایی  بزرگ  شرکت های 

بود. هزینه ها 

مهر/
سیاست هاي مکمل ارزي

بخش خصوصي براي تامین ارز 
مورد نیاز خود چه اقداماتي را 

باید انجام دهد؟

 2۰۰ و  هزار   4 ارز  است.  بسته  سفارش  ثبت 
توانسته اند  که  آنها  نمي آید.  گیر  توماني 
از  تومان   ۶۰۰ و  هزار   4 قیمت  با  بگیرند 
و  هزار   4 ارز  قیمت  کرده اند.  دریافت  بانک 
پرداخت  هنگام  بانک ها  اما  است  تومان   2۰۰
مي شود  سبب  که  مي دهند  انجام  محاسباتي 
به  و...  مالیات  و  کارمزد  محاسبه  با  قیمت  این 

حدود 4 هزار و ۶۰۰ تومان برسد.

اینها  ندارد.  وجود  کافي  اندازه  به  هم  همین  البته 
بخشي از اظهارات فعاالن بخش خصوصي است که 
 ۲۰۰ و  هزار   4 ارز  است.  بسته  سفارش  با...ثبت 
بگیرند  توانسته اند  که  آنها  نمي آید.  گیر  توماني 
دریافت  بانک  از  تومان   ۶۰۰ و  هزار   4 قیمت  با 
اما  است  تومان   ۲۰۰ و  4 هزار  ارز  قیمت  کرده اند. 

مي دهند  انجام  محاسباتي  پرداخت  هنگام  بانک ها 
و  کارمزد  محاسبه  با  قیمت  این  مي شود  سبب  که 
برسد.  تومان   ۶۰۰ و  هزار   4 حدود  به  و...  مالیات 

اندازه کافي وجود ندارد. البته همین هم به 
خصوصي  بخش  فعاالن  اظهارات  از  بخشي  اینها 
مطرح  ارزي،  التهابات  خوابیدن  با  که  است 
مشکالت شان  تا  هستند  آن  خواستار  و  مي کنند 
تصمیم  اگرچه  دولت  مي رسد  نظر  به  شود.  برطرف 
گرفته  ارز  قیمت  یکسان سازي  خصوص  در  بزرگي 
گرفته،  صورت  سیاستگذاري  نوع  به  توجه  با  اما 
است  به همین خاطر  ندیده  کامل  را  ارز  جغرافیاي 
راحتي  به  نمي توانند  ارز  مصرف کنندگان  برخي  که 

نیاز خود را برطرف کنند.
تا  دارد  درخواست  خصوصي  بخش  که  اینجاست 
بازار  خود  ارزي  سیاست  به  دادن  انعطاف  با  دولت 

به  سیاه  بازار  که  کند  مدیریت  گونه اي  به  را  ارز 
سرگردان  ارز  واقعي  مصرف کنندگان  و  نیاید  وجود 
اوال  که  است  آن  خواستار  خصوصي  بخش  نباشند. 
در  و  برگردد  خودش  به  صادرات  از  حاصل  ارز 
یک  اگر  مثال  عنوان  به  نشود.  هزینه  دیگر  جایي 
شرکت فوالدي اقدام به صادرات مي کند ارز حاصل 
و  باالدستي  صنایع  نیازهاي  رفع  جهت  در  آن  از 
بتواند  این طریق  از  تا  پایین دستي آن مصرف شود 

مزیت هاي صادراتي خود را حفظ کند.
پتروشیمي،  فوالد،  صادرات  از  حاصل  ارز  اینکه 
صادرکنندگان  نیاز  رفع  از  قبل  و...  زعفران  پسته، 
اختصاص  دانشجویان  یا  مسافران  به  محصوالت  این 
بهتر  دولت  و  نمي رسد  نظر  به  منطقي  چندان  یابد 
به  افراد  از  دسته  این  ارزي  نیازهاي  رفع  براي  است. 
منابع نفتي خود رجوع کرده و اولویت هزینه کرد ارز 
دهد.  اختصاص  ارزآور  بنگاه هاي  خود  به  را  صادراتي 
عضو  و  اقتصاددان  بخشي،  لطفعلي  رابطه  همین  در 
انجمن اقتصاددانان به »اعتماد« مي گوید: اقتصاد ایران 
است  زیادي  مشکالت  و  مسائل  داراي  خود  ذات  در 
چنین  در  است.  مشهود  آن  در  اصالحات  به  نیاز  که 
اقتصادي هرگاه یکي از بخش ها دچار نوسان شود، اثر 
خود را به سرعت در سایر بخش ها نشان خواهد داد به 
بازار ارز ملتهب مي شود  همین خاطر است که وقتي 
طیف وسیعي از بخش هاي اقتصادي کشور را متاثر از 
خود کرده و باعث ایجاد نااطمیناني در فضاي اقتصاد 
کالن مي شود. این اقتصاددان مي افزاید: انتظار بر آن 
است که اوال ارز حاصل از صادرات در جهت واردات 
به  و  شود  مصرف  صادرکنندگان  نیاز  مورد  کاالهاي 
موازات ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني، بازاري به وجود بیاید 
که بر اساس نظام عرضه و تقاضا نیازمندان ارز بتوانند 

ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
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۹اخبار اقتصادی

 بررسی مابه التفاوت نرخ ارز و تأثیر بر تولید در 
دستورکار کمیسیون حمایت از تولید قرار گرفت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 

یافتن  برای  رئیس جمهور  به  کمیسیون  این  نامه  از 
بر  ارز  نرخ  تسهیل  تأثیر  کاهش  جهت  راهکارهایی 
تولید خبر داد. حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به 
تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز در بازار، 
قیمت  کردن  تک نرخی  برای  دولت  تصمیم  گفت: 
ارز در جهت جلوگیری از قاچاق کاال و یا حتی ارز، 
تصمیم مناسب و به جایی بود، اما به تولید ضربه وارد 
کرد. وی، تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز را 
بلکه  ندانست،  متولی  از  حمایت  جهت  در  تنها  نه 
تولید،  از  حمایت  برای  تصمیم  این  که  کرد  عنوان 

کارشناسی شده نبوده است.
اینکه  بر  تأکید  با  نماینده مردم اصفهان در مجلس 
مجلس،  مصوبه  طبق  امسال  بودجه  در  ارز  نرخ 
3۸5۰ تومان تعیین شده است، اظهار داشت: برخی 
تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه شان، با نرخ ارز 
امروز  اما  کرده اند،  اعتبار  گشایش  تومانی   3۸5۰
طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، به یک باره با نرخ 
مسئله  همین  که  مواجه شده اند  تومانی  ارز ۲4۰۰ 
خواهد  تولیدات  و  کاالها  قیمت  بر  منفی  تأثیرات 
تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس  داشت. 
ملی مجلس اضافه کرد: در نامه ای به حجت االسالم 
کردن  تک نرخی  درباره  رئیس جمهور  روحانی، 
نوشته ایم  نامه  گرفته اند،  که  اخیری  تصمیم  و   ارز 
بر  ارز  نرخ  تسهیل  تأثیر  که  شود  پیدا  راهکاری  تا 
تولید کاهش یابد. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
نرخ  مابه التفاوت  بررسی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
مداوم  جلسات  دستورکار  در  تولید،  بر  تأثیر  و  ارز 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد و تا 

حصول نتیجه، آن را پیگیری می کنیم.

خانه ملت/
فوالدگر خبرداد:

نامه نمایندگان مجلس به 
رئیس جمهور درباره نرخ ارز

اختصاصی ایرنا/

بانک های خصوصی برای خرید 
کاالی ایرانی تسهیالت می دهند

های  موسسه  و  خصوصی  ها  بانک  کانون  دبیر 
های  کارت  صدور  امسال  کرد:  اعالم  اعتباری 
اعتباری برای خرید کاالی ایرانی در اولویت بانک 

های خصوصی قرار دارد.
و  گفت  در  چهارشنبه  روز  جمشیدی«  »محمدرضا 
نخستین  نتایج  درباره  ایرنا  اقتصادی  با خبرنگار  گو 
جلسه کانون بانک های خصوصی در سال 9۷ گفت: 
در این جلسه موضوع شعار سال و چگونگی حمایت 
شد  مقرر  و  مطرح  ایرانی  کاالی  خرید  از  ها  بانک 
از طریق اعطالی تسهیالت خرید کاال، تولید ایرانی 
در  ایرانی  کاالی  خرید  که  شکلی  به  شود  حمایت 

اولویت قرار گیرد.
وی افزود: گام دیگر بانک ها، حمایت از تولیدکنندگان 
خواهد بود؛ برای این کار کارگروهی در کانون بانک 
های خصوصی و موسسه های اعتباری تشکیل می 
شود تا از طریق پرداخت تسهیالت به کمک تولید 
بیایند. جمشیدی ادامه داد: قرار است تولیدکنندگانی 
که کاالهای خود را مطابق استاندارد تولید و خدمات 

پس از فروش به مشتریان عرضه و یا کاالهای خود را 
صادر می کنند، در اولویت دریافت تسهیالت قرار گیرند.

بانک مرکزی برای تفاوت ایجاد شده در نرخ ارز 
فاینانس ها چاره جویی کند

های  موسسه  و  خصوصی  های  بانک  کانون  دبیر 
را  ارز  نرخ  سازی  یکسان  سیاست  بررسی  اعتباری، 
از  یکی  و گفت:  بیان کرد  این جلسه  دیگر  موضوع 
بانک ها  مشکالتی که در این حوزه می تواند برای 
ایجاد شود، سررسید شدن وام های ارزی، فاینانس 
در  که  است  مشتریان  اعتباری  های  گشایش  و  ها 
گذشته با نرخ ارز 3۷۰۰ تومانی انجام شده و اکنون 
در سررسید آن باید با نرخ 4۲۰۰ تومان بازپرداخت 
شود. جمشیدی گفت: ممکن است واردکننده بگوید 
که کاالی خود را پیش از این وارد کرده و در بازار 
فروخته است و دیگر امکان افزایش قیمت آن را ندارد 
و از این رو باید بانک مرکزی و دولت در این زمینه 
چاره جویی کنند تا اختالف حساب ارزی سال های 

9۰ و 91 تکرار نشود.
بانک مرکزی  ارزی  یادآور شد: اختالف حساب  وی 
و بانک ها در سال 9۰ و 91 همچنان به قوت خود 
که  حالی  در  است؛  نشده  رفع  هنوز  و  بوده  پابرجا 
در آن زمان شبانه از حساب بانک ها برداشت شد؛ 
برخی سیستم بانکی را متهم می کنند که در زمان 

بحران ارزی سودهای کالن به دست آورده اند.
جریان  در  دولت  که  شد  آن  خواستار  جمشیدی 
روزها  این  که  ارز  نرخ  سازی  یکسان  ابعاد  بررسی 
به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی و ستاد 
اقتصادی دولت است، این موارد را نیز مورد رسیدگی 
از  کنندگان  استفاده  واردکنندگان،  تا  دهد  قرار 

تسهیالت ارزی و بانک ها متضرر نشوند.
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1۰یادداشت مدیریتی

چگونه به باالترین پتانسیل خود دست یابید؟

چگونه به باالترین پتانسیل خود دست یابید؟
از آنجایی که الن به ارتباطاتش افتخار می کند و آن را 
ایجاد می کند می بیند،  که  ارزشی  از  یک جنبه حیاتی 
در  رئیسش  ساالنه اش،  عملکرد  بازبینی  طی  که  زمانی 
ارزیابی او اشاره کرد که »او باید در سازمان بهتر شناخته 
شود، حضور بیشتری داشته باشد و فعالیت بیشتری نشان 
او می گوید. »نمی توانستم  دهد« گیج و حیرت زده شد. 
باور کنم. همیشه تصور می کردم که در این مورد بهترین 
هستم و حاال او به من می گوید که من کم کاری کرده ام! 
او حتی این نکته را در مرکز انتقادات خود بیان می کند.« 
ناشناخته بودن تالش ها و مهارت های الن، موجب شد تا 
او احساس کند نادیده گرفته شده و ارزش اندکی دارد؛ 

رئیس  یک  برای  بیهوده  نقشی  در  می کرد  احساس  او 
قدرنشناس کار می کند. او می گوید: »واقعا ناراحت شدم. 

چگونه او نمی توانست همکاری های من را ببیند؟«
الن چند ماه بعد از این بازبینی و زمانی که به صحبت های 
یک مربی شغلی گوش می داد که از ضرورت جلب توجه 
به سوی ارزشی که ایجاد می کنید سخن می گفت، دریافت 
که چه اتفاقی افتاده است؛ »فهمیدم که یک دلیل بسیار 
ساده وجود داشت که چرا رئیسم نقش من به عنوان یک 
رابط را نادیده می گرفت، من هرگز به او آنچه که انجام 
می دادم را نمی گفتم. انتظار من این بود که او این مسائل 
را به طریقی بفهمد. اما او ایمیل من را چک نمی کرد، او 
در دفتر کار من نمی ایستاد تا آمدورفت ها را مشاهده کند؛ 
بنابراین هیچ راهی برای شناخت در مورد تعداد افرادی که 

با آنها در تماس بودم نداشت.«
 )self-limiting( هر فردی رفتارهای خودمحدودکننده
دارد؛ این امر حقیقتا بخشی از رفتار هر انسانی است. اما 
شش دهه تجربه حرفه ای در آموزش و کار کردن با زنان 
در همه بخش ها به ما آموخت که حتی زنان در باالترین 
به  رفتارهای خودتخریبی خاص  با  است  ممکن  سطوح 
آن  از  متفاوت  که  رفتارهایی  برسانند،  آسیب  خودشان 
چیزی است که بسیاری از اوقات مردان را تضعیف می کند. 
البته، همه زنان شبیه هم نیستند، همه مردان هم شبیه 
هم نیستند. جنسیت تنها عاملی است که تعیین می کند 
چگونه هر کدام از ما به بازخورد، مشاهدات، پیشنهادها یا 
حتی انتقادات واکنش نشان می دهیم. با این حال، وقتی 
زنان به دنبال پیشرفتی در شغل شان هستند که تجربه 
کاری آنها را شکل می دهد، اغلب با موانع خارجی مختلفی 

روبه رو هستند.
پدیده مشهور »speaking while female« را در نظر 
بگیرید. تعدادی از مطالعات، حقیقتی زنانه را تایید می کنند 
که در آن مردان اغلب در گوش دادن به صحبت های زنان 
با مشکل مواجه هستند. چون تجربیات، رفتار را شکل 
می دهد، نادیده گرفته شدن مکرر صدای شما ممکن است 
بر نحوه واکنش شما، حتی زمانی که افراد به کلمات تان 
توجه می کنند نیز تاثیر بگذارد و واکنش های شما در طول 
که  است  این  عادت می شود.خبر خوب  به  تبدیل  زمان 
رفتارهایتان در کنترل شما قرار دارند؛ درحالیکه نیروهای 
خارجی مانند سوگیری ناآگاهانه ممکن است تحت کنترل 
شما نباشد. به عنوان مثال تحقیقات نشان داده است که 
زنان احتماال زمان ترفیع بیشتر بر مبنای مشارکت هایشان 
زیاد  احتمال  به  مردان  که  درحالی  می شوند،  ارزیابی 
می گیرند؛  قرار  ارزیابی  مورد  پتانسیل شان  مبنای  بر 
این شوند که  به  نامناسب که می تواند منجر  معیارهای 

افراد با شایستگی کمتر، صاحب شغل شوند.
شانس  جدی  به طور  تا  دهید  انجام  می توانید  آنچه 

موفقیت خود را باال ببرید، ریشه کن کردن عادت، رفتار 
یا نگرش غیرمفیدی است که طی دوران زندگی کاری 
اول  بگیرید که شغل  نظر  را در  الن  اخذ کرده اید.  خود 
اداره می شد که  او در استارت آپی بود که توسط فردی 
تمایل چندانی به کار گروهی نداشت. الن در این شرکت، 
می توانست با حرف زدن در مورد کارهایی که انجام می داد 
منفعت به دست آورد. البته او اکنون برای یک شرکت بزرگ 
کار می کند که هر بخش باید برای گزارش فعالیت هایش 
به رئیس مراجعه کند.اما رفتار »خودمحدودکننده« آلن 
و هدر ندادن زمان رئیس با صحبت کردن با او در مورد 
دستاوردهایش، در نهایت به ضرر او تمام شد. این طور نشد 
که الن به رئیسش جزئیاتی در مورد نحوه ارتباط با افراد 
در شرکت بدهد؛ چراکه او دچار عادت صحبت نکردن در 

مورد خودش بود.
فایده ای  شما  برای  دیگر  که  رفتاری  از  رها شدن  برای 
ندارد، باید ابتدا آن را به عنوان یک عادت تشخیص دهید. 
می توانید  آنگاه  کنید؛  خودآگاه  ضمیر  وارد  را  آن  باید 
واکنش های جدید را امتحان کنید و ببینید آیا آنها برای 
شما نتایج دشواری به همراه دارند یا خیر. این کار می تواند 
می تواند  کار  این  آید.  به نظر  خطرناک  حتی  و  سخت 
موجب شود که شما احساس آسیب پذیری، حماقت و در 
خطر بودن کنید. اما شاهد بوده ایم که این کار بسیار مفید 
واقع شده است. زمانی که این کار انجام می شود، انرژی و 
اعتماد ایجاد می کند و این انرژی ادامه دادن به تالش را 

آسان تر می سازد.

ناتوانی از دور شدن از یک موقعیت دشوار
گرفتار شدن در موقعیت های سخت، معموال خودش را 
می کنید  احساس  می کند:  آشکار  متفاوتی  روش های  از 
که چیزی شما را از حرکت رو به جلو یا هدایت زندگی 
بازمی دارد. در از بین بردن شرایطی که قصد تضعیف شما 

Sally Helgesen, Marshall Goldsmith :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

HBR :منبع
الن یک مهندس نرم افزار است که در یک شرکت 
به  متعهد  و  می کند  کار  سیلیکون ولی  در  موفق 
توسعه زنان شده است. او یک مهندس بااستعداد 
بسیاری  به  نسبت  همچنین  اما  می رود؛  به شمار 
همدالنه تر  دوستانه تر،  رفتاری  همکارانش  از 
است  توانسته  نتیجه،  در  دارد،  اجتماعی تر  و 
سال  سه  طی  را  فوق العاده ای  وسیع  ارتباطات 
را  خودش  او  کند.  ایجاد  شرکت  این  در  حضور 
یعنی  می کند؛  توصیف  مرجع«  »فرد  عنوان  به 
همکاران  روابط.  شکل گیری  برای  اتکا  نقطه  یک 
برای  خود  درخواست های  و  سواالت  با  مکررا  او 

کمک، به او ایمیل می زنند.
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که  می کنید  احساس  می کنید.  ناتوانی  احساس  دارد  را 
گویی همکاری های شما درک نمی شود یا مورد قدردانی 
قرار نمی گیرد. احساس می کنید که افراد دور و بر شما 

هیچ ایده ای از توانایی های شما ندارند.
بیایند؛  نظر  به  تصادفی  می توانند  گرفتاری ها  نوع  این 
نتیجه موقعیتی که در آن قرار گرفته اید یا اشتباه فردی 
تا  این احساس  که قدرت مافوق شماست. ممکن است 
به  شما  واکنش های  نهایت،  در  اما  باشد.  درست  حدی 
شما  رفتارهای  و  می کند  کمک  شرایط تان  شکل گیری 
این  داد.  خواهد  را شکل  شما  به  دیگران  واکنش  نحوه 
دلیلی است که چرا توانایی در شناسایی این رفتارها بسیار 
مهم است.وقتی شما به رفتارهای خاصی عادت می کنید، 
ممکن است این طور تصور کنید که این عادات در شما 
نهادینه شده اند. بنابراین اگر شما از فرصتی عقب افتاده 
باشید، به این دلیل که صحبت در مقابل یک جمع عظیم 
را دوست ندارید، ممکن است این طور توجیه کنید که 
همیشه و حتی در مدرسه )زمانی که جزو آخرین افرادی 
بوده اید که دست تان را بلند می کنید( به این شیوه رفتار 
کرده اید.اما می توانید عادات جدید را به جای عادات قدیمی 

جایگزین کنید. نکته ای که در 
این  دارد  وجود  عادات  مورد 
است که حتی وقتی شرایطی 
آنها شده  به شروع  منجر  که 
آنها  می رود،  بین  از  است 
این  دارند.  وجود  هم چنان 
صرف  چرا  که  است  دلیلی 
علت  فهمیدن  برای  زمان 
معموال  عادات،  این  داشتن 
نیست.  نگرش  مثمرثمرترین 
علت اینکه شما آن عادات را 
دارید این است که در گذشته 
مکررا آنها را انجام داده اید. به عبارت دیگر، عاداتتان، خود 
در  واقعا  می کنید،  عادت  به چیزی  وقتی  نیستند.  شما 
مورد »این موقعیت«، »این لحظه«، »این چالش« و حتی 
واکنش خاصی که شرایط تان نیاز دارد فکر نمی کنید. شما 
تنها طبق  روشی فعالیت می کنید که در طول زمان برای 
شما راحت تر شده است و مغز شما به این شیوه انرژی 

ذخیره می کند.

هنر تعریف از خود
زمانی که از افراد شاغل زن پرسیده شد تا در مورد چرایی 
توضیح  دستاوردهایشان  بیان  برای  بودن شان  بی میل 
دهند، پاسخ ها متفاوت بود. اما بین متداول ترین پاسخ ها، 
موارد زیر به چشم می خورد: »اگر من باید مانند آن افراد 
الف زن در سازمان عمل کنم تا توجهات را جلب کنم، 
ترجیح می دهم نادیده گرفته شوم. من هیچ نیازی به رفتار 
از  تقلید  تصور  که  آنجا  از  ندارم.«  نادان  افراد  آن  مانند 
بیزارکننده است، ممکن  رفتار تحمل ناپذیر یک همکار، 
یافتن روش هایی برای شناساندن  است یک زن به جای 

همکاری های خود، از جلب توجه خودداری کند.

با این نگرش وجود دارد؛ اول اینکه، در نظر  دو مشکل 
گرفتن فرد نادان در سازمان، به عنوان مثالی از هر چیزی 
که نیستید یا نمی خواهید باشید، نشان دهنده یک طرز 
تفکر به اصطالح »سیاه یا سفید« است. در هر دو رویکرد 
شما بدترین جنبه های یک رفتار مفروض را مثال می زنید 
یا از یک روش کامال متفاوت رفتار می کنید. تفکر »سیاه 
یا سفید« هیچ احتمال و امکانی برای یک حد وسط در 
نظر نمی گیرد؛ به عنوان مثال این تفکر هیچ روش درستی 
برای جلب توجه به کارتان، بدون اینکه فردی منفور یا 
خودخواه نشان داده شوید نمی بیند و این نوع تفکر امتناع 
شما از چنین رفتاری را توجیه می کند. ثانیا، تقابل امتناع 
شما برای بیان کار خوبتان در شرکت با یک مثال کامال 
نظر  از  که  کند  الهام  طور  این  شما  به  می تواند  متضاد 
اخالقی باالتر از هر فردی هستید که برای این اخذ اعتبار 
در سازمان احساس راحتی می کند. این کار مفید نخواهد 
بود؛ چرا که در نهایت دلیلی برای باقی ماندن در نقطه 
خودتان  از  اینکه  به جای  می دهد.  ارائه  شما  به  آسایش 
بپرسید چرا در جلب توجه به سوی موفقیت هایتان مشکل 
دارید و سپس یک روش مناسب برای انجام این کار بیابید، 
تصور می کنید که یک انسان فوق العاده هستید و نیازی به 
ستایش ندارید و از این بابت به خودتان تبریک می گویید 
و وقتی از ترفیعات بعدی جا ماندید، تالش می کنید تا به 

خودتان تسلی بدهید.
بی میلی در بیان دستاوردها بین زنان در هر بخشی و در 
هر سطحی معمول است. اما زمانی که سعی در رفتن به 
یافتن شغل جدید می کنید، هزینه های  یا  بعدی  سطح 
آن بسیار زیاد خواهد بود. صحبت در مورد همکاری ها و 
شرح تفصیلی اینکه چرا شما واجد شرایط الزم هستید، 
از شما فردی خودپسند یا منفعت طلب نمی سازد. این کار 
این عالمت را ارسال می کند که شما آماده ترقی هستید. 
با این حال، تحقیقات شرکت ها تایید می کنند که وقتی 

صحبت از بیان شایستگی ها به میان می آید، زنان نسبت 
به مردان در درخواست شغل ادعای کمتری دارند.

یابید،  دست  پتانسیل تان  باالترین  به  می خواهید  اگر 
مشهود ساختن دستاوردهای خود به خصوص برای آنهایی 
که در سطوح ارشد هستند، درست به اندازه وظایف واقعی 
حائز  و  مهم  است،  شده  بیان  شما  شغلی  شرح  در  که 
اهمیت است. اگر راهی برای صحبت در مورد ارزش کاری 
که انجام می دهید پیدا نکنید، این پیام را می فرستید که 
ارزش زیادی برای آن قائل نیستید و اگر شما برای آن 
ارزش قائل نباشید، چرا باید فرد دیگری برایش اهمیت 
داشته باشد؟ همچنین این طور القا می کنید که ممکن 
است در مورد موفقیت رفتاری دوگانه داشته باشید و اگر 
فردی دمدمی هستید، چرا باید کسی آبروی خودش را 
برای حمایت از شما به خطر بیندازد؟ اگر فکر می کنید 
باید بدانید که  ارتقا دهید،  که چگونه می توانید خود را 
مورد  در  وقتی  هستید.  خودتان  اولیه  محصول  شما 
دستاوردهای خود صحبت می کنید، یعنی در حال فروش 
را  است  فروش  برای  آنچه  مردم  محصول خود هستید. 
می خرند؛ چون آنها شما را دوست و به شما اعتماد دارند 
است  ممکن  می دهید  ارائه  آنچه  که  دارند  باور  چون  و 
ارزشی برای آنها داشته باشد. چرا آنها به این مساله باور 
دارند؟ چون کارتان را به طور واضح انجام می دهید. باور به 

محصول، راز هر فروشنده فوق العاده ای است.
شماست،  برای  جدید  رفتار  یک  دستاوردها  بیان  اگر 
بهتر است کمک خواستن از یک همکار را امتحان کنید. 
به عنوان مثال، ممکن است به سادگی از یکی از همتایان 
خود که در یک فعالیت اقتصادی موفق با شما کار کرده 
است، بخواهید که دفعه بعدی که در یک جلسه حضور 
دارید در حمایت از شما صحبت کند. ممکن است این کار 
یک اقدام جسورانه از سوی خودتان نباشد، اما یک گام 

مفید خواهد بود.
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