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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

کنفرانس  یازدهمین  سخنرانی های  و  مقاالت  بخش  گشایش   آیین 
 )2017 IPAPS( بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
مقاماتی  حضور  با  جاری  سال  دی   ماه  هشتم  بیست و  سه شنبه  صبح 
از وزارت نیرو و جمعی از دیگر مدیران ارشد این وزارتخانه و شرکت 
توانیر، در کنار مدیرانی از شرکت های توزیع، برق منطقه ای و اساتید 
برجسته دانشگاهی در مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره( دانشگاه علم و 

صنعت ایران آغاز به کار کرد. 

 در مراسم افتتاحیه این کنفرانس سیدحسین سیدین قائم مقام رییس و معاون 
اداری و پشتیبانی دانشگاه علم و صنعت ایران سپس با معرفی اجمالی دانشگاه، 
به موفقیت های اخیر و موقعیت ممتاز در نظام های رتبه بندی جهانی اشاره کرد 
و در ادامه، تاسیس دفاتر ارتباط با صنایع مختلف در ذیل مجموعه دفتر ارتباط 
با صنعت دانشگاه را اقدامی موثر و کاربردی در جهت تقویت و توسعه مجموعه 

ارتباطات دانشگاه با بخش صنعت ارزیابی کرد. 
ادامه درصفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ 

همکاری کمیته اتوماسیون سندیکا در برگزاری  یازدهمین کنفرانس حفاظت  دنیای اقتصاد/  دکتر علی اسالمی بیدگلی
کارشناس بازار سرمایه

مدتی است که از یک اتفاق بسیار با اهمیت در حوزه سیاست 
بین الملل در ایران می گذرد. بدون شک کمتر کسی معتقد 
است که برجام یک موفقیت سیاسی بین المللی نبوده است 
به  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  پیامدهای  بی تردید  و 
ویژه در حوزه روابط بین الملل انکار ناپذیر است. بدیهی است 
که این اتفاق شایسته، پیامدهای اقتصادی مهمی را هم به 
دنبال داشته است. با مروری بر گذشته و آنچه قبل از برجام 
در حوزه اقتصادی وجود داشت و فرصت هایی که امروز وجود 
دارد، به خوبی می توان درک کرد که در صورت انجام نشدن 
این توافق، امروز مشکالت اقتصادی کشور به مراتب بیشتر بود. 
اینکه باالخره بعد از مدت ها تالش و محدودیت، قرارداد خرید 
هواپیماهای جدید منعقد می شود و اکنون نیز شاهد اجرایی 
شدن آن با پرواز اولین ایرباس هستیم، بی تردید یکی از این 
پیامدها است و در نوع خود موفقیت محسوب می شود. این 
اتفاق که در شرایط تالطم بازار ارز، بانک مرکزی توانایی این 
را دارد که از وجوه ناشی از فروش ارزی نفت، با عرضه چند 
میلیارد دالر بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، بی تردید از نتایج 
برجام و بهبود فضای تبادالت پولی بین المللی ناشی از برجام 
است. افزایش ظرفیت فروش نفت به بیش از 5/ 2 میلیون 
بشکه در روز، از دیگر دستاوردهایی است که امید به بهبود و 

چشم انداز اقتصادی را بسیار پررنگ کرده است.
ادامه درصفحه 3 /

تحلیل محیط اقتصاد کالن



 

 تحقق سند چشم انداز 1404 نیازمند 
گذار از نقد و تعارف کلیشه ای به سمت 

ارائه راهکارهاست
.......ادامه خبر

 450 هزار کنتور هوشمند تا پایان سال 
نصب می شود

.......ادامه خبر

 میزان شدت انرژی در ایران 1.4 برابر 
معیارهای جهانی است

.......ادامه خبر

 مشارکت دو وزارتخانه در انتقال برق و 
اینترنت از طریق فیبر نوری

.......ادامه خبر

 رقابت روبه جلوی ایران با شرکت های 
تعمیر نیروگاه دنیا

.......ادامه خبر

 سرنوشت نامه تشکل ها به رئیس جمهور
.......ادامه خبر

 اصالحیه دستورالعمل حسابداری 
اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابالغ شد

.......ادامه خبر

 جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک
.......ادامه خبر

 روایت بانک مرکزی از 5 شاخص 
اقتصادی

.......ادامه خبر

 رونمایی از صدپروژه ملی در روزهای 
آینده

.......ادامه خبر

 کارگاه آموزشی تامین مالی بین المللی 
شرکت های ایرانی

.......ادامه خبر

 رشد بدهی دولت نرخ سود را افزایش 
و توان اعطای تسهیالت را کاهش داده 

است
.......ادامه خبر

 صندوق بین المللی پول: ترامپ 
پیش بینی اقتصاد دنیا را مشکل کرد

.......ادامه خبر

 قوانین مازاد، فضای کسب و کار را با 
چالش مواجه می کند

.......ادامه خبر

 تاثیرات برجام در شاخص های اقتصاد 
کالن مثبت بوده است

.......ادامه خبر

 دالر 52 تومان ارزان شد
.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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بازگشت همه بسوی اوست
جناب آقای مهندس کلباسی

مدیرعامل محترم شرکت اسسکو

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

بازگشت همه بسوی اوست
جناب آقای مهندس تهرانی

مدیرعامل محترم شرکت انرژی سازان تکین

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
همکاری کمیته اتوماسیون سندیکا در 
برگزاری  یازدهمین کنفرانس حفاظت 

این  از  خوبی  های  بهره  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
همایش، عاید صنعت برق کشور و دانشگاه شود.

سیدمحمد  افتتاحیه،  مراسم  سخنران  دومین 
کنفرانس  از  دور  این  علمی  دبیر  و  دبیر  شهرتاش 
بود که به ارایه گزارشی از دبیرخانه همایش و روند 
هرچه  برگزاری  جهت  در  صورت گرفته  فعالیت های 
بهتر آن پرداخت. وی با اشاره به برگزاری ساالنه این 
همایش توضیح داد: دانشگاه علم و صنعت ایران در 
بوده  کنفرانس  این  میزبان  نیز  برگزاری  سوم  دوره 
عنوان  با  مذکور  کنفرانس  بار،  اولین  برای  امسال  و 

بین المللی برگزار می شود. 
بار  اولین  براي  کنفرانس  این  در  شهرتاش  گفته  به 
تحقیقاتي  و  علمي  تالش هاي  از  قدرداني  منظور  به 
دبیرخانه  کشور،  دانشگاه هاي  دانشجویان  و  استادان 
زمینه  در  برتر  رساله هاي  و  پایان نامه ها  از  کنفرانس 
قدرداني  قدرت  سیستم هاي  اتوماسیون  و  حفاظت 

  کرده است.
همایون حائری مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق 

 ادامه از صفحه 1 /
 ورود شرکت های بین المللی به ویژه شرکت های بزرگ 
هواپیمایی، پیمانکاران و شرکت های نفتی و عقد چندین 
حضور  آمار  بهبود  مدت،  این  در  بین المللی  قرارداد 
گردشگر خارجی، لغو برخی تحریم ها نظیر کشتیرانی و 
بسیاری دیگر، دستاوردهایی است که نمی توان از اثرات 
گذشت.  سادگی  به  آن  بین المللی  و  اقتصادی  مثبت 
اقتصاد  بر  برجام  مثبت  پیامدهای  مهم ترین  بنابراین 

کشور، به صورت اختصار به شرح زیر است:
بیمه،  بانکی،  تحریم های  نظیر  تحریم ها  برخی  لغو   .1
حمل و نقل و.../ 2. افزایش مقداری و ارزی و ریالی فروش 
نفت و بهبود وضعیت مالی دولت/ 3. ورود سرمایه گذاری 
خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم/ 4. پیشگیری از 
تشدید مشکالت مالی بین المللی/ 5. بهبود فضای کسب 
و کار/ 6. افزایش امید و انتظارات نرخ رشد اقتصادی/ 
7. افزایش ثبات سرمایه گذاری و اعتماد سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی/ 8. کاهش بهای تمام  شده تولید و هزینه 
سرمایه گذاری/ 9. کاهش نرخ تامین مالی/  10. بهبود 

تراز تجاری
با وجود بسیاری اثرات مثبت، برخی از اتفاقات باعث شده 
است که پیامد های مثبت این موفقیت، کمتر از انتظار 

باشد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می شود:
1. سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اعالم برجام، دچار 
خوش بینی بیش از اندازه شده بودند. این رویه تا حدود 
زیادی تصورات بهبود را با خطا مواجه کرد. برطرف شدن 
موانع؛ نظیر باز شدن درهای تبادالت بانکی که مدت ها 
متوقف بوده است، نیازمند زمان و مذاکرات متعدد است و 
این پیش نیاز مهم در بهبود تعامالت خارجی از آنچه انتظار 
می رفت، بسیار طوالنی تر هم شده است. بی شک، بدون 

امکان انتقال وجه از مبادی رسمی، شرایط اجرایی شدن 
قرارداد ها فراهم نمی شود. از طرف دیگر امکان تبادالت 
پولی و تامین مالی بین المللی نیازمند فراهم شدن شرایط 
دیگری نظیر حضور بیمه ها، امکان بازگشایی اعتبارات 
ایران،  در  خارجی  بانک های  حضور  ارزی،  اسنادی 
بازگشایی یا ایجاد شعب بانک های داخلی در خارج از 
ایران و بسیاری دیگر از شرایطی که برای تسهیل مبادالت 
بین المللی الزم است، از دیگر پیش زمینه هایی است که 
انجام آنها نیازمند صرف زمان است و البته نباید انکار کرد 
که بسیار بیش از انتظار طوالنی شده است.2. همزمانی 
برجام و بروز یکسری اتفاقات و تالطمات بین المللی که 
به عنوان یک ریسک سیستماتیک محسوب می شود، از 
دیگر اتفاقاتی بود که باعث شد، اثرات اقتصادی برجام 
کمرنگ تر شود. انتخابات آمریکا از این بعد که این اتفاق 
تاثیر  بین المللی  فضای  در  اقتصاد  پیش بینی های  بر 
اساسی  کاالهای  قیمت  شدید  نوسان  داشت،  خواهد 
نظیر فوالد، مس، روی و... و بسیاری دیگر از وقایع، از 
دیگر دالیلی است که باعث شد پیش بینی بهبود اقتصاد 
ناشی از برجام با خطا مواجه شود.3. تعویق و طوالنی 
شدن مسیر رسمی تبادالت بین المللی، نظیر بازگشایی 
سوئیفت دلیل دیگری است که نمی توان از نقش آن در 
تعویق بهبود، به سادگی گذشت.4. نوسانات منفی بهای 
نفت در روزهای پس از برجام، به عنوان اصلی ترین منبع 
ورودی دولت در تامین مالی و تامین بودجه، عاملی بسیار 
نیز  اقتصادی،  فضای  انتظاری  بهبود  برعدم  تاثیرگذار 
علت دیگر تعویق شرایط اقتصادی بین المللی داخلی و 
خارجی برشمرده می شود. افزایش بهای نفت و مشتقات 
نفتی، تراز ارزی کشور را در جهت مثبت تغییر می دهد 
و قدرت کشور را در چانه زنی ها و عقد قرارداد های بزرگ 

افزایش می دهد. البته بهای نفت دریک سال گذشته با 
افزایش مواجه بوده است، اما بی تردید اگر کژ رفتاری های 
برخی از همسایگان نبود، امروز در حین افزایش ظرفیت 
فروش روزانه نفت، شاید بهای نفت نیز دچار رشد شده 
بود و بنابراین اوضاع مالی دولت نیز به مراتب بهتر بود.5. 
که  کشور ها  از  دیگر  برخی  و  همسایگان  سنگ اندازی 
از شرایط خاکستری ایران بیشترین بهره را می بردند و 
از عوامل داخلی باعث شد، فضای کسب و کار  برخی 
روند  کاهش  نشود.6.  هموار  شاید  و  باید  که  آن طور 
بزرگ ترین  به عنوان  اقتصادی چین  نرخ رشد  صعودی 
به عنوان  اروپا  اقتصادی  مصرف کننده جهان، مشکالت 
ویژه در شرایط تحریم،  به  ایران  بالقوه  تجاری  شریک 
از دیگر موانع بهبود انتظاری وضعیت اقتصادی شمرده 
می شود.7. اوضاع نابسامان نظام پولی کشور و بانک های 
داخلی، عدم توازن نرخ بهره و تورم، مشکالت نقدینگی 
بدهی های قبلی ایران به برخی کشورها از دیگر مشکالت 
و موانعی است که باعث شد، به رغم توقعات، شرایط و 
محیط کسب و کار مطابق انتظارات مطلوب پیش نرود.

اکنون و با گذشت زمان، انتظارات منطقی شده است، 
قیمت نفت به یک ثبات نسبی رسیده است و فضای 
تبادالت و تعامالت بین المللی و داخلی شفاف تر شده 
 3 حدود  روزانه  فروش  با  و  روزها  این  بنابراین  است. 
میلیون بشکه نفت و میعانات و ورود منابع ارزی ناشی از 
آن می توان امیدوار بود، اوضاع مالی دولت به یک سامان 
با بهبود اوضاع مالی دولت، بدهی دولت  نسبی برسد. 
به پیمانکاران، تامین کنندگان، بانک ها و سایر ذی نفعان 
محدودیت های  می رود،  انتظار  و  می شود  پرداخت 
نقدینگی کشور کمتر شود و متعاقب آن اوضاع اقتصادی 

تا حد مطلوبی بهبود یابد.

تحلیل محیط اقتصاد کالن
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

همه  ارتقای  »ضرورت  موضوع  با  به سخنرانی  ایران 
قدرت  شبکه  پیاده سازی  در  حفاظتی  سطوح  جانبه 
هوشمند در کشور« پرداخت. در ادامه نیز سیدزمان 
توانیر،  شرکت  انتقال  هماهنگی  معاون  حسینی 
توضیحات کوتاهی درباره آخرین وضعیت صنعت برق 

کشور ارایه کرد.
دوشنبه  روز  کنفرانس  این  کارگاهی  بخش  در 
بیست وهفتم دی ماه موسی  احمدیان، بابک میرشاهی 
و ایمان رجایی اعضای هیات رییسه کمیته تخصصی 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا با برگزاری کارگاه های 
آموزشی با موضوعات Arc Protection، کاربرد 
استفاده از استانداردIEC  61850 و معرفي و مقایسه 
مهندسي  همچنین  قدیمی،  پروتکل هاي  سایر  با 

سیستم هاي اتوماسیون پست، همکاری داشتند.
کارگاهی  و  کلیدی  سخنرانی  ارائه  این،  بر  عالوه   
 Vladimir( ترزیا  والدیمیر  توسط  آموزشی 
Terzija( استاد برجسته دانشگاه منچستر و مدیر 
سخنرانی  چندین  و   ،  Elsevier نشریه  مسئول 
علمی توسط برجسته ترین اساتید دانشگاه های کشور 
این  کار  دستور  در  اتوماسیون  و  حفاظت  حوزه  در 

کنفرانس قرار گرفت.
 25 کنفرانس،  برگزاری  روز  دو  طی  است  گفتنی 
و  محققان  و  دانشگاهیان  سوی  از  تخصصی  مقاله 
متخصصان صنعت برق ارایه و هشت سخنرانی علمی 
در  کشور  دانشگاههای  اساتید  برجسته ترین  توسط 
ارایه  شد.  خواهد  ارایه  اتوماسیون  و  حفاظت  حوزه 
کمیته های  نمایندگان  توسط  فنی  گزارش  چهار 
علمی- فنی صنعت برق و برگزاری دو جلسه بحث و 
تبادل نظر تخصصی در زمینه چالش های اتوماسیون، 
توسط مدیران و خبرگان صنعت اتوماسیون سیستم 
قدرت از برنامه های این کنفرانس دو روزه بوده است. 

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده برگزاری چندین 
عنوان کارگاه آموزشی توسط مجرب ترین متخصصان 
و مدیران شرکت های صنعتی و نیز  معرفی و گزارش 
شده  انتخاب  برتر  شرکت   6 عملکرد  و  دستاوردها 
زمینه  در  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  توسط 

حفاظت و اتوماسیون، در دستور کار قرار گرفت.
الزم به ذکر است سندیکای صنعت برق ایران و انجمن 
دانشگاه  درکنار  ایران  الکترونیک  و  برق  مهندسین 
برگزارکنندگان  مهمترین  از  ایران  صنعت  و  علم 
یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون 

در سیستم های قدرت می شود.

ایلنا/ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو:
تحقق سند چشم انداز 1404 نیازمند 

گذار از نقد و تعارف کلیشه ای به سمت 
ارائه راهکارهاست

امور اقتصادی وزیر  برنامه ریزی و  ایلنا: معاون 
و  است  خوب  بسیار  منصفانه  نقد  گفت:  نیرو 
»ارائه  نقد،  از  بیش  اما  باشد  راهگشا  تواند  می 
رساندن  سرانجام  به  مفقوده  حلقه  راهکار« 

برنامه ریزی ها در کشور است.

تحقق سند چشم انداز 1404 نیازمند گذار از نقد و 
تعارف کلیشه ای به سمت ارائه راهکارهاست

به گزارش ایلنا، »علیرضا دائمی« معاون برنامه ریزی 
امروز)سه شنبه(در  نیرو صبح  وزیر  اقتصادی  امور  و 
مجمع  ابتکار  با  که   »1404 انداز  »چشم  کنفرانس 
شد،  برگزار  نیرو  وزارت  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
کننده  تأمین  انداز 1404  داشت: سند چشم  اظهار 
آتیه نسل فردای این مملکت بوده و توجه مضاعف به 

آن از ضروریات کشور است.
درصدی   6 منفی  رشد  تجربه  متاسفانه  افزود:  وی   
در سال های گذشته باعث عقب افتادگی بسیاری از 
برنامه  نظام  انحراف  و  اقتصادی کشور  های  شاخص 
ریزی در راستای تحقق سند چشم انداز 1404 شد.

نگران  خیلی  نباید  اوصاف  این  با  کرد:  تصریح  وی 
انحراف برنامه ها در یک بازه زمانی بود بلکه تجربیات 
دنیا نشان داده است تنها 40 درصِد نظام های برنامه 
ریزی در دنیا محقق می شود و به نتایج پیش بینی 

شده می رسند.
مطلوب  ما  کنونی  شرایط  متاسفانه  گفت:  دائمی 
نیست و با اهداف سند چشم انداز فاصله دارد، برای 
اهتمام  یک  نیازمند  انداز  چشم  سند  کردن  محقق 
بلند  اهداف  تواند  نمی  قوه  یک  تنها  و  ملی هستیم 

سند را محقق کند.
وی ادامه داد: ایران در 20 سال گذشته رتبه اول تا 
سوم را در حوزه سدسازی داشته و در زمینه ساخت 
این  برتر دنیاست.  نیروگاه های گازی جزو 6 کشور 
مسأله بیانگر توان باالی نیروی انسانی در کشور در 

راستای رشد و اعتالی آن است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تأکید 
کشور  متوازن  و  مناسب  توسعه  و  رشد  الزمه  کرد: 
تنها توجه به زیرساخت ها نیست، بلکه »فرهنگ« و 
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رضایت مردم نقش بسیار اساسی تری دارد، چرا که 
ها جلب حس  زیرساخت  این  همه  احداث  از  هدف 

رضایت مردم است.
وی خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده که از اعمال 
مقررات و تعاریف کلیشه ای بیرون آییم. به طور مثال، 
امروز تقریباً بیشتر جمعیت کشور در چند کالنشهر 
متمرکز شده است و این مسأله باعث فشار مضاعف 
بر منابع آبی و عدم توازن در توسعه کشور شده است.

وی در پایان گفت: نقد منصفانه بسیار خوب است و 
ارائه راهکار  از نقد،  اما بیش  باشد  می تواند راهگشا 
حلقه مفقوده به سرانجام رساندن برنامه ریزی ها در 

کشور است.

 

ایرنا/  مدیر عامل توانیر:
450 هزار کنتور هوشمند تا پایان سال 

نصب می شود

مدیریت  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا   - تهران 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( 
هدف  با  هوشمند  کنتور  هزار   450 نصب  از 
خبر  امسال  پایان  تا  کارها  شدن  الکترونیکی 

داد.
کردی«  »آرش  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
روز سه شنبه 28 دی در نشست بررسی نقش دولت 
الکترونیک در بخش انرژی که در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار شد، افزود: این کار با هدف 
اجرای طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت 

انرژی )فهام( در وزارت نیرو دنبال می شود.
طرح  این  در  کشور  بزرگ  صنایع  تمامی  گفت:  وی 

برخوردار می شوند و صنایع  از کنتورهای هوشمند 
کوچکتر در مراحل بعد قرار می گیرند.

تا  کشور  روستای  هزار   50 دار شدن  برق  از  کردی 
پایان سال 95 خبر داد و افزود: روستاهای با 20 نفر 
جمعیت تا پایان سال به شبکه سراسری متصل می 

شوند.
مدیرعامل شرکت توانیر تعداد مشترکان برق کشور را 
33 میلیون نفر ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: ساالنه 
یک میلیون و 200 هزار مشترک جدید به این تعداد 

افزوده می شود.
برق  شبکه  از  که  کشور  بزرگ  صنایع  تعداد  وی 
با مصرف 19  را 327 هزار واحد  استفاده می کنند 
گفت:  و  کرد  اعالم  ساعت  کیلووات   483 و  میلیون 
220 هزار صنایع کوچک نیز با مصرف 18 میلیون و 
294 کیلووات ساعت به شبکه سراسری برق متصل 
میزان  تواند  می  کنتورها  که هوشمندسازی  هستند 

مصرف این صنایع را به درستی مدیریت کند.
کردی از ارسال روزانه 800 هزار صورت حساب برای 
33 میلیون مشترک شبکه برق سراسری کشور خبر 
داد و اضافه کرد: 300 هزار دفتر پیشخوان خدمات 
الکترونیک این خدمت را برای وزارت نیرو ارایه می 

دهند.
پنجره  ایجاد  ایران،  برق  صنعت  مسوول  مقام  این 
هدف  را  نیرو  وزارت  در  الکترونیک  خدمات  واحد 
نهایی اقدام های این مجموعه برای الکترونیکی شدن 

امور برشمرد.
مشترکان  یکپارچه  خدمات  فراسامانه  گفت:  وی 
بهره  امسال  فجر  دهه  در  برق  توزیع  های  شرکت 

برداری می شود.
بانک  یک  ایجاد  را  فراسامانه  این  اهداف  کردی 
کنترل  و  نظارت  مشترکان،  بخش  در  اطالعاتی 

رضایت  نهایت  در  و  خدمت  نوع  و  هزینه  زمان  در 
الکترونیکی  سامانه  شد:  یادآور  و  دانست  مشترکان 
است،  اندازی شده  راه  پیشتر  که  مشترکان  شکایت 
به شکایت های مردمی رسیدگی و  برخط  به شکل 

نتیجه را به فرد شاکی منعکس می کند.
برای  نیرو  وزارت  تالش  از  توانیر  مدیرعامل 
هوشمندسازی کنتورهای آب نصب شده روی چاه ها 
خبر داد و گفت: هوشمند شدن این کنتورها مدیریت 

مصرف آب را ممکن می کند.
شبکه  کیلومتر  هزار   18 نصب  یادآوری  با  وی 
اظهار  برق،  صنعت  همت  به  کشور  در  فیبرنوری 
برق  مرکز کنترل  ترین  کامل  و  ترین  داشت: مدرن 
بهره  به  آینده  سال  پایان  تا  )دیسپاجینگ(  کشور 

برداری می رسد.
انتقال  های  شبکه  ظرفیت  داد:  پیشنهاد  کردی 
استفاده  اطالعات  انتقال  برای  برق  فشارقوی صنعت 

شود.
شبکه  ایجاد  هدف  با  فهام  طرح  ایرنا،  گزارش  به 
گیری  اندازه  سیستم  عنوان  به  و  انرژی  هوشمند 
هوشمند مصرف انرژی طراحی و اجرا شده است؛ در 
این طرح برای یک میلیون مشترک برق در 6 استان 
کشور کنتور هوشمند نصب می شود که اجرای آن به 

60 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

ایرنا/ مدیرعامل سابا:
میزان شدت انرژی در ایران 1.4 برابر 

معیارهای جهانی است

وری  بهره  سازمان  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 

انرژی )سابا( گفت: شاخص میزان شدت انرژی 
و  بوده  جهانی  معیارهای  برابر   1.4 ایران  در 
نامناسب کشور در مصرف  نشاندهنده وضعیت 

انرژی است.
شدت  شاخص  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
انرژی از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص 
داخلی حاصل می شود؛ میزان تولید کاالها و خدمات 
انرژی  وری  بهره  را  انرژی  واحد  هر  مصرف  ازای  به 

می نامند.
»سیدحسین سجادی« روز سه شنبه در نشست هم 
و  کودک  جامع  طرح  سیاستگذاری  شورای  اندیشی 
با  ایران،  انرژی  وری  بهره  سازمان  محل  در  انرژی 
یادآوری فاصله قابل توجه مصرف انرژی در ایران با 
معیارهای جهانی، نقش اساسی کودکان و نوجوانان 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  و  خانواده  محیط  در 
اسالمی درباره صرفه جویی و جلوگیری از اسراف در 

جامعه را یادآور شد.
به گفته این مقام مسوول، اسراف کردن به معنی زیاد 
مصرف کردن نیست، بلکه اسراف در مفهوم بهره وری 
خالصه می شود؛ یعنی هر زمان که بهره وری نباشد، 

به یقین اسراف رخ داده است.
مصرف  الگوی  اصالح  قانون  نامناسب  اجرای  به  وی 
به عنوان یکی از مهم ترین و مترقی ترین قوانین در 
کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با اینکه نزدیک به 28 

سازمان و
قانونی  تکلیف  قانون  این  اجرای  برای  وزارتخانه 
ایجاد  آنها  بین  الزم  همگرایی  و  همسویی  دارند،اما 

نشده است.
سجادی ادامه داد: اوج مصرف برق )پیک بار( امسال 
بوده در حالی که ظرفیت  مگاوات  و 700  52 هزار 

تولید و انتقال نزدیک به 75 هزار مگاوات است.
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وی در پایان خواستار مشارکت و همکاری وزارتخانه 
های نیرو و آموزش و پرورش، شرکت توانیر و سازمان 
مفاهیم  ترویج  و  آموزش  درخصوص  زیست  محیط 
بهینه سازی مصرف انرژی به کودکان و نوجوانان به 
عنوان قدرتمندترین بخش خانواده و نسل تاثیرگذار 

در آینده کشور شد.
انرژی  و  کودک  دایمی  دبیرخانه  ایرنا،  گزارش  به 
مرداد ماه امسال با هدف ترویج و آگاه سازی عموم 
مسایل  به  نسبت  نوجوانان  و  کودکان  بویژه  مردم 
پاک،  های  انرژی  و سوخت،  انرژی  زیست محیطی، 
به همت  بهینه سازی و مدیریت مصرف  بهره وری، 
حمایت  و  نوجوانان  و  کودکان  های  خالقیت  مرکز 
های سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( افتتاح شد.

فارس/ رئیس سازمان فناوری اطالعات خبر داد
مشارکت دو وزارتخانه در انتقال برق و 

اینترنت از طریق فیبر نوری

استفاده  از  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
از  نیرو  وزارت  و  ارتباطات  وزارت  مشترک 
کیلومترها فیبر نوری برای انتقال برق و ترافیک 
تجهیزات  نصب  امکان  گفت:  و  داد  خبر  دیتا 
وجود  برق  انتقال  تجهیزات  روی  دیتا  انتقال 

دارد.
خبرگزاری  اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
فارس، نصراهلل جهانگرد در نشست دولت الکترونیک 
در حوزه انرژی اظهار داشت: نشست امروز با موضوع 
نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی 
و  برق  فاضالب،  و  آب  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  شامل 

خدمات صلح آمیز هسته ای اختصاص دارد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه تاکنون 
دولت  زیر ساخت های  تامین  در  بخش ها  این  عمده 
الکترونیک موفق عمل کرده اند گفت: اگرچه بسیاری 
به  پشتیبانی  و  فروش  زمینه  در  آنها  خدمات  از 
برای  بزودی  اما  می شود  انجام  الکترونیکی  صورت 
بهبود خدمات الکترونیکی نیز داده ای این سازمان ها 

مکان محور خواهد شد.
وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها 
باالی 20  روستاهای  اکنون  و گفت: هم  تاکید کرد 
در  فاضالب  و  آب  مشترکان  کمتر  قدری  و  خانوار 
روستاها وجود دارند که خدمات در روستاها نیز برای 

استفاده از این سرویس ها باید الکترونیکی باشد.

* استفاده مشترک وزارت ارتباطات و نیرو از 
بستر فیبر نوری انتقال برق و دیتا

جهانگرد درباره استفاده از خطوط فیبر نوری وزارت 
نیرو برای انتقال دیتا گفت: در این باره از گذشته بین 
وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و 
برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق 

برای انتقال ترافیک دیتا استفاده می شود.
تفاهمنامه ای  طبق  همکاری  این  اینکه  بیان  با  وی 
تا 18 هزار  انجام می شود گفت: در حال حاضر 17 
کیلومتر فیبر نوری وزارت نیرو مورد استفاده مشترک 

وزارت ارتباطات نیز است.
فناوری اطالعات تصریح کرد: وزارت  رئیس سازمان 
و  برق فشار قوی  نوری  فیبر  نیرو 22 هزار کیلومتر 
130 هزار کیلومتر فیبر نوری توزیع برق پایین دستی 
دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات 
انتقال ترافیک روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

* استفاده از اینترنت برای هوشمندسازی 
کنتورها

و  ارتباطات  وزارت  همکاری  از  همچنین  جهانگرد 
طبق  کنترل ها  هوشمندسازی  برای  نیرو  وزارت 
و  داد  برای همه چیز( خبر  )اینترنت   IOT فناوری 
از  هوشمند  کنترل   ،IOT پروژه  پیشرفت  با  گفت: 
در  هوشمند  سنسورهای  تامین  به  پشتیبان  شبکه 

سازمان های خدمات رسان تسری داده می شود.
از  استفاده  و  کنتورها  هوشمندسازی  گفت:  وی 
در  مشترکان  و  مدیران  به  هوشمند  سنسورهای 

مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می کند.

* رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر یا 
کمی دیرتر

رئیس سازمان فناوری اطالعات درباره وعده رونمایی 
به  الکترونیک در دهه فجر گفت: آنچه که  از دولت 
هفته  در  پیش تر  الکترونیک  دولت  خدمات  عنوان 
تحقق  اما  بود  فنی  بستر  نظر  از  شد  افتتاح  دولت 
کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، 

زمان می برد.
تعیین  مرحله  در  الکترونیک  دولت  کرد:  تاکید  وی 
شده در دولت یازدهم اجرایی می شود و ادامه کار در 

برنامه های دیگر کشور پیگیری خواهد شد.

 
ایسنا/ 

رقابت روبه جلوی ایران با شرکت های 
تعمیر نیروگاه دنیا

نیروگاهی  تعمیرات  شرکت   پیش  سال   20 از 

ایران فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر 
به  نسبت  درصد   40 تا   35 قیمت  نظر  از  نیز 
شرکت های معتبر دنیا در امر تعمیرات نیروگاه 

پایین تر است.
مکانیک  معاون   - حکیمی  اصغر  ایسنا،  گزارش  به 
امروز در جریان  ایران -  نیروگاهی  شرکت تعمیرات 
در  این که  بیان  با  شرکت  این  از  خبرنگاران  بازدید 
تعمیر  را  خود  سازنده  قطعات  شرکت  هر  دنیا  تمام 
می کند، اظهار کرد: این مساله به این معنا نیست که 
نداشته  را  کار  این  انجام  توانمندی  دیگر  کشورهای 
نیروگاه  تعمیر  بحث  در  ایران  مثال  به طور  باشند. 
بسیار زبانزد است اما به دلیل وجود مشکالت انتقال 
ارز و تحریم ها آن طور که باید نتوانسته جایگاه خود 

را پیدا کند.
و  متخصصان  داشتن  نظر  از  ایران  وی،  گفته  به 
باالیی  رتبه  از  منطقه  در  نیروگاه  تعمیر  تجهیزات 

برخوردار است.
ایران  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  مکانیک  معاون 
با  قیاس  در  قیمت  نظر  از  شرکت  این  کرد:  تصریح 
دارد  پایینی  بسیار  قیمت  دنیا  معتبر  شرکت های 
به طوری که می توان گفت از نظر اقتصادی برای ایران 
صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد تعمیرات تجهیزات 

خود را به کشورهای دیگر واگذار کند.
وی با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: 
و  تجهیزات  ساخت  که  شده  ابالغ  نیرو  وزارت  در 
گرفتن خدمات باید از مجموعه داخلی صورت بگیرد 
که این مساله موجب افزایش استقالل ایران در بخش 

تعمیرات نیروگاهی شده است.

تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با ایران 
در زمینه تعمیر توربین
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

در ادامه علی اکبر سالک پور آرانی، مدیر عامل شرکت 
قطعات توربین شهریار  با بیان این که پس از برداشته 
شدن تحریم ها کشورهای زیادی برای ایجاد همکاری 
ایران  به  توربین  و  پره  تعمیر  زمینه ی  در  ایران  با 
آمده اند، اظهار کرد: از کشورهای کره، ژاپن، آلمان و 
ایتالیا درخواست های متفاوتی برای ایجاد همکاری با 

ایران دریافت کرده ایم.
نیروگاه های  تجهیزات  این که 95 درصد  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  می شود،  تولید  کشور  داخل  در  ایران 
از  اقتصادی  صرفه  نبود  دلیل  به  مابقی  درصد  پنج 
کشورهای دیگر به ایران وارد می شود که این مساله 

به معنای نبود دانش فنی در ایران نیست.
سال  چهار  از  بیش  که  نیروگاهی  هر  وی،  گفته  به 
باید  باشد  داشته  کارکرد  ساعت  هزار   33 معادل 
مورد تعمیرات اساسی قرار بگیرد که این کار به طور 

میانگین حدود 15 میلیارد تومان هزینه دارد.
سالک پور آرانی ادامه داد: اگر قرار باشد که پره های 
به طور  شود  جایگزین  نو  پره های  با  نیروگاه  یک 
میانگین برای حدود پنج ردیف پره نیاز به 12 تا 13 
میلیارد تومان هزینه است، اما با توجه به فناوری های 
شرکت هزینه بازسازی پره برای ما تقریبا دو میلیارد 

تومان رقم می خورد.
وی در پاسخ به این سوال که هر پره چند بار قابلیت 
بازسازی دارد، تصریح کرد: تاکنون تجربه هشت بار 
بازسازی پره را نیز داشته ایم و باید به این مساله نیز 
توجه کرد که اگر هر پره بیش از 33 هزار ساعت کار 

کند می تواند خطرات زیادی را در پی داشته باشد.
راندمان  افزایش  در  نقشی  پره ها  این که  بیان  با  وی 
پره در  توانایی ساخت  اظهار کرد:  ندارند،  نیروگاه ها 
به صورت  بار  یک  نیز  تاکنون  و  دارد  وجود  شرکت 

آزمایشی این کار انجام شده است.

کشورهای  برای  تاکنون  آرانی،  سالک پور  گفته  به 
سوریه، ارمنستان و عراق تعمیر توربین انجام داده ایم 
فعالیت  که  دارد  وجود  ایران  در  نیز  ظرفیت  این  و 
تعمیر توربین در کشورهای مختلف را گسترش دهد.

درصد   70 حدود  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
پشتیبانی  شرکت  این  توسط  کشور  نیروگاه های 
وجود  که  کرد  استنباط  اینگونه  می توان  و  می شود 
تحریم ها باعث تبدیل شدن این شرکت به یک مهره 

بازی قدرتی برای نیروگاه ها بوده است.
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مهر/  نعمت زاده به مهر خبرداد؛
سرنوشت نامه تشکل ها به رئیس جمهور

برگزاری  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صنعتی  تشکل   14 بیانیه  خصوص  در  جلساتی 
مدعی شد  و  داد  خبر  رئیس جمهور،  به  خطاب 
مواد  تامین  در  پایین دستی  صنایع  مشکل  که 

اولیه برطرف شده است.
در  با خبرنگار مهر  زاده در گفتگو  نعمت  محمدرضا 
پاسخ به این پرسش که آیا پس از بیانیه 14 تشکل 
از صادرات  انتقاد  و  رئیس جمهور  به  صنعتی خطاب 
بزرگ،  کارخانه های  از سوی  این صنایع  اولیه  مواد 
جلسه ای در وزارت صنعت برگزار شده است یا نه، 
این  در  را  ای  جلسه  صنعت،  وزارت  معاونان  گفت: 
این جلسه مشخص  راهکارها در  و  خصوص داشتند 

شد.
وی با بیان اینکه راهکارها به کارخانجات عمده مانند 
پتروشیمی ها و برخی از صنایع تولید فوالد ابالغ شده 
است، افزود: در این ابالغیه آمده است که اولویت اول 
با تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی است؛ 

بنابراین ظاهرا این مشکل رفع شده است.
از  هر  اینکه  اعالم  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تغییر  آید و شاید  این مسائل پیش می  چند گاهی 
بود،  به وجود آورده  را  این شرایط ویژه  ارز هم  نرخ 
اظهار داشت: در هر صورت تامین مواد اولیه همواره 
در اولویت دولت است؛ ضمن آنکه صادرات در اولویت 

توسعه صنعتی کشور قرار دارد.
آیا در حال  این پرسش که  به  پاسخ  زاده در  نعمت 
برطرف  اولیه  تامین مواد  حاضر مشکالت صنایع در 

شده است؟، گفت: بله مشکالت حل شده است.
براساس این گزارش، اوایل دی ماه امسال بود که 14 

تشکل صنعتی در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور، 
مورد  صادراتی  اولیه  مواد  ارزان فروشی  از  جلوگیری 

نیاز صنعت را خواستار شدند.
آنها در این بیانیه آورده بودند که کمبود مواد اولیه 
باالبودن  و  داخلی  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  تولید، 
قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی باعث مشکالتی 

برای صنایع شده است.
ای  جلسه  در  شافعی  غالمحسین  خصوص،  این  در 
که حدود دو هفته پیش در اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش مهر 
اعالم کرد که تاکنون از سوی دولت پاسخی به این 

بیانیه داده نشده است.

مهر/ از سوی بانک مرکزی؛
اصالحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار 

اسنادی داخلی - ریالی ابالغ شد

وحدت رویه،  ایجاد  منظور  به  مرکزی  بانک 
شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی و ارتقای 
اعتباری،  مؤسسات  مالی  صورت های  شفافیت 
اقدام به اصالح »دستورالعمل حسابداری اعتبار 

اسنادی داخلی-ریالی« کرد.
در  مرکزی  بانک  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اسنادی  اعتبار  بخشنامه ای، دستورالعمل حسابداری 
ابالغ کرد. متن بخشنامه  و  را اصالح  ریالی  داخلی- 
شماره  341690 . 95  مورخ  28 . 10. 1395  به 

شرح زیر است:
داخلی  اسنادی  اعتبار  »دستورالعمل  اصالحیه 
و  دویست  و  یکهزار  در  تصویب  از  پس  ریالی«  ـ 

محترم  مورخ 17 9. 1394. شورای  یازدهمین جلسه 
پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 296273 94. مورخ 

15 10. 1394. به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
متعاقب تصویب و ابالغ دستورالعمل یادشده، ضوابط 
ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی  ـ  ریالی 
سومین  و  بیست  در  تصویب  از  پس  و  بازنگری  نیز 
جلسه مورخ 2 12. 1394. کمیسیون مقررات و نظارت 
مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 
بانکی  شبکه  به   .1394 .12 18 مورخ   .94 378585

کشور ابالغ شد.
اعتبار  دستورالعمل  به  متصل  حلقه های  از  یکی 
بهتر  تبیین  در  ریالی که می تواند  ـ  داخلی  اسنادی 
یادشده  دستورالعمل  مطلوب تر  و  صحیح  اجرای  و 
مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت 
اسنادی  اعتبار  با  مرتبط  مالی  رویدادهای  ضبط  و 

داخلی ـ ریالی است.
بدیهی است این مهم می تواند موجب ایجاد وحدت 
رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط 
مؤسسات  مالی  صورت های  شفافیت  ارتقاء  نهایتاً  و 
بازنگری  و  اصالح  به  عنایت  با  شود.  اعتباری 
اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در سال  دستورالعمل 
اعتبار  حسابداری  »دستورالعمل  اصالح  گذشته، 
می  نظر  به  ضروری  نیز  ریالی«  ـ  داخلی  اسنادی 
رسید، که این مهم نیز انجام و پس از طرح و بررسی 
 .1395 .9 14 مورخ  جلسه  چهارمین  و  بیست  در 
کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک 

مرکزی، به شرح پیوست به تصویب رسید.
بر این اساس دستورالعمل یاد شده مشتمل بر چهار 

بخش، به شرح زیر است:
بخش اول: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی 

ـ ریالی در قالب عقد جعاله؛

بخش دوم: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی 
ـ ریالی در قالب عقد مرابحه؛

بخش سوم: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی 
ـ ریالی در قالب عقد استصناع؛

اعتبار  تنزیل  حسابداری  عملیات  چهارم:  بخش 
اسنادی داخلی ـ ریالی مدت دار در قالب عقد خرید 

دین.
تمامی  است،  شده  تالش  مزبور  دستورالعمل  در 
اسنادی  اعتبار  فرآیند  با  مرتبط  مالی  رویدادهای 
اعتباری غیر  بانک ها و مؤسسات  ریالی در  ـ  داخلی 
بانکی، باالخص بانک گشایش کننده، بانک تأییدکننده 
و بانک تنزیل کننده به نحو مطلوبی ملحوظ نظر قرار 
گیرد، لذا آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف 
مفاد دستورالعمل  وفق  را  است؛ عملیات حسابداری 

مذکور، در دفاتر خود اعمال کند.
همچنین دستورالعمل یادشده با ضوابط قبلی دارای 
به  زیر  شرح  به  آن ها  اهم  که  است  تفاوت هایی 

استحضار می رسد:
فرآیند  حسابداری  ثبت های  تفصیلی  تبیین  الف( 
اسنادی  اعتبار  اسناد  ارائه  و  اصالح  ابالغ،  گشایش، 
داخلی ـ ریالی گشایش شده در قالب عقد جعاله در 

بانک های ذی ربط؛
ب( عمال تغییرات الزم در خصوص نحوه شناسایی، 
اندازه گیری و ثبت انواع رویدادهای مالی در خصوص 

تعرفه های ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
تضامین  و  وثایق  حسابداری  ثبت های  اعمال  ج( 

گشایش اعتبار  اسنادی داخلی ـ ریالی؛
د( اعمال پاره ای اصالحات ویرایشی و نگارشی.

با عنایت به بخش پایانی دستورالعمل  بدیهی است، 
در  آن  مفاد  بودن  الزم االجراء  بر  مبنی  اشاره  مورد 
خصوص اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی که از تاریخ 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی
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بانک / آن  شده اند،  گشایش  بعد  به   1394  . .11 15
مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب 
حسابداری  استاندارد   )40( و   )39( بندهای  مفاد 
شماره )6( با عنوان ”گزارش عملکرد مالی“، ثبت های 
دستورالعمل  مفاد  وفق  را  الزم  اصالحی  حسابداری 

ابالغی، در دفاتر خود اعمال نماید.
از  نسخه  یک  ارسال  فوق، ضمن  موارد  به  عنایت  با 
ـ  داخلی  اسنادی  اعتبار  حسابداری  »دستورالعمل 
ضمن  فرمایند،  دستور  است  خواهشمند  ریالی«، 
تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید 
تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسسه 
اعتباری غیربانکی ابالغ و بر حسن اجرای آن، نظارت 
اتخاذ  ترتیبی  است  مقتضی  همچنین  گردد.  دقیق 
واحدهای  به  ابالغی  بخشنامه  از  نسخه ای  تا  شود 
ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات 

اعتباری این بانک ارسال شود.

مهر/ از 15 بهمن الزم االجرا است؛
جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک

دوراظهاری  جاری،  سال  ماه  بهمن  پانزدهم  از 
صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی 
www.factor. آدرس  به  فاکتور  سامانه  در 

irica.co است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
در  ایران  گمرک  ایران،  صادرات  کنفدارسیون 
بخشنامه ای اعالم کرد: از پانزدهم بهمن ماه امسال، 
دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیکی 

در سامانه فاکتور است.

گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل  که  ای  بخشنامه  در 
جمهوری اسالمی ایران به ناظران گمرکات استان ها 
ابالغ کرده است، عنوان شده که صادرکنندگان باید 
از این تاریخ به بعد، نسبت به ثبت نام و ثبت فاکتور 
www.factor.irica. در سامانه فاکتور به آدرس

co اقدام نمایند.
متن کامل بخشنامه گمرک به شرح زیر است:

ناظران محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

با سالم و احترام
صورتجلسه   4 بند  مفاد  اساس  بر  اینکه  به  توجه  با 
با دفتر فناوری  مشترک مورخ 95/10/10 این دفتر 
اطالعات و ارتباطات، از مورخ 95/11/15 دوراظهاری 
صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در 
سامانه فاکتور است، خواهشمند است دستور فرمایید 
به نحو مقتضی، به کلیه صادرکنندگان اعالم شود تا 
در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام و سپس ثبت فاکتور 
www.factor.irica. در سامانه فاکتور به آدرس

co اقدام نمایند.
عبدالرضا غالمی
مدیرکل صادرات

مهر/ در یک گزارش رسمی اعالم شد؛
روایت بانک مرکزی از 5 شاخص 

اقتصادی

بانک مرکزی وضعیت 5 شاخص مهم اقتصادی 
کارنامه  اساس،  این  بر  که  کرد  اعالم  را  ایران 

اقتصادی ایران در یکسالگی برجام منتشر شده 
است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در گزارشی با 
پرداختن به آخرین وضعیت 5 شاخص مهم اقتصادی 
اگر  که  است  کرده  اعالم  برجام  یکسالگی  در  کشور 
پیش  فراوان  های  چالش  بروز  احتمال  نبود،  برجام 

روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.
پس از سال ها مذاکره در خصوص برنامه هسته ای ایران 
و لغو تحریم های ظالمانه مالی و اقتصادی، سرانجام 
توافق جامع هسته ای در تاریخ 26 دی ماه 1394 بین 
ایران و گروه کشورهای 1+5 نهایی و اجرایی گردید 
و بر این اساس، روند لغو تحریم های مالی و اقتصادی 
بسیار  انتظارات  به  توجه  با  شد.  آغاز  نیز  مرتبط 
است،  داشته  وجود  برجام  آثار  مورد  در  که  مثبتی 
موضوع مهمی که هنگام ارزیابی این آثار در سالگرد 
برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامدهای سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی توافق جامع هسته ای است. نباید 
فراموش کرد که روند تحریم های مالی و اقتصادی در 
صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید شدن بود 
اقتصاد  پیش روی  فراوان  چالش های  بروز  احتمال  و 

کشور دور از ذهن نبود.

نرخ ارز
 در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل گیری 
انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه 
کشورهای 1+5 و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا 
و همچنین برداشته شدن محدویت های فروش نفت 
در  ارز  نرخ  متوسط  رشد  و  ارز  نرخ  نوسانات  ایران، 
در  است.  داشته  کاهش چشمگیری  غیررسمی  بازار 
بازار  در  دالر  برابری  اسمی  نرخ  متوسط  راستا،  این 
هشت  و   1394  ،1393 سال های  در  ارز  غیررسمی 

ماهه 1395 در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال 
گذشته به ترتیب معادل 3.0، 5.2 و 4.5 درصد رشد 
بازار  از  رسمی  ارز  نرخ  شکاف  همچنین  و  داشته 
انتظارات  است.  یافته  محسوسی  کاهش  غیررسمی 
و  هسته ای  توافق  به  دستیابی  به  نسبت  مثبت 
سیاست های  کنار  در  برجام  اجرایی شدن  همچنین 
ارزی بانک مرکزی سهم قابل توجهی در کنترل بازار 

ارز داشته اند.

الزم به توضیح است که علی رغم ثبات مناسب بازار 
سال 1395،  اول  ماهه  تا هشت  سال 1392  از  ارز 
با توجه به  بازار ارز در آذر ماه سال جاری  نوسانات 
متاثر از  شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً 
با  اساس  این  بر  است.  یافته  افزایش  انتظارات  عامل 
انتظارات پیش بینی می شود روند ثبات  مثبت شدن 

بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.

تجارت خارجی
 با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن 
روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش 
مقدماتی گمرک طی  9 ماهه سال 1395، جمع کل 
صادرات به لحاظ وزن 22.6 درصد و به لحاظ ارزش 
)دالری( حدود 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین بررسی وضعیت صادرات کاالهای غیرنفتی 
)بدون احتساب محصوالت پتروشیمی، میعانات گازی 
9ماهه  به  نسبت  که  می دهد  نشان  طبیعی(  گاز  و 
سال 1394 از رشد 4.8 درصدی برخوردار بوده است. 
عالوه بر آن ارزش دالری جمع کل واردات به ایران 
در 9ماهه سال جاری نسبت به 9ماهه سال گذشته 
در حدود 4.4 درصد افزایش داشته است. در مجموع، 
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به  امسال  9ماهه  در  کشور  تجاری  مبادالت  ارزش 
63.1 میلیارد دالر رسیده که 6.7 درصد )حدود 3.9 
نشان  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  دالر(  میلیارد 
بر  حاکم  رکود  شدن  مرتفع  از  نشان  که  می دهد 

مبادالت تجاری کشور دارد.

الزم به ذکر است که در 9ماهه سال 1395 نسبت 
عمده  کشور   15 بین  از  قبل،  سال  مشابه  مدت  به 
طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن 
امارات  چین،  نظیر  آسیایی  کشورهای  از  ارزش  و 
متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور 
کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن 
روسیه،  آلمان،  نظیر  اروپایی  کشورهای  از  ارزش  و 
ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده 
است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری 
کشور را حکایت می کند. آمارهای مربوط به تجارت 
خارجی که به برخی از آنها اشاره شد نشان می دهد 
مشکالت  از  برجام،  از  یکسال  حدود  گذشت  با  که 

مبادالت تجاری ایران کاسته شده است.

اشتغال
 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار 
ایران، تعداد شاغالن در بخش های مختلف اقتصادی 
از فصل چهارم 1394 تا فصل دوم 1395 نسبت به 
فصول مشابه در سال قبل به ترتیب 1.8، 3.4 و 2.8 
درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد 
کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول 
ایجاد  اشتغال  خالص  از  حاکی  گذشته  سال  مشابه 
شده به ترتیب به میزان 738 و 625 و هزار نفر بوده 
است که در مقایسه با عملکرد سال های اخیر،   ارقام 

قابل توجهی تلقی می شوند.

رو  روند  با  اشتغال  افزایش   دوره  این  طی  همچنین 
بازار کار نیز همراه بوده است به  به بهبود تقاضا در 
انتظارات  با شکل گیری  بیشتری  افرادی  که  گونه ای 
به  اقتصادی،  مثبت  تحوالت  به  نسبت  مثبت 
جستجوی شغل پرداخته اند که در پی آن سهمی از 
جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال )عرضه نیروی کار( 
یافته  افزایش  اقتصادی  نرخ مشارکت  و  تبدیل شده 
نرخ  آمار  مرکز  داده های  اساس  بر  مثال  برای  است. 
اول  مشارکت در فصل چهارم سال 1394 و فصول 
 40.4 و   39.5  ،37.7 ترتیب  به   1395 سال  دوم  و 
سال  مشابه  فصل  به  نسبت  هریک  که  بوده  درصد 
قبل به ترتیب 0.4، 1.5 و 1.5 واحد درصد افزایش 

یافته است.

رشد اقتصادی
 بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار 
ناخالص  از مراجع آماری، تولید  و اطالعات دریافتی 
معادل 7.4 درصد  اول سال 1395  نیمه  در  داخلی 
بسیار  تحوالت  از  یکی  بی شک  است.  داشته  رشد 
مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در 
سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت 
با مرتفع شدن موانع صادرات  خام و میعانات گازی 

پس از اجرای برجام بوده است.
اجرایی  از  پس  نفت  صادرات  تحریم   رفع  واسطه  به 
شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال 1394 نسبت 
به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام 
داشت.  رشد  درصد   24.2 و   12.1 معادل  ترتیب  به 
روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری 
نیز ادامه داشته به طوری که در شش ماهه اول سال 
1395 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید 
درصد   46.5 آن  صادرات  و  درصد   14.9 خام  نفت 

افزایش داشته است.
تولید  افزایش  محل  از  خام  نفت  صادرات  افزایش 
عالوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، 
نیز  دولت(  بودجه  طریق  )از  غیرمستقیم  صورت  به 
گروه های  سایر  رشد  در  موثری  محرک  می تواند 
اجزای  به  مربوط  آمار  شود.  تلقی  کشور  اقتصادی 
تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1395 نشان 
گروه  افزوده  ارزش  باالی  رشد  بر  که عالوه  می دهد 
اقتصادی  گروه های  اغلب  افزوده  ارزش  رشد  نفت، 
نیز مثبت بوده است. در این میان رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت در فصل دوم سال 1395 به 2.1 درصد 
رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحوالت 
در این بخش است. بر این اساس و با توجه به روند رو 
به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال 
تا فصل سوم سال جاری،  روند  این  تداوم  و   1394
انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در شش ماهه 

دوم سال جاری را می توان داشت.

تورم
 نرخ تورم )متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای 
و  مالحظه  قابل  طور  به  مصرفی(  خدمات  و  کاالها 
سال  مهرماه  در  درصد   40.4 از  مستمر  مسیری  در 
به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش   1392
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  این،  بر  عالوه  است.  یافته 
نیز از 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 9.2 
درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. یکی 
از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، 
نیز  و  یازدهم  دولت  سازگار  سیاست های  و  اقدامات 
بهبود قابل مالحظه انتظارات تورمی عمدتاً در نتیجه 

ثبات بازار ارز بوده است.
الزم به تاکید است که با اجرایی شدن برجام و تسهیل 

صادرات  توجه  قابل  افزایش  نیز  و  تجاری  مبادالت 
کشور، ریسک بی ثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیش بینی می شود 
نرخ تورم تا پایان سال 1395 در محدوده تک رقمی 

حفظ گردد.

جمع بندی
تحوالت  از  مستقل  کشورها  اقتصادی  تحوالت 
دارای  کشورها  اقتصاد  چه  هر  و  نیست  بین المللی 
الجرم  باشند،  خارج  دنیای  با  بیشتری  ارتباطات 
اثرپذیری آنها از شوک ها و رخدادهای مثبت و منفی 
بین المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با 
به  نفتی  درآمدهای  به  آن  باالی  وابستگی  به  توجه 
تعبیری، اثرپذیری باالیی از تحوالت روابط بین المللی 
و نیز شوک های نفتی داشته است. یکی از شوک های 
با  را  ایران  اقتصاد  گذشته  سال های  طی  که  نفتی 
خرید  تحریم  ساخت،  مواجه  بسیاری  دشواری های 
نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران 

بود.
نحوه  تا  نفت  خرید  از  آن  دامنه  که  تحریم هایی 
نفت  فروش  ارزی  عواید  انتقاالت  و  پرداخت 
می رسید و فرصت های بسیاری را در خصوص تولید 
از  انرژی  حوزه  در  خاص  طور  به  سرمایه گذاری  و 
دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت 
اقتصادی  و  مالی  ظالمانه  تحریم های  رفع  یازدهم، 
در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از 
مدت ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته ای 
اجرایی  اثرات  شد  داده  نشان  که  همان طور  بود. 
دهنده  نشان  گذشته  سال  یک  طی  برجام  شدن 
مختلف  حوزه های  در  توجهی  قابل  دستاوردهای 
اقتصادی بوده است که انتظار می رود با توجه به روند 
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تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در 
آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحوالت مثبتی باشد.

مهر/ طیب نیا عنوان کرد؛
رونمایی از صدپروژه ملی در روزهای 

آینده

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای رونمایی از صد 
پروژه ملی در صد روز آینده خبر داد و گفت: 

درآمدهای گمرکی 40 درصد افزایش یافت.
مراسم  در  نیا  طیب  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رونمایی از سامانه های جدید گمرکی گفت: در سال 
93 حدود 86 درصد از درآمدهای گمرکی با استفاده 
از شروع به کار سامانه های جامع این بخش با رشد 
مواجه بود که در سال جاری این رقم، به بیش از 40 
درصد خواهد رسید، این در حالی است که کاال از هر 
بارگیری شود، اطالعات آن در گمرک  نقطه ای که 
موجود است و دولت می داند چه کاالیی را چه فردی 

و با چه قیمتی وارد کشور کرده است.
این  اندازی  راه  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سامانه ها به مبارزه با قاچاق کاال کمک می کند؛ این 
در حالی است که وزارت اقتصاد اقدامات خوبی را در 
اقتصادی  جهت بهبود محیط کسب و کار، شفافیت 
و تأمین منابع مالی پایدار انجام داده است که بر این 
اقدامات را در 100 روز آینده  از  اساس، 100 مورد 

رونمایی خواهیم کرد.
سامانه  مجموعه  حاضر،  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
گمرک  ماموران  ارتباط  که  شده  تدبیر  نوعی  به  ها 
با ارباب رجوع قطع شود و اثری از مراجعات گسترده 

به گمرکات نباشد؛ این در حالی است که باید تمام 
تالش خود را صورت دهیم تا وضعیت بهتر شود.

گمرک  کل  رئیس  کرباسیان،  مسعود  همچنین 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
در حال حاضر یکی از مباحث مهم گمرکی، متصل 
نبودن انبارهای خارج از گمرک است که البته مبادله 
اطالعات با نهادها انجام می شود؛ این در حالی است 
که در حال حاضر، سامانه گمرک و مالیات به یکدیگر 

متصل شده و همکاری  خوبی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این اساس از کارت های بازرگانی 
گرفته  درصد   4 علی الحساب  مالیات  مصرف  یکبار 
خواهد  اخذ  آنها  مالیات  روش  این  با  تا  می شود 
شد؛ ضمن اینکه با این روش و اقدامات انجام شده، 
دیگر شاهد معوقه شدن مالیات واردات و کارت های 

بازرگانی نخواهیم بود.
هزار   3 پرونده  با  ارتباط  در  همچنین  کرباسیان 
اساس  بر  گمرک  گفت:  کره ای  شرکت  میلیاردی 
انجام می دهد  را  کنوانسیون بین المللی وظایف خود 
و  پرچ  با  که  بیاورد  منفصله  قطعات  که  شرکتی  و 
جوشکاری به کاالی کامل تبدیل شود، از سطح تعرفه 

قطعات به تعرفه کاالی کامل تغییر خواهد یافت.
وی تصریح کرد:بر همین اساس، تعرفه لوازم خانگی 
از  قطعات  این  اطالعات  طبق  و  است  درصد   74
گمرکات مختلف وارد شده که اجزاء یک کاالی کامل 
هستند. همچنین فروشنده آن نیز مشخص است، به 
همین دلیل باید تعرفه کامل پرداخت شود؛ در عین 
حال حسابرسی پس از ترخیص یکی از وظایف قانونی 
گمرک است که انجام می شود؛ این در حالی است که 
شده  ایجاد  مجاز  فعاالن  برای  روسیه  با  سبز  کانال 
این  همچنین  داریم،  تعرفه  بخشودگی  درصد  و 15 

دروازه با آذربایجان و ترکیه نیز انجام خواهد شد.

رئیس کل گمرک همچنین گفت: در گذشته برخی 
را  باسکول یک محور چرخ های خود  تریلرها هنگام 
بیرون انداخته تا وزن را کمتر نشان دهند که اکنون، 
شده  گرفته  موضوع  این  جلوی  شدن  سیستمی  با 

است.

اتاق تهران/ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار می کند

کارگاه آموزشی تامین مالی بین المللی 
شرکت های ایرانی

برنامه های  تداوم  در  تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
اعضای  و  اقتصادی  فعاالن  برای  خود  آموزش 
مالی  تامین  آموزشی  کارگاه  یک  تهران  اتاق 
پسا  دوران  در  ایرانی  شرکت های  بین المللی 

برجام، برگزار می کند.
مرکز آموزش اتاق تهران در تداوم برنامه های آموزش 
خود برای فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران یک 
شرکت های  بین المللی  مالی  تامین  آموزشی  کارگاه 
برپایی  می کند.  برگزار  برجام،  پسا  دوران  در  ایرانی 
این کارگاه آموزشی در راستای توجه اتاق تهران به 
موضوع تقویت دانش و سطح آگاهی فعاالن اقتصادی 
و اعضای این اتاق برای حضور قدرتمند در بازارهای 

بین المللی در دوره پسا تحریم است.
کارگاه  این  تهران،  اتاق  آموزش  مرکز  اعالم  بر  بنا 
آموزشی به مدت 4 ساعت و در روز سه شنبه 5 بهمن 
تهران  اتاق   2 شماره  ساختمان  در  جاری  سال  ماه 
با  آموزشی  کارگاه  این  در  حاضران  می شود.  برگزار 
سرفصل هایی چون اصول بنیادی تامین مالی، تامین 

مالی پیچیده پروژه ها، انجمن های بین المللی توسعه ای 
اعتباردهندگان  با  آشنایی  و  آنها  با  تعامل  نحوه  و 
هزینه  موزون  میانگین  اهمیت  بین المللی،  صادراتی 
سرمایه در شرایط اقتصاد ایران، مدل های تامین مالی 
پیشرفته و نوین بین المللی، مطالعه موردی روش های 
سیستم  جهانی،  موفق  پروژه های  مالی  تامین 
رتبه بندی بین المللی و شناخت تامین کنندگان مالی 

آشنا می شوند.
مولوی،  پیمان  آموزش  کارگاه  این  مدرس 
دانشکده  و  انگلستان  اسکس  دانشکده  دانش آموخته 

دانشگاه مدیریت تهران است.
می توانند  آموزشی  کارگاه  این  در  حضور  متقاضیان 
از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند و 
برای دریافت اطالعات بیشتر نیز با شماره تلفن های 
ضمن  بگیرند.  تماس    88107732 و   88107723
باید  فضا، عالقمندان  به محدودیت  توجه  با  که  این 
حداقل دو روز قبل از برگزاری کارگاه فرآیند ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.

 

فارس/ مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی در گفت وگو 
با فارس:

رشد بدهی دولت نرخ سود را افزایش 
و توان اعطای تسهیالت را کاهش داده 

است

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: 
را  خود  بدهی های  میزان  بتواند  دولت  اگر 
مدیریت و کمتر از سیستم بانکی استقراض کند، 
به طور نسبی تعادل بازار پول به وجود می آید و 
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نرخ  اعطایی،  افزایش میزان تسهیالت  در کنار 
سود تسهیالت هم کاهش خواهد یافت.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  زمان  حمید 
)شدید(  کاهش  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری 
سال،  پایانی  ماه های  در  بانک ها  تسهیالت دهی 
افزایش  پدیده  این  بروز  علل  از  یکی  اظهارداشت: 

حجم مطالبات معوق بانک هاست.
منابع  به  معوق  مطالبات  نسبت  البته  افزود:  وی 
آن  حجم  اما  یافته  کاهش  درصد   11 به  بانک ها 
سپرده  طرف  یک  از  بانک  است.  توجهی  قابل  رقم 
جذب می کند و از طرف دیگر تسهیالت پرداخت می 
بازپرداخت  توان  کند. وقتی طرف گیرنده تسهیالت 
تسهیالت نداشته باشد و تسهیالت به معوقات تبدیل 

شود، قدرت تسیهالت دهی بانک ها کاهش می  یابد. 
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه 
برای  می شوند  مجبور  شرایطی  چنین  در  بانک ها 
ایجاد تعادل در ترازنامه پرداخت تسهیالت را کاهش 
دهند، گفت: با شکل گیری این پدیده نرخ های سود با 
توجه به وضعیت کالن اقتصاد از جمله بدهی دولت 
به سیستم بانکی و وضعیت اقتصاد بانک ها،  افزایش 

یافته است.
اوراق اسناد خزانه  افزایش نرخ سود  به  با اشاره  وی 
از 20-21 درصد به 24-25 درصد، تصریح کرد: این 
برای  تقاضا  فعلی  شرایط  در  دهد  می  نشان  نرخ ها 

منابع بسیار بیشتر از عرضه منابع است.
از  افزایش نرخ های سود یکی  زمان زاده تاکید کرد: 
است  آتی  ماه های  در  تسهیالت  اعطای  ریسک های 
به سمت  اقتصاد  باعث می شود حرکت  این مقوله  و 

رونق کند شود.
وی با بیان اینکه هم افزایش نرخ سود و هم کاهش 
بود،  خواهد  تولید  زیان  به  تسهیالت  اعطای  نسبت 

گفت: بنابراین هم باید حجم تسهیالت افزایش یابد و 
هم نرخ سود بانکی.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص 
تسهیالت  افزایش  و  سود  نرخ  کاهش  راهکارهای 
اعطایی بانک ها، اظهارداشت: اگر دولت بتواند میزان 
بدهی های خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی 
استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول به وجود 
اعطایی،  تسهیالت  میزان  افزایش  کنار  در  و  می آید 

نرخ سود تسهیالت هم کاهش خواهد یافت.
تاثیر  مالی  سیاست  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
بانک  افزود:  اعتباری دارد،  بیشتری در گشایش های 
مرکزی با ابزارهای پولی تا سال 94 همه تالش خود 
و  عرضه  تعادل  و  نرخ های سود  کنترل  در جهت  را 
بانک  اقدامات  اما  گرفت  کار  به  پول  بازار  در  تقاضا 
اعمال  نیازمند  و  نیست  کافی  تنهایی  به  مرکزی 
تسهیالت  عرضه  بهبود  جهت  در  مالی  سیاست های 

بانکی و کاهش نرخ سود هستیم.
این اقتصاددان با اشاره به پیش بینی افزایش 10 هزار 
میلیارد تومانی سرمایه بانک ها در قالب الیحه بودجه 
سال آینده، گفت: با افزایش درآمد  های دولت، زمینه 
کنترل و عدم افزایش بدهی دولت به بانک ها فراهم 

می شود.
مرکزی،  بانک  گزارش  براساس  فارس،  گزارش  به 
میزان بدهی دولت به بانک ها در پایان آبان ماه امسال 
به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به آبان ماه سال گذشته 20.2 درصد افزایش داشته 

است.

تسنیم/ 
صندوق بین المللی پول: ترامپ 

پیش بینی اقتصاد دنیا را مشکل کرد

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش 
خود رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 میالدی 
را 3.1 درصد برآورد کرده و همانند گزارش ماه 
اقتصاد  رشد  که  نموده  بینی  پیش  خود  اکتبر 
جهان در سال های 2017 و 2018 به 3.4 و 3.6 

درصد برسد.
رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود 
را 3.1  اقتصاد جهانی در سال 2016 میالدی  رشد 
درصد برآورد کرده و همانند گزارش ماه اکتبر خود 
پیش بینی نموده که رشد اقتصاد جهان در سال های 

2017 و 2018 به 3.4 و 3.6 درصد برسد.
صندوق همچنین پیش بینی کرده که عوامل سیاسی 
سال   2 طی  در  ا  جهانی  اقتصاد  رشد  است  ممکن 
مالیات  کاهش  وعده  دهد.  کاهش  یا  افزایش  آینده 
ها در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا 
می تواند موجب رشد اقتصادی آمریکا شود و اقتصاد 
عین حال سیاست  در  اما  دهد،  رونق  نیز  را  جهانی 
اقتصاد  بر  منفی  تاثیری  وی  گرایانه  حمایت  های 
جهانی خواهد داشت. این عدم قطعیت موجب شده 
تا پیش بینی روند اقتصاد جهانی دشوارتر از گذشته 

باشد.
انتخابات  در  ترامپ  دونالد  پیروزی  از  قبل  حتی 
ریاست جمهوری آمریکا چشم انداز اقتصاد جهانی رو 
به رشد بود. رشد احتماال 3.1 درصدی اقتصاد جهانی 
در سال 2016 میالدی، کندترین میزان رشد از بعد 
از بحران مالی سال 2008 بوده است. اما نشانه هایی 

حال  در  جهان  تجاری  های  شرکت  که  دارد  وجود 
بیرون آمدن از زیر سایه تبعات طوالنی پس از بحران 
تحریک  مالی جهانی هستند. سیاست های سنگین 
اقتصادی در چین نیز حداقل فعال به کاهش نگرانی 
ها در خصوص کندی رشد اقتصادی این کشور کمک 
کرده است. به عالوه، هرچند جمع آوری پر حاشیه 
اسکناس های درشت در هند موجب کند شدن رشد 
اما  شد،  خواهد  جاری  سال  در  کشور  این  اقتصادی 
این کاهش آنقدر قابل توجه نیست که تاثیری بر رشد 

اقتصاد جهانی بگذارد.
رشد  تحریک  پول،  المللی  بین  صندوق  عقیده  به 
توسط  ها  شرکت  مالیات  کاهش  از  ناشی  اقتصادی 
رشد  که  شد  خواهد  موجب  ترامپ  دونالد  دولت 
اقتصادی آمریکا در سال 2018 به 2.5 درصد برسد 
قیلی  شده  بینی  پیش  رقم  از  باالتر  درصد   0.4 که 
افزایش  آمریکا  در  نیز  بهره  نرخ  و  تورم  نرخ  است. 

خواهد یافت.

واحد مرکزی خبر/ 
قوانین مازاد، فضای کسب و کار را با 

چالش مواجه می کند

رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس فراکسیون 
 10 ردیف  در  ایران  گفت:   1404 افق  در  ایران 
با  مازاد  قوانین  بیشترین  دارای  که  کشوری 

تفاسیر متفاوت هستند، قرار دارد.
؛ رحیم  به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
و  کار  و  کسب  انداز  چشم  همایش  دومین  در  زارع 
کارآفرینی در افق 1404 افزود : وجود این گروه از 
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با  کار  و  بر مواجه کردن فضای کسب  قوانین عالوه 
چالش ، بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به آینده 

نا امید می کند .
وی گفت: ما در برنامه ششم توسعه هرچند از برخی 
مواد آن رضایت نداشتیم اما بعنوان ریل گذار توسعه 
بخش  دیدگاههای  و  نظرات  تا  کردیم  تالش  کشور 

خصوصی را در این برنامه لحاظ کنیم.
از  کار  و  فضای کسب  نظر  از  ما  اینکه  بیان  با  زارع 
میان 192 کشور دنیا در رتبه 120 قرار داریم افزود: 
این درحالی است که جایگاه ما در این حوزه نسبت 
به سال گذشته 2 رتبه تنزل یافته است و لذا حمایت 
مهمترین  کار  و  کسب  فضای  و  خصوصی  بخش  از 
موضوعی است که در قالب این همایش به ان توجه 

داریم .

ایسنا/ سایه یکساله برجام بر سر اقتصاد ایران 
تاثیرات برجام در شاخص های اقتصاد 

کالن مثبت بوده است

بیان  به  ایران  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
سال  یک  در  برجام  اقتصادی  دستاوردهای 
برجام  تاثیر  که  کرد  عنوان  و  پرداخت  گذشته 
است  بوده  مثبت  کالن  اقتصاد  شاخص های  در 
و  زندگی  و  خرد  اقتصاد  در  آن  نمود  هنوز  اما 

قدرت خرید شهروندان آشکار نشده است.
ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  زاده  رئیس  مهدی  محمد 
گفت: از بُعد اقتصاد کالن پس از اجرای برجام شرایط 
مساعدتری نسبت به سال های قبل فراهم شده است 
که نمونه اصلی و مشخص آن رشد اقتصادی است که 

بر اساس آمار 7.4 درصد برای شش ماه اول امسال 
بوده است. البته حدود 3.5 درصد از این رشد حاصل 
از فروش و صادرات نفت بوده است که به دولت کمک 

خواهد کرد که دچار کسری بودجه کمتری شود.   
بانکی  روابط  و  سیستم  بخش  در  اما  داد:  ادامه  وی 
که گشایش های  بودیم هرچند  کندتری  روند  شاهد 
به  که  بخش نامه هایی  و  شده  میسر  مجدد  اعتبار 
خصوص برای تولیدکنندگان صادر شده شرایط برای 
تولید امیدوارکننده است. همچنین از سوی دیگر در 
بخش های مربوط به حمل ونقل و بیمه تاثیرات شاهد 
تسهیالتی فراهم شده که تا قبل از آن وجود نداشت و 
در بخش نادگان هوایی ورود اولین هواپیمای ایرباس 

اولین نمود این تغییر در بخش حمل و نقل است.  
برخی  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
در  گفت:  برجام  از  پس  خرد  اقتصاد  شاخص های 
بخش اقتصاد خرد تاثیرات برجام ملموس نبوده است 
چرا که به عنوان افزایش قیمت و صادرات نفت که 
جزو شاخص های اقتصاد کالن محسوب می شود تاثیر 
خود را بالفاصله برای مصرف کنندگان و قدرت خرید 

مردم نمی گذارد.
رئیس زاده ادامه داد: در این مدت تا حدودی قیمت 
روند  مردم  مایحتاج  و  مصرفی  کاالهای  از  برخی 
با  بازار  تنظیم  پیدا کرده که دولت و ستاد  صعودی 
اقداماتی که در حال انجام آن هستند به دنبال این 

هستند که جلوی این افزایش قیمت را بگیرند.
اضافه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
ادامه  تورم  کاهشی  روند  گذشته  سال  یک  در  کرد: 
داشته است که دستاورد مثبتی برای اقتصاد است اما 
بخش هایی که الزم است توجه بیشتری به آن شود 
شامل اشتغال، جلوگیری از باال رفتن  نرخ بیکاری و 

بهبود قدرت خرید مردم می شود.  

وی ادامه داد: اگرمیزان سرانه مصرف را با سال های 
مصرف  که  می کنیم  مشاهده  کنیم  مقایسه  قبل 
خانوارها در زمینه مواد غذایی مثل محصوالت لبنی 
سرانه  این  است.  داشته  کاهشی  روند  پوشاک  یا  و 
مصرف بیانگر قدرت خرید مردم است که نیاز است به 
آن توجه بیشتری شود و در قالب بودجه های سنواتی 
و موارد دیده شده در برنامه ششم به آن جامعه عمل 

بپوشانند.
برجام  نتیجه  کلی  طور  به  کرد:  تصریح  زاده  رئیس 
برای اقتصاد ایران مثبت بوده اما می توانست مثبت تر 
از این باشد. با برجام به یک پیروزی سیاسی دست 
پیدا کردیم ولی باید از این فرصت استفاده می کردیم  
و آن را به یک پیروزی اقتصادی هم تبدیل می کردیم 
که این اتفاق هنوز به طور کامل نیافتاده، اما امیدوار 
هستیم که ظرف ماه های آینده نیز شاهد این اتفاق  

باشیم.

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد؛
دالر 52 تومان ارزان شد

دی(   28 شنبه  امروز)سه  معامالت  جریان  در 
 52 با  آمریکا  دالر  هر  نرخ  تهران،  آزاد  بازار 
تومان کاهش، به 3862 تومان رسید، همچنین 
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز، 2300 

تومان گران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد 
مدار  بر  هم  باز  دالر  قیمت  تهران،  امروز)سه شنبه( 
کاهش قرار گرفت، به نحوی که نرخ هر دالر آمریکا 
با 52 تومان کاهش به 3862 تومان رسید، در عین 

حال هر یورو با کاهش 13 تومانی 4295 تومان، هر 
پوند 4833 تومان، درهم امارات 1098 تومان و لیر 

ترکیه 1082 تومان است.
جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت 
با افزایش 2300 تومانی به یک میلیون و 186 هزار 
تومان رسید، در عین حال نرخ هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و 155 هزار 
 319 سکه  ربع  تومان،  هزار   602 سکه  نیم  تومان، 
هزار تومان و سکه یک گرمی، 205 هزار تومان است.

جهانی  بازارهای  در  طال  اونس  هر  حال،  عین  در 
1218 دالر و 10 سنت و هر گرم طالی 18 عیار نیز 

115 هزار و 524 تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 
پرویز نصرتی کردکندی

عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن و مدیر 
استراتژی شرکت پارساپلیمر شریف

آکادمیک  مراکز  سوی  از  كه  است  زیادی  سال های 
کشور مهارت های مدیریت در ایران به شکل ثابت و 
دست نخورده ای تعریف می شود - آن هم به صورت 
به مصداق های عینی آن  نیست  قرار  و گویا  کلی – 
مهارت های  سنتی،  تعریف  این  در  شود.  اشاره ای 
و  انسانی  فنی،  کلی  گروه  در سه  مدیران  نیاز  مورد 
مهارت  است؛  شده  تعریف  کالن  شکل  به  ادراكی 
وظایف  دادن  انجام  در  توانایی  و  دانش  شامل  فنی 
داشتن  در  انسانی  مهارت  خاص،  مسوولیت های  و 
محیط  ایجاد  زمینه  در  تشخیص  قدرت  و  توانایی 
به  ادراكی  مهارت  و  افراد  اداره  و  همكاری  و  تفاهم 
درک  و  سازمان  كل  پیچیدگی های  درك  توانایی 
همه عناصر و اجزای تشكیل دهنده فعالیت سازمانی 

به صورت یك سیستم اشاره می شود.
مهارت   سطح  سه  هر  نیازمند  مدیریت  سطوح  همه 

هستند. از منظر این تقسیم بندی، انجام دادن بعضی 
از وظایف مهارت های سه گانه، الزم و ملزوم یكدیگر 
و  در سطوح  آنها  نسبی  ارزش  اما  نظر می رسند،  به 
انسانی  مهارت های  است.  متفاوت  مختلف  رده های 
تقریبا در همه سطوح مدیریت  تقسیم بندی  این  در 
مدیران  زیرا  هستند،  اهمیت  دارای  مقدار  یک  به 
سروكار  افراد  با  خود  مسوولیت  سطح  از  صرف نظر 
دارند و برای جلب همكاری و اثرگذاری بر رفتار آنها 
باید از مهارت های انسانی برخوردار باشند. از این رو، 
امروزه نیز در مدیریت سازمان ها، تاكید بر مهارت های 
اینگونه  اولویت ویژه ای پیدا كرده است. ولی  انسانی 
اطالعاتی  جنبه  فقط  موضوع،  به  کلی  تقسیم بندی 
امکان  مهارت ها،  نبودن  مصداقی  به  توجه  با  و  دارد 
استفاده کارآمد و هوشمندانه را سلب کرده است و 
مدیران را به یک دید کلی هدایت می کند )جدول1(.

از  صرف نظر  مدیریتی  مهارت های   2015 سال  در 
جهانی  مجمع  ازسوی  سه گانه  کلی  تقسیم بندی 
اقتصاد، به این شرح اعالم شد: توانایی حل مشکالت 
دیگران؛  با  شدن  هماهنگ  در  توانایی  پیچیده؛ 
بحرانی؛  موضوعات  براساس  تفکر  کارکنان؛  مدیریت 

یا  محصول  کیفیت  کنترل  مذاکره؛  در  توانمندی 
قضاوت  خدمتگزاری؛  محور  بر  مدیریت  خدمات؛ 
موثر؛  دادن  گوش  گرفتن؛  درست  تصمیم  و  کردن 
چندی  اقتصاد  جهانی  مجمع  بودن.  نوآور  و  خالق 
شرایط  روند  به  توجه  با  جدید  مطالعات  در  پیش 
کسب وکار، ده گانه باال را با دو تغییر و اولویت جدید 
قابلیت   )1 است:  كرده  پیش بینی  برای سال 2020 
در هوش هیجانی؛ 2( انعطاف در موضوعات شناختی.

مدیران  قابلیت  افزایش  با  می بینید،  که  همان طور 
در هوش هیجانی و انعطاف در موضوعات شناختی، 
آینده  در  مدیران  مهارت های  از  جدیدی  ترکیب 
نزدیک مورد انتظار است که هریک از ده گانه جدید 

را واکاوی بیشتری می کنیم:
اولویت  اولین  پیچیده  مسائل  حل  در  توانایی 
پیچیدگی  که  می برد  سر  به  دورانی  در  بشر  است. 
عامل  پیچیدگی  و  شده  آن  جدایی ناپذیر  جزو 
تعیین کننده ای در پدیده های طبیعی و همچنین در 
پدیده های کسب وکار است و مفهوم آن می تواند هم 
در داخل یک سازمان و هم در رابطه با محیطی که 
آنچه  باشد.  داشته  نمود  است،  مواجه  آن  با  سازمان 

مهم است درک این پیچیدگی ها است و اینکه منشأ 
پیچیدگی ها  از  برخی  چیست؟  پیچیدگی ها  این 
به وجود  انسان  توسط  شده  انجام  کارهای  به واسطه 
و  ارتباطات  زمینه  در  که  پیشرفت هایی  است.  آمده 
علوم گوناگون به وجود آمده، باعث پیچیدگی محیط 
از  از سازمان ها شده و برخی دیگر  و درون بسیاری 
ولی  است،  داشته  وجود  به طور طبیعی  پیچیدگی ها 
به علت نبود دانش بشری، دانشمندان از آن آگاهی 
پدیده های  ساده سازی  به  اقدام  اینکه  با  و  نداشتند 
پیچیده كردند تا بتوانند پدیده ها را تشریح كنند، اما 
آشوب  و  نظمي  بي  تئوري  را  پیچیدگی  منشأ  چون 
می دانستند، موفق نبودند. این چالش اولین ضربه را 
بر پیكر پارادایم سنتي مدیریت وارد آورد و پارادایم 
نوینی در مدیریت و سایر علوم مرتبط شكل داد. نام 
غیرخطی  سیستم های  تئوری  آشوب،  تئوری  دیگر 
است. در رابطه خطی یک علت معین فقط یک پیامد 
پیامد  چند  می تواند  غیرخطی  رابطه  در  ولی  دارد، 
هم افزایی  غیرخطی،  سیستم  در  باشد.  انتظار  مورد 
تک  تک  بررسی  و  تجزیه  با  نمی توان  و  دارد  وجود 
یک  در  بنابراین،  شناخت.  را  سیستم  کل  اجزا، 

مهارت های مدیریتی در آینده نزدیک کدامند؟
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یک  و  هستند  غیرخطی  ارتباطات  پیچیده،  سیستم 
تغییر کوچک می تواند نتیجه بسیار بزرگی به دنبال 
داشته باشد )اثر پروانه ای(. همچنین دارای خاصیت 
که  مدیری  شرایطی  چنین  در  هستند.  خودمانایی 
را حل  آن  و  مواجه شود  پیچیدگی  با چالش  بتواند 

کند، قطعا یک مدیر موفق خواهد بود.
در هر زمینه ای که کسب وکار شما فعالیت می کند، 
عواملی وجود دارند كه به صورت بنیادین نتـایج مورد 
در  شما  بنابراین  مي دهند.  قرار  تحت تاثیر  را  انتظار 
صورتي مي توانید موفق شوید که این عوامل را تحت 
نسبت  خود  مدیریتی  مهارت  با  و  داده  قرار  كنترل 
موفقیت  حیاتي  عوامل  آوردن  در  کنترل  تحت  به 
خوبی  شرایط  به  را  خود  کسب وکار  شرایط  بتوانید 
هدایت کنید. عوامل حیاتي موفقیت در شكل گیري 
و توسعه تفكر راهبـردي مدیران نقش کلیدی دارد و 
براي هر سازمانی  شناسایي عوامل كلیدي موفقیت، 
شناسایی  برای  روکارت  دکتر  است.  الزم  و  ضروري 
کرده  معرفی  را  عامل  چهار  موفقیت  حیاتی  عوامل 

است که عبارتند از:
حیاتی  عوامل  هر صنعتی  فاکتورهای صنعتی:  الف( 
شکل  و  ماهیت  که  دارد  منحصربه فردی  موفقیت 
تمام  فاکتورها در  این  را معین می سازد.  آن صنعت 
اثر  فعالیت می کنند  این صنعت  در  شرکت هایی که 

دارد.
ب( استراتژی رقبا: معموال عواملی یک سازمان را از 
بزرگی،  می سازد.  یک صنعت جدا  در  دیگر  سازمان 
محل جغرافیایی و موقعیت صنعتی در بازار ازجمله 

این فاکتورها هستند.
به  راجع  عوامل  از  برخی  محیطی:  فاکتورهای  ج( 
محیط، دولت، تاثیرات خارجی وموارد مشابه هستند 

که می توانند از عوامل بحرانی موفقیت باشند.
د( فاکتورهای زمانی: فاکتورهایی هستند که به طور 
موقت در عوامل بحرانی موفقیت در یک سازمان به 
حساب می آیند؛ مثال درنتیجه یک رویداد غیرعادی.

عنوان  به  آینده  و  اخیر  دهه  در  نوآوری  و  خالقیت 
مهارت بسیار کلیدی برای کارکنان تبدیل شده است 
و روز به روز هم به اهمیت این مهارت اضافه می شود. 
دکتر جان سیلی براون، مدیر نوآوری شرکت زیراکس، 
حقیقت بزرگی را بیان کرده است. او می گوید: »اگر 
مدیر ارشدی از نوآوری های پرخطر پشتیبانی کند و 
دست آخر آن نوآوری ها شکست بخورند، آینده شغلی 
همان  اگر  درحالی که  می بیند؛  آسیب  شدت  به  وی 
می توانستند  که  بگیرد  را  نوآوری هایی  جلوی  مدیر 
پیروز باشند، پیامدهای منفی این کار برای او بسیار 
بسیار کمتر خواهد بود.«فهم اینگونه مدیران از پیامد 
خالقیت و نوآوری یکی از بزرگ ترین موانع در توسعه 
شرایط  از  درستی  درک  که  مدیرانی  است.  شرکت  
را به همراه شجاعت داشته باشند، می توانند ریسک 
چنین  وجود  بخرند.  جان  به  را  نوآوری  پرچالش 
توانایی که مدیر بتواند با استفاده از مهارت خالقیت 
از نوآوری های قابل حصول پشتیبانی کند، در برخی 
مواقع به یک مهارت بنیادین و توسعه دهنده تبدیل 

می شود.

مدیریت موثر کارکنان مهارتی پایان ناپذیر از ابتدای 
توانایی  مهارت  است.  بوده  مدیریت  علم  شروع 
هماهنگی افراد با دیگران، یک مهارت کلیدی دیگر 
برای مدیران است. ایجاد هماهنگی  درست و منطقی 
و  ذی نفعان  با  درست   ارتباط   و  واحدها  افراد،  بین  
است. مهارت  این  از  مهمی  بخش  محیطی  تحوالت  

نوین  و مهارت های  قابلیت ها  از  یکی  هوش هیجانی 
هوش  اهمیت  بود.  خواهد  نزدیک  آینده  در  مدیران 
هیجانی به شدت توسعه یافته است، به طوری که در 
لیست مهارت های مدیران در سال 2020 قرار گرفته 
از  دیگر  یکی  درست،  تصمیم گیری  و  است.قضاوت 
مهارت های کلیدی مدیران است. این مهارت شاید از 
ابتدای ظهور مدیریت از مهارت های یک مدیر موفق 
حتی  مدیریت  محققان  از  برخی  می شود.  محسوب 
عمل تصمیم گیری را مترادف با مدیریت نیز دانسته 
استفاده  و  تمرکززدایی  زمان  مرور  به  هرچند  اند، 
است،  یافته  اشاعه  سازمان ها  در  جمعی  خرد  از 
قضاوت  براساس  درست  تصمیم گیری  کماکان  ولی 

شخصی نیز یک مهارت کلیدی برای مدیران است.
مدیریت برمبنای خدمت، یکی از مهارت های کلیدی 
و  مدیر  یک  مسوولیت های  که  چرا  است،  دیگر 
یک  به  مآبانه  ارباب  رفتار  یک  از  آن  وظایف  انجام 
مسوولیت  است.  شده  تبدیل  مآبانه  خدمت  رفتار 

مسوولیت  یک  ذی نفعان،  قبال  در  مدیر  اجتماعی 
کارکنان،  به  خدمت  در  مدیران  و  است  انکارناپذیر 
و  كنند  رفتار  متعهدانه  باید  زیست  و محیط  جامعه 
آنها  موفقیت  در  مهارت  یک  به عنوان  رفتار  اینگونه 
تاثیر مستقیم خواهد داشت. مهارت مذاکره از دیگر 
مواردی است که هر مدیری به آن نیاز دارد. معموال 
خلق  به  منجر  که  فرآیندهایی  خروجی های  تمامی 
و  می افتد  اتفاق  مذاکره  از یک  ارزش می شود، پس 
این مهارت تاثیر مستقیمی در کارآمدی فرآیندهایی 
مانند خرید، فروش و ... دارد كه موفقیت در آنها از 
دل یک مذاکره کارآمد پدید می آید و داشتن چنین 
مهارتی قطعا در موفقیت مدیران تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.
مهارت های  از  نیز  شناختی  موضوع های  در  انعطاف 
جدید مدیران است. اینگونه انعطاف پذیری در باورها 
و چارچوب های گذشته که حتی امکان دارد قبال با 
باشیم،  کرده  کسب  نیز  دستاوردی  آنها  به  عنایت 
بسیار سخت است. درک پارادایم های نوین نیز با این 
این  ارتباط  به دلیل  و  دارد  نسبت مستقیمی  مهارت 
و  سخت  بسیار  فرهنگی،  باورهای  برخی  با  مهارت 
چالش انگیز است. در برخی مواقع حتی مدیران فاقد 
این مهارت کلیدی هستند. داشتن چنین مهارتی به 
تغییرات  سخت ترین  که  می دهد  را  امکان  این  شما 
را بتوانید هضم کرده و در مسیر تغییر قرار بگیرید.

مطمئنا ما ترکیبی از این مهارت ها را به عنوان مدیر 
و  تعداد  هرچه  داشت  توجه  باید  اما  هستیم،  دارا 
درجه این مهارت ها را بیشتر داشته باشیم، به مدیر 

كارآمدتری تبدیل می شویم. 

 بازگشت به عناوین 15 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

برداشت گل نرگس در جویبار 
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