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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

معمای بهره، پول و تورم
در اولین نشست تشکل های اقتصادی استان اصفهان صورت گرفت؛ 

تقدیر از سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان به عنوان 
تشکل منتخب استان

دنیایاقتصاد/دکترپویاجبلعاملی
وقتی رابطه بین شبه پول و نرخ بهره را بسنجیم، 
همبستگی مثبتی بین این دو وجود دارد. به دلیل 
آنکه شبه پول حجم قابل توجهی از نقدینگی را 
باز این همبستگی مثبت  بعید نیست که  دارد، 
بروز کند. اما آیا از این همبستگی مثبت میان 
نرخ بهره و نقدینگی باید به این نتیجه رسید که 
برای کنترل تورم نباید نرخ بهره را افزایش داد یا 
حتی پیشنهاد کاهش نرخ بهره را بدهیم؟ بدون 

تردید جواب منفی است.
رادردنیاسراغآوردکه بانکمرکزیای نمیتوان
شود مواجه تورمی سنگین ریسکهای با وقتی
چنینتوجیهیرابرایعدمافزایشنرخبهرهاقامه
بایدبکند.اماچرا؟ کندوواقعامرددباشدکهچه
نمیکنند؟ مشاهده را همبستگی چنین آنان مگر
پسچراحکمنمیدهنداگرنرخبهرهراباالببریم
بیشتر تورمی یافتهوریسکهای افزایش نقدینگی

میشود؟
مدتهاست دنیا مرکزی بانکهای از بسیاری اوال
یا سیاستی ابزار بهعنوان پولی کلهای چنبره از

استفادهازآنبهعنوانلنگراسمیرهایییافتهاند.
ثانیادرکاینموضوعبسیسادهاستکه»پول«
وسیلهمبادلهاستورشدآنتورمزاست.پولهزینه

ادامهدرصفحه3

در نخســتین نشســت تشــکل های اقتصــادی 
ــرق  اســتان اصفهــان از ســندیکای صنعــت ب
شــعبه اصفهــان بــه عنــوان تشــکل منتخــب 

اســتان تقدیــر شــد. 
ــتان ــادیاس ــکلهایاقتص ــتتش ــتیننشس نخس
اصفهــانبــامحــوربرندســازیوصــادراتکاال
ایرانــیوحضــورمدیــرکلتعــاون،کارورفــاه
و اصنــاف و تعــاون اتــاق روســای اجتماعــی،
ســالن در تشــکلها رییســه هیــات اعضــای
ــزار ــیبرگ ــاقبازرگان ــیات ــایبینالملل همایشه
کمیســیون رییــس پورســینا محســن شــد.

ایــن در اصفهــان بازرگانــی اتــاق تشــکلهای
ــی ــادیوصنعت ــکلهایاقتص ــت:تش ــتگف نشس
اســتاناصفهــاندارایپیشــنیهطوالنــیهســتندو
بســیاریازتشــکلهایملــیازایــناســتانمنشــا

ــت. ــهاس گرفت
ویضمـنارائـهگـزارشازنحوهتشـکیلوفعالیت
در اصفهـان بازرگانـی اتـاق تشـکلها کمیسـیون
دورههشـتمهیـاتنماینـدگانگفـت:طـیچهـار
سـالگذشـتهتعـدادتشـکلهایثبـتشـدهاز٥
یافتـهاسـتو3 افزایـش بـه١٧تشـکل تشـکل
تشـکلنیـزمراحـلنهایـیثبـتراطـیمیکننـد.
مـااعتقـادراسـخداریـمیکـیازمهمتریـنوظایف
از حمایـت بازرگانـی اتاقهـای ماموریتهـای و

اسـت. اقتصـادی تشـکلهای
عضـوهیـاترییسـهاتـاقبازرگانـیاصفهـاناظهار
داشـت:تشـکلهایاقتصـادیباارایهدرخواسـتبه
اتـاقبازرگانـیوبررسـیعدموجودتشـکلموازی،

اقتصـادیبـودنفعالیتتشـکلومطابقتبـاقانون
بهبـودمحیـطکسـبوکارمیتواننـدمراحـلثبت
رادنبـالکننـدوبـاجـذبحداقل٢٠عضـودارای
کارتعضویـتیـابازرگانـی،پروانـهفعالیتتشـکل

خـودراازاتـاقبازرگانـیدریافـتکنند.
پورسـینابااشـارهبههمافزاییوهمراهیسـهاتاق
بازرگانـی،اصنـافوتعـاوناسـتاناصفهـانگفـت:
سـهاتـاقدراسـتاناصفهـانهمـوارههماهنـگو
مشـترک برگـزاری و میکننـد فعالیـت متحـد
از یکـی تشـکلها روز عنـوان بـه مـرداد ٢٢ روز
پیامدهـایایـنهمراهـیاسـت.درادامـهنشسـت
تقدیـر اصفهـان اسـتان منتخـب تشـکل چنـد از
بـهعمـلآمـدکـهسـندیکایصنعـتبـرقشـعبه
اصفهـان، اصنـاف آنهاسـت.اتاق از یکـی اصفهـان
اتـاقتعاوناسـتاناصفهـان،خانهصنعـت،معدنو
تجـارتو...ازدیگرتشـکلهایمنتخبـیبودندکه

ازآنهـانیـزتقدیرشـد.

https://www.faragostar.net/ieis/?utm_source=landingpage-sandika&utm_medium=banner&utm_campaign=sandikaoff
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3442721-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

از سندیکای صنعت برق شعبه  تقدیر 
به عنوان تشکل منتخب  اصفهان 

استان 
در نخستین نشست تشکل های اقتصادی استان 
اصفهان از سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان به 

عنوان تشکل منتخب استان تقدیر شد. 
صفحه 1

ارزی؛ مهم ترین چالش  نوسانات 
صنعت برق کشور

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه 
نوسانات ارزی مهم ترین چالش صنعت برق کشور 
در شرایط کنونی است، گفت: تأمین مواد اولیه برای 
تولیدکنندگان صنعت برق با تغییر ناگهانی نرخ ارز 

بسیار دشوار است.
صفحه 3

آمادگی  برای  نیروگاهی  تعمیر  برنامه 
پیک بار 98 

 برنامه ریزی و پایش روند اجرای تعمیر 448 واحد 
در 91 نیروگاه حرارتی کشور در بازه زمانی نیمه 
دوم شهریور سال 97 تا پایان اردیبهشت سال 98 

در حال انجام است. 
صفحه 4

انرژی  انواع منابع تغذیه  تولید 
الکتریکی توسط یک شرکت دانش 

بنیان 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت 

از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(، 
منبع تغذیه دستگاهی است که برای تأمین انرژی 

الکتریکی به کار می رود. 
صفحه 4

با سازمان  تجدیدپذیرها  گیرودار 
برنامه و بودجه حل شد؟

رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
انرژی برق گفت : مذاکرات متعددی با سازمان برنامه 
و بودجه برای اخذ عوارض برق و هزینه آن برای 
توسعه تجدیدپذیرها صورت گرفته و امیدواریم که 

امسال شرایط بهتری برای این انرژی رقم بخورد.
صفحه 5

کمبود  8۰۰۰مگاوات  اردکانیان: 
برق داریم/ اصالح 4هزارمگاواتی 

بَدمصرفی در برق 
برق  تأمین  نیاز  کسری 8۰۰۰مگاواتی  مجموع  از 
محل  از  آینده، 4۰۰۰مگاوات  سال  تابستان  برای 
حرارتی  بخش  در  تولید  عملی  ظرفیت  افزایش 
نیاز مصرف  از  و 4۰۰۰مگاوات  تأمین خواهد شد 

کاسته خواهد شد.
صفحه 6

4۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی در نیما 
بدون مشتری ماند + نمودار 

با  می دهد،  نشان  نیما  سامانه  عملکرد  بررسی 
وجود تزریق 2 میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون 
از  حاصل  ارزهای  از  یورو  میلیون   4۰۰ حدود 

صادرات بدون مشتری باقی مانده است. 
صفحه 6

جوالن بانک های خصوصی در رقابت 
سودی/ نرخ سود چند بانک 23 

درصد شد 
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم 
سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ 
های سود را برای جذب مشتری باال برده اند آنهم 

بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
صفحه 7

تجارت با عراق و افغانستان از 
مستثنی  ارزی  پیمان سپاری  سیاست 

شود 
و  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  کاشفی،  کیوان 
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است تا زمانی که فاصله 
ارز در سه بازار موجود زیاد است، شاهد بروز رانت و 

سایر مشکالت خواهیم بود.
صفحه 8

هفت نفر از معاونین وزارت صنعت 
دادند  استعفا  به طور دسته جمعی 

هفت نفر از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بازنشستگان  به کارگیری  در راستای قانون منع 
به طور دسته جمعی استعفا دادند.

صفحه 8
معاونت  به  میرمحمدصادقی  حسین 

قوانین مجلس منصوب شد 
حسین  حکمی،  صدور  با  الریجانی  علی 
میرمحمدصادقی را به عنوان معاون قوانین مجلس 

شورای اسالمی منصوب کرد.
صفحه 9

مهم ترین چالش تحریم برای استارت 
آپ ها چیست؟ 

فصل اقتصاد - تا آغاز تمدید تحریم ها کمتر از 
سه ماه زمان باقی مانده است. استارت اپ ها باید 
آسیب  ترین  اصلی  ببندند.  محکم  را  کمربندها 

تحریم برای استارت آپ ها چیست؟
صفحه 9

چرا فرهنگ استفاده از داده مهم 
اول(  است)قسمت 

انقالب ها هیچ گاه به عقب برنمی گردند. همچنین 
هیچ وقت با یک سرعت ثابت پیش نمی روند. تحول 
عمیقی که در تجزیه و تحلیل داده ایجاد شده را در 

نظر بگیرید. 
صفحه 1۰
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دبیر سندیکای صنعت برق ایران:

نوسانات ارزی؛ مهم ترین چالش 
صنعت برق کشور 

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه 
نوسانات ارزی مهم ترین چالش صنعت برق کشور 
در شرایط کنونی است، گفت: تأمین مواد اولیه 
برای تولیدکنندگان صنعت برق با تغییر ناگهانی 

نرخ ارز بسیار دشوار است.
اقتصادی خبرنگار با گفتگو در برزیمهر سپهر
بخشخصوصی مطالبه اینکه بیان با آنا خبرگزاری
است، بالتکلیف همچنان وزارتنیرو از برق صنعت
گفت:وزارتنیروبیشاز١٥هزارمیلیاردتومانبه
بدهکار کشور برق صنعت تولیدکنندگان و فعاالن

در برق اقتصادصنعت اینکه به اشاره با است.وی
ایرانمشکالتمتعددیداردافزود:قیمتفروشبرق
درکشوربانرختولیدآنهمخوانینداردکهوقوع
و تولیدکنندگان از بسیاری ورشکستگی اتفاق این

نیروگاههایتولیدبرقکشوررارقمزدهاست.
از که برق پرداختی عوارض کرد: تصریح برزیمهر
مردمدریافتمیشودبهحسابسازمانبرنامهوبودجه
پرداختی عوارض این اگر درحالیکه میشود واریز
وزارتخانه این آنوقت پرداختشود نیرو وزارت به
و پیمانکاران مطالبات از عظیمی بخش میتواند

تولیدکنندگانصنعتبرقکشورراپرداختکند.
دبیرسندیکایصنعتبرقکشورتصریحکرد:واقعی
کردنقیمتبرقبهمعنیگرانکردننیستبلکه
بایدمشترکانپرمصرفبرقدرکشوربرایمصرف

باالترازحد،هزینهبیشتریرابپردازند.
به نسبت خانگی برق کرد:مصرف اضافه برزیمهر
مصارفصنعتیدرکشوربسیارکمتراستومیزان
مصرفبرقبسیاریازواحدهایتولیدیوصنعتی
بسیاربیشترازمیانگینمصرفبرقدرکشوراست.

ویاضافهکرد:صنایعیهمچونفوالد،پتروشیمیو
خودروسازیمصرفبرقباالییدارندکهبایدبرای

کاهشمصرفآنهاچارهایاندیشید.
برزیمهرواقعیکردنقیمتبرقدرکشوررابرای
افزود: و دانست مهم معینی حد از باالتر مصرف
مدیریت باید درصنایعمختلف برق میزانمصرف
شودکهوقوعایناتفاقتنهاباواقعیکردنقیمت

برقامکانپذیراست.
ویبااشارهبهاینکهنوساناتارزیمهمترینچالش
گفت: است کنونی شرایط در کشور برق صنعت
تأمینمواداولیهبرایتولیدکنندگانصنعتبرقبا

تغییرناگهانینرخارزبسیاردشواراست.

ادامهازصفحه١
بایدهمبستگی دارد.پس بهره نرخ نام به فرصتی
میاننرخبهرهوپولمنفیباشد.اگرشمامتغیری
رابهعنوانپولدرنظرگرفتهایدورابطهآنبانرخ

بهرهمثبتاست،پسحتمامتغیرگمراهکنندهایرا
برایکنترلتورمرصدمیکنید.

تازمانیکهنرخبهرهواقعیبهحدکافیمثبتباشد،
رشدنقدینگیناشیازرشدحجمشبهپول،تبعات
تورمینخواهدداشت.همانطورکهازسال١3۹3
بهاینسورشدنقدینگیکموبیشمانندگذشته
وجودداشتاماتورمبهدلیلنرخبهرهواقعیمثبت،
بروز آنجا از دقیقا نقدینگی مشکل بود. کاهشی
بهره نرخ همان یا مالی سرکوب خطر که مییابد
حالت این در امروز. مانند یابد؛ بروز منفی واقعی
شبهپولتبدیلبهپولشدهوتورمافزایشیمیشود.
آخرینآماربانکمرکزینشانمیدهدکهازتیر۹۶
تاتیر۹٧،سهمپولازنقدینگی١/٥درصدافزایش
داشتهاستویکیازدالیلروندروبهرشدتورماز

همینجاناشیمیشود.
که بپرسیم و کنیم واکاوی را گذشته نمیخواهیم
باالخرهیکنفربگوید،کاهشنرخبهرهسالگذشته
اما کرد ایجاد را رونق و اقتصادی رشد کدامین
نسبت فراگیر بادرکی که است این انتظار حداقل
جهت در حرکتی امروز پولی، کلهای و ابزار به
جز این و گیرد صورت تورمی ریسکهای کاهش
بادادنسیگنالهایقویبهبازاردرجهتپیریزی
نیست. میسر بهره نرخ برای افزایشی چشماندازی
بدونتردیدازوضعیتناترازسیستمبانکیواضافه
برداشتهایمکرر،آگاهیوجوددارد،اماراهحلآن
باالوپایینکردننرخبهرهنیست.مدتهاستکه
بایدجلویبزرگشدنترازنامهبانکهاییراکهبدون
کنند، شب را خود روز نمیتوانند برداشت، اضافه
گرفتوبایداینبانکهارابهفرآیندتسویهسپردو
هرچهدیرتراینکارشود،تبعاتآنسنگینتروفضا
برایاعمالسیاستپولیبهینهتنگترخواهدشد.

http://ana.ir/news/444633


31 شهریور 1397 شماره  2265     

4 اخبار صنعت برق 

برنامه تعمیر نیروگاهی برای 
آمادگی پیک بار 98

تعمیر  اجرای  روند  پایش  و  برنامه ریزی   - )پانا( 
در  کشور  حرارتی  نیروگاه   91 در  واحد   448
پایان  تا  نیمه دوم شهریور سال 97  زمانی  بازه 

اردیبهشت سال 98 در حال انجام است.
بهگزارشوزارتنیرو،بهمنمهران،مدیرکلدفتر
تولید شرکت برق بازار و بهرهبرداری برنامهریزی،
سال در کرد: اظهار خبر این بیان با حرارتی برق
نیروگاهی واحد مگاوات هزار ۹٥ از بیش جاری

مشمولتعمیراتخواهندبود.
ویتصریحکرد:باتوجهبهاینکهظرفیتنامیکل

٥٧.۶ معادل کشور حرارتی نیروگاههای واحدهای
هزارمگاواتاست،اینرقمنشاندهندهتعمیربیش
ازیکبارهبرخیواحدهاینیروگاهیدریکفصل

است.
و گرما شروع به توجه با کرد: خاطرنشان مهران
از کشور برق سراسری شبکه مصرف نیاز افزایش
کلیه سال هر شهریور نیمه تا ماه خرداد ابتدای
مدار در میبایست حرارتی نیروگاههای واحدهای
تولیدقرارداشتهباشندودراینبازهزمانیهیچگونه

تعمیراتبرنامهریزیشدهانجامنمیپذیرد.
برق بازار و بهرهبرداری برنامهریزی، دفتر مدیرکل
تاکیدکرد:برنامهریزیوپایشرونداجرایتعمیرات
واحدهاینیروگاههایحرارتیباعثافزایشضریب
آمادگیواحدهاینیروگاههایحرارتیکشورمیشود
با مطابق آن کیفیت با و کامل موقع، به انجام و
توسط شده توصیه تعمیراتی دستورالعملهای

شرکتهایسازندهصورتمیگیرد.
برنامه طبق حرارتی واحدهای تعمیرات افزود: وی
آغاز سال هر ماه شهریور ١٥ از شده زمانبندی
و ادامهمییابد بعد ماهسال اردیبهشت پایان تا و
میبایستتمامیواحدهادرابتدایخردادماهآماده
بهرهبرداریبرایتأمینبارپیکشبکهسراسریبرق

کشوردرفصلگرماباشند.
مهراندرارتباطباعواملانحرافازبرنامهزمانبندی
تعمیرنیروگاهیعنوانکرد:نرسیدنساعتکارکرد
رژیم نوع دلیل به نیاز مورد بهحد واحدها معادل
تأمیننشدن بهرهبرداریتوسطدیسپاچینگملی،
و نیروگاهی واحدهای نیاز مورد یدکی قطعات
همچنینموافقتنکردندیسپاچینگملیباخروج
و جابجایی عمده دالیل از تعمیرات واحدهاجهت

اصالحبرنامهزمانبندیتعمیراتنیروگاهیاست.

تولید انواع منابع تغذیه انرژی 
الکتریکی توسط یک شرکت 

دانش بنیان
یک شرکت فناور و دانش بنیان ایرانی اقدام به تولید 

انواع منابع تغذیه ای انرژی الکتریکی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت 
از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(، 
منبع تغذیه دستگاهی است که برای تأمین انرژی 
الکتریکی به کار می رود. به بیان دیگر، عملکرد 
الکتریکی  انرژی  اولیه تمام منابع تغذیه تبدیل 
راه اندازی  و  تغذیه  برای  آن  خروجی  که  است 

مدارات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
برایوسایلیکهحالتی اغلب اصطالحمنبعتغذیه
ازانرژیالکتریکیرابهحالتیدیگرتبدیلمیکنند
دستگاههایی برای میتواند البته که میرود بهکار
کهیکفرمدیگرانرژی)نظیر:مکانیکی،شیمیایی،
تبدیلمیکنند، الکتریکی انرژی به را خورشیدی(

نیزبهکاررود.
بیژنفرخیمدیرعاملیکشرکتدانشبنیانتولید

کنندهمنابعتغذیهگفت:اینشرکتدرزمینهتأمین
DCوACازانواعUPSتجهیزاتبرقبدونوقفه
درایرانواجرایپروژههایمتعددصنعتیدرصنایع

کشورو...فعالیتمیکند.
محصول این مصرفکنندگان اینکه بیان با وی
شرکتهای شهری، قطار شرکتهای کلیه شامل
برقمنطقهای،شرکتهاینفتوگازوپتروشیمی
تغذیه منبع گفت: هستند، مادر و بزرگ صنایع و
میتواندبهصورتیکواحدمتصلبهیکسیستم
الکتریکیباشدویامیتواندبهصورتیکسیستم
تامین را دیگر سیستم الکتریکی انرژی جداگانه
کند.منبعتغذیهDCمیتواندباتریویایکمدار
الکتریکیباشدکهولتاژمتناوببرقشهررابهولتاژ

مستقیمDCتبدیلمیکند.
فرخیادامهداد:منابعتغذیهDCنوعدومکهبرق
شهررابهولتاژDCتبدیلمیکنندازپرکاربردترین
بیشتر روی بر که هستند جهان در موجود منابع
وسایلالکتریکیچهبهصورتیکواحدیکپارچهو

چهبهصورتیکواحدمستقلدیدهمیشوند.
دریافت روند با رابطه در شرکت این مدیرعامل
توسعه و تحقیقات از ازصندوقحمایت تسهیالت
به زیادی کمک صندوق گفت: الکترونیک صنایع
شرکتکردوباتسهیالتیکهدراختیارماگذاشت
توانستیمبخشاعظمیازتجهیزاتاولیهراخریداری

کردهوفعالیتمانراگسترشدهیم.
فرخیاضافهکرد:باکمکصحاتوانستیمیکواحد
تولیدیبا۴٠نفرنیرویکاررادرشرایطاقتصادی
را دانشبنیانی مدرک همچنین و داده نجات بد
نیزاخذکنیمکهایناتفاقبسیارعالیبود،اگرچه
کماکاندرشرایطبدیهستیموامیدبهکمکهای

دولتینیزداریم.

http://tnews.ir/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7/047c119046524.html?h=1
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گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان 
برنامه و بودجه حل شد؟

رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
سازمان  با  متعددی  مذاکرات  گفت :  برق  انرژی 
و هزینه  برق  اخذ عوارض  برای  بودجه  و  برنامه 
و  گرفته  صورت  تجدیدپذیرها  توسعه  برای  آن 
این  برای  بهتری  شرایط  امسال  که  امیدواریم 

انرژی رقم بخورد.
سیدمحمدصادقزادهدرگفتوگوباایسنا،بابیان
اینکهازابتدایسالتاکنونمجموعا١٥٠میلیارد
تومانپولراازخزانهبابتصورتحساببهصورت
پرداخت برق کننده تولید شرکتهای به کامل
صورت مذاکرات اساس بر کرد: اظهار کردهایم،
تا قرارشدهاست بودجه برنامهو باسازمان گرفته
١٠٠میلیاردتوماندیگررابهساتباپرداختکندتا

صورتحسابهادچارتاخیرنشوند.
بودجه و برنامه سازمان با را مساله این افزود: وی
توافقکردهایمکهاگرپرداختصورتحسابهای
باتاخیرمواجهشد،طبققانونبرنامه شرکتبرق
ششمتوسعهجریمهتاخیربهآنهاتعلقبگیردواین
مردم از برق منابع که این دلیل به تاخیر جریمه
وصولشدهاستودرخزانهنیزموجوداستازطرف
دیوانعدالتکشورجریمهغیرضرورتشخیصداده

شدهاستکهازمنابعدولتقابلپرداختنیست.

بهرهوری و انرژیهایتجدیدپذیر رییسسازمان
انرژیبرق،بیانکرد:دراینشرایطقطعامسئوالنی
ایجاد تاخیری برق عوارض پرداخت جریان در که
کردهاندمسئولخواهندبودوبایددرمقابلدیوان

محاسباتپاسخگوباشند.
دیوان که  سختگیریهایی با : کرد تاکید وی
اعمالکردهاست، اینموضوع محاسباتکشوردر
به مساله این و نشود ایجاد مشکلی که امیدواریم

طورکاملحلشود.
جرایم ۹۶ سال در که این به اشاره با زاده صادق
تاخیرتعلقگرفتکهتاکنونبالتکلیفاست،گفت:
و برنامه سازمان طریق از تا هستیم منتظر اکنون
بودجهاینمسالهتعیینتکلیفشودوامیدواریمکه

اینتجربهتلخدیگردرسال۹٧تکرارنشود.
سال١3۹۶معادل١١٠٠میلیاردتومانبرایتوسعه
تجدیدپذیرهاپیشبینیشدهبودکه۶٠٠میلیارد
تومانآنپرداختنشد.البتهامسالنیزدرتخصیص
منابعایجادشدهتاخیرایجادشدوتنها٥٠میلیارد

تومانبهاینحوزهتخصیصیافتهاست.
البتهطبقاعالمساتبادرحالحاضرهیچکداماز
نیروگاههایتجدیدپذیرطلبیازساتباووزارتنیرو
ندارندواگرسازمانبرنامهوبودجهپرداختیراانجام
نداد،اجازهنداریمکهاینمسالهدرپرداختصورت

حسابهامشکلیایجادکند.
انرژیهای سازمان عامل مدیر و نیرو وزیر معاون
تجدیدپذیرایرانگفت:علیرغماینکهسالگذشته
سازمانبرنامهوبودجهعوارضیراکهازمردمبرای
نظر توسعهتجدیدپذیرهادر و برقرسانیروستایی
گرفتهشدهبود،برایهزینههایجاریصرفکرد،
این از تومان میلیارد مقررشدکه۶٠٠ امسال اما

منابعراتخصیصدهد.
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اردکانیان: 8۰۰۰مگاوات کمبود 
برق داریم/ اصالح 4هزارمگاواتی 

بَدمصرفی در برق
نیاز تأمین برق  از مجموع کسری 8۰۰۰مگاواتی 
برای تابستان سال آینده، 4۰۰۰مگاوات از محل 
بخش حرارتی  در  تولید  افزایش ظرفیت عملی 
تأمین خواهد شد و 4۰۰۰مگاوات از نیاز مصرف 

کاسته خواهد شد.

با تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
رسیدنبهروزپایانیتابستان۹٧،ایامپیکمصرف
برقایراندرسال۹٧نیزبهپایانمیرسدوخاطره
تأمین درسایه رفته رفته نیز امسال خاموشیهای
و کمرنگ عمومی اذهان در درکشور برق مستمر

کمرنگترمیشود.
بیشترینمصرفلحظهایبرقدرسال۹٧درمیانه
و هزار ٥٧ بهمیزان جاری سال تیرماه بیستم روز
۹٧مگاواتبهثبترسید.اگرچهدراینلحظهفقط
۴۹هزارمگاواتتولیدبرقدرکشورداشتیمامادر
تابستانسالجاریسقفعملیتولیدبرقکشور٥٢

هزارو8٠٠مگاواتبود.
پیک نیاز خصوص در نیرو وزیر اردکانیان رضا
تابستانسال۹8گفت:برآوردمانایناستکهدر
اوجمصرفتابستان۹8بیشاز۶١هزارمگاواتنیاز
مصرفداشتهباشیمدرحالیکهظرفیتقابلاتکای
بنابراین است، مگاوات هزار ٥3 ما موجود عملی
برایتابستانسالآیندهبایستیاینکسری8هزار

مگاواتیراتأمینکنیم.
ازشروع پیش تا مقررشده نیرو، وزیر اعالم طبق
پیکتابستان۹8،حدودچهارهزارو٢٠٠مگاوات
ظرفیتجدیدعملیتولیدبرقحرارتیبهظرفیت
افزوده کشور برق تولید مگاواتی هزار ٥3 عملی
شودوفاصلهنیاز۶١هزارمگاواتیتاظرفیتعملی
حدود٥٧هزارمگاواتیباطرحهایمدیریتمصرف

ومدیریتتقاضاجبرانشود.
نیاز مگاواتی 8٠٠٠ کسری مجموع از بهعبارتی
تأمینبرقبرایتابستانسالآینده،۴٠٠٠مگاوات
بخش در تولید عملی ظرفیت افزایش محل از
نیاز از مگاوات و۴٠٠٠ تأمینخواهدشد حرارتی

مصرفکاستهخواهدشد.

4۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی در نیما بدون مشتری ماند + نمودار
بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می دهد، با وجود تزریق 2 میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون حدود 4۰۰ 

میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده است.
بهگزارشخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانپویا،براساسگزارشعملکردسامانهنیما،تاپایانشهریورماه
حدود٢میلیاردیوروارزبهبازارثانویهتزریقشدهاستایندرحالیاستکهفقط١میلیاردو۶3٠میلیون
یوورازاینارزهاخریداریشدهاستوبهاینترتیبحدود۴٠٠میلیونیوروارزصادراتیتزریقشدهبهنیما

بدونمشتریباقیماندهاست.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/31/1833237/400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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جوالن بانک های خصوصی در 
رقابت سودی/ نرخ سود چند 

بانک 23 درصد شد
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل 
هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر 
نرخ های سود را برای جذب مشتری باال برده اند 

آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.

تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
از برخی بانکیدر نرخسود افزایشچراغخاموش
بانکهایخصوصی،هرچندموضوعجدیدینیست
ولیتکرارآنآنهمدرشرایطیکهبانکمرکزیبا
برای بانکها به اجازهای جدیتاعالمکردههیچ
افزایشنرخسودندادهاست،ازاهمیتبرخودارمی
شود.تعدادیازبانکهایخصوصیکهنامشانهم
در آشناست، مردم برای هم و مرکزی بانک برای
روزهایاخیرباردیگرنرخسودسپردههایخودرا
افزایشدادهاندوبهمشتریاناعالمکردهاندکهبا
سپردهگذاریدراینبانکسود٢3درصدیدریافت

میکنند.
مشتریانیکیازاینبانکهابایدحداقل١٥میلیون
توماندرشعبسپردهگذاریکنندوبعدازآنهر
و دریافت را توانندسود٢3درصدیخود ماهمی
برداشتکنند.اینسپردههااسماًیکسالهبازمی
آن از شمار روز مانند تواند می مشتری ولی شود

برداشتکند.
پرداختسودهایباالی٢3درصددرحالیدرتعدادی
ازبانکهایخصوصیانجاممیشودکهطبقمصوبه
نرخسودسپردههاییکساله اعتبار و شورایپول
١٥درصدوسپردههایکوتاهمدت١٠درصدتعیین
سودی مصوبه این اجرای به ملزم بانکها و شده
هستند.درماههایقبلکهبانکهایخصوصینرخ
سودراافزایشدادهبودندبرخیازرسانههااعالم
کردندکهافزایشنرخسودبامجوزرئیسکلبانک
مرکزیبهبانکهاانجامشدهاستولیعبدالناصر
که کرد تاکید و تکذیب را خبر این فوراً همتی
هیچاجازهایبرایافزایشنرخسودازسویبانک
مرکزیدادهنشدهاست.رئیسکلبانکمرکزیبا
بانک دستور بر مبنی اخبار برخی انتشار به اشاره

بانکی سپردههای سود نرخ افزایش برای مرکزی
گفت:بانکمرکزیدرزمینهافزایشنرخسودکه
٢3درصدشدههیچدستوریارائهوابالغنکردهو
فقطماتاکیدکردیمکهتمدیدیکماههقراردادها،
منحصربهسپردههای٢تا١١شهریور۹۶بوداما
معلومنیستچرااینخبراعالمشد؛قطعایکسری
نرخ زمینه در منافعی حوزه این در سازی خبر از

سوددارندکهاینصحبترامیکنند.
باردیگر بانکهایخصوصیدرحالی رقابتسودی
شدتگرفتهاستوبازارسودینظامبانکیرابههم
ریختهکهبانکمرکزیبارهابهبانکهاهشدارداده
بودنبایدازمصوبهشورایپولواعتبارتخطیکرده

وسودهاراباالببرند.
بهگزارشتسنیم،استارتتخلفبانکهاازمصوبه
سودیشورایپولواعتباربعدازتشدیدتالطمهای
ارزیدربازارزدهشدوزمانیشدتگرفتکهبانک
مرکزیدربستهمدیریتبازارارزمجوزانتشاراوراق
گواهی٢٠درصدیرابرایدورهچندروزهبهبانکها
بانک سیاستی بسته قبل، سال بهمنماه ٢8 داد.
مرکزیبرایکنترلبازارارزدرقالبسهطرحبهاجرا
گواهی اوراق انتشار آن مهمترین در که آمد در
در اوراق این دارد. قرار درصد ٢٠ سود با سپرده
و نداشته باحسابسپرده١٥درصد تفاوتی عمل
حتیسودآنپنجدرصدهمباالتربود.بانکمرکزی
ایننرخرابرایایجادجذابیتوکشاندننقدینگی
تا بتواند تا بود کرده تعیین بانکی شبکه بهسمت

حدیبازارارزراکنترلکند.
مصوبه ابالغ زمان در مرکزی بانک است، گفتنی
بر بانکی نظام به اعتبار و پول شورای سودی
از١١شهریورماهسال۹۶ اجرایسودهایمصوب
مردمخواست از اطالعیهای در وحتی کرد تأکید

کهتخلفهایبانکهادراینزمینهرابهاینبانک
گزارشدهند.

بانکمرکزیقباًلاعالمکردهبود»کهدرسالهای
سود نرخ کاهش تحقق برای الزم زمینه اخیر،
کنترل تورم، نرخ که چرا است، شده فراهم بانکی
ودرآستانهتکرقمیقرارگرفتهاستومؤسسات
که نیز پولی غیرمتشکل بازار در فعال غیرمجاز
هموارهعاملاخاللدراجرایسیاستهایپولیو
بانکیبودند،بهواسطهاقدامهاوتدابیربانکمرکزی

وسایرنهادهاینظارتیتعیینتکلیفشدند.
همچنینیکیازاولویتهاوبرنامههایاصلیدولت
و اشتغال افزایش ملی، تولید از حمایت دوازدهم
این بر است، مقاومتی اقتصاد سیاستهای اجرای
اساسهمچنانازشبکهبانکیکشورانتظارمیرود
بااجرایدقیقسیاستهایپولیکشوروپایبندی
و تولید رونق زمینه آنها، به مجّدانه و متعهدانه
ایجاداشتغالرادرکشوربیشازپیشفراهمکنند.
ازهموطنـانمحتـرمنیـزتقاضـا ازسـویدیگـر،
میشـوددرایـنمسـیریـاروهمـراهبانـکمرکزی
بـودهوهرگونهتخلـفبانکهاومؤسسـاتاعتباری
رادراجـرایبخشـنامهمربـوطبـهنـرخسـود،از
طریـقشـمارهتمـاس٢۹۹٥۴8٥٥-٠٢١بـهبانک
مرکـزیاعـالمکننـد.بدیهـیاسـتبازرسـانبانک
مرکـزینیـزبهصـورتنظامیافتـهومؤثرنسـبتبه
نظـارتبـراجـرایدقیـقبخشـنامهاخیـراهتمـام

الزمراخواهنـدداشـت«.
تخلفهای تشدید به توجه با تسنیم، گزارش به
بانک آیا که دید باید خصوصی بانکهای سودی
مرکزیبهگزارشهایدریافتیدراینحوزهواکنش
نشاندادهوبازرساناینبانکگزارشتخلفاترابه

هیئتانتظامیبانکهاارجاعدادهاندیاخیر.
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کیوان کاشفی در نشست کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتی کرمانشاه

تجارت با عراق و افغانستان 
از سیاست پیمان سپاری ارزی 

مستثنی شود
اتاق ایران و  کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه 
که  زمانی  تا  است  معتقد  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
فاصله ارز در سه بازار موجود زیاد است، شاهد 

بروز رانت و سایر مشکالت خواهیم بود.
عراقمیتوانددرآیندهکانالیبرایوارداتکاالبه

ایرانباشد
کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس
غیر صادرات توسعه کارگروه نشست در کرمانشاه
در ارز بودن نرخی چند مشکالت از استان نفتی
کشوریادکردوگفت:تازمانیکهفاصلهارزدرسه
بازاریعنی۴٢٠٠تومان،۹هزارتومانوحدود١٥
هزارتوماناستشاهدبروزرانتوسایرمشکالت

خواهیمبود.
کیوانکاشفیگفت:بایدارز۴٢٠٠تومانیازچرخه
اقتصادیکشورحذفوفاصلهدوبازارباقیماندهرا
نیزکمکنیم.حلمشکلاصلیسهنرخیبودنارز
میتواندمشکالتثانویهمانندصدوربخشنامههای

متعدددستوپاگیررانیزمرتفعکند.
عضوهیاترئیسهاتاقایرانازسیاستپیمانسپاری
خالف بر سیاست این افزود: و کرد یاد هم ارزی

اصالح است. توسعهصادراتکشور قانون ماده۴٧
کاملاینسیاستزمانبراستبنابرایندرخواست
ملی پول با که افغانستان و عراق که است این ما
ایرانمبادالتتجاریانجاممیدهندازاینسیاست

حذفشوند.
نمایندگان ظرفیت از استفاده خواستار کاشفی
این گفت: و شد سیاست این اصالح برای مجلس
سیاستمیتواندصادراتکرمانشاهوکلکشوررا
هم که ای گونه به کند مواجه مخاطراتجدی با
را اینسیاستدرکاهشصادرات تاثیر نیز اکنون

شاهدبودیم.
ویاشارهایهمبهحضورعراقیهادراستانهای
مرزیایرانبرایخریداقالماساسیداشتوافزود:
ایالمکه اینکاردراستانهاییمانندکرمانشاهو
اقتصادی صرفه است ویزا نیازمند ها عراقی ورود

نداشتهوصورتنمیگیرد.
رئیساتاقکرمانشاهعنوانکرد:بعدمسافتنیزاز
اینطریقبرایعراقیهازیاداست.اینمشکلفقط
ها عراقی ورود که آبادان و خرمشهر شهرهای در

نیازمندویزانیست،صورتمیگیرد.
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانکرمانشاهنیز
درایننشستگفت:بااجرایسیاستپیمانسپاری
ارزیبرایدوکشورعراقوافغانستان،نهتنهاهیچ
بلکه شود نمی ایران عاید کشور دو این از ارزی

موجبلطمهبهصادراتمیشود.
هدایتحاتمیگفت:عراقوافغانستاندوراهتنفس
برایصادراتکشورماهستندکهمیتوانیمباپول

ملیباآنهامبادالتانجامدهیم.
ویبرلزومتوسعهصادراتتاکیدکردویادآورشد:
برایاینمنظورنیازمندبهبودزیرساختگمرکاتو

بازارچههایمرزیاستاننیزهستیم.

هفت نفر از معاونین وزارت 
صنعت به طور دسته جمعی 

استعفا دادند + سند
هفت نفر از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بازنشستگان  به کارگیری  در راستای قانون منع 

به طور دسته جمعی استعفا دادند.
تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به
هفتنفرازمعاونینوزارتصنعت،معدنوتجارت
این وزیر شریعتمداری محمد به نامهای ارسال با

وزارتخانهاستعفایخودراتسلیمکردند.
استعفایاینافراددرراستایقانونمنعبهکارگیری

بازنشستگاندرمناصبدولتیاست.
متننامهاینافرادکهخطاببهوزیرصنعت،معدن

وتجارتنوشتهشدهاستبهشرحزیراست:
بهکارگیری "منع قانون اصالحیه ابالغ به باتوجه 
بازنشستگان"برخودالزممیدانیمجهتپیشگیری
ازهرگونهابهامدرتمکینازقوانینموضوعهتوسط
وسیله بدین متبوع، وزارت مسئوالن و مدیران
استعفایخودراتقدیمداریم.بنابراینگزارشمیان
میتوان کردند امضا را نامه این که افرادی اسامی
بهسیدرضاشجاعیبرهانوسیدعلیحسینیاشاره

کرد.
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مهم ترین چالش تحریم برای استارت آپ ها چیست؟
فصل اقتصاد - تا آغاز تمدید تحریم ها کمتر از سه ماه زمان باقی مانده است. استارت اپ ها باید کمربندها 

را محکم ببندند. اصلی ترین آسیب تحریم برای استارت آپ ها چیست؟
اصلیترینتهدیدتحریمبرایکسبوکارهاینوپاچیست؟بعضیمعتقدندکهفشارتحریمهاکهتاآغازتمدید
آنعلیهایرانکمترازسهماهزمانباقیماندهاست،بهتوجهبیشتربهاستارتآپهاوکسبوکارهایفناوری
محورمیانجامد.گروهدیگریاماازدغدغههایاصلیاستارتآپهامیگویندواینکهتحریمهرگزمطلوب

نبودهونیست.
علیرضاکالهی،عضوهیئتنمایندگاناتاقتهرانمعتقداستکهتحریمهیچجنبهمثبتیبرایاستارتآپها
بههمراهنخواهدداشت.اومیگوید:مدلبیشترکسبوکارهاینوپابهگونهایطراحیشدهکهدرسالهای
اولیهتاسیسسودآورنیستندبههمیندلیلبایددرشرایطیمطلوبسرمایهراجذبکردهوتزریقنقدینگی
بهآنهاادامهپیداکند.دراولینسالهایتاسیساستارتآپهاتنهارویرشدبرنامهریزیمیکنندنه
سودبنابراینبیشازهمیشهبهجذبسرمایهنیازدارند.دربعضیبرنامههااینمدتزمان١٠سالدرنظر
گرفتهشدهاست.بنابرایندخلوخرجاینشرکتهابهطورکاملازسویسرمایهگذارانتامینمیشود.در
شرایطیکهجواقتصادبهمریختهوثباتیوجودندارد،سرمایهگذارانخارجیکشورراترکمیکنندبنابراین

شکلگیریاستارتآپهاوادامهحیاتآنهادشواراست.
کالهیادامهداد:تحریمتنهادریافتسرمایهخارجیرادشوارنمیکند.تامینهرنوعکاالدرشرایطتحریم

سختاست.ازاینمنظرتحریمهیچاثرمثبتیندارد.
اینفعالاقتصادیگفت:شرایطآیندهبههماناندازهکهباقیکسبوکارهارادچاربحرانکرده،رویاستارت
اپهماثرخواهدگذاشت.هرکسبوکاریازرکود،بیثباتیوبهمریختگیآسیبمیبیند.درچنینشرایط

اقتصادیهمهزیانمیبینند،چهیکبقالی،چهیکاستارتآپ!هرچنداستثنائاتیهموجوددارد.

حسین میرمحمدصادقی به معاونت قوانین مجلس منصوب شد
علی الریجانی با صدور حکمی، حسین میرمحمدصادقی را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسالمی 

منصوب کرد.
دراینحکمخطاببهمیرمحمدصادقیآمدهاست:»نظربهتعهدوسوابقارزشمندجنابعالی،بهموجباین
حکمبهسمتمعاونقوانینمجلسشورایاسالمیمنصوبمیشوید.باتوجهبهوظایفمصوباینمعاونتدر
تدوینوتنفیحقوانین،بهخصوصمفادمندرجدرآییننامهداخلی،انتظارمیرودباتالشمجدانهوبهرهگیری
ازتوانمندیمدیرانوکارشناسانکارآمددرارائهخدماتبهموقعبهنمایندگانمحترموکمیسیونهایمربوطه

اقدامنمایید.«
حسینمیرمحمدصادقیکهریاستمرکزآموزشاتاقایرانرابهعهدهداردپیشازایندرسمتهایاجرایی

وعلمیکشورفعالیتداشتهاست.ازجملهسوابقاومیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
معاونآموزشوتحقیقاتقوهقضائیه

سخنگویقوهقضائیه
رئیسدانشکدهعلومقضاییبهمدت١٢سال

معاونپژوهشهایحقوقیمرکزتحقیقاتاستراتژیک
رئیسکرسیحقوقبشر،صلحودموکراسییونسکودردانشگاهشهیدبهشتی

عضوهیاتتطبیقمصوباتدولتباقوانین
عضوهیاتعلمیدانشگاهشهیدبهشتیازسال١3۶۶ومدیرگروهحقوقجزاوجرمشناسیدانشکدهحقوق

دانشگاهشهیدبهشتی

http://otaghiranonline.ir/news/15429
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چرا فرهنگ استفاده از داده مهم است)قسمت اول(

انقالب ها هیچ گاه به عقب برنمی گردند. همچنین 
نمی روند.  پیش  ثابت  سرعت  یک  با  هیچ وقت 
تحول عمیقی که در تجزیه و تحلیل داده ایجاد 
شده را در نظر بگیرید. تاکنون، مشخص شده که 
به شکلی  را  و صنایع  داده کسب وکارها  انقالب 

عمیق و غیرقابل تغییری متحول می کند.
ترکیبشگفتانگیزتکنولوژیوفرهنگ

ظهـورتجزیـهوتحلیـلدادههـمبرایشـرکتهای
خوبـی عملکـرد کـه شـرکتهایی هـم و پیشـتاز
ندارنـد،یـکواقعیـتمحـضدرزندگـیسـازمانی
مـدرناسـتوفرهنـگدادهایسـالمهـرروزمهم
ومهمتـرمیشـود.بـادرنظـرگرفتـنایـنموضوع،
موسسـهمککینـزیظـرفچنـدمـاهگذشـتهبـا
مدیـرانشـرکتهاییازصنایـعمختلـفگفتوگـو
آنهـا انگیزههـاورویکردهـای بـهاصـول، کـردهو
درکاربـادادهدسـتیافتـهاسـت.تجربیـاتایـن
مدیـراننشـانمیدهـدکـهنمیتوانفرهنـگداده

راازجایـیواردیـابـهسـازمانتحمیـلکـرد.
و تجزیـه از اسـتفاده میتوانـد سـازمانی فرهنـگ
تحلیلراسـرعتببخشـد،قـدرتآنراتقویتکند
وشـرکتهاراازدسـتاوردهایپرریسـکدورکنـد.
دراینجـاهفـتاصـلراکـهاصـولیـکفرهنـگ
سـالمدادهمحـورراپایهریـزیمیکنـد،بـراسـاس

گفتههـایایـنمدیـران،معرفـیمیکنیـم.
١-فرهنگداده،فرهنگتصمیمگیریاست

:JPMorgan در داده ارشـد مدیـر کسـپر، راب

بهتریـنتوصیـهایکـهبـرایمدیـرانارشـدیکـه
میخواهنـدفرهنگدادهراتوسـعهدهنـدواجرایی
کننددارمایناسـتکهدربرابرمشـکلکسـبوکار
رفتـاریدرسـتوخالصانـهداشـتهباشـند:مشـکل
مـوردنظـرچیسـتوچگونـهمیتوانیـدآنراحـل
کنیـد؟اگـرفقـطرویاینحسـابکنیـدکهحجم
انبوهـیدادهرادراختیـارداریـد،خودتـانرابـه
سـخرهگرفتهایـد.حجمبـاالیدادهیکاسـتراتژی
مانـدگارنیسـت.مهمترینهـدفایناسـتکهاین
مشـکالتکسـبوکارشناسـاییشـوند،سـپسکل
تالشهـایمدیریـتدادهبـهسـمتآنهـامعطـوف
شـود.حـلکـردنایـنمشـکالتبایـدبخشـیاز

اسـتراتژیدادهشـماباشد.
شـرکت دیجیتـال ارشـد مدیـر گاسـن، ابراهیـم
مائرسـک:وقتـیافـراددادههـایزیـادیدراختیـار
دارنـد،دوسـتدارنـدبگوینـد:»منیکعالـمداده
دارم.ازایـندادههـاچـهچیـزیمیتوانماسـتخراج
کنـم؟چهنـوعبینشهاییمیتوانمبهدسـتآورم؟
ایـندادههـابرایمـنچهمعنایـیدارنـد؟«امامن
شـخصاچنیـنذهنیتـیراقبولنـدارم.کمبودداده
هیچوقـتوجـودنداشـتهوحتیدادههایبیشـتری

راهند. در
بـردسـتاوردهاواهـدافکسـبوکارتمرکـزکنیـد.
بگوییـد،»بـرایرسـیدنبـهایـندسـتاورد،ابتـدا
نگاهـیبـرچشـماندازدادهداشـتهباشـیمواینکـه
چـهنـوعتحلیـلیابینشـینیـازداریم.«سـپسبه
سـرعتاقـدامکنیـدوآنرابهتیمیامشـتریخود

بازخـورددیجیتـال ایـنهمـانحلقـه برگردانیـد.
نـوآوری و ایدههـا بینشهـا، از اسـتفاده اسـت:
ایجـادشـدهازسـویتیـمیامشـتریشـمابهعنوان
شـتابدهندهایبـرایارتقـایقابلیـتومحصـولو

خدماتـیکـهدرحـالحاضـردارید.
و ارشـد مدیریـت الزامـات داده، فرهنـگ -٢

ه یـر تمد هیا
تصمیمگیـری علـوم مدیـر دیویـس، کمـرون
مـا عامـل مدیـر :NBCU رسـانهای شـرکت در
خیلـیمتعهـداسـت.اودوسـتداردگـوشبدهـد
وبازخوردهـارابـهاشـتراکبگـذارد.مـاهـمتالش
میکنیـموقـتاوراهـدرندهیـم.مدیـرانعامـل،
بـه بـزرگ، شـرکتهای مدیـران بهخصـوص
مدیـر میکننـد. فکـر میلیـارددالری تصمیمهـای
تـالش بنابرایـن میکنـد. فکـر بـزرگ مـا عامـل
شـویم. متمرکـز بزرگتـر چیزهـای بـر میکنیـم
شـعاریکـهمـاداریـمایـناسـت:حتـیاگـرهیچ
چیـزنـداریکـهبـاآنارتبـاطبرقـرارکنـی،همان

هیـچرامبنـایارتبـاطقـراربـده.
مدیـرعامـلمـاهمچنیـنوقتـیبـاتیـممالقـات
یـک بـرای میکنـد. تشـویق را آنهـا میکنـد،
دانشـمندداده–چـهتحلیلگـرباشـدوچـهمدیر–
فرصتهمنشـینشـدنبـامدیرعاملیکشـرکت
گفتنهـای خستهنباشـید و تشـویقها سـپس و
اوبیـشازهـرچیـزدیگـریمیتوانـدبـهحفـظ
کارکنـانکمـککنـد.اوترجیحمیدهدایـنکاررا
ازچشـماندازفرهنگـیانجـامدهد،چـونارزشآن

رابـهخوبـیمیدانـد.
تـاکناگومـو،مدیرارشـدواحدتحقیقاتومشـاوره
میتسوبیشـی:مثـلهـرمسـالهمهـمدیگـری،بـه
داریـم. نیـاز دادههـا روی هیاتمدیـره حمایـت

مطمئنـادادههـامدتهااسـتکهوجودداشـتهاند،
امـاایـنیـکحـوزهنسـبتاجدیـداسـت.بنابرایـن
میتوانـد هیاتمدیـره، اعضـای واضـح شـناخت
نقطـهشـروعهمهچیزباشـد.ماجلسـاتآموزشـی
بـرایهیاتمدیـرهمیگذاریـم،مدیـرانازماسـوال
میپرسـندوهمـهاینهـاشـناختمـاراعمیقتـر
میکنـد.خبـرخـوبایناسـتمدیرانیکـهدرگیر
کارمیشـوند،لزومـاداخلـینیسـتند.آنهـادانـش
خارجـیخـودراواردمیکننـدوباعـثمیشـوند
دانـشداخلـیوخارجیبـاهمترکیبشـودویک
پایـگاهدانـشویـژهایجـادشـود.مطرحکـردناین
مباحـثبـااعضـایهیاتمدیـرهوگـوشدادنبـه
بینـشآنهـاتمریـنمهمـیاسـتوبخـشکلیدی

فرهنـگدادهایمـامحسـوبمیشـود.
حـاال ارشـد مدیریـت :JPMorgan کسـپر، راب
میدانـدکـهدادهنبـضسـازماناسـت.ایـننبـض
فقـطخدمـاتمالینیسـت.هرچقدرافرادبیشـتری
کارهـایخودرادیجیتالسـازیمیکنند،شـفافیت
بیشـتریایجـادمیشـودودسترسـیبـهدادهبـه
شـیوهایکـهارزشمنتقـلشـود،بیشـترمیشـود.
مدیـرانارشـدبایددرهرسـطحیشـفافیتراارتقا

دهند.
3-دموکراسیسازیداده

تـاکناگومـو،میتسوبیشـی:بـرایواحـدتحقیقـات
بخشـی داده فرهنـگ میتسوبیشـی، مشـاوره و
ازسیسـتمارزشاسـت.مثـلبرنـجیـانـان،اگـر
در دادهایـم. دسـت از را روزمـان نخوریـم، را آن
نهایـت،همـهافـراددرسـازمانمجبورنـدذهنیـت
فرهنـگدادهداشـتهباشـند،امـاایـناتفـاقیـک
شـبهنمیافتـد.ایجـادیـکمجموعـهدادهمتنـوع
درسـازمان،کلیـدموفقیـتاسـت.ادامـهدارد
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آیین نخل گردانی در روستای مزینان سبزوار
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	تقدیر از سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان به عنوان 
	تشکل منتخب استان
	در نخستین نشست تشکلهای اقتصادی استان اصفهان از سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان به عنوان تشکل منتخب استان تقدیر شد. 
	دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه نوسانات ارزی مهمترین چالش صنعت برق کشور در شرایط کنونی است، گفت: تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان صنعت برق با تغییر ناگهانی نرخ ارز بسیار دشوار است.

	برنامه تعمیر نیروگاهی برای آمادگی پیک بار 98
	(پانا) - برنامهریزی و پایش روند اجرای تعمیر 448 واحد در 91 نیروگاه حرارتی کشور در بازه زمانی نیمه دوم شهریور سال 97 تا پایان اردیبهشت سال 98 در حال انجام است.

	تولید انواع منابع تغذیه انرژی الکتریکی توسط یک شرکت دانش بنیان
	به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)، منبع تغذیه دستگاهی است که برای تأمین انرژی الکتریکی بهکار میرود. به بیان دیگر، عملکرد اولیه تمام منابع تغذیه تبدیل انرژی الکتریکی است که خروجی آن برای تغذیه و راهانداز

	گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟
	رییس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق گفت: مذاکرات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای اخذ عوارض برق و هزینه آن برای توسعه تجدیدپذیرها صورت گرفته و امیدواریم که امسال شرایط بهتری برای این انرژی رقم بخورد.

	اردکانیان: ۸۰۰۰مگاوات کمبود برق داریم/ اصلاح ۴هزارمگاواتی بَدمصرفی در برق
	از مجموع کسری ۸۰۰۰مگاواتی نیاز تأمین برق برای تابستان سال آینده، ۴۰۰۰مگاوات از محل افزایش ظرفیت عملی تولید در بخش حرارتی تأمین خواهد شد و ۴۰۰۰مگاوات از نیاز مصرف کاسته خواهد شد.

	۴۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی در نیما بدون مشتری ماند + نمودار
	بررسی عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، با وجود تزریق ۲ میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده است.

	جولان بانک های خصوصی در رقابت سودی/ نرخ سود چند بانک ۲۳ درصد شد
	برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.

	تجارت با عراق و افغانستان از سیاست پیمانسپاری ارزی مستثنی شود
	کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است تا زمانی که فاصله ارز در سه بازار موجود زیاد است، شاهد بروز رانت و سایر مشکلات خواهیم بود.

	هفت نفر از معاونین وزارت صنعت بهطور دستهجمعی استعفا دادند + سند
	هفت نفر از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بهطور دستهجمعی استعفا دادند.

	حسین میرمحمدصادقی به معاونت قوانین مجلس منصوب شد
	علی لاریجانی با صدور حکمی، حسین میرمحمدصادقی را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

	مهم ترین چالش تحریم برای استارت آپ ها چیست؟
	فصل اقتصاد - تا آغاز تمدید تحریم ها کمتر از سه ماه زمان باقی مانده است. استارت اپ ها باید کمربندها را محکم ببندند. اصلی ترین آسیب تحریم برای استارت آپ ها چیست؟


	چرا فرهنگ استفاده از داده مهم است(قسمت اول)
	انقلابها هیچگاه به عقب برنمیگردند. همچنین هیچوقت با یک سرعت ثابت پیش نمیروند. تحول عمیقی که در تجزیه و تحلیل داده ایجاد شده را در نظر بگیرید. تاکنون، مشخص شده که انقلاب داده کسبوکارها و صنایع را به شکلی عمیق و غیرقابل تغییری متحول میکند.
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