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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

به  توجه  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
نرخ  بینی  پیش  غیرقابل  و  ناگهانی  نوسانات 
ارز و تاثیر این شرایط بر صنعت برق به رئیس 
جمهور نامه نوشته و مشکالت پیش روی این 

صنعت را بیان کرده است. 
رئیس  بخشی،  علی  امضای  به  که  نامه  این  در 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده، 
نسبت به پیامدهای ناشی از عدم پوشش خسارات 
قراردادهای صنعت  در  ارز  نرخ  نوسانات  از  ناشی 
از قراردادهای متوقف  ایجاد موج جدیدی  برق و 

در این صنعت هشدار داده شده است.
متن نامه این تشکل اقتصادی به رئیس جمهور به 

شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

با سالم و احترام؛
اقتصاد کشور در طول  همانگونه که مستحضرید 
چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ناگهانی و غیرقابل 

پیش بینی نرخ ارز، به شدت دچار بی ثباتی شده 
و همین امر ریسک فعالیت بنگاه های اقتصادی را 

افزایش داده است. 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  و  شرایط  این  در 
صنعتگران و تولیدکنندگان، برای ساخت محصول 
یا  و  اولیه  مواد  واردات  به  ناگزیر  خود  نهایی 
کاالهای واسطه ای هستند، افزایش نرخ ارز فضای 
کسب و کار را تا حد قابل توجهی ناامن، غیرقابل 

پیش-بینی و پرخطر کرده است. 
از  ایران به عنوان یکی  در این میان صنعت برق 
صنایع زیرساختی و حیاتی کشور، در شرایطی با 
بی ثباتی کنونی نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه 
که  است  شده  مواجه  خود  خدمات  و  کاال  تولید 
پیش از آن هم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، 
کمبود نقدینگی، عدم پیش بینی تعدیل در متن 
قراردادها و مواردی از این دست به شدت در تنگنا 
بوده است. فعاالن این صنعت در طول یک دهه 
پرداخت  از عدم  ناشی  بسیار دشوار  اخیر شرایط 

مطالبات و جریمه دیرکرد را متحمل شده اند.

الزم به یادآوری است که این صنعت پیش از این 
هم در فاصله زمانی سال های 90 تا 92 به دلیل 
افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادهای 
این صنعت و نیز عدم پوشش زیان های ناشی از 
این افزایش قیمت، با بیش از 100 فقره قرارداد 

متوقف مواجه شد. 
متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه ها باز 
ضمانت  ضبط  با  آنها  از  گروهی  پرونده  و  است 
نامه و تحمیل آسیب های جبران ناپذیر به پیکره 
شرکت های سازنده و پیمانکار بسته شد. صنعت 
برق ایران رهاورد چهل ساله تالش متخصصان و 
انقالب  از  پس  سال های  در  صنعت  این  مدیران 
است. این صنعت سالهاست که داعیه خودکفایی 
پس از دهه ها وابستگی محض به خارج از کشور 
را دارد، ولی امروز تمام دستاوردهای افتخار آفرین 

صنعت برق، در آستانه نابودی است. 

ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ نامه سندیکای صنعت برق ایران به رئیس جمهور 

لزوم چاره اندیشی برای جبران خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در صنعت برق
 سیاست مصون سازی

دنیای اقتصاد/ ناتاشا دوف بلومبرگ

 با آنکه در یک صد سال اخیر صدها مورد بحران ارزی 
مفصل  بررسی  مورد  آنها  همه  و  افتاده  اتفاق  مالی  و 
قرار گرفته اند اما اقتصاددان ها درباره علل و زمینه های 
به وجود آمدن این بحران ها اتفاق نظر ندارند. سه گروه 
از مدل ها از سوی اقتصاددان های برجسته در سه دهه 
اخیر تدوین شده است اما این الگوها در پیش بینی بحران 
ارزی و مالی ناکام بوده اند و محققان درباره اینکه کدام 
مدل بهترین توانایی را در توصیف یک بحران ارزی دارد 

اتفاق نظر ندارند.
که  ندارد  تعجبی  نظرها  اختالف  این  به  توجه  با 
تغییر  احتمالی  پیامدهای  و  علل  سر  بر  اقتصاددان ها 
برخی  که  حالی  در  ندارند.  نظر  اتفاق  جهت سرمایه ها 
محققان و سرمایه گذاران نگران وقوع بحران بعدی ارزی 
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند، دیگر 
محققان می گویند مشکالت ساختاری در سیستم مالی و 
اقتصادی کشورها بیش از شوک های خارجی نظیر خروج 

سرمایه ها، به بحران ارزی منجر می شود.

ادامه در صفحه 3/ 



 

  تصمیم کمیته های سندیکا جهت 
تشکیل کارگروهی برای تهیه فرمول 

جامِع تعدیل قراردادها
عمومی  کمیته های  نمایندگان  و  روسا  جلسه 
و تخصصی سندیکا بیست و دوم فروردین ماه 
سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 

برگزار شد. ..... ادامه در صفحه4

 معرفی نماینده کمیته تخصصی 
مهندسی بازرگانی در جلسات روابط 

اقتصادی سوریه و عراق
بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیته  جلسه 
سندیکا بیست و دوم فروردین ماه سال جاری 
در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

..... ادامه در صفحه4

 پرسشنامه نظرسنجی سندیکا درباره 
زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت 
درصدد  پرسشنامه ای  طراحی  با  ایران  برق 
سندیکا  عضو  های  شرکت  نظرات  جمع بندی 
شرکت های  با  ارتباط  در  آنها  مشکالت  درباره 

توزیع است. ..... ادامه در صفحه5

بدهی های  با  پروژه ها  ماندن  ناتمام   
انباشته

آرمان: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال 
برای کل راه های کشور، 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
هم نداده اند. این در حالی است که عدم تخصیص 

بودجه به پروژه های عمرانی و زیرساختی خود را 
در قالب بدهی به پیمانکاران در بخش خصوصی 

نشان می دهد. ..... ادامه در صفحه 5

 لزوم استفاده از منابع زیست توده 
در کشور

تجدیدپذیر  انرژی  منابع  میان  در  توده  زیست 
جهان  اولیه  انرژی  عرصه ی  در  را  نخست  مقام 
نیروگاه   6۰۰ از  بیش  اکنون  هم  می باشد.  دارا 
و  شده  ساخته  جهان  کشور های  در  سوز  زباله 
ظرفیت  مجموع  که  است  برداری  بهره  حال  در 
زباله سوزی آن ها بالغ بر 13۰ میلیون تن زباله ی 

شهری در سال می باشد. ..... ادامه در صفحه6

 خاموشی های پراکنده در 6 استان
تخصصی  مادر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
توانیر گفت: در پی بارش باران و شکسته شدن 
شاخه های درختان شاهد خاموشی های پراکنده 
زنجان،  خوزستان،  اهواز،  قم،  استان  شش  در 
قزوین و استان تهران هستیم. ..... ادامه در صفحه6

 روشنایی کشور در گرو تامین آب
نیز  برق  بحران  با  آب  بحران  بر  عالوه  امسال 
 3۰۰۰ حدود  نصب  سو  یک  از  هستیم.  روبرو 
مگاوات نیروگاه در کشور مطرح است و از طرفی 
3۰۰۰ مگاوات تولید برق آبی به دلیل نبود آب در 
سدها کم می شود و رشد حدود 7 تا 12 درصد 
برق آبی امسال صفر است که این کاهش احتمال 
خاموشی پراکنده در برخی نقاط را ایجاد خواهد 

کرد. ..... ادامه در صفحه6

 بازخریدسهام کنتورسازی به قیمت 
21۰۰تومان

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازخرید 
از  21۰۰تومان  قیمت  به  کنتورسازی  سهام 
تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  متضرر  سهامداران 

4هزارسهم خریدیم........... ادامه در صفحه 7

 هیچ کس درصدد حذف صرافی ها 
از اقتصاد ایران نیست

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای هیئت 
مدیره کانون صرافان ایران با تاکید بر نقش مهم 
صرافی ها در اقتصاد کشور گفت: قصد حذف و 

تعطیلی صرافی ها را نداریم. ..... ادامه در صفحه8

 نوسانات نرخ ارز بیمه نمی شود
به طور قاطع می  بیمه مرکزی گفت:  رئیس کل 
گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد. ..... 

ادامه در صفحه8

 امسال نرخ ارز فقط ۵ تا 6 درصد 
تغییر خواهد داشت

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ ارز 
گفت: این نرخ در طی سال ۵ تا 6 درصد تغییر 
اینها  از  خواهد داشت و دامنه تغییر آن بیشتر 

نخواهد بود...... ادامه در صفحه 8

 سیاست های جدید ارزی شتاب زده است
تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 

و  دولت  ارزی  است سیاست های جدید  معتقد 
که  هایی  رویه  و  بوده  زده  شتاب  مرکزی  بانک 
تاکنون بوده را نیز بهم ریخته است. ..... ادامه در 

صفحه9

 چالش های مالیات بر ارزش افزوده 
و مالیات های مستقیم برای فعاالن 

اقتصادی
تسهیل  کمیسیون  نشست  چهاردهمین 
کسب وکار اتاق تهران به منظور بررسی آخرین 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  وضعیت 

برگزار شد. ..... ادامه در صفحه9

 دو دوره آموزش تربیت مدرس 
مدیریت بنگاه های اقتصادی و 

مدیریت مالی
و  تهران  بازرگانی  اتاق  آموزش  مرکز  همکاری 
موسسه WIFI اتریش در سال جدید با برگزاری 
دو دوره آموزشی تربیت مدرس آغاز شد...... ادامه 

در صفحه 10

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
لزوم چاره اندیشی برای جبران خسارات 

ناشی از نوسانات نرخ ارز در صنعت برق

این صنعت که متاسفانه در متن الیحه بودجه سال 
عمرانی  های  بودجه  از  اندکی  بسیار  سهم  جاری 
به  دست  نقدینگی  کمبود  با  هاست  مدت  و  داشت 
گریبان است، همچنان به دلیل نبود قراردادهای تیپ 
برنامه و  تایید در سازمان  نیز فهرست بهای مورد  و 
می شود.  جبران ناپذیری  خسارات  متحمل  بودجه، 
نرخ  انتظار  از  و دور  ناگهانی  افزایش  این شرایط  در 
شرکت هایی  شدن  زمینگیر  زمینه ساز  می تواند  ارز 
شود که قراردادهای جاری خود را با اعتماد به گفته 
منعقد  تر  پایین  بسیار  ارزی  نرخ  با  امر  مسئوالن 

کرده اند. 
معموال  که  جهت  این  از  صنعت  این  قراردادهای 
ساله   5 تا   2 ای  پروسه  در  و  شده  زمان  مشمول 
نوسانات  محل  از  را  ضرر  بیشترین  شوند،  می  اجرا 
ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نهاده های اقتصادی از 
البته  تعرفه متحمل می شوند.  و  فلزات  و  ارز  جمله 
پوشش این دست از ریسک ها در تبصره ۳ ماده 20 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 2۴ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش بینی شده اما 
متاسفانه اجرایی شدن آنها در بن بست بوروکراسی 
و نبود اراده جدی مسئوالن برای حل مشکالت باقی 

مانده است.
امری  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش  اینکه  به  توجه  با  لذا 
خارج از کنترل بنگاه های اقتصادی است و نیز نظر 
به اینکه فعاالن صنعت برق با وجود تمام دشواری ها 
اجازه  هرگز  و  داشته  نگاه  روشن  را  کشور  چراغ 

 سیاست مصون سازی

ادامه از صفحه 1/ 

شرق  کشورهای  شده  سبب  که  عواملی  از  یکی 
آسیا نسبت به بحران های ارزی مقاوم تر شوند این 
است که طی دو دهه اخیر، اقداماتی برای استحکام 
بخشیدن به شرایط اقتصادی، مالی و ارزی از سوی 
انجام  کشورها  این  مرکزی  بانک های  و  دولت ها 
شده است: افزایش ذخایر دالری، کاهش وابستگی 
به بدهی های خارجی و استقراض به ویژه وام های 
بانکی  سیستم  اصالح  و  مدت  کوتاه  سررسید  با 
تکرار  ریسک  که  هستند  مهمی  بسیار  اقدامات 
بحران مالی و ارزی سال های 199۷ و 199۸ را به 

شدت کاهش داده اند.
به  نسبت  کند  ادعا  نمی تواند  البته هیچ کشوری 
این بحران ها کاماًل مصون است. تالش دولت ها و 
بانک های مرکزی در جهت کاهش آسیب پذیری 

انجام می شود.
فرار سرمایه ها همواره یکی از علل هراس در بین 
سرمایه گذاران و بروز بحران بوده است. عبارت فرار 
سرمایه شامل شرایط مختلف است و می توان آن 
از  سرمایه ها  باالی  میزان  ناگهانی  خروج  برای  را 
یک کشور، یک منطقه یا تعدادی کشور با شرایط 
بنیادی مشابه به کار برد. علت این خروج، در هر 
مورد ممکن است متفاوت باشد. برای مثال تغییر 
شرایط اقتصاد کالن در یک کشور یا یک منطقه به 
تغییر دیدگاه سرمایه گذاران و تمایل آنها به خارج 
کردن سرمایه های خود از آن کشور یا منطقه منجر 

می شود.

در برخی موارد، خروج سرمایه به شکل غیرقانونی 
انجام می شود. در کشورهایی که کنترل های شدید 
ارزی و سرمایه ای در آنها وجود دارد این نوع خروج 
بیشتر مشاهده شده است. برای مثال فرار سرمایه ها 
از هند در دهه 19۷0 و 19۸0 به میلیاردها دالر 
از  بود.  ارزی  آن کنترل های شدید  و علت  رسید 
دهه 1990 به این سو که هند آزادسازی اقتصادی 
را در پیش گرفته است، شاهد بازگشت سرمایه ها 
به این کشور هستیم. فرار سرمایه همچنین ممکن 
است در کشورهایی با شرایط بد سیاسی و اقتصادی 
رخ دهد. برای مثال آرژانتین سال هاست با پدیده 
فرار سرمایه ها مواجه است و علت آن، عدم ثبات 
اقتصادی و نرخ باالی تورم است. علت دیگری که 
به فرار سرمایه ها منجر می شود، کاهش ارزش پول 
ملی یک کشور است. در این حالت سرمایه گذاران 
خارجی قبل از آنکه ارزش دارایی های شان به شدت 
کاهش یابد از کشور خارج می شوند. در بحران مالی 
و ارزی سال 199۷ و 199۸ شرق آسیا این پدیده 

مشاهده شد.
به دلیل آنکه فرار سرمایه ها پدیده ای زیانبار است 
ترجیح  کشورها  می دهد،  رخ  مختلف  علل  به  و 
کشورشان  در  خارجی  سرمایه گذاری  می دهند 
معنا  این  به  گیرد  صورت  مستقیم  به صورت 
در  بلند مدت  شکل  به  خارجی  سرمایه گذار  که 
در  کند.  سرمایه گذاری  شرکت ها  و  کارخانه ها 
پایین  سرمایه گذاری  نقدشوندگی  حالت  این 
است و سرمایه گذار خارجی نمی تواند به محض 
احساس خطر سرمایه خود را به سرعت از کشور 

زمینه های  باید  همواره  دولت ها  البته  کند.  خارج 
و  اقتصادی  بی ثباتی  جمله  از  ارزی  بحران  بروز 
تا  ببرند  میان  از  را  بانکی  و  مالی  نظام  ضعف در 
سرمایه گذاران خارجی تمایل به خروج سرمایه های 
خود نداشته باشند. در دوران های بی ثباتی، احتمال 
هراس سرمایه گذاران وجود دارد و اقتصاد کشور در 

معرض بحران ارزی قرار می گیرد.
موضوع مهم دیگر این است که گاه بحران ارزی تحت 
تغییر در سیاست های  نظیر  تاثیر عوامل خارجی 
پولی بانک های مرکزی بزرگ رخ می دهد. در این 
حالت، اقتصادی که قربانی این تغییر شده مقصر 
نیست اما حتی در این حالت نیز امکان کاستن از 
ریسک ها وجود دارد. پیش بینی احتمال رخ دادن 
چنین تغییراتی، به دولت ها و بانک های مرکزی در 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کمک می کند 
از وابستگی خود به سرمایه های خارجی بکاهند. در 
واقع توجه به عوامل بیرونی بحران های مالی و ارزی 
در سال های اخیر اهمیت باالتری پیدا کرده؛ زیرا 
در هم تنیدگی سیستم های اقتصادی و پولی جهان 
جهانی  که  پیش  دهه  چند  تا  است.  بیشتر شده 
شدن تا این اندازه گسترده نشده بود، توصیف علل 
بحران های مالی و ارزی آسان تر بود، اما از حدود 
سه دهه پیش، سرمایه گذاران مشاهده کرده اند که 
تغییرات در یک منطقه از جهان تاثیراتی بزرگ بر 

اقتصاد های آن سوی دنیا دارد.
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4 اخبار صنعت برق

در  و  ارائه خدمات  در  موانع خللی  این  که  نداده اند 
کند،  ایجاد  مشترکین  نیاز  مورد  برق  تامین  نهایت 
خواهشمند است در سالی که حقوق و دستمزد هم 
شده،  بدل  اقتصادی  بنگاه های  برای  چالش  یک  به 
ارز  نرخ  افزایش  از  ناشی  هزینه های  پوشش  برای 
و  کرده  اندیشی  چاره  برق  صنعت  قراردادهای  در 

دستورات الزم را ابالغ فرمایید.

سندیکای صنعت برق ایران/ 
تصمیم کمیته های سندیکا جهت 

تشکیل کارگروهی برای تهیه فرمول 
جامِع تعدیل قراردادها

عمومی  کمیته های  نمایندگان  و  روسا  جلسه 
و تخصصی سندیکا بیست و دوم فروردین ماه 
سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 

برگزار شد. 
ناگهانی  تغییرات  دنبال  به  که  جلسه  این  ابتدای  در 
نرخ ارز و تبعات آن برای فعاالن و شرکت های عضو 
سندیکا و با هدف همفکری وتهیه برنامه مورد نیاز برای 
برق  قراردادهای صنعت  در  بحران  بروز  از  جلوگیری 
تشکیل شده بود، رئیس هیأت مدیره سندیکا ضرورت 
هم اندیشی و شنیدن پیشنهادهای تولیدکنندگان و 
را  سندیکا  مختلف  صنوف  و  مشاوران  و  پیمانکاران 

مطرح کرد. 
با  مختلفی  جلسه های  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  داشته  نیرو  وزارت  بخشهای مختلف  مسئوالن 
کردند  اذعان  مسئوالن  جلسه ها   این  در  کرد:  اظها 
که  سال 1۳9۷ سال سختی برای فعاالن صنعت برق 

روی  پیش  چالش های  درباره  سندیکا  و  بود  خواهد 
صنعت برق و تاثیر نوسانات ارز بر این صنعت، نامه ای 

خطاب به رئیس جمهور نگاشته است.
رئیس هیأت مدیره سندیکا ادامه داد: شرایط ناپایدار 
فضای کسب و کار و مراقبت از شرکت های عضو ایجاب 
می کند که دور هم جمع شویم  و با همکاری هم راه 
حلی برای برون رفت از مشکالت پیدا کنیم که تاکنون 
نیز بحث تحریم مناقصات، پیگیری قرارداد تیپ و سایر 
موضوعات از مجازی مختلف و از سوی اعضای سندیکا 

مطرح شده است.
در ادامه جلسه، بعضی از  اعضا بررسی ریشه ای علت 
کرده  مطرح  را  این مشکالت  آمدن  بوجود  علل  یا  و 
در  ریشه  ارز  نرخ  اخیر  نوسانات  که  داشتند  اظهار  و 
فعالیت سیاسی دارد و گروههای مخالف دولت در صدد 
ضربه به دولت هستند و با نقل و انتقال دالر و تزریق 

آن به بازار باعث ایجاد این مشکالت شدند. 
اعمال  فروش،  و  خرید  قیمت  بین  اختالف  افزایش 
دستمزد  قبیل  از  ریالی  های  هزینه  افزایش  نشدن 
در  ثباتی  بی  نقدینگی،  افزایش  ارز،  نرخ  در  تورم  و 

سیاست های اقتصادی و مالی دالیل دیگری بود که 
از سوی اعضا به عنوان علت رها رشدن یکباره نرخ ارز 
شده است که با اشاره به این علل، بحث اصلی همه 
اعضا  تاثیر این نوسانات در قراردادهای جاری و آتی 
شرکت های عضو و چگونگی پیش بینی و اعمال در 

قرار دادهای صنعت برق بود. 
در ادامه جلسه نایب رئیس کمیته ساخت داخل با ارائه 
متنی خواهان مذاکره اضطراری و فوری با کارفرمایان 
و  معدن  و  صنعت  نفت،  نیرو،  وزارتخانه های  اصلی 
ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  نمایندگان  تجارت، 
مجلس و دستگاه های نظارتی شد. که در این متن به 

موارد زیر اشاره شده است: 
یا    EPC های  قرارداد  باقیمانده  به  مربوط  مبلغ   -1
خرید که در سالهای گذشته منعقد و در سال 1۳9۷ و 
به بعد اجرا خواهد شد )حتی اگر بند مربوط به تعدیل 
در آن وجود ندارد( درصد تغییر نرخ ارز به ۸0 درصد 

مبلغ اعمال گردد.
2- در پیشنهادات آتی، کارفرمایان ، تعدیل تغییرات 

نرخ ارز به ۸0 درصد مبلغ قرارداد را تائید فرمایند.

تولید  بین  قراردادهای  در   2 بند  شرایط   -۳
کنندگان داخلی و پیمانکاران خصوصی نیز نافذ باشد.

۴- در صورت تردید در پذیرش صریح بند 2، پیشنهاد 
قیمت ارزی در مناقصات و استعالم ها پذیرفته شود.

5- منظور از نرخ ارز، نرخی است که در روز مورد نظر 
بتوان آنرا به مقاصد خارج از کشور حواله کرد.

6- تعدیل نسبت به نرخ ارز در روز پیشنهاد قیمت و 
نرخ ارز در روز تحویل کاال یا خدمات منظور گردد. 

در پایان جلسه مقرر شد کارگروهی با حضور تمامی 
در  مشاوران  و  پیمانکاران  سازندگان،  از  اعم  صنوف 
سندیکا با مدیریت کمیته حقوقی و قراردادها و نماینده 
از   نیرو  سابق  وزیر  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
نماینده مرکز  معاونت فنی آستان قدس و همچنین 
پژوهش های مجلس تشکیل و نسبت به تهیه فرمول و 
پیشنهاد جامع برای تعدیل قراردادها ی جاری و آتی 

اقدام گردد. 

سندیکای صنعت برق ایران/
معرفی نماینده کمیته تخصصی 

مهندسی بازرگانی در جلسات روابط 
اقتصادی سوریه و عراق

بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیته  جلسه 
سندیکا بیست و دوم فروردین ماه سال جاری 
در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
عنوان  به  خیزی  صبح  مهندس  جلسه،  ابتدای  در 
نماینده کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی در جلسات 

روابط اقتصادی سوریه و عراق معرفی شدند.
با توجه به درخواست جلسه کمیته از نایب رئیس اتاق 
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۵ اخبار صنعت برق

ایجاد  ایران،  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی، 
جایگاه کمیته در نشست های تجاری و اقتصادی هیئت 
های خارجی و معرفی توانمندی های شرکت های عضو 
کمیته از موضوعات قابل طرح در این جلسه خواهد 

بود. 
در این جلسه بنا شد مهندس عرفانیان به نمایندگی 
از کمیته در جلسه روسای کمیته های سندیکا حضور 
یافته و نظرات هیات رئیسه مبنی بر تعدیل نرخ ارز، 
تاثیر تغییرات ارز نسبت به زمان قرارداد با مبلغ بانکی 

و .... را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. 

سندیکای صنعت برق ایران/
پرسشنامه نظرسنجی سندیکا درباره 

زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت 
درصدد  پرسشنامه ای  طراحی  با  ایران  برق 
سندیکا  عضو  های  شرکت  نظرات  جمع بندی 
شرکت های  با  ارتباط  در  آنها  مشکالت  درباره 

توزیع است. 
این پرسشنامه که در قالب نظرسنجی زنجیره تامین 
است،  شده  تدوین  و  تهیه  برق  صنعت  تجهیزات 

از  توزیع  های  خرید شرکت  میزان  مانند  موضوعاتی 
تجهیزات شرکت های عضو، میزان اختالل ایجاد شده 
از سوی آنها در کسب و کار شرکت ها و نیز عوامل موثر 
بر بهبود روابط میان شرکت های توزیع و سازندگان 

تجهیزات را مورد ارزیابی قرار داده است.
لذا با توجه به اهمیت نتایج نظرسنجی ها در تدوین 
سیاست ها و برنامه های سندیکای صنعت برق ایران، 
را در  با تکمیل پرسشنامه سندیکا  خواهشمند است 
تدوین گزارش و انعکاس آن به مراجع تصمیم گیری 

یاری فرمایید.
http://www. آدرس  به  پرسشنامه  دریافت  برای 

ieis.ir/UserImage/97-0047.pdf
مراجعه کنید. 

»آرمان«  با  گفت و گو  در  صالحی  حمیدرضا  آرمان/ 
مطرح کرد

بدهی های  با  پروژه ها  ماندن  ناتمام 
انباشته

آرمان: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال 
برای کل راه های کشور، 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
هم نداده اند. این در حالی است که عدم تخصیص 
بودجه به پروژه های عمرانی و زیرساختی خود را 
در قالب بدهی به پیمانکاران در بخش خصوصی 

نشان می دهد. 
زمانی که این عدم تامین اعتبار و بدهی وجود داشته 
باشد پروژه ها و سرمایه گذاری چه داخلی و خارجی با 
مشکل روبه رو می شود و ما شاهد انبوهی از پروژه های 
حمیدرضا  بود.  خواهیم  کشور  اقتصاد  در  نیمه کاره 

صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
با »آرمان«  مورد راهکار حل این مساله در گفت و گو 
این  در  بخش خصوصی  دهیم  اجازه  »باید  می گوید: 
موضوع نقش پررنگی داشته باشد. دولت ها باید کوچک 
و کوچک تر شوند. ما راه درستی را که همه دنیا پیش 
می روند اساسا در کشور خود نمی پذیریم و فرصت ها را 

از دست می دهیم.«

برای  امسال  گفته  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
اعتبار  1۰۰ میلیاردتومان  کشور،  راه های  کل 
هم در نظر گرفته نشده. این در حالی است که 
عدم تخصیص اعتبار خود را در قالب بدهی به 
است.  داده  نشان  بخش خصوصی  و  پیمانکاران 

نظر شما در رابطه با این مساله چیست؟
در مورد پروژه ها و زیرساخت های عمرانی و اقتصادی با 
این قبیل مشکالت، بسیار مواجه هستیم. ما در زمینه 
راه و شهرسازی به ویژه جاده ها که اساس زیرساخت های 
اقتصادی هستند، توسعه الزم را نداشتیم. جاده هایی 
که می توانند هزینه های نقل و انتقال را کاهش دهند و 
در رابطه با توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. در 
کشور ما این مساله به دلیل تفکرات و نگاه دولتی بر همه 
امور در دام افتاده و باعث شده طی سال های گذشته 
نتوانیم آن طور که مورد انتظار است توسعه پیدا کنیم 
و از مسیر درستی که از اقتصاد آزاد تعریف می شود 
بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری دخالت دهیم. 
بنابراین از سرمایه های داخلی و خارجی که می توان در 
این راه استفاده کرد، محروم شده ایم. از طرفی دولت 
هم درآمدهای خوبی که طی سال های گذشته داشت 
را ندارد. درآمدهای نفتی که حاصل می شد و بخشی 
از آنها به پروژه های عمرانی تخصیص می یافت را طی 
سال های اخیر شاهد نیستیم. درآمدهای دولت ناکافی 

است و من تعجب می کنم که چرا باید همچنان مسیر 
گذشته را که جواب نادرستی هم گرفتیم، ادامه دهیم.

اقتصاد  برای  تبعاتی  چه  دولت  بدهی های  این 
کشور دارد؟

بدهی های دولت موضوع جدیدی نیست و در بسیاری 
ناشی  که  هستیم  آنها  شاهد  اقتصادی  بخش های  از 
از مدیریت ناصحیح طی سال های گذشته است و به 
این صورت که دولت  به  منتقل شده.  نیز  این دولت 
جاری  منابع  از  و  می گذاشت  مناقصه  در  را  پروژه ها 
این  وقتی  داشت.  را  عمرانی  طرح های  اجرای  قصد 
دولت  درآمدهای  و  نمی شد  داده  تخصیص  بودجه ها 
کم می شد، این بدهی ها انباشته شدند که نتیجه آن 
اکنون پروژه های نیمه تمام بسیاری است که مشاهده 

می کنیم.

نظر  در  باید  راه حلی  چه  مشکل  این  رفع  برای 
گرفته شود؟

همان طور که گفته شد بهتر است روش های نادرست 
قبل را ادامه ندهیم و بستری در کشور به نام اقتصاد 
بخش خصوصی و آزاد را تعریف کنیم تا در این بستر 
بخش  باشیم.  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  شاهد 
دولت  و  می شود  بهرمند  بستر  این  از  نیز  خصوصی 
ما  شد.  نخواهد  وارد  بدهی ها  و  مسائل  این  در  خود 
باید طرح های بزرگ زیرساختی کشور مانند جاده ها 
را به سمت تجاری شدن پیش ببریم؛ یعنی اگر طرح 
داشته  توجیه  اقتصادی  به لحاظ  می تواند  جاده ای  و 
باشد بخش خصوصی را در قالب کنسرسیوم هایی که 
می تواند حتی ارتباطات خارجی هم داشته باشد ورود 
دهیم و آنها سرمایه ها خود را وارد کنند. دولت نباید 
در این بخش ها دخالت و سرمایه گذاری داشته باشد و 
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کامال کار را باید به بخش خصوصی واگذار کند. این 
اجازه  باید  و  کنیم  تکرار  نباید  را  گذشته  اشتباهات 
پررنگی  نقش  این موضوع  در  دهیم بخش خصوصی 
باید کوچک و کوچک تر شوند.  داشته باشد. دولت ها 
ما راه درستی را که همه دنیا پیش می روند اساسا در 
کشور خود نمی پذیریم و فرصت ها را از دست می دهیم. 
در شرایطی قرار می گیریم که هم دولت و هم مردم با 
مشکل مواجه می شوند. اجازه نمی دهیم سرمایه گذاری 
دهیم  اجازه  باید  کند.  کمک  ما  اقتصاد  به  خارجی 
طرح های اقتصادی که توجیه اقتصادی دارند، توسعه 
و...  راه آهن  فرودگاه  می توانیم  امروز  ما  کنند.  پیدا 
بسازیم. ولی باید این سوال را پرسید چرا تاکنون پروژه 
راه آهن برقی تهران- مشهد اجرایی نشده؟ پروژه ای که 
تا حد بسیار زیادی توجیه اقتصادی دارد هنوز به اتمام 
نرسیده در حالی که این بی   توجهی در هیچ  کجای دنیا 
دیده نمی شود. پروژه ای که مسافران بسیاری برای نقل 
و انتقال دارد چرا هنوز برقی شدن آن آغاز نشده؟ آیا 
این پروژه نیاز به پول دولت دارد؟ نیاز به پولی دارد که 
از  این فرصت ها را  بودجه آن وجود ندارد؟ ما اکنون 
دست می دهیم و به جای اینکه مشارکت بیشتر مردم 
و بخش خصوصی را داشته باشیم و امنیت اقتصادی 
ایجاد کنیم، سیاست های غلطی را در پیش گرفتیم. 
تفکر اقتصاد دولتی همه این مشکالت را ایجاد کرده 
اتمام  به  را  عمرانی  پروژه های  نتوانیم  شده  باعث  و 
برسانیم. اقتصاد کشور باید زیربنای آن درست چیده 
شود. اقتصادی که باید ۸0 میلیون نفر را سامان داده و 
اشتغال و رفاه نسبی برای آنها فراهم کند متاسفانه هر 
روز کمتر شاهد این موضوع هستیم. در این صورت به 
سمت راه حل های مقطعی پیش می رویم و به سمت 
راه حل های خردمندانه تر پیش نمی رویم. باید نگاه ها و 

تفکرات بزرگ بر اقتصاد ما حاکم شود.

برق نیوز/ 
لزوم استفاده از منابع زیست توده در 

کشور

تجدیدپذیر  انرژی  منابع  میان  در  توده  زیست 
جهان  اولیه  انرژی  عرصه ی  در  را  نخست  مقام 
نیروگاه   6۰۰ از  بیش  اکنون  هم  می باشد.  دارا 
و  شده  ساخته  جهان  کشور های  در  سوز  زباله 
ظرفیت  مجموع  که  است  برداری  بهره  حال  در 
زباله سوزی آن ها بالغ بر 13۰ میلیون تن زباله ی 

شهری در سال می باشد.
رشد روزافزون جمعیت کشور به همراه رشد شهرنشینی 
و توسعه ی زندگی نوین، تقاضا برای مصرف انرژی را 
انرژی،  برای  داخلی  تقاضای  افزایش  است،  باالبرده 
از سوی  و  تهدید می کند  را  انرژی  منابع  از یک سو 
دیگر فرصت های صادرات و کسب درآمد را می کاهد؛ 
همچنین آسیب های جدی نیز به محیط زیست وارد 
می نماید. بر اساس اعالم سازمان محیط زیست کشور، 
روزانه 50 هزار تن زباله در سطح شهر ها و روستا های 
واقعی  به نظر می رسد حجم  تولید می شودکه  کشور 

زباله های ما بیش از این باشد.
کارشناسان اعتقاد دارند با رشد شهرنشینی در ایران 
زباله  تولید  سرانه  متوسط  رفتن  باال  شاهد  همچنان 
خواهیم بود و، اما یک آمار قابل توجه از بیمارستان های 
تهران و آمار زباله های عفونی آن ها اینکه، هم اکنون 
تولید  زباله  بیمارستان در تهران روزانه ۸0 تن   1۴۷
می کنند که از این مقدار، 20 تن زباله عفونی است. 
همچنین یکی از انواع زباله های شهری که به تازگی 
مورد توجه قرار گرفته، زباله های الکترونیک همچون 
که  می باشد   ... و  فشرده  لوح  کامپیوترها،  و  تلفن ها 
حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه 

هستند که در صورت عدم بازیافت و دفع صحیح، آلوده 
کننده ی خطرناک محیط زیست به شمار می روند .

مقام  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  میان  در  توده  زیست 
نخست را در عرصه ی انرژی اولیه جهان دارا می باشد. 
هم اکنون بیش از 600 نیروگاه زباله سوز در کشور های 
برداری است که  بهره  جهان ساخته شده و در حال 
مجموع ظرفیت زباله سوزی آن ها بالغ بر 1۳0 میلیون 
تن زباله ی شهری در سال می باشد. ایران نیز به گفته ی 
برنامه ریزی  انرژی های نو در حال  مسئوالن سازمان 
برای تولید برق از ۴2 هزار تن زباله روزانه در کشور 
است. البته شایان ذکر است که سانا در حال پیگیری 
طرحی به نام » تدوین اطلس تولید زباله های شهری 
با مشاوران خارجی   نیروگاه »  تولید  امکان سنجی  و 

می باشد.

در پی بارش باران و قطع درختان صورت گرفت
خاموشی های پراکنده در 6 استان

تخصصی  مادر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
توانیر گفت: در پی بارش باران و شکسته شدن 
شاخه های درختان شاهد خاموشی های پراکنده 
زنجان،  خوزستان،  اهواز،  قم،  استان  شش  در 

قزوین و استان تهران هستیم.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فام  رضا حقی  محمود 
این که در شرایط فعلی که شاخ و برگ درختان بسیار 
ایجاد  برف می تواند موجب  و  باران  بارش  است  پربار 
خسارت به تاسیسات برقی شود، اظهار کرد: در حال 
حاضر در هفت شهر استان البرز شاهد خاموشی های 

پراکنده هستیم.
استان  در  برق  قطعی  مگاوات   190 وی  گفته  به 

البرز صورت گرفته که این عدد در حدود 20 درصد 
مشترکان این استان است در همین راستا از شرکت 
توزیع برق قزوین و تهران برای انجام کارهای عملیاتی 

به این استان اعزام شده اند.
توانیر  توزیع شرکت مادر تخصصی  معاون هماهنگی 
شمال  مناطق  در  نیز  شبکه جوی  برق  کرد:  تصریح 
کشور ناپایدار گزارش شده که در غرب استان شاهد 
خاموشی بودیم که خوشبختانه مشکل خاموشی استان 

مازندران برطرف شده است.
شاهد  برف  و  باران  بارش  دلیل  به  امروز  صبح  از 
خاموشی های پراکنده در استان های مختلف هستیم 
که براساس وعده مسئوالن برقی این مشکل تا پایان 
شب برطرف خواهد شد و برای این مهم نیز اکیپ های 

عملیاتی در استان های مختلف مشغول به کار شدند.

ایسنا/ 
روشنایی کشور در گرو تامین آب

امسال عالوه بر بحران آب با بحران برق نیز روبرو 
مگاوات   3۰۰۰ حدود  نصب  سو  یک  از  هستیم. 
از طرفی 3۰۰۰  و  نیروگاه در کشور مطرح است 
مگاوات تولید برق آبی به دلیل نبود آب در سدها 
کم می شود و رشد حدود 7 تا 12 درصد برق آبی 
امسال صفر است که این کاهش احتمال خاموشی 

پراکنده در برخی نقاط را ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، وضعیت منابع آبی کشور بسیار وخیم 
گزارش شده تا جایی که امسال را خشک ترین سال 
در 50 سال اخیر اعالم کرده اند و تمام مسووالن آبی 
به طور مرتب هشدارهایی را در راستای نحوه مصرف 
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7 اخبار صنعت برق

آب به مشترکان می دهند. در این بین تولید برق نیز 
با چالش هایی مواجه شده چراکه دیگر نمی توان مانند 
سال های قبل از ظرفیت نیروگاه های برق آبی استفاده 
کرد. طبق آمار سال گذشته 9۳00 مگاوات برق آبی 
نیز پیش بینی می شود در  امسال  برای  و  تولید شد 

بهترین حالت این رقم بیش از 6000 مگاوات نشود.
این کاهش تولید به همراه اضافه رشد طبیعی مصرف 
که امسال نسبت به سال گذشته رخ پیدا پیدا کرده 
است کشور را با شرایطی روبه رو خواهد کرد که حتی 
با وارد شدن نیروگاه های جدید رقمی در حدود ۴000 
سال 1۳9۷  تابستان  پیک  مصرف  قله  برای  مگاوات 
بررسی های  طبق  این  بر  عالوه  داریم.  تولید  کاهش 
صورت گرفته پیک بار تابستان 1۳9۷ از مرز 5۷ هزار 
مگاوات نیز خواهد گذشت که اگر بخواهیم به راحتی 
از این پیک عبور کنیم الزم است تدابیر الزم از هم 
اندیشیده شود، از سری اقداماتی که تا کنون  اکنون 
که ۳500  است  این  انجام شده   نیرو  وزارت  توسط 
مگاوات نیروگاه جدید هم اینک در حال آماده سازی 
است که قرار شده قبل از تابستان سال 1۳9۷ یکی 

پس از دیگری وارد مدار شود.
در  شده  انجام  برآوردهای  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
منطقه ای  برق  شرکت  چهار  در   1۳9۷ تابستان 
بلوچستان  و  سیستان  و  مازندران  تهران،  خوزستان، 
شرایط خاصی برای وضعیت برق پیش بینی شده است 
رشد  با  امسال  کشور  برقی  مسووالن  اعالم  که طبق 
پیش بینی  و  بودیم  روبرو  برق  هفت درصدی مصرف 
می شود که سال آینده نیز حدود هشت درصد افزایش 
مصرف برق را شاهد باشیم. همچنین با توجه به اینکه 
سال 1۳96 از نظر افزایش اوج مصرف سالی ویژه بود؛ 
الزم است عالوه بر افزایش میزان ظرفیت در تجهیزات 
برابر   5.5 تا   5 نیز  نیروگاه ها   ظرفیت  برق،  صنعت 

افزایش یابد تا بتوان بار شبکه را پشت سر گذاشت.
برق  باالی  بسیار  مصرف  به  توجه  با  همچنین 
گازی   کولرهای  جمله  از  سرمایشی  سیستم  توسط 
درصدد  نیرو  وزارت  که  آمده  وجود  به  نگرانی هایی 
است تا با اصالحاتی جزئی و موثر در ساخت تجهیزات 
مربوط به این نوع کولرها ۳0 درصد میزان مصرف در 

این بخش را کاهش دهد.
اوضاع خوبی  و  نیز حال  آبی در کشور  منابع  شرایط 
ندارد تاجایی که بر اساس گفته های شاهین پاکروح، 
معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب امسال نیز ۳00 
شهر همانند سال گذشته دارای تنش آبی خواهند بود 
و به واسطه کاهش جدی بارندگی چه در قالب باران 
و چه در قالب پوشش برفی شرایط سختی است و در 
تمام حوزه های آبی به ویژه در حوزه آبریز فالت مرکزی 
شرایطی را تجربه می کنیم که طی 50 سال گذشته 

سابقه نداشته است.
به گفته وی، میزان بارندگی ها در تمام حوزه های آبی 
کاهش جدی داشته که این مساله تنش های متعددی 
را به وجود آورده است به همین دلیل تمام شرکت های 
را  برنامه ریزی هایی  استان ها  تمام  در  فاضالب  و  آب 

برای مدیریت تنش آبی انجام داده اند.
مصرف  سرانه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  پاک روح 
روز  لیتر در شبانه  آب شرب در بخش خانگی 150 
است، تصریح کرد: با توجه به سرانه مصرف مشترکان 
در شهرها و روستاها ما معتقدیم که اگر تنها 20 درصد 
سرانه مصرف در بخش خانگی  کاهش یابد می توانیم 
در  این  و  بگذاریم  سر  پشت  راحتی  به  را  تابستان 
شرایطی است که سرانه مصرف خانگی در کشورهای 
دارای اقلیم مشابه با ایران بسیار پایین تر از عدد مذکور 
در کشور ما است و باید به این مساله توجه کرد که  
مدیریت مصرف و تقاضا مساله بسیار مهمی است که 

برطرف  مشکالت  از  بسیاری  شود  توجه  آن  به  اگر 
خواهد شد.

این  از  گذر  برای  را  راه کارهایی  دولت  بین  این  در 
تنش ها در نظر گرفتته که تشکیل کارگروه سازگاری با 
کم آبی یکی از این راهکارها است عالوه بر تجهیز اراضی 
از برنامه های  کشاورزی به سامانه آبیاری تحت فشار 
امید است که  ۸0 درصد  و  تدبیر  دار دولت  اولویت 
به  فشار  تحت  آبیاری  به  اراضی  این  تجهیز  هزینه 

صورت یارانه ای توسط دولت پرداخت می شود.
بحران آب و ایجاد تنش در حوزه برق موضوعی غیر 
قابل انکار برای تابستان پیش رو است که اگر از اکنون 
تدابیری برای کاهش تنش ها صورت نگیرد بی شک 

امسال تابستان با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد.

مهر/ رییس سازمان بورس اعالم کرد؛
بازخریدسهام کنتورسازی به قیمت 

21۰۰تومان

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازخرید 
از  21۰۰تومان  قیمت  به  کنتورسازی  سهام 
تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  متضرر  سهامداران 

4هزارسهم خریدیم.
به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در مراسم آغاز 
به کار یازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه با ابراز 
امیدواری نسبت به رشد مثبت بورس گفت: سال قبل 
بازده بازار سرمایه 25 درصد بود و اندازه بازار به 2۴۸ 
هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه اصالح توقف و 
اکنون 15نماد  و  نیز صورت گرفت  نمادها  بازگشایی 

بسته داریم و امیدواریم بازگشایی شوند.

را  اقدامات  تمام  بسته  نمادهای  مورد  در  افزود:  وی 
انجام داده ایم و تالش را نیز ادامه می دهیم. این در 
تغییراتی در  باید  برخی شرکتها  باید  حالی است که 

هیات مدیره انجام دهد.  
به گفته محمدی، سهام کنتورسازی را به قیمت 2100 
تومان از سهامداران خریداری کردیم و تاکنون چهار 
هزار سهم خریداری شده است و افرادی که متقاضی 

هستند می توانند سهام خود را بفروشند.
وی ادامه داد: هم اکنون فضایی برای تعامل و فرهنگ 
سازی در راستای افزایش سواد مالی مردم فراهم شده 
و البته ورود تکنولوژی های نوین نیز بی تاثیر نبوده 

است.  
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: رشد خوبی 
در تعداد شرکتهای حاضر در نمایشگاه به چشم می 
البته دوره های آموزشی مناسبی نیز برگزار  خورد و 

می شود.
وی ادامه داد: در مورد سهام بانکها نیز تمام تالش را 
انجام دادیم تا صورتهای مالی اصالح شود و نماد آنها 

بتواند بازگشایی شود.
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مهر/  رئیس کل بانک مرکزی:
هیچ کس درصدد حذف صرافی ها از 

اقتصاد ایران نیست

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای هیئت 
مدیره کانون صرافان ایران با تاکید بر نقش مهم 
صرافی ها در اقتصاد کشور گفت: قصد حذف و 

تعطیلی صرافی ها را نداریم.
مرکزی،  بانک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ولی اله سیف که صبح امروز در ادامه سلسله جلسات 
اجرایی شدن سیاست های  با موضوع  بانک مرکزی 
اخیر دولت در حوزه ارز، میزبان اعضای هیئت مدیره 
کانون صرافان ایران بود با اشاره به اهمیت تجربیات 
صرافان که به ویژه در دوره تحریم های بین المللی 
راهگشای مبادالت تجاری کشور بوده اند، تصریح کرد: 
مصالح ملی اقتضا می کند که از صرافی ها حمایت 
بین  سطح  در  ارزشمندی  کاری  روابط  آنها  کنیم. 

المللی دارند که راهگشا بوده و هست.
صرافان  کانون  مدیره  هیئت  اعضای  به  خطاب  وی 
بر  مبنی  هایی  صحبت  امروز  متاسفانه  گفت:  ایران 
از فضای  ها  بانک مرکزی قصد حذف صرافی  اینکه 
اقتصادی کشور را دارد شنیده می شود. من اطمینان 
را  ها  صرافی  خواهد  نمی  کس  هیچ  که  دهم  می 
که  معتقدیم  بالعکس  و  کند  حذف  ایران  اقتصاد  از 
صرافی ها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند و امروز 
این جلسه را برگزار کردیم تا با همکاری شما مدل 

فعالیت صرافی ها در فضای جدید را طراحی کنیم.
بانک مرکزی در حال تکمیل و  اینکه  بیان  با  سیف 
تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافی ها در 
شرایط فعلی است افزود: صرافی های مجاز همکاران 
نظام بانکی هستند که مسئولیت های خاصی را در 

تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند و ایفای 
این نقش در دوره های مختلف به تجارت خارجی و 
ارتباطات اقتصادی کشور کمک کرده است. در حال 
حاضر و با توجه به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک 
مرکزی در خصوص تک نرخی کردن ارز، صرافی ها 
باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب 

با نیازها فعالیت کنند.
راه  به  اشاره  با  همچنین  مرکزی  بانک  رئیس کل 
اندازی سامانه نیما گفت: هدف سامانه نیما تخصیص 
»بهینه« منابع ارزی به مصارف ارزی کشور است. این 
صرافان  برای  که  است  الکترونیکی  بازار  یک  سامانه 
هستند  سالم  و  قانونمند  فعالیت  دنبال  به  که  مجاز 

یک فرصت مناسب محسوب می شود.
از  منع صرافی ها  درباره  اعتبار  و  پول  رئیس شورای 
خرید و فروش ارز بر اساس سیاست های جدید ارزی 
برای  ثانوی فقط دو نقش عمده  تا اطالع  نیز گفت: 
صرافی ها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز 

و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است.
سیف با اشاره به دستوالعمل و مقررات ناظر بر فعالیت 
یکی  دستورالعمل  این  کرد:  تصریح  ها  صرافی  های 
از معیارهای اساسی انضباط بخشی به شبکه صرافی 
و  سازی  پیاده  بر  مرکزی  بانک  و  است  کشور  های 

اجرای کامل آن مصصم است.
بانک  ابالغیه  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی شدن ارز منجر 
فعلی  شرایط  در  تصمیم  کارآمدترین  و  بهترین  شد 
بود گفت: بر اساس این تصمیم اقتصاد ایران در مقابل 
فضاسازی ها و التهابات مصون و نفوذناپذیرخواهد شد 
را  بازار  فضای  بر  کامل  اشراف  هم  مرکزی  بانک  و 
به دست خواهد آورد. البته همان طور که گفته شد 
و  نیست  شده  تثبیت  وجه  هیچ  به  هم  قیمت  این 

با واقعیت های اقتصادی و روند متغیرهای اقتصادی 
تغییر خواهد کرد.

اعضای هیئت مدیره کانون صرافان ایران نیز در این 
متقابل  همکاری  برای  آمادگی  اعالم  ضمن  نشست 
و  راهکارها  ارزی،  جدید  شرایط  در  مرکزی  بانک  با 

نظرات خود در این خصوص را بیان کردند.

مهر/ رئیس کل بیمه مرکزی:
نوسانات نرخ ارز بیمه نمی شود

به طور قاطع می  بیمه مرکزی گفت:  رئیس کل 
گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد.

صداوسیما،   از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ارز  نرخ  نوسانات  بیمه  افزود:  همتی  عبدالناصر 
به  دنیا هم که هست  در هر جای  و  ندارد  مفهومی 
یعنی  شود  می  گرفته  نظر  در  آتی  بازارهای  صورت 
نوسانات بازار ارز را باید در مجموعه بازارهای سرمایه 

پوشش دهیم.
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا نوسانات نرخ ارز را 
بیمه نمی کنند و هر کسی هم که می گوید می شود 

بیمه کرد نمی تواند این کار را انجام دهد.
بازارهای  در  فقط  ارز  نرخ  نوسانات  افزود:  همتی 

مشتقه بورس پوشش داده می شود.

مهر/ سیف در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت:
امسال نرخ ارز فقط ۵ تا 6 درصد 

تغییر خواهد داشت

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ ارز 
گفت: این نرخ در طی سال ۵ تا 6 درصد تغییر 
اینها  از  خواهد داشت و دامنه تغییر آن بیشتر 

نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اهلل سیف پیش از ظهر 
در  دولت  اقتصادی  ستاد  جلسه  حاشیه  در  امروز 
جمع خبرنگاران، با اشاره به مسئله مدیریت بازار ارز 
اظهار داشت: تالش دولت بر ایجاد آرامش اقتصادی 
و اطمینان برای فعاالن اقتصادی است و یک کمیته 
مسائل  تا  شده  مستقر  مرکزی  بانک  در  نیز  دائمی 

پیش بینی نشده را مدیریت کند.
روبرو  تعادل  با  ارز کشور  بازار  در  اینکه  بیان  با  وی 
انتقال  و  قاچاق  عامل  دو  تنها  کرد:  تصریح  هستیم، 
سرمایه می تواند بر بازار ارز تاثیر داشته باشد و غیر 
از اینها مشکلی نداریم و این مدل جدید بانک مرکزی 

هم با نرخی که تعریف شده، جوابگو خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این نرخ در طی 
سال 5 تا 6 درصد تغییر خواهد داشت و دامنه تغییر 

آن بیشتر از اینها نخواهد بود.
سیف درباره تامین ارز برای مسافران خارج از کشور 
نیز گفت: برای کسانی که در حال مقدمات سفر اول 

به خارج هستند کارها در حال انجام است.
با  ویزا  دریافت  جهت  موردنیاز  ارز  برای  گفت:  وی 
وزارت امور خارجه مکاتبه کرده ایم که در کشورهای 
مقصد واحد پول ملی را دریافت کنند تا بانک مرکزی 

هم زمینه اختصاص ارز را فراهم کند.
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ایسنا/ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:
شتاب زده  ارزی  جدید  سیاست های 

است

تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
و  دولت  ارزی  های جدید  است سیاست  معتقد 
که  هایی  رویه  و  بوده  زده  شتاب  مرکزی  بانک 

تاکنون بوده را نیز بهم ریخته است.
رضا پدیدار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور 
ارزی  جدید  های  سیاست  در  می رسد  نظر  به  کلی 
بانک مرکزی یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود 
آمده است. همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس 
می داد و نرخ دالر را ۳500 تومان اعالم کرد بهترین 

زمان برای اعالم تک نرخی کردن ارز بود.
آن  در  زیادی  تفاوت  که  بود  منطقی  داد:  ادامه  وی 
زمان بین نرخ ارز وجود نداشت. دولت ۳500 تومان 
نزدیک  بازار  در  قیمت  و  بود  کرده  اعالم  بودجه  در 
برای  اکنون  که  شتاب زدگی  این  بود.  تومان   ۴000

ساماندهی بازار ارز پیش آمده اتفاق مثبتی نیست.
این  با  افزود:  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
شتاب زدگی همه نهادهای پولی و مالی مختل شده 
را  روند  این  باید  دولت  که  رسد  می  نظر  به  و  اند 
شتاب  آمده  وجود  به  اکنون  که  کند.کاری  متوقف 
زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.

رضا پدیدار تصریح کرد: یکی روند تولید است که با 
مشکل روبرو شده است. ما به مواد اولیه خارجی نیاز 
حاضر  حال  در  که  است  مهمی  موضوعی  که  داریم 
گاه  هیچ  اخیر  سالیان  در  است.  کرده  پیدا  اختالل 
قانون حاکم نبوده بلکه رویه ها حاکم بوده است و حاال 
اینکه یک شبه رویه ها از بین برود و قانون جایگیزین 

شود معموال با خودش خسارت ایجاد می کند.

وی افزود: این اتفاقات شایسته اقتصاد نیست. اینکه 
مثال صرافی ها از خرید و فروش ارز ممنوع شده اند 
درست نبود و یک رویه ای بود که کنار گذاشته شد. 
داشته  شاید  هم  مثبتی  اثرات  ای  لحظه  تصمیمات 
جا  تا  است چون  بیشتر  آن  تخریبی  آثار  ولی  باشد 

بیفتد زمان بر است.
جلسه  دنبال  به  گذشته  هفته  در  ایسنا،  گزارش  به 
ستاد اقتصادی دولت نرخ دالر ۴200 تومان اعالم شد 
و بر اساس همین نرخ، دالر تک نرخی شد. به دنبال 
این تصمیم بانک مرکزی دستورالعمل های مختلفی 
را اعالم کرد که طبق آن به صرافی ها دالر ۴200 
تومانی ارائه نمی شود و دالر با این نرخ به متقاضیان 
قانونی اعم از مسافران، دانشجویان و فعاالن اقتصادی 

تعلق می گیرد.

کمیسیون  نشست  چهاردهمین  در  تهران/  اتاق 
تسهیل کسب وکار اتاق تهران بررسی شد

چالش های مالیات بر ارزش افزوده 
و مالیات های مستقیم برای فعاالن 

اقتصادی

تسهیل  کمیسیون  نشست  چهاردهمین 
کسب وکار اتاق تهران به منظور بررسی آخرین 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  وضعیت 

برگزار شد.
از  یکی  منشا  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
اصلی ترین چالش های فضای کسب وکار تبدیل شده 
است و اصالح آن، با وجود جرح و تعدیل های مکرر، 
کمیسیون  اعضای  است.  نبرده  جایی  به  راه  هنوز 

به  پرداختن  بر  تهران عالوه  اتاق  تسهیل کسب وکار 
این مساله در نخستین نشست خود در سال جدید، 
مستقیم  مالیات هاي  قانون  به  مربوط  مشکالت  به 
نیز پرداختند و این دو موضوع را از زاویه شعار سال 

1۳9۷ به بحث و بررسی گذاشتند.
نجفی منش  محمدرضا  نشست،  این  ابتدای  در   
به  اشاره  با  دارد،  برعهده  را  کمیسیون  ریاست  که 
نامگذاری سال جدید با عنوان حمایت از کاالی ایرانی 
کسب وکار  فضای  باید  شعار  این  تحقق  برای  گفت: 
تامین  حوزه  مشکالت  و  مسایل  و  شده  تسهیل 
اجتماعی و مالیاتی در راستای حمایت از تولیدکننده 
داخلی برطرف شود. در این راستا کمیسیون تسهیل 
پیشنهادات  ارائه  با  می تواند  تهران  اتاق  کسب وکار 
کارشناسی و جمع بندی آن، از طریق اتاق تهران این 

راهکارها را به مراجع مسوول اشاره دهد.
 در ادامه شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران 
از  از اجرای سلیقه ای قوانین در سازمان ها،  انتقاد  با 
کمیسیون درخواست کرد که میزان پیشرفت اجرای 
بهبود مستمر فضای کسب وکار  قانون  قوانینی چون 

در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
نیز  ایران  داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت 
از ارائه پیشنهاد جدیدی درخصوص قانون مالیات بر 
به مرکز پژوهش های مجلس خبر داد  افزوده  ارزش 
به سمت  پیشنهاد  این  او، سمت وسوی  گفته  به  که 
مرکز  در  بررسی  حال  در  و  بوده  مصرف  بر  مالیات 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی است.
در  گفت:  توضیحاتی  در  نیز  نجفی منش  محمدرضا 
اکثر کشورها از روش آبشاری در پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده استفاده  می شود که یکی از اهداف آن، 
شناسایی حلقه های زنجیره تولید تا مصرف است. اما 
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی 

از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، 
پیشنهادات اصالحی که به کاهش این درآمد منجر 

شود، مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
حسین کوبحی نیز که از اتاق اصناف در این نشست 
حضور یافته بود با تأکید بر اینکه در صورت اجرای 
ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سیستم 
مالیاتی کشور قانون مند  می شود، عنوان کرد که این 
ادامه  او در  قانون به طور کامل اجرایی نشده است. 
سیستم های  به  اصناف  از  برخی  تجهیز  به  اشاره  با 
مکانیزه فروش گفت: اکنون پنج گروه صنفی مطابق 
سازمان  با  ارتباط  برقراری  آمادگی  جاری  قوانین  با 
زیرساخت هایی  است،  الزم  و  دارند  را  مالیاتی  امور 
برای ارتباط این واحدها با سازمان امور مالیاتی ایجاد 

شود.
نظر  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  داد:قانون  ادامه  او   
اجرایی دارای مشکالت اساسی است و زیرساخت های 
مناسبی برای اجرای آن فراهم نشده است. در عین 
در  افزوده  ارزش  قانون  تعریف  نظر  می رسد  به  حال 

مجلس با قرائت اتاق ها از این قانون متفاوت است.
شاهر ظهیری نیز از ضرورت اصالح قانون مالیات بر 
ادامه  با حضور ذینفعان سخن گفت و  افزوده  ارزش 
بر  مالیات  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  داد:چنانچه 
نیز خواهد  افزایش  دولت  درآمد  کند،  تغییر  مصرف 

یافت.
داریوش مهاجر هم به این نکته اشاره کرد که سازمان 
امور مالیاتی، قوانین را مطابق با منافع خود، تفسیر 
به رای  می کند؛ در حالی که منافع ملت و دولت باید 

در یک جهت باشد.
پس از طرح این موارد از سوی حاضران کمیسیون، 
حجت اله موالیاری، نماینده معاونت مالیات بر ارزش 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  مالیاتی  امور  سازمان  افزوده 
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سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قانون است، افزود: 
هزینه های وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی به 
دلیل عدم وجود انضباط مالیاتی باالست و این مساله 
الیحه  است.  شده  سازمان  این  شدن  متضرر  باعث 
استفاده از صندوق های مکانیزه فروش هم در مجلس 
اتصال  امکان  تا تصویب آن  و  بررسی است  در حال 

اصناف به سازمان فراهم نخواهد شد.
در پایان این بحث مقرر شد، قانون مالیات بر ارزش 
تسهیل  کمیسیون  ذیل  کارگروهی  در  افزوده، 
کسب وکار اتاق بررسی و پیشنهادات اصالحی آن تا 

قبل از تصویب قانون به مجلس ارائه شود.

پیشنهاداتی برای اصالح قانون مالیات های 
مستقیم

در ادامه این نشست، بررسی اصالح قانون مالیات هاي 
عنوان  تحت  سال 1۳9۷  شعار  راستاي  در  مستقیم 
»حمایت از کاالي ایراني« در دستور کار کمیسیون 
اینکه  به  اشاره  با  قرار گرفت. محمدرضا نجفی منش 
از  حمایت  برای  را  موانع   برخی  دارد،  قصد  دولت 
تولید از میان بردارد، گفت: الزم است در این زمینه 
پیشنهاد  جمله  از  شود؛  ارائه  دولت  به  پیشنهاداتی 
عدم شمولیت ماده 1۸6 قانون مالیات های مستقیم بر 
تولیدکنندگان. به عبارت ساده تر، پیشنهاد ما تعدیل 
شروط موضوع تبصره یک ماده 1۸6 قانون مالیات های 
مستقیم با هدف حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی 
مرور  کاهش  است.  تولید  بهره برداری  پروانه  دارای 
زمان مالیاتی در صدور برگ متمم تشخیص مالیات 
زمان  مرور  به 2 سال، محدودیت شمول  از 5 سال 
جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده به مدت 2 
سال پس از ارائه گزارش فصلی و اصالح ماده 2۴۴ 
قانون مالیات های مستقیم به نحوی که در متن ماده 

به  مالیاتی«  امور  »سازمان  عبارت  آن  تبصره های  و 
»وزارت امور اقتصادی و دارایی« تغییر یابد.

احمدرضا رعنائی از انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
خودرو نیز به مشکالتی که نحوه اجرای مالیات های 
مستقیم برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اشاره کرد 
بانکی  حساب های  که  دارد  وجود  مواردی  گفت:  و 
شرکت ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی 
به  مشکالت  این  و  مسدود  می شود  مالیاتی  امور  و 
علی الرأس شدن، رد دفاتر و همچنین ممنوع الخروج 

شدن فعاالن اقتصادی منتهی  می شود.
او پیشنهاد کرد که طی سازوکاری از مسدود شدن 
حساب های تولیدکنندگان و ممنوع الخروج شدن آنان 
جلوگیری  جرائم  لحاظ  بدون  بدهی  اصل  براساس 
شود. رعنایی همچنین پیشنهاد تعویق اجرای تبصره 
۳ ماده 1۴۷ قانون مالیات های مستقیم تا دو سال را 

مطرح کرد.
امور  سازمان  نماینده  پورمحمود،  سعید  ادامه  در 
مالیاتی در این نشست، نیز پیرامون موضوعات مطرح 
شده، به این نکته اشاره کرد که نظر سازمان، حذف 
تبصره ۳ ماده 1۴۷ بوده و در حال حاضر این ماده 
تا دو سال معوق شده است. او همچنین از حاضران 
تعویق  عدم  با  مواجهه  در صورت  تا  کرد  درخواست 
اجرای این تبصره، با سازمان مکاتبه کرده تا در جهت 

جلوگیری از اعمال این محدودیت اقدام شود.
نماینده  دیگر  سیدصالحی  سیدامیرحسن  ادامه،  در 
محتوای  از  مودیان  اطالع  عدم  به  نیز  سازمان  این 
عنوان  و  اشاره  آنها  به  مترتب شده  تکالیف  و  قانون 
از مشکالت مودیان در حوزه مالیات  کرد که برخی 
ناشی از این عدم آگاهی است. او در ادامه از ضرورت 
و  شفاف سازی  جهت  الزم  زیرساخت های  تأمین 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی سخن گفت و نسبت به 

اینکه صدور برگ متمم تشخیص مالیات مشروط به 
ارائه مستندات است، تاکید کرد.

مسایل  گستردگی  به  توجه  با  نشست  این  پایان  در 
مربوط به قانون مالیات های مستقیم، مقرر شد ادامه 
بررسی این قانون و مشکالت ناشی از نص و اجرای 
در  مالیاتی  امور  سازمان  نمایندگان  حضور  با  آن، 

دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.

 

اتاق تهران/ اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه 
ترویج کسب وکار اتریش برگزار  می کند

دو دوره آموزش تربیت مدرس 
مدیریت بنگاه های اقتصادی و 

مدیریت مالی

و  تهران  بازرگانی  اتاق  آموزش  مرکز  همکاری 
موسسه WIFI اتریش در سال جدید با برگزاری 

دو دوره آموزشی تربیت مدرس آغاز شد.
برنامه  جدید  سال  آغاز  با  تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
آموزشی خود را برای توانمندسازی مدیران بنگاه های 
اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی از سر گرفته است 
و در نخستین اطالعیه خود در سال 1397 از فعاالن 
دوره  دو  در  برای حضور  و کسب وکار  آموزش  حوزه 
آموزش »تربیت مدرس مدیریت بنگاه های اقتصادی« 
)تربیت مدرس مدیران ارشد اجرایی( و دوره »تربیت 

مدرس مدیریت مالی « دعوت  می کند.

تربیت مدرس مدیریت بنگاه های اقتصادی
بنگاه های  مدیریت  مدرس  تربیت  آموزشی  دوره  در  
کسب وکار  ترویج  موسسه  همکاری  با  که  اقتصادی 

اتاق بازرگانی اتریش )WIFI( برگزار  می شود، اعضای 
هیات رئیسه تشکل های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی 
تشکل های  سوی  از  شده  معرفی  نمایندگان  یا 
و  داشته  مهارت  وکار  زمینه کسب  در  که  اقتصادی 
حوزه  در  مدرس  عنوان  به  آینده  در  هستند  مایل 
و  استراتژی کسب وکار »استراتژی عمومی«  آموزش 
تدریس ویژه برای مدیران ارشد اجرایی ایفای نقش 

کنند، را مخاطب قرار داده است.
اقتصادی  بنگاه های  مدرس  تربیت  آموزش  دوره 
اردیبهشت  در  نخست  بخش  دوره،  دو  طی  که 
برگزار  می شود،  تیرماه  در  دوم  بخش  و   97 سال 
آموزش  جهت  ایرانی  مدرسان  توانمندسازی  هدف 
کردن  سازگار  نیز  و  ایران  در   WIFI استانداردهای 
استانداردهای WIFI مبتنی بر نیازمندی های خاص 
آن  اساتید  و  دنبال  می کند  را  آنها  توسعه  و  ایران 
  WIFI موسسه  برجسته  و  صاحب نام  مدرسان  از 

هستند.
استراتژی  به  معطوف  که  دوره  این  اول  بخش  در   
عمومی است، شرکت کنندگان یک شبیه سازی بسیار 
در  که  کرد  خواهند  تجربه  را  کسب وکار  در  عمیق 
آن، یک استراتژی موفق را برای شرکت در بازه های 
زمانی مختلف توسعه  می دهند و با شرکت های دیگر 
در زمینه مشتری، بازار و منابع به رقابت  می پردازند. 
همچنین تصمیماتی درباره فروش، سود، محصوالت 
و توسعه آنها، بازارهای جدید و انبارداری  می گیرند و 
به طور مستقیم نتایج تصمیمات مالی و استراتژیک 
واقع، شرکت کنندگان  در  احساس  می کنند.  را  خود 
بر اساس این تصمیمات، زندگی روزانه یک مدیر را 
تجربه کرده و عناصر موفقیت و شکست شرکت خود 

را فرا  می گیرند.
به  نسبت  شرکت کنندگان  نیز،   دوم  بخش  در 
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به  و  تقسیم  می شوند  زیرگروه هایی  به  تخصص شان 
همراه هم روی موضوعات کلیدی و صالحیت هایی که 
مدیران ارشد اجرایی در ایران باید آموزش ببینند کار 
 می کنند. البته، در بخش اول دوره آموزشی 20 نفر 
شرکت  می کنند و از بین این 20 نفر، 15 نفر برای 

شرکت در بخش دوم برگزیده  می شوند.

دوره تربیت مدرس مدیریت مالی
آموزشی  دوره  همچنین   تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
موسسه  همکاری   با  را  مالی  مدیریت  مدرس   تربیت  
اتریش  بازرگانی  اتاق  کار  و  کسب  ترویج  آموزشی 
)WIFI(  طی  دو  دوره از 23 تا 25 خرداد و از 27 تا 

29 خرداد ماه برگزار  می کند.
 در این دوره  فراگیران با استفاده از روش یادگیری 
  LENA لِنا  که   WIFI کار   و  کسب  ترویج  موسسه 
آموزش  در  تحقیقات  آخرین  حاصل  و  دارد  نام 
آموزش  برای  و  دیده  آموزش  است،  یادگیری   و 
مدیریت مالی آماده  می شوند.  در دوره مدیریت مالی، 
مفاهیمی  از قبیل مدیریت مالی مدرن، قوانین مالیات 
مالی،  آنالیزهای  سرمایه گذاری،  مدیریت  شرکت، 
در  مالی  مدیریت  ریسک،  مدیریت  بودجه،  مدیریت 
سیستم های پیچیده و  از این قبیل تدریس  می شود. 
محتوای این دوره، تربیت مدرس برای نحوه آموزش 

این دوره هاست.
 شرکت کنندگان  دوره آموزش تربیت مدرس مدیریت 
اقتصادی  تشکل های  رئیسه  هیات  اعضای  نیز  مالی 
عضو اتاق بازرگانی یا نمایندگان معرفی شده از سوی 
مدیریت  زمینه  در  که  هستند  اقتصادی  تشکل های 
عنوان  به  آینده  در  هستند  مایل  و  داشته  تجربه 
نقش  ایفای  مالی  مدیریت  آموزش  در حوزه  مدرس 

کنند.

ترویج  آموزشی  موسسه  که  است  توضیح  به  الزم 
سال  در   )WIFI( اتریش  بازرگانی  اتاق  کسب و کار 
و  فنی  آموزش های  ارائه  منظور  به  میالدی   1945
حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و با کیفیت به 
منظور جذب در بازار کار بنگاه های اقتصادی تاسیس 
شده است و در حال حاضر با استفاده از 12 هزار مربی 
و مدرس و 33 هزار عنوان دوره آموزشی و سمینار 
سالیانه 350 هزار نفر را در کشور اتریش و 9 کشور 
دیگر آموزش  می دهد. طبق بررسی های به عمل آمده 
و  فنی  آموزش های  ارائه دهنده  موسسه  تنها   WIFI
حرفه ای در دنیاست که متعلق به اتاق بازرگانی بوده 

و در این سطح فعالیت  می کند.
مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
می توانند  ثبت نام  و  دوره ها  این  در  حضور  شرایط 
هرگونه  صورت  در  و  کنند  دریافت  را  زیر  فایل های 
-88107752 تلفن های  شماره  با  سوال  یا  ابهام 

88107726  تماس حاصل کنند.
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دنیای اقتصاد/ 
Amanda Zantal :نویسنده

 مترجم: مریم رضایی 
 : Fast Company :منبع

زمان  اینکه  است؛  دلپذیر  خیلی  کار  در  استقالل 
مشخص و تعریف شده ای برای رسیدن سر کار نداشته 
باشید. یا به خاطر سر زدن به مدرسه فرزندان تان و 
پاسخگویی  به  مجبور  کار،  محل  کردن  ترک  زودتر 
نباشید. یا حتی اگر روزی حال عمومی خوبی ندارید 
یا ترافیک به شکلی غیرعادی شدید می شود، مشکلی 

وجود نداشته باشد و بتوانید از خانه کار کنید.
خانه  در  است؟  سادگی  همین  به  چیز  همه  آیا  اما 
ماندن ممکن است حواس شما را پرت مسائل خانه 
لباسشویی  ماشین  به  باید  که  لباس هایی  انبوه  مثل 
انداخته شوند کند، اما همه چیز به خودتان بستگی 
خودتان  برای  مهلتی  باید  کارها  انجام  برای  دارد. 
تعیین کنید و خودتان را نسبت به آن زمان متعهد 
شما  بر  نیست  قرار  دیگری  کس  چون  دارید،  نگه 

نظارت داشته باشد.

در  انعطاف پذیری  مورد  در  علمی  مطالعه  یک  طبق 
محیط کار، ۹۸ درصد مدیرانی که یک برنامه کاری 
انعطاف پذیر را اجرا می کنند، نتیجه منفی نمی گیرند. 
آنها در عوض با بازخوردهایی مثل برقراری ارتباطات 
بنابراین،  می شوند.  مواجه  بهره وری  و  تعامل  بهتر، 
برقراری  نیازمند  منعطف  کاری  برنامه  یک  مدیریت 
مسوولیت پذیری  و  مدیریت  اعتماد  از  قوی  توازنی 

شخصی است.
اما مسوولیت پذیری شخصی چه شکلی است؟ چگونه 
آوردن  دست  به  از  قبل  که  مرزهایی  با  می توانید 
چنین استقاللی شما را محدود کرده  بودند، کارها را 
مدیریت کنید؟ چنین چیزی امکان پذیر است، فقط 

باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

۱( به یک برنامه منظم و روتین از کارهایتان دست 
یابید. هر روز را در یک زمان مشخص و ثابت شروع 
کنید؛ حتی اگر قرار است بعد از آن، کارهای شخصی 
مزیت های  به  مختلفی  افراد  دهید.  انجام  متفاوتی 
داشتن یک برنامه روتین اشاره کرده اند. وندی وود، 
روانشناسی است که می گوید وقتی ما عادت هایی را 

الگوهای  سری  یک  به  می دهیم،  شکل  خودمان  در 
اهدافمان  به  می شوند  باعث  که  می رسیم  رفتاری 
پارامترهای  من  مدیر  اگر  حتی  بنابراین،  برسیم. 
خاصی برای انجام »به موقع« کار نداشته باشد، خودم 
می توانم برنامه ای منظم و روتین ایجاد کنم. به این 
ترتیب، خودم را مسوول می کنم تا مطمئن شوم زمان 
کافی برای رسیدگی به همه وظایفم را دارم، حتی اگر 

برنامه ای از سوی کارفرما برایم دیکته نشده باشد.

شروع  واقعی  کاری  روز  یک  مثل  را  چیز  همه   )۲
است.  روتین همین  کار  مزایای  از  دیگر  یکی  کنید. 
را  عادت هایی  ما  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
محقق  را  هدفی  می کنند  کمک  که  می دهیم  شکل 
کنیم. وقتی برنامه کاری منعطفی دارید، اما مثل یک 
روز کاری واقعی با آن رفتار نمی کنید، از مسیر خارج 
می شوید. اگر به طور مداوم داخل خانه کار می کنید، 
می توانید کارهایی را که به آرامش و بهره وری بیشتر 
منجر می شوند انجام دهید و دائم به خودتان گوشزد 

کنید که »روز کاری شروع شده است!«

در  رسمی  لباس  پوشیدن  حتی  می گویند  محققان 
خانه با توانایی فرد برای درگیری کامل با کار ارتباط 
مستقیم دارد. ممکن است این حرف کمی غیرعاقالنه 
به نظر برسد، اما تاثیر زیادی بر چشم انداز و رویکردتان 
بازاریاب ها و دیگر  به کار دارد. این کار به ویژه برای 

حرفه های خالقانه مفید است.

۳( از تقویم به عنوان لیست کارهایی که باید انجام 
دهید استفاده کنید. وقتی استقالل کاری زیادی به 
زمان  است  ممکن  راحت  خیلی  می شود،  داده  شما 
بدهید.  دست  از  خاص  کار  یک  انجام  برای  زیادی 
دیکته  به شما  کارفرما  از سوی  کاری  ساعات  وقتی 
نشده، ممکن است فکر کنید »خب، حاال برای انجام 
این کار وقت زیاد دارم« و ناگهان به خودتان می آیید 
تقویمی  بنابراین  است.  شده  تمام  روز  می بینید  و 
برای خودتان داشته باشید و وظایف هر روز را در آن 

مشخص کنید.

۴( راه های ارتباطی را باز بگذارید. یکی از بزرگ ترین 
موانعی که باعث می شود کارفرما نخواهد برنامه کاری 

 شرایط کاری انعطاف پذیر بهره ور ماندن را سخت تر می کند
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در  تردید  کند،  اجرا  کار  محیط  در  را  انعطاف پذیر 
اگر  معتقدند  خیلی ها  است.  نیروها  کردن  مدیریت 
ببینند،  فیزیکی  صورت  به  را  خود  کارکنان  نتوانند 

آنها کار نمی کنند.
با اینکه در خیلی از موارد این موضوع صحت ندارد، 
را  مدیران  با  روابط  دورکاری  حین  در  می توان  اما 
حضور  فیزیکی  مکان  یک  در  اگر  حتی  کرد؛  حفظ 
نداشته باشید. مدیرتان را در جریان پیشرفت کاری و 
دستاوردهایتان بگذارید. این کار باعث اعتمادآفرینی 
می شود. حتی اگر الزم است ساعاتی کارتان را متوقف 
کنید و به امور غیرکاری مثل دکتر رفتن برسید، از 
قبل برنامه تان را به مدیرتان اعالم کنید و بگویید قرار 
است چند ساعت آفالین باشید. همچنین اگر به هر 
دلیلی پشت میزتان نیستید، به مدیران تان اطمینان 
درست  بود.  خواهید  دسترس  در  همواره  که  بدهید 
دورکاری  و  دارید  منعطفی  کاری  برنامه  که  است 
می کنید، اما چند ساعت محو شدن و پاسخگو نبودن 

هم منطقی نیست.

۵( گول سرخوشی ناشی از به تعویق انداختن کارها 
را نخورید. همان طور که در نکات باال گفته شد، وقتی 
در  راحت  خیلی  دارید،  انعطاف پذیری  کاری  برنامه 
برابر زمان احساس ایمن بودن می کنید. اگر از قبل 
برنامه ریزی زمانی دقیقی نداشته باشید، افکاری مثل 
طبیعی  طور  به  می کنم!«  تمامش  جمعه  تا  »حتما 

ذهن تان را پر می کند.
»رفتار  را  موضوع  این  تحقیقاتی  گروه  یک 
 ۹۰ حدود  که  کرده  ثابت  و  نامیده  خودبازدارنده« 
چنین  دچار  روز  در  بار  یک  حداقل  افراد  درصد 

افکاری می شوند و دوست دارند کاری را که آن روز 
چنین  اسیر  بیندازند.  تعویق  به  دهند ،  انجام  باید 
در  به خصوص  است؛  چالش  یک  نشدن،  وسوسه ای 
موقعیت های حرفه ای خاص. در این مواقع به اراده ای 
قوی نیاز دارید که البته غیرممکن هم نیست. اول از 

همه، هدفی را که از به دست آوردن کار انعطاف پذیر 
وقت  بود  قرار  کنید.  یادآوری  خودتان  به  داشتید، 
بیشتری داشته باشید تا به امور شخصی و خانواده تان 

بیشتر رسیدگی کنید.
پس آیا درست است که صبح  وسط هفته را رها کنید 

و گزارش تان را به تعطیالت آخر هفته موکول کنید؟
رویکرد  و  پروتکل ها  بدون  دیدیم،  که  همان طور 
این  نمی شود.  اجرا  درستی  به  دورکاری  درست، 
توانایی  و  ارتباط  برنامه ریزی،  توجه،  به  کار  روش 

اولویت بندی استراتژیک نیاز دارد.
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