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فهرستاقتصاد ایران معطل تصمیم گیری است

یادداشت مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران
است  نوشته  یادداشتی  در  خوانساری  مسود 
بردن  میان  از  ایران  اقتصاد  امروز  مسأله 
به  رسیدن  و  سیاست گذاری  در  تعارضات 
ایران  اقتصاد  است.  تصمیم گیری  مرحله 
قابلیت پیش بینی پذیری ندارد و حتی در مورد 
موضوعات قابل برنامه ریزی هم به صورتی عمل 
می شود که در نهایت قابلیت اطالع از روندها 
از دست می رود. نبود تصمیم جدی، بزرگترین 

ضربه را به اقتصاد کشور وارد می کند.
اسـت  نوشـته  یادداشـتی  در  مسـود خوانسـاری 
بـردن  میـان  از  ایـران  اقتصـاد  امـروز  مسـأله 
بـه  رسـیدن  و  سیاسـت گذاری  در  تعارضـات 
ایـران  اقتصـاد  اسـت.  تصمیم گیـری  مرحلـه 
قابلیـت پیش بینی پذیـری ندارد و حتـی در مورد 
موضوعـات قابـل برنامه ریزی هم بـه صورتی عمل 
می شـود کـه در نهایـت قابلیـت اطـاع از روندها 
از دسـت می رود. نبـود تصمیم جـدی، بزرگترین 

ضربـه را بـه اقتصـاد کشـور وارد می کنـد.
قدرت پول ملی 21 درصد افزایش یافته است
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حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره سندیکا و رئیس 
کمیسیون انرژی 

دولت از ظرفیت بخش خصوصی 
برای صادرات برق استفاده کند

وزارت  است.  دولت  اختیار  در  برق  صادرات 
صادر  برق  عراق  به  مگاوات   15۰۰ حدود  نیرو 
این  عراق  برنامه های  به  توجه  با  اما  می کند. 
رئیس  شد.  خواهد  کاسته  آینده  در  میزان 
دولت  می گوید:  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون 
باید از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه تولید، 
صادرات و سرمایه گذاری در حوزه برق در دو 

کشور عراق و افغانستان استفاده کند. 
نیرو  وزارت  است.  دولت  اختیار  در  برق  صادرات 
می کند.  برق صادر  عراق  به  مگاوات  حدود 1500 
اما با توجه به برنامه های عراق این میزان در آینده 
کاسته خواهد شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
می گوید: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در 
حوزه تولید، صادرات و سرمایه گذاری در حوزه برق 

در دو کشور عراق و افغانستان استفاده کند.
نیرو  وزارت  است.  دولت  اختیار  در  برق  صادرات 
می کند.  برق صادر  عراق  به  مگاوات  حدود 1500 
اما با توجه به برنامه های عراق این میزان در آینده 
کاسته خواهد شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
می گوید: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در 
حوزه تولید، صادرات و سرمایه گذاری در حوزه برق 

در دو کشور عراق و افغانستان استفاده کند.
وضعیت صنعت برق ایران و چشم انداز آینده آن

از  دوباره  نیرو  وزیر  که  بود  پیش  یک ماه  حدود 
تاش ایران برای افزایش صادرات برق به افغانستان 
ایران  برق  مشتریان  لیست  در  »افغانستان  گفت: 
با  را  تعامل  این  دامنه  دارد  قصد  ایران  و  دارد  جا 
صادرات،  میزان  افزایش  با  برق  بلندمدت  فروش 
حل نیازمندی های صنعت برق افغانستان، تعمیر و 
نگهداری نیروگاه ها، کاهش هدر رفت انرژی و غیره 
گسترش دهد.« او قبل از آن در سفری که مردادماه 
به  برق  صادرات  اهمیت  به  داشت  کابل  به  امسال 
سه چهارم  طرفی  از  است.  کرده  تاکید  افغانستان 
دهم  می شود.  انجام  عراق  به  ایران  برق  صادرات 
باره گفته است: »اکنون  این  نیرو در  وزیر  آبان ماه 
صادرات برق ایران به عراق در باالترین سطح خود 
قرار دارد به گونه ای که پارسال متوسط صادرات تا 
خردادماه روزانه هزار و 1۳5 مگاوات بود و امسال 
حداکثر به روزانه یک هزار و ۳۶1 مگاوات در اوج 
مصرف رسیده است.« اما پرسش این است که نقش 
و سهم بخش خصوصی در حوزه صادرات برق چقدر 

است؟
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  صالحی،  حمیدرضا 
ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  ایران 
می گوید: صنعت برق ایران صنعتی زیرساختی است 
این صنعت در اختیار دولت ها  اول تأسیس،  از  که 
بوده است و با حمایت دولت ها این صنعت وضعیت 
خوبی دارد. ولی از دهه 70 به بعد بخش خصوصی 

هم به این حوزه وارد شده است.
صالحی می گوید: امروز بخش خصوصی در صنعت 
فعالیت  کشور  داخل  در  توزیع  تا  تولید  از  برق 
برق  صادرات  در  ظرفیت  این  از  می توان  می کند؛ 
با  امروز  کرد.  استفاده  هم  منطقه  کشورهای  به 

توجه به ظرفیت تولید 82 هزار مگاوات برق توسط 
این  از  که  داشت  انتظار  می توان  بخش خصوصی، 
به کشورهای منطقه  برق  برای صادرات  ظرفیت ها 

مثل عراق و افغانستان بهره برد.
دلیل  به  عراق  برق کشور  به گفته صالحی صنعت 
بخش  است.  دیده  جدی  آسیب  متعدد  جنگ های 
حوزه  در  دولت  کنار  در  می تواند  ایران  خصوصی 
کشور  این  برق  زیرساخت های  تعمیر  و  ساخت 
فعالیت کند. االن صنعت پتروشیمی، سیمان، فوالد 
برق  به  کار خود  ادامه  برای  متعدد  کارخانه های  و 

نیاز دارند.
هیات های  می گوید:  انرژی  کمیسیون  رئیس 
اقتصادی متشکل از بخش خصوصی و دولت بارها 
این  اشباع  به  باتوجه  است؛  کرده  سفر  عراق  به 
صنعت در داخل، بخش خصوصی می تواند در زمینه 
برای صادرات  بیشتری  همکاری  تکنولوژی،  انتقال 

خدمات و صادرات برق داشته باشد.
بخش  ظرفیت  باید  می کند:  تصریح  صالحی 
منتقل  مرزها  از  بیرون  به  برق  در حوزه  خصوصی 
شود؛ عراق و افغانستان جزو کشورهای هدف است. 
بخش  از  ایران  دولت  باید  هدف  این  برای  البته 
کشور  دو  این  در  بتواند  تا  کند  حمایت  خصوصی 
به  نیاز  این  کند.  تولید  و  صادرات  سرمایه گذاری، 
همکاری دولت و وزارت خارجه و وزارت نیرو دارد.

در  خصوصی  بخش  امروز  فعالیت  درباره  صالحی 
سال هاست  خصوصی  بخش  می گوید:  برق  صنعت 
فعالیت  مهندسی  و  فنی  خدمات  حوزه  در  که 
از سقوط  بعد  ساخته شده  نیروگاه  اولین  می کند؛ 
صدام توسط شرکت های ایرانی ساخته شد. البته به 
غیر از حوزه نیروگاه، بخش خصوصی در پروژه های 
فعالیت  سدسازی  و  ساختمان سازی  و  راه  متعدد 
می کند. البته این وضعیت در کشور افغانستان هم 

صادق است.
در ساخت  بخش خصوصی  اگرچه  به گفته صالحی 
صادرات  ولی  دارد  همکاری  دولت  با  زیرساخت ها 
حدود  نیرو  وزارت  است.  دولت  اختیار  در  برق 
با  اما  می کند.  صادر  برق  عراق  به  مگاوات   1500
آینده کم  در  میزان  این  عراق  برنامه های  به  توجه 
خواهد شد. البته من معتقد هستم که باید در کنار 
یا  سرمایه گذاری  با  صنایع  به  وابستگی  صادرات، 
ترانسفورماتور  تولید  در بخش های  کارخانه  احداث 
و محصوالت مورد نیاز و یا تولید تیر برق ایجاد شود 

وگرنه صادرات کوتاه مدت خواهد بود.
او معتقد است: در زمینه صادرات برق از ظرفیت های 
واقعی بخش خصوصی استفاده نمی شود، باید دولت 
و حاکمیت از حضور بخش خصوصی در کشورهای 
دیگر  و  سوریه  و  افغانستان  عراق،  مثل  منطقه 

کشورهای منطقه حمایت جدی کند.
و  صادرات  انرژی  رئیس کمیسیون  گفته  به 
همسایه  کشورهای  در  اقتصادی  سرمایه گذاری 
اهمیت  امنیتی  سرمایه گذاری  از  بیشتر  خیلی 
دارد. ما در شرایط حاضر 1۳ میلیارد دالر به عراق 
سقف  به  صادرات  باید  درحالی که  داریم  صادرات 
 1۳ این  می توانستیم  ما  برسد.  دالر  میلیارد   200
میلیارد دالر صادرات را فقط در حوزه برق، انتقال 

تکنولوژی و ساخت نیروگاه داشته باشیم.
نباید  ایران  دولت های  می کند:  تاکید  صالحی 
افغانستان  و  عراق  بازارهای  در  رقابتی  فرصت های 
را از دست دهند. در عراق و افغانستان رقابت بین 
ایران و ترکیه است؛ رئیس جمهور ترکیه بارها برای 
افغانستان  و  عراق  جمهوری  روسای  با  پروژه  یک 
مذاکره می کند. سوال این است که در اینجا دولت 
تاش  زمینه ها  این  در  چقدر  رئیس جمهوری  و 

می کند؟
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دوره آموزشی راهبرد حقوقی مناسب در دعاوی تعلیق، فسخ و 
خاتمه پیمان

مدرس دوره: آقای حسین زاده
دوره آموزشی راهبرد حقوقی مناسب در دعاوی تعلیق، فسخ و خاتمه پیمان

سرفصل دوره:
تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان با اباغ کارفرما

تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان بدون اباغ کارفرما
تبیین آثار فسخ باطل و تعامل آن با خاتمه پیمان

نحوه طرح دعاوی تعلیق
نحوه طرح دعاوی بطان فسخ )باوجه و یا من غیر حق(

نحوه طرح دعاوی خاتمه پیمان
مدرس دوره:

حمید حسین زاده؛ معاون تحقیق و توسعه موسسه بین المللی حقوق احداث و دانش آموخته مهندسی 
عمران، حقوق،MBA و مدیریت بازرگانی بین الملل و عضو کارگروه تدوین آئین نامه ها در شورای هماهنگی 

تشکل های احداث کشور
زمان برگزاری: ۶ و 7 آذرماه 1۳98  

هزینه دوره با احتساب تخفیف: 550هزار تومان
مهلت ثبت نام: 1۳98/09/0۳

محل برگزاری: سندیکای صنعت برق ایران
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مجری سند توسعه ابررساناها در صنعت برق اعالم کرد:

توسعه دانش ابررساناها در 
صنعت برق با تالش محققان 

پژوهشگاه نیرو
برق  صنعت  در  ابررساناها  توسعه  سند  مجری 
غیر  مواد  پژوهشی  گروه  پژوهشگران  گفت: 
دانش  توسعه  به  موفق  نیرو  پژوهشگاه  فلزی 

ابررساناها در صنعت برق شده  اند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  ابررساناها  توسعه  مجری سند  کوهانی،  حسین 
گروه  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  محقق  و  برق  صنعت 
مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو از سال 1۳8۳ برروی 
این شاخه از فناوری فعالیت نموده و تا بحال موفق 
کننده  محدود  ساخت  فنی  دانش  به  دستیابی  به 
آزمایشگاهی،  بصورت  ابررسانا  کوتاه  اتصال  جریان 
دستیابی به دانش فنی و ساخت پودرهای ابررسانا 
به  باال، دستیابی  و دمای گذار  نانو  افزودنی های  با 
دانش فنی و ساخت نوار ابررسانای دما باال، تدوین 
سند توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق و انرژی، 

تهیه گزارش تجهیز آزمایشگاه ابررسانا شده است.
مختلف  بخش های  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
تجهیزات  صنعتی  و  صنعتی  نیمه  آزمایشگاهی، 
مختلف ابررسانا در حال طراحی و ساخت می باشند 

جریان  کننده  محدود  "ساخت  پروژه  مثال  برای 
در  تجهیزی  ساخت   " کیلوولت   ۶۳ کوتاه  اتصال 
با دنیا می باشد و در صورت  رده صنعتی و همگام 

حمایت، امکان صنعتی شدن آن وجود دارد.
شرایط  در  ما  کشور  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  وی 
زمینه  در  روز  دانش  کسب  می برد،  بسر  تحریم 
تکنولوژی های ابررساناها در صنعت برق بسیار مهم 
می باشد و روشنگر آینده ما جهت برنامه ریزی های 

دقیق تر خواهد بود.
کوهانی ضمن تشریح هدف از انجام این سند و تمرکز 
صنعت  در  ابررساناها  حوزه  در  تحقیقات  انجام  بر 
به  تکنولوژی،  مدیریت  علوم جدید  در  برق، گفت: 
بر  تا  می گردد  پیشنهاد  توسعه  درحال  کشورهای 
توسعه  و  تحقیق  قسمت  در  جدید  تکنولوژی های 
تکنولوژی  بلوغ  زمان  در  بتواند  تا  نمایند  تمرکز 

همگام با کشورهای صنعتی پیشرفت نمایند.
وی افزود: تکنولوژی ابررسانا از جمله این فناوری ها 
می باشد که در صنعت برق بسیار نقش خواهد داشت، 
لذا با انجام پروژه های مختلف سند ابررسانا عاوه بر 
ایجاد تکنولوژی در کشور امکان صادرات دانش فنی 
ایجاد شده و با دگرگون شدن صنعت برق در آینده 
با این تکنولوژی افراد متخصصی در این زمینه تربیت 
شده و بر پروژه ها نظارت خواهند کرد. کوهانی ادامه 
داد: از کاربردهای ابررسانا ها در صنعت برق، می توان 
به استفاده از کابل های ابررسانا در انتقال انرژی برق با 
تلفات صفر، استفاده از محدود سازهای جریان خطا با 
کاهش خطای شبکه، ژنراتورهای ابررسانا مانندژنراتور 
توربین بادی، ترانسفورماتور ابررسانا و ذخیره سازهای 
ابر رسانا اشاره کرد. مجری سند توسعه ابررساناها در 
صنعت برق تصریح کرد: به طور کلی هر جا که سیم 
مسی استفاده شود می توانیم از نوار ابررسانا یا سیم 
ابررسانا استفاده کنیم که این امر باعث می شود که 

عاوه بر اینکه کارایی تجهیز باالتر رود، از نظر حجم 
و ابعاد هم کمتر شود و یک تجهیز قوی تری داشته 
را  بادی  توربین  در  ابررسانا  از  استفاده  وی  باشیم. 
تشریح کرد و گفت: با استفاده از ژنراتورهای ابررسانا 
گیربکس  از  استفاده  به  نیازی  بادی،  توربین  در 
نمی باشد و لذا این نوع توربین ها، دارای وزن کمتر و  
بازدهی باال می باشند و بعلت عمل در محیط خنک 
این نوع توربین ها دچار آتش سوزی نمی شوند و در 

برآورد کلی هزینه کمتری دارند.
کوهانی به استفاده از ابررسانا به عنوان راه حل قطعی 
گفت:  و  کرد  اشاره  برق  صنعت  در  تلفات  حذف 
دمای  سیستم های  به  دستیابی  صورتیکه  در  حتی 
محیط میسر نگردد با پیشرفت سیستم های کنونی 
و اقتصادی شدن آن، حضور ابررساناها کمک فراوانی 

به حذف تلفات خواهد کرد.
در  برق  صنعت  در  ابررساناها  توسعه  سند  مجری 
خصوص آینده این صنعت اشاره داشت: در صورت 
ابررساناهای دمای محیط، صنعت برق  دستیابی به 
دنیا و مطابق آن کشور ما زیر و رو خواهد شد و با 

انقابی عظیم در این صنعت مواجه خواهیم شد.
وی مهمترین چالش در این زمینه را فقدان حمایت 
در  حمایتی  و  تحقیقاتی  پیشرفت  برای  دولتی 
جهت جذب صنایع دانست و تصریح کرد: با توجه 
به اینکه ابررساناها در آینده انقابی در صنعت برق 
خسارات  زمینه  این  در  غفلت  کرد،  خواهند  ایجاد 

جبران ناپذیری را در برخواهد داشت.
به  را  تلفات  اگر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کوهانی 
این  درمان  راه  نماییم  تشبیه  برق  صنعت  سرطان 
به  توجه  با  و  می باشند  ابررساناها  مخوف  بیماری 
انقابی که ابررساناها در آینده در صنعت برق خواهند 
داشت، غفلت در این زمینه خسارات جبران ناپذیری 

را در صنعت برق ایران ایجاد خواهند کرد.

وزیر نیرو:

زمینه استفاده از توانمندی های 
مدیریتی بانوان افزایش می یابد

حضور  می شود  تالش  امسال  گفت:  اردکانیان 
بانوان در پست های مدیریتی بیش از هزار درصد 

افزایش یابد
اقتصادی  گروه  انرژی  و  اقتصاد  خبرنگار  گزارش 
نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
در مراسم رونمایی از طرح بازتوانی و ارتقای توان 
مدیریتی بانوان در صنعت آب و برق افزود: پارسال 
از میان  ۳1۳ مدیر میانی در مجموعه وزارت نیرو 
زنان انتخاب شدند و همچنین 22 مدیر ارشد نیز از 

میان آنها منصوب شدند.
عضو هیات دولت ادامه داد: توسعه و تعالی باید با 
همین  در  و  شود  برده  پیش  انسانی  منابع  به  اتکا 
وظیفه  یک  بانوان  های  ظرفیت  از  استفاده  راستا 

است.
وزارت  در  گزینی  شایسته  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
نیرو یک اصل اساسی است، گفت: فراخوان شایسته 
گزینی در سازمان ها و شرکت های وابسته صادر 
اباغ  و  تدوین  نظام نامه آن  به زودی  و  شده است 

خواهد شد.
براساس شایسته گزینی  انتصاب ها  اگر  وی گفت: 
انجام شود یکی از نتایج طبیعی آن حضور زنان در 

مصادر مدیریتی کشور خواهد بود.
را  کشور  ثروت  و  سرمایه  ترین  اصلی  نیرو  وزیر 
موضوع  این  در  کرد:  بیان  و  توصیف  انسانی  منابع 
استفاده از استعدادها و توان بانوان یکی از مسایل و 

سرفصل های مهم است.
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ایران 14۰۰ مگاوات برق صادر 
کرد

نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان 
شرایط  در  کشور  برق  صادرات  مجموع  اینکه 
به  که  است  مگاوات   4۰۰ و  هزار  یک  حاضر، 
شود،گفت:   می  صادر  پاکستان  و  افغانستان 
بطورکلی از این میزان صادرات یک هزار و 1۰۰ 
تا یک هزار و 2۰۰ مگاوات مربوط به کشور عراق 

است.
نشان  اطاعات  و  آمار  این  کرد:  اضافه  باقری  پیام 
کشور ها  سایر  به  حاضر  شرایط  در  ایران  می دهد 

صادرات برق قابل توجهی ندارد.
و  پاکستان  به  ایران  برق  صادرات  گفت:  باقری 
مگاوات   100 کشور  هر  برای  ترتیب  به  افغانستان 
است که به نسبت ظرفیت منصوبه در داخل عدد 

قابل توجهی نیست.
برق  شبکه  لحاظ  به  همسایه  کشور های  افزود:  او 
نسبت به تقاضای موجود در این کشور ها به شدت 

دچار کمبود هستند.
کشور های  در  برق  تولید  میزان  گفت:  باقری 
میزان  با  متناسب   ... و  عراق  پاکستان،  افغانستان، 
تقاضا نیست بنابراین در این کشور ها خاموشی های 
روزانه وجود دارد یعنی در تمامی مقاطع شبانه روز 
ساکنان این ممالک از نعمت برق برخوردار نیستند.

برق  به  مبرم  نیاز  داد: کشور های همسایه  ادامه  او 
جمهوری اسامی ایران دارند و باید از این فرصت 

به بهترین وجه ممکن استفاده کرد.
اینکه   بیان  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نائب 
اکنون شبکه برق ایران به کشور های همسایه دارای 
مرز خاکی متصل است افزود: جمهوری اسامی در 
حال حاضر به افغانستان، پاکستان و سایر کشور های 

اطراف صادرات برق دارد.
از  باالدستی  برنامه های  مطابق  کرد:  تصریح  باقری 
جمله برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار بر این است 
که کشور به هاب برق منطقه یا شاهراه برق منطقه 

تبدیل شود.
او اضافه کرد: اینکه شبکه برق ایران به شبکه برق 
از  تعبیری  یک  بوده  متصل  همسایه  کشور های 
هاب  به  بخواهد  اگر کشور  اما  است،  برق  صادرات 
ظرفیت  باید  تردید  بی  شود  تبدیل  منطقه  برق 
یابد  افزایش  همسایه  کشور های  به  برق  صادرات 
با  برق ممالک همسایه  و در عین حال شبکه های 

شبکه برق جمهوری اسامی سنکرون شود.
باقری گفت: صنعت برق ایران این قابلیت را دارد که 
بتواند به عنوان مرکز تبادل برق منطقه مطرح باشد.

غربی  شرقی،  بخش  در  که  همسایگانی  افزود:  او 
طریق  این  از  می توانند  دارند  قرار  ایران  شمالی  و 
در  که  همانطوری  و  متصل  کشور  برق  شبکه  به 
برنامه های کان مملکت تعریف شده ایران به قطب 

برق منطقه تبدیل شود./

انتقاد وزیر نیرو از ادغام ها و 
انفصال های متعدد سازمان ها در 

سال های گذشته
و جداسازی های  ادغام ها  از  انتقاد  با  نیرو  وزیر 
متعدد سازمان ها و وزارتخانه ها در طی سال های 
گذشته گفت: مهمترین و اصلی ترین راهکار حل 
مشکالت ساختاری سازمان ها افزایش بهره وری 

و استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رضا اردکانیان وزیر نیرو در مراسم رونمایی از طرح 
بازتوانی و ارتقای توان مدیریتی بانوان در صنعت آب 
که  گفت  می توان  تقریباً  امروز  داشت:  اظهار  برق  و 
به شدت  ساختارهای  و  بخشی  به شدت  ساختارهای 
متمرکز سایه شان را به عمده مسائل ما انداخته اند و ما 
گزیری نداریم که با روش های مختلف و ترمیم های 
مختلف بار منفی این دو مشکل را حل کنیم که در 
این بین یکی از راهکارهای اصلی توجه به عرصه های 

بین بخشی است.
عرصه  بین بخشی،  عرصه های  از  یکی  افزود:  وی 
مدیریت آب و یکی دیگر این عرصه ها عرصه انرژی 
است که وزارت نیرو مدیریت این دو عرصه را به صورت 
بین بخشی به عهده دارد و اگر ما بتوانیم با همکاری 
امنیت  موضوع  نهادها  و  ارگان ها  سایر  با  نزدیک تر 
غذایی را هم به مدیریت آب و مدیریت انرژی اضافه 

کنیم می توانیم به صورت مؤثرتری عمل کنیم.
اردکانیان ادامه داد: من این افتخار را دارم که اولین 
انستیتوی علمی دنیا را در سازمان ملل متحد برای 
هم بست آب و انرژی و غذا تأسیس کردم و این انستیتو 
دوره دکترا را راه اندازی کرده است و نخستین گروه از 

دانش آموختگان آن فارغ التحصیل شده اند.
وزیر نیرو با انتقاد از سیکل معیوب و دنباله دار ادغام ها و 

جداسازی ها در بین سازمان ها و وزارتخانه های مختلف 
در 40 سال گذشته  ما  گفت:  مختلف  در 40 سال 
و  وزارتخانه ها  کردن  جدا  و  چسباندن  به  تناوب  به 
سازمان های مختلف اقدام کرده ایم، بدون اینکه در نظر 

بگیریم این اقدامات چه  هزینه هایی برای کشور دارد.
وی افزود: این کار از فقدان آینده پژوهی نشئت می گیرد 
و بعضاً شاهد هستیم که پیش بینی نکرده ایم که اگر دو 
وزارتخانه یا دو سازمان با هم ادغام شوند این به هم 
چسباندن چه مشکاتی را در پی خواهد داشت و بعد 
از چند سال به این فکر افتاده ایم که بهتر است این دو 

سازمان منفک شوند.
اردکانیان با بیان اینکه پیچیده ترین مسائل و مشکات 
ساختاری سازمان ها با کمک منابع انسانی حل می شود، 
نخستین و مهمترین گام در حل مشکات سازمان ها را 

افزایش بهره وری دانست.
وزیر نیرو استفاده از زنان را در پست های مدیریتی و 
ارکان اجرایی سازمان های مختلف به مثابه استفاده از 
نیمی از ظرفیت و استعدادی دانست که خداوند به 
جامعه اعطا کرده است و گفت: استفاده از ظرفیت های 
عدم  و  کند  رفع مشکات کمک  به  می تواند  بانوان 

استفاده از این ظرفیت به مثابه کفران نعمت است.
وی تصریح کرد: در فرآیند توسعه باید اتکای ما به 
از  استفاده  و  بیشتر شود  انسانی  منابع  ظرفیت های 
ظرفیت هایی که در بانوان وجود دارد امروز یک وظیفه 

سازمانی است.
فرآیند  بر  اصل  نیرو  وزارت  در  افزود:  اردکانیان 
بر  اصل  اگر  و  است  شده  نهاده  بنا  شایسته گزینی 
موفقیت  با  سازمانی  هر  در  شایسته گزینی  فرآیند 
جنسیتی  مسائل  به  توجه  بدون  شود  پیاده سازی 
انتخاب  مختلف  پست های  برای  فرد  شایسته ترین 
می شود که در این بین بدون شک بانوان نیز نقش 

مؤثری خواهند داشت.
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اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران

نظرات بخش خصوصی در کتاب 
اول الیحه اصالح قانون تجارت 

لحاظ نشده است
کمیسیون  رئیس  آتش هوش،  احمد  گفته  به 
اتاق  مقرراتی  و  قضایی  حمایت های  و  حقوقی 
ایران، بررسی کتاب اول از الیحه اصالح قانون 
که  است  گذاشته شده  کنار  حالی  در  تجارت 
نظرات  نقطه  کتاب  این  درباره  بخش خصوصی 
و پیشنهادهای خود را بیان کرده اما نظرات این 

بخش مورد بی توجهی قرار گرفته است.
به گفته احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی 

و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، بررسی 
تجارت در حالی  قانون  اصاح  از الیحه  اول  کتاب 
درباره  کنار گذاشته شده است که بخش خصوصی 
این کتاب نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را بیان 
قرار  توجهی  بی  مورد  بخش  این  نظرات  اما  کرده 

گرفته است.
جریان  در  مجلس  نمایندگان  گذشته،  یک شنبه 
از  برخی  به  نگهبان  شورای  ایرادات  علنی،  جلسه 
مواد الیحه تجارت را بررسی و آن را اصاح کردند. 
بر این اساس، یک تبصره به ماده 279 و یک تبصره 
همچنین  شد.  الحاق  الیحه  این   29۳ ماده  به  نیز 
آن  به  تبصره  یک  و  اصاح  الیحه  این   ۳19 ماده 

الحاق شد. 
 الیحه اصاح قانون تجارت در سال 84 به مجلس 
تغییرات  دستخوش  تاکنون  سال  آن  از  اما  رفت 
اساسی از سوی مجلس شده که می توان ادعا کرد 
به  و  نیست  از سوی دولت  تهیه شده  دیگر الیحه 
پیش، متن  است. چندی  تبدیل شده  طرح مجلس 
الیحه بدون اطاع بخش خصوصی، برای تصویب به 
صحن علنی رفت. نمایندگان بخش خصوصی همان 
زمان تاکید کردند که آنچه در مجلس برای تصویب 
بخش  حضور  با  جلسات  در  آنچه  با  شده،  مطرح 

خصوصی به توافق رسیده، تفاوت دارد. 
و  حقوقی  کمیسیون  رئیس  هوش  آتش  احمد 
در  ایران  اتاق  مقرراتی  و  قضایی  حمایت های 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« درباره آخرین 
تاکید می کند  قانون تجارت  وضعیت الیحه اصاح 
کتاب  چهار  در  تجارت  قانون  اصاح  الیحه  که 
به  توجه  با  و  است  قرارگرفته  مجلس  موردبررسی 
ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی مجلس، 
برخی اصاحات موردنظر مجلس را در صحن علنی 
یک شنبه گذشته اعمال و تصویب کردند. آتش هوش 

می گوید: بنابراین بررسی کتاب اول از الیحه اصاح 
هم  چیزی  اساسا  و  رسید  اتمام  به  تجارت  قانون 

اصاح نشده است.
 به گفته  رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های 
از  اول  کتاب  بررسی  ایران  اتاق  مقرراتی  و  قضایی 
الیحه اصاح قانون تجارت در حالی نهایی شده و 
این  درباره  خصوصی  بخش  که  گذاشته شده  کنار 
بیان  را  خود  پیشنهادهای  و  نظرات  نقطه  کتاب 
کرده بود اما نظرات این بخش مورد بی توجهی قرار 
شامل  که  اول  ماده   41 درباره  به خصوص  گرفت. 
قواعد عمومی قراردادهاست و بخش خصوصی هم 
نسبت به آن معترض است، هیچ گونه نظرخواهی از 

این بخش صورت نگرفته است.
اعتراض به وضعیت کتاب اول قانون تجارت، پیش 
از این از سوی سهیل مهرآمیز، سرپرست مدیریت 
امور حقوقی اتاق ایران نیز مطرح شده بود. مهرآمیز 
معتقد است اجرایی شدن کتاب اول قانون تجارت 

زمینه فساد را فراهم می کند.
این کتاب  آتش هوش خاطرنشان کرد: مواد دیگر 
مربوط به اعمال تجارتی است که در همین زمینه 
مشورت   تجارت  اصلی  بازیگران  با  تا  بود  ضروری 
پیشنهادهای  و  نظرات  متأسفانه  اما  گیرد؛  انجام 
و  اتحادیه های  خصوصی،  بخش  تشکل های  نه 

کمیسیون های مرتبط با تجارت درج نشده است.
گزارش  تهیه  به  توجه  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  او 
بخش خصوصی از تبعات تصویب شتاب زده الیحه 
اصاح قانون تجارت، بررسی شتاب زده این الیحه، 
به  مجددا  و  شود  متوقف  نگهبان  شورای  توسط 
این  از  پیش  که  برگردانده شود؛ موضوعی  مجلس 
اتاق های سراسر  در نشست مهرماه شورای روسای 
نیز  نمایندگان بخش خصوصی  تاکید  کشور، مورد 

قرار گرفت.  

تخفیف در ارائه خدمات 
آزمایشگاهی به شرکت های 

مرتبط با اتاق تهران 
ــد  ــه منعق ــدن تفاهم نام ــی ش ــتای اجرای در راس
شــده اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
تهــران بــا ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی 
ایــران و نظــر بــه تصویــب موضــوع ارائــه تخفیــف 
ــران  ــاق ته ــای ات ــه اعض ــات آزمایشــگاهی ب خدم
ــات رئیســه آن ســازمان، شــرکت هایی  توســط هی
آزمایشــگاه  بــه  مذکــور  اتــاق  طــرف  از  کــه 
ــف 20  ــوند، از تخفی ــی ش ــازمان معرف ــع س مرج
چنانچــه  شــد.  خواهنــد  بهره منــد  درصــدی 
ــه بیــش  ــداد نمونه هــای ارســالی در هــر مرحل تع
از 50 عــدد باشــد، عــاوه بــر تخفیــف مذکــور، 10 
ــژه در  ــف وی ــوان تخفی ــه عن ــز ب ــر نی درصــد دیگ

ــود.  ــه می ش ــر گرفت نظ
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اقتصاد ایران

جمشید نفر در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

اصالح نرخ های پایه صادراتی، 
انتظارات بخش خصوصی را 

برآورد نکرده است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
ایران با تاکید بر این نکته که با توجه به جهش 
نرخ ارز از سال گذشته، انتظارهای بیشتری از 
اتاق  خبری  »پایگاه  به  می رفت  صادرات  رشد 
قیمت های  کاهش  و  اصالح  با  می گوید:  ایران« 
صادرات  افزایش  درصد   1۰ تنها  صادراتی  پایه 
داشتیم، در صورتی که انتظار تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی بسیار بیش از این رقم بود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران 
با تاکید بر این نکته که با توجه به جهش نرخ ارز 
از سال گذشته، انتظارهای بیشتری از رشد صادرات 
با  ایران« می گوید:  اتاق  به »پایگاه خبری  می رفت 
پایه صادراتی تنها 10  اصاح و کاهش قیمت های 
که  صورتی  در  داشتیم،  صادرات  افزایش  درصد 
انتظار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی بسیار بیش 

از این رقم بود.
در   98 سال  ماهه  هفت  تجارت  آمارهای  بررسی 
ارزشی،  لحاظ  به  می دهد  نشان  صادرات  حوزه 

مدت  به  نسبت  کشور  کاالیی  صادرات  و  واردات 
مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب 5 
درصدی و 11 درصدی همراه بوده اند. این در حالی 
است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۳.1 
درصد و 17.1 درصدی را تجربه کرده اند. براساس 
آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال 
1۳98 حدود 79.4 میلیون تن کاال )بدون احتساب 
نفت خام( به ارزش 24.4 میلیارد دالر از ایران صادر 

شده است.
بنابراین، اگرچه آمار تجارت خارجی در 7 ماه اول 
کاهش  درصد   11 گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
وزیر  دژپسند  فرهاد  که  همانطور  اما  است،  یافته 
امور اقتصاد و دارایی تاکید داشته، این کاهش ناشی 
اساس  بر  که  است  صادراتی  پایه  قیمت  اصاح  از 

تقاضای فعاالن اقتصادی انجام شده است.
کمیسیون  رئیس  نفر،  جمشید  زمینه  همین  در 
توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تاکید بر این 
نکته که با توجه به جهش نرخ ارز از سال گذشته، 
به  می رفت  صادرات  رشد  از  بیشتری  انتظارهای 
و  اصاح  با  می گوید:  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه 
درصد   10 تنها  صادراتی  پایه  قیمت های  کاهش 
انتظار  ه  صورتیک  در  داشتیم،  صادرات  افزایش 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی بسیار بیش از این 

رقم بود.
او خاطرنشان می کند: به نظر می رسد این تصمیم 
هم انتظار دولت و هم انتظارات بخش خصوصی و 
متاسفانه  اما  است؛  نکرده  برآورد  را  صادرکنندگان 
به  مختلف،  حوزه های  در  واقعی  ارقام  و  اعداد 
خصوص صادرات مدنظر سیاست گذاران نبوده است. 
دلیل هم مشخص است. صادرات یعنی لحاظ کردن 
شرایط افتصادی و سیاسی کشورهای هدف در کنار 
هم؛ اما متاسفانه این دو نکته در ایران همیشه مورد 

غفلت قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران 
با ذکر مثالی درباره صادرات به عراق، تصریح می کند: 
صنایع غذایی، عمده ترین محصوالت صادراتی ایران 
به رغم  اما متاسفانه شاهدیم که  به عراق هستند، 
تاکیدات مقام های دولتی دو کشور مبنی بر توسعه 
که  اندازه ای  به  صادرات  از  حاصل  ارقام  صادرات، 
باید قابل توجه نیست. نداشتن دیپلماسی اقتصادی 
دوجانبه  تفاهم نامه های  نبود  زیرساختی  بعد  در  و 
در حوزه حمل ونقل و کانتینرهای یخچالی، نظارت 
به  صادرات  در  شده  باعث  گمرکی  مورد  بی  های 

کشور همسایه، عراق، خلل ایجاد شود.
او همچنین می گوید: اساس اقتصاد مبتنی بر عرضه 
محدود  به  توجه  با  حاضر  حال  در  تقاضاست؛  و 
زیاد  ارز  برای  تقاضا  واردات،  حد  از  بیش  کردن 
ارز مورد  از  تامین بخشی  از طرفی چون  و  نیست 
نیاز واردکنندگان از طریق دولت انجام می شود، این 
محدودیت بیشتر هم می شود؛ اما تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان در شرایط فعلی، بیش از هر چیز از 

ثبات نسبی نرخ ارز خرسند هستند.
در  کسب وکار  ملی  پایش  طرح  نتایج  تازه ترین 
شاخص  که  می دهد  نشان  جاری  سال  تابستان 
ملی کسب وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر 
بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک 
سال و نیم گذشته قرار گرفته است. جمشید نفر در 
پاسخ به این سوال که چشم انداز صادرات در پایان 
اساس  بر  می گوید:  بود،  خواهد  چگونه   98 سال 
پیش بینی ها انتظار می رود که آمار صادرات از 40 
میلیارد دالر بگذرد؛ اما تحقق این امر همانطور که 
صادرکنندگان هم تاکید دارند در گروی ایجاد یک 
»شرایط  دقیق تر  عبارت  به  و  صحیح  برنامه ریزی 

پایدار« است.

روسیه از درخواست ایران برای 
دریافت وام 2 میلیارد دالری از 

این کشور خبر داد
وزیر انرژی روسیه گفت: ایران از روسیه یک وام 
2 میلیارد دالری دیگر برای ساخت پروژه های 
درخواست  مترو  و  راه آهن  خطوط  نیروگاهی، 

کرده است.
نقل  به  فارس  بین الملل  اقتصاد  گروه  گزارش  به   
از رویترز، الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه گفت 
ایران از روسیه یک وام 2 میلیارد دالری دیگر برای 
ساخت پروژه های نیروگاه برق حرارتی، نیروگاه برق 
هیدروالکترونیک، خطوط راه آهن و مترو درخواست 

کرده است.
نوآک بدون ارائه جزئیات گفت: »آنها خواستار وام 
حدودا 2 میلیاردی شده اند...آنها می گویند در سال 
2015 به آنها وام 5 میلیارد دالری داده شده است...

ما وام هایی به آنها اختصاص داده ایم. آنها می خواهند 
مجموع این وام به 5 میلیارد دالر برسد.«
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یادداشت

مدیریت ریسک در زنجیره تامین

هدایت کسب وکار در مواجهه با 
ابهامات

زنجیره  در  است  ممکن  مختلفی  ریسک های 
امروز  و  باشد  داشته  وجود  شما  تامین1 
چنین  اجتماعی،  رسانه های  گسترش  به دلیل 
ریسک هایی به سرعت افشا شده و می تواند به 
کسب و کار شما آسیب بزند. در این مقاله، به این 
موضوع پرداخته ایم که چگونه با یک مدیریت 
ارشد توانمند می توان به سادگی از این ریسک ها 

اجتناب کرد.
یا  فرآیند  یک  در  ابهام  هرگونه  از  ناشی  ریسک 
برای  ما  توانایی  به  بستگی  ریسک  است.  محیط 
مهم تر  دارد.  آن  زودهنگام  پیش بینی  و  شناسایی 
و  پیشگیری  توانایی  به  بستگی  ریسک  آن،  از 
مدیریت  تیم  توسط  آن  پیامدهای  حداقل سازی 
دارد؛ چراکه گاهی حتی با انجام اقدامات پیشگیرانه 
اتفاق می افتد. مطالعات بسیاری به ارزیابی ریسک 
و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت آن پرداخته اند. 
آمارگری  و  بیمه  مانند  مشاغل  و  صنایع  از  برخی 
محاسبه  ریسک،  ارزیابی  مبنای  بر  کامل  به طور 
در  شده اند.  بنا  آن  مدیریت  و  احتمالی  پیامدهای 
ریسک  خدمت،  یا  محصول  یک  تامین  زنجیره 

می تواند به شکل های مختلف )مانند افزایش هزینه 
و  کند  پیدا  بروز  آن(  تحویل  در  تاخیر  یا  تولید 
روزگار  در  اما  بگذارد؛  منفی  اثر  شرکت  وجهه  بر 
دشوار  آنها  مدیریت  و  ریسک  منابع  یافتن  کنونی 
و پیچیده تر می شود و از این رو ارزیابی و مدیریت 
ریسک آنها کار ساده ای نیست. برخی از تکنیک ها و 
مدل های مدیریت ریسک را می توان برای مدیریت 
اعتبار  اما  کرد،  استفاده  تامین  زنجیره های  ریسک 
به نظر  بیمه  صنعت  در  استفاده شان  اندازه  به  آنها 
ریسک  مدیریت  و  ارزیابی  دانش  چراکه  نمی رسد؛ 
بیمه  حوزه  در  آن  دانش  اندازه  به  تامین  زنجیره 
کمی سازی  حوزه  در  به ویژه  مشکاتی  و  نیست 
پیامدهای ریسک وجود دارد )ریسک ماهیتی کیفی 
دارد اما برای محاسبات آماری نیاز به آن است که 

احتمال و پیامدهایش تبدیل به عدد شوند(.
از  گسترده ای  طیف  بر  تامین  زنجیره  ریسک های 
یک  در  اصلی  بازیگران  می گذارند.  اثر  ذی نفعان 
شرکت های  تولیدکنندگان،  شامل  تامین  زنجیره 
می شوند.  مشتریان  و  خرده فروشان  حمل و نقل، 
عاوه بر این موارد، سرمایه گذاران، گروه های حمایت 
از حقوق مشتریان و سیاستمداران هم در فعالیت های 
اقتصادی زنجیره تامین اثرگذار هستند. ریسک های 
خارجی، شامل مجموعه عواملی می شوند که وقوع 
آنها خارج از کنترل مستقیم کسب و کار است. این 
اجتماعی  و  نه تنها شامل محیط سیاسی  ریسک ها 
کشورها می شوند، بلکه نوسانات محیط جهانی را هم 
شامل می شوند. تاش برای پیش بینی تصمیمات و 
اقدامات سیاستمداران شاید اولویت هر کسی نباشد 
و نیاز به یک گوی مدرن جادوگری داشته باشد، اما 
چنین تصمیمات و اقداماتی بر فعالیت کسب و کارها 
اثرات فراوانی می گذارند. به همین دلیل نیاز است 
تا احتمال تصمیمات سیاسی مختلف در نظر گرفته 

شود و برای مواردی که بیشترین اثر را بر فعالیت 
آماده  برنامه ای  قبل  از  می گذارند،  کسب و کارها 

ساخت.
و  اجتماعی  )سیاسی،  محیط  در  تغییری  هر 
و  بانک ها  بهره  نرخ  و  مالی  بازارهای  بر  اقتصادی( 
موضوع  همین  و  می گذارد  اثر  مالی  شرکت های 
اثرگذار  کسب و کارها  سایر  فعالیت  بر  می تواند  هم 
اخیر  دوره های  در  را  وضعیتی  چنین  اثرات  باشد. 
از  کسب و کارها  که  زمانی  کرده ایم؛  مشاهده  رکود 
تعدیل  به  دست  حتی  )و  کاسته  خود  هزینه های 
متوقف  را  جدید  سرمایه گذاری های  زده اند(،  نیرو 
خود  موجود  منابع  از  بهینه  استفاده  روی  و  کرده 
متمرکز شده اند. هزینه خرید مواد اولیه و ملزومات 
را معموال بانک ها و موسسات مالی قبول می کنند. 
شفافیت درباره منبع تولید محصوالت، شرایط تولید 
برای  مهم  مولفه های  از  آنها  نهایی  مقصد  و  آنها 
مالی  تامین  درباره  موسساتی  چنین  تصمیم گیری 
محصول   تولید  در  ابهامی  گونه  هر  است.  هزینه ها 
می گذارد  اثر  کسب و کار  و  بانک  مالی  آینده  بر 
می شود.  لحاظ  آنها  تصمیمات  در  موضوع  این  و 
معنای سخن آن است که هر کسی که به نحوی در 
فعالیت های شرکت نقش دارد و مواد یا فرآیندهای 
تولیدی آن را تامین می کند، باید اطمینان دهد که 
ابهام فعالیت کرده و مشکلی برای  بدون ریسک و 

کسب و کار مدنظر ایجاد نمی کند.
موسسات مالی همچنین زیر نگاه موشکافانه جامعه 
قرار دارند و به همین دلیل باید ریسک های خود را 
به بهترین شکل مدیریت کنند. در عصر رسانه های 
نگاه  مخفی  زمان  یک  که  اطاعاتی  اجتماعی، 
رسانه ها  و  روزنامه ها  به  راهی  یا  می شدند  داشته 
عموم  دسترس  در  سادگی  به  نمی کردند،  پیدا 
می چرخند.  دهان  به  دهان  و  می گیرند  قرار  مردم 

این وضعیت به معنای آن است که اثر یک ریسک 
بر اعتبار شرکت ها بسیار بیشتر است و به سادگی 
نمی توان آنها را از پیش در قالب اعداد و ارقام بیان 
کرد. هرکدام از تامین کنندگان مواد و نقش آفرینان 
می توانند  خدمت،  یا  محصول  یک  تامین  زنجیره 
یک  اعتبار  به  آسیب زدن  و  اخبار  انتشار  باعث 
شرکت شوند؛ اگر کنترل کافی بر آنها وجود نداشته 
گوشت  فروش  درباره  اروپا  بزرگ  رسوایی  باشد. 
کنترل  از  که  است  ریسکی  از  خوبی  نمونه  اسب، 
خارج می شود. یکی از تامین کنندگان این اطاعات 
را افشا کرد و منبع تامین گوشت را به گوش عموم 
بود  باعث شده  باالی گوشت  جامعه رساند. قیمت 
که برخی از تامین کنندگان فعالیت های خود را به 
پیمانکاران کوچک تر محول  کنند یا چشم خود را 
به فقدان شفافیت های الزم ببندند یا آنکه صرفا به 

آنها اعتماد کنند.
از  دیگر  یکی  مصرف کنندگان  حامی  گروه های 
بررسی  به  مثال  این  در  که  هستند  ذی نفعانی 
کیفیت گوشت می پردازند و در صورت شفاف نبودن 
مساله، آن را افشا می کنند. یکی از ریسک هایی که 
در اینجا وجود دارد، استفاده از فروشندگانی است 
مقابل،  طرف  در  باشند.  بی اعتبار  و  ناشناخته  که 
قصاب های شناخته شده محلی، نه تنها در بین مردم 
گوشت  تامین  منبع  می توانند  بلکه  دارند،  اعتبار 
بزنند.  آسیب  شرکت  اعتبار  به  و  کرده  ردیابی  را 
نشان  مصرف کنندگان  دیگری،  بسیار  موارد  در 
کنند  پرداخت  بیشتری  مبالغ  حاضرند  که  داده اند 
مصرفی  خدمت  یا  محصول  که  یابند  اطمینان  اما 
به طور  است.  شده  تولید  اخاقی  شیوه ای  به  آنها 
آسیب  احتمال  ارزیابی  به  ریسک  ارزیابی  خاصه، 
حمایت  کاهش  و  درآمد  رفتن  دست  از  وجهه،  به 

مصرف کنندگان بازمی گردد.
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نگاه آخر

جشنواره رنگ ها در عروسی بختیاری

مرتب می ایستند،  و در صف  زن ها کل می کشند 
رنگ های تند و زیبا در زیر نور آفتاب می درخشند، 
را  روستا  رنگ  خوش  و  پوشیده  و  بلند  لباس ها 
تکان  مواج  حرکت  در  دستمال ها  می گیرند  فرا 
محصول  برداشت  فصل  شدن  تمام  با  می خورند. 
بختیاری  و  چهارمحال  عشایرنشین  مناطق  در 
عروسی های پر از رنگ ایل بختیاری آغار می شود. 
زنان و مردان دوش به دوش هم تدارکات مجلس 
را فراهم کرده تا خانواده ی عروس و داماد با خیالی 
بزرگ  طایفه ی  بروند.  جشن  استقبال  به  آسوده 
است که جشن های  اقوام  این  از  یکی  رباط  شیخ 
برگزار  بازفت  منطقه  در  را  نفری شان  چندهزار 
با حفظ آداب اصیل خود  می کنند. قوم بختیاری 

یکی از کهن ترین اقوام ایران است.

https://www.yjc.ir/fa/news/7140185/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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