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فهرستپرهیز از وعده

علی رضاییان/ دنیای اقتصاد
به طور  دولتمردان  گذشته،  هفته  چند  در 
به  دادن  وعید  و  وعده  سمت  به  چشمگیری 
برنامه  میان  این  از  و  کرده اند  حرکت  عموم 
حمایت معیشتی، به اجرا گذاشته شده است. 
از سپهر اقتصادی ایران، چنین نمایان است که 
به دلیل تحریم های غیرانسانی ایاالت متحده، 
درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته است 

و چشم اندازی برای بهبود آن وجود ندارد.
از این نیز در  در این شرایط، دولتی که تا پیش 
مضیقه  در  امکانات  و  خواسته ها  بین  کردن  تراز 
برای  خدمات  ضروری ترین  ارائه  در  اینک  بود، 
شهروندان با مشکالت بسیار بیشتری مواجه است 
و در عین حال باید با دولت همراهی کرد که ارائه 
راهکاری عملی و خارج از سخنان کلی و مبتنی 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  آرزو،  و  آمال  بر 

سخت شده است.
در  بسیاری،  چند سخنوران  هر  دیگر،  عبارت  به 
به  می ربایند  هم  از  را  سبقت  گوی  دولت  نقد 
اقتصاد  امروز  که  عجیبی  محدودیت های  دلیل 

مشاهده متن کامل

درخواست رییس اتاق بازرگانی ایران از وزیر نیرو

لزوم اجرای قانون تامین 20 درصد 
برق ادارات از تجدیدپذیر

در مصوبه هیات وزیران درخصوص الزام ارگان های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به تامین 20 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  مصرفی  برق  از  درصد 
مصوب شهریور 95، قید شده است که در صورت 
به  خورشیدی  سامانه های  از  برق  تامین  عدم 
مدت دو سال ) تا انتهای شهریور 97(، تعرفه 20 
نرخ  براساس  فوق  ادارات  مصرفی  برق  از  درصد 

تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد. 
برق  شرکت های  به  نامه ای  در  توانیر  شرکت 
منطقه ای و توزیع برق سراسر کشور، ضمن ارسال 
خواستار  فوق،  مصوبه  مشمول  ارگان های  لیست 

ابالغ  خواستار  نیرو  وزیر  به  نامه ای  در  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
برق  از  تامین 20 درصد  به  ارگان های دولتی  الزام  وزیران درباره  دستورالعمل مصوبه هیات 

مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر به شرکت های توزیع برق شد. 
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اطالع رسانی به ادارات مذکور شده و تایید کرده است 
که در صورت عدم تامین 20 درصد از برق مصرفی 
از انرژی های تجدیدپذیر تا تاریخ 31 شهریور 97، 
تعرفه 20 درصد برق مصرفی آنان براساس متوسط 
نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر 
محاسبه شود. ولی پس از گذشت بیش از یک سال 
از اتمام مهلت فوق، شرکت های توزیع هنوز نسبت 
به محاسبه و اعمال 20 درصد از تعرفه برق مصرفی 
تجدیدپذیر  نرخ  براساس  مصوبه  مشمول  ادارات 
اقدام نکرده و دلیل آن را عدم دریافت دستورالعمل 
مرتبط )شامل نرخ تجدیدپذیر( از سوی وزارت نیرو 

جهت اعمال در قبوض برق اعالم می کنند. 
در این نامه از وزیر نیرو درخواست شده است جهت 
انباشته  از  جلوگیری  و  فوق  مصوبه  شدن  اجرایی 
دستورالعمل  ابالغ  به  نسبت  جرایم،  بیشتر  شدن 
به  برق سراسر کشور  توزیع  به شرکت های  مذکور 
برق  از  درصد   20 بهای  افزایش  محاسبه  منظور 
اداراتی که بند یک مصوبه را اجرا نکرده اند و اعمال 

در قبوض برق آنان طبق مصوبه فوق اقدام شود. 
تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  است  ذکر  شایان 
سندیکا طی جلسات متعدد با کمیته ماده 12 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیگیری های 
که  است  کرده  تاکید  بارها  نیرو  وزارت  از  متعدد 
ساختمان های  مصرفی  برق  از  درصد   20 تامین 
دولتی از انرژی های تجدیدپذیر ضمن تولید برق در 
محل مصرف و کاهش پیک مصرف برق در تابستان 
عمومی  فرهنگ سازی  در  دولتی،  ارگان های  در 
به  قابلیت تبدیل سامانه ها  به سزایی داشته،  نقش 
سیستم های پشتیبان و پدافندغیرعامل را دارا بوده 
و  خرد  کارهای  و  کسب  رونق  موجب  همچنین  و 
خواهد  اشتغال  ایجاد  و  کشور  سراسر  در  متوسط 

شد.  

خیز کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا برای ایجاد شفافیت در 
تعریف ساخت داخل

جلسه مشترک کمیته های حمایت از ساخت داخل و سازندگان تجهیزات برق سندیکای صنعت برق 
ایران دهم آذر سال جاری در محل سندیکا و با حضور جمعی از اعضای این کمیته ها برگزار شد.

در ابتدای جلسه عنوان شد که براساس قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالي ایرانی« وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به تشخیص عمق ساخت داخل جهت بهره مندی 
شرکت های تولیدی از مزایای قانون فوق اقدام کند. همچنین به جلسه نمایندگان سندیکا با مدیرکل صنایع 
برق و الکترونیک وزارت صمت اشاره شد. این وزارتخانه از نقش مؤثر سندیکا در ارائه دیدگاه های بخش 

خصوصی جهت کمک به تدوین آیین نامه های اجرایی قانون حمایت نموده است. 
با مدیرکل صنایع  قابل توجه جلسه  ارائه نکات  به  ادامه جلسه مهندس عبهری، مشاور عالی سندیکا  در 
و  نظرات  نقطه  اعضا  پرداخت و سپس  تعریف ساخت داخل  الکترونیک وزارت صمت در خصوص  و  برق 
پیشنهادات خود را بیان کردند. بنا بر پیشنهادات ارائه شده، در تعیین شاخص ها باید مواردی چون طراحی، 
توان مهندسی و نرم افزاری مورد توجه قرار گیرد و صرفاً ارزبری تجهیزات مالک عمل نباشد . همچنین 
برای بوجود آمدن تصویر روشن از وضعیت ساخت داخل، الزم است تا درصد عمق ساخت داخل تجهیزات 
با رعایت اصل محرمانگی از کلیه شرکت های سازنده دریافت شود. اعضا جلسه تاکید کردند که در تعیین 
معیارهای ساخت داخل بایستی به سادگی و اجرائی بودن دقت کرد چرا که پیچیدگی و زمانبر بودن این 

نوع قوانین، کارایی آن را از بین خواهد برد. 
در پایان جلسه مقرر شد نامه ای جهت دریافت پیشنهادات شرکت های سازنده در خصوص تعریف ساخت 

داخل و همچنین میزان ارزبری تجهیزات صنعت برق تهیه و ارسال شود.

با حضور رییس مجلس و وزیر نیرو

افتتاح ۶ طرح با 1۴00 میلیارد اعتبار
نیرو در  وزیر  و  با حضور رییس مجلس  و  فردا 
تومان  میلیارد   1۴00 از  بیش  کرمانشاه،  استان 
پروژه در حوزه آب و برق در قالب شش طرح در 

استان افتتاح و کلنگ زنی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه 
انسجام بخشی صنعت  رییس شورای  تخت شاهی 
آب و برق در استان با اشاره به اینکه افتتاح ۶ طرح 
با 1۴00 میلیارد اعتباربرای اجرای این طرح ها در 
حوزه آب و برق بیش از بیش 1۴00 میلیارد تومان 
هزینه شده است گفت: در سفر  رئیس مجلس و 
وزیر نیرو قرار است سه پروژه نیروگاهی که شامل 
توان  ارتقای  و  داالهو  نیروگاه  گاز  بخش  افتتاح 
فردا  است  زاگرس  و  آبادغرب  اسالم  نیروگاه های 
همزمان با طرح های دیگر نیز در استان افتتاح شود.
ازکلنگ زنی تصفیه خانه های  تخت شاهی همچنین 
فاضالب شهرستان های سنقر و صحنه در حوزه آب 
و فاضالب شهری و نیز آبرسانی به 55 روستای در 

حوزه آب و فاضالب روستایی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این سفر در قالب پویش "هر 
کرد:  تصریح  می شود  انجام  ایران"  ب  الف،  هفته، 
در  برق  و  آب  حوزه  پروژه های  طرح  این  قالب  در 
کلنگ زنی  یا  و  افتتاح  کشور  مختلف  استان های 

می شود.
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تمدید قرارداد صادرات برق 
ایران به عراق

وزیر نیرو با اشاره به اینکه صادرات برق ایران به 
عراق قطعاً تمدید خواهد شد، گفت: قراردادی 
که ایران با دولت عراق دارد مثل تمام قراردادها 

ساالنه است چرا که بودجه آنها ساالنه است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رضا اردکانیان در حاشیه سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که 
پرسید یک ماه دیگر زمان قرارداد صادرات برق ایران 
به عراق به پایان می رسد آیا این قرارداد باز هم تمدید 
خواهد شد یا خیر، گفت: قراردادی که ایران با دولت 
ساالنه  قراردادها  تمام  مثل  است  کرده  امضا  عراق 

است چرا که بودجه عراق نیز ساالنه است.
وی ادامه داد: ایران یک سند همکاری سه ساله با 
عراق برای کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد 
مختلف امضا کرده است. موضوع صادرات برق یک 
موضوعی است که در انتهای آن سند قید شده که تا 
زمانی که آنها به برق ایران نیاز دارند ما به آنها برق 

صادر کنیم.
* سیستم برق ایران و عراق یک ماه پیش سنکرون شد
وزیر نیرو تأکید کرد: صادرات برق ایران تمدید خواهد 
شد ضمن اینکه طبق برنامه پیش بینی شده، سیستم 
برق عراق و ایران حدود یک ماه پیش سنکرون شده 

است و در ارتباط با صنعت برق این دو کشور سیستم 
برق شان به هم پیوسته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید دولت 
الیحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کرده است آیا 
در این الیحه مزیت های ویژه ای برای برق و آب دیده 
شده است یا خیر، گفت: صنعت برق به میزان زیاد 
و صنعت آب هم همین طور به منابع داخلی متکی 

است یعنی به فروش آب و برق متکی هستند.
وزیر نیرو افزود: بخش برق 23 هزار میلیارد تومان 
و بخش آب 5 تا ۶ هزار میلیارد تومان فروش دارند. 
پس قانون بودجه به ما کمک می کند ولی بیش از 
آنکه منابع به ما کمک کند این سازوکار و راهکارها 

هستند که به ما کمک می کنند.
* بودجه 99 با بودجه 98 تفاوت معناداری از لحاظ 

منابع آب و برق ندارد
ما  به  قانونی  راهکارهای  یعنی  داد:  ادامه  اردکانیان 
امکان می دهد که مثاًل امسال مثل پارسال تبصره ای 
وجود دارد مبنی بر اینکه از ما می خواهند کنتورهای 
پس  ببینیم؛  تدارک  پرمصرف ها  برای  را  هوشمند 
این یک سازوکار است و موجب می شود که مصرف 
کاهش یابد و باعث می شود که بدانیم در چه ساعاتی 

پرمصرف ها شامل چه تعرفه ای می شوند. 
وی خاطرنشان کرد: از این حیث الیحه بودجه 99 با 
قانون بودجه 98 تفاوت معناداری ندارد. امیدواری ما 
این است که مواردی که در مجلس تصویب می شود 
به ما کمک کند که  قانونی  بیشتر در سازوکارهای 

بتوانیم صنعت آب و برق را به خوبی اداره کنیم.
تأکید کرد:بر اساس چیزی که دولت در  نیرو  وزیر 
برای سا ل های  سال 9۶ تصویب کرد اعالم شد که 
آینده وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از 7 درصد 
قیمت آب و برق را برای کسانی که الگوی مصرف را 

رعایت می کنند افزایش دهد.
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برق را گران از بخش خصوصی 
می خریم و ارزان به بخش 

خصوصی می فروشیم
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه این وزارتخانه بدهکار 
است اما بدهکار معتبری است گفت: وزارت نیرو 
از قانون بودجه سال 98 استفاده خوبی کرد و با 
سازوکارهایی که در قانون بودجه پیش بینی شده 
بود 11 هزار میلیارد تومان از بدهی ها را با بخش 

خصوصی تسویه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا 
اردکانیان در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی 
که  چالشی  اصلی ترین  اینکه  به  اشاره  با  برق 
پیش روی صنعت برق است فاصله قیمت تمام شده 
به  برق  است، گفت: صنعت  برق  تکلیفی  قیمت  با 
 95 که  طوری  به  ندارد  مشکلی  هیچ  فنی  لحاظ 
فناورانه صنعت برق  نیازهای تکنولوژیکی و  درصد 

در داخل کشور تولید می شود. 
زیست  منابع  و سایر  و آب  برق  در  اگر  افزود:  وی 
برای  مناسب تری  تربیت  و  اخالق  یک  محیطی 
با  نمی تواند  تولید  طبیعتاً  نکنیم  پیدا  مصرف 

نیازهای روزافزون برابری کند.
وزیر نیرو ادامه داد: جامعه ای که به الگوی مصرف 
با  دارد؛  راحت تری  زندگی  طبیعتاً  باشد  پایبند 
افزایش جمعیت در دنیا و مشکالت زیست محیطی 
منابع در حال فاصله گرفتن با مصارف هستند پس 
بهتر، مناسب تر و هوشمندتر توجه  به مصرف  باید 

بیشتری شود.
ما  به  باید  اجتماعی  علوم  شاخه  گفت:  اردکانیان 
برق  و  آب  بخش  در  کنیم  سعی  و  شود  نزدیک 
طبیعی  علوم  شاخه  به  را  اجتماعی  علوم  شاخه 
نزدیک کنیم و این به معنای این است که با جامعه 

مصرف کننده ارتباط معنادارتری پیدا کنیم.
* نمی توان تنها با ابزار قیمت مصرف آب و برق را 

کنترل کرد
وی افزود: نمی توان فقط با ابزار قیمت مصرف آب 
باید این موضوع توسط خود  و برق را کنترل کرد 
جامعه فهم شود و به یک اخالق تبدیل شود پس 
هر جامعه ای اخالقی تر باشد آن جامعه در موضوع 
چقدر  هر  و  است  جامعه صحیح العمل تری  مصرف 
و  صنف  هر  در  اخالقی  مبانی  از  ما  فاصله  هم 
حرفه ای بیشتر شود گرفتاری ها بیشتر خواهد شد.

وزیر نیرو ادامه داد: خطاب ما به مصرف صحیح آب 
و برق فقط مردم نیستند این موضوع به ما مربوط 
می شود که مصرف کننده مواد اولیه برای تولید کاال 
هستیم و باید سعی کنیم قیمت تمام شده خدمت 

و کاال را تا آنجایی که می توانیم کاهش دهیم. 
سازمان  کردن  کوچک  با  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
کردن  و کم  وقت  از  مناسب تر  استفاده  با  و  دولت 
خدمت  و  کاال  یک  تولید  برای  نیاز  مورد  زمان 
می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم، اظهار داشت: 
همزمان با این موضوع مصرف هم باید اصالح شود 
و  می شود  داده  برق  و  آب  به  سنگین  یارانه  چون 
قیمت  و  شده  تمام  قیمت  بین  فاصله چشمگیری 
کشور  و  مردم  به  یارانه  این  و  دارد  وجود  تکلیفی 

فشار وارد می کند.
* برق را گران از بخش خصوصی می خریم و ارزان 

به خودشان می فروشیم
اردکانیان با اشاره به اینکه ۶5 درصد انرژی برق را 
بخش خصوصی تولید می کند، گفت: قیمتی که ما 
کنیم  بخش خصوصی خریداری  از  متعهد هستیم 
خیلی بیشتر از قیمتی است که برق را به خود آنها 
فاصله  این  و  می فروشیم  هستند  مصرف کننده  که 

قابل ادامه  نیست.

وی گفت: باید یارانه ها هدفمندتر پرداخت شود اول 
برای مردم روشن شود که این یارانه ها چه چیزی 
چه  به  و  است  چقدر  یارانه ها  این  و جمع  هستند 
اقالمی و چه نسبتی تعلق می گیرد؛ ما می توانیم در 
طول چند سال آینده به سمت اصالح قیمت تمام 

شده و قیمت تکلیفی حرکت کنیم.
با  نیرو  وزارت  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار   11 *

سازوکار تهاتر تسویه شد
بودجه  قانون  از  گذشته  سال  گفت:  نیرو  وزیر 
سال 98 به خوبی استفاده کردیم و توانستیم 11 
با  را  نیرو  وزارت  بدهی های  از  تومان  میلیارد  هزار 
سازوکاری که در قانون بودجه پیش بینی شده بود 

تسویه کنیم.
تولیدکنندگان  به  نیرو  وزارت  افزود:  اردکانیان 
نیز  بخش خصوصی بدهکار بود و بخش خصوصی 
و  هستند  بدهکار  مالیات  و  بیمه  بابت  بانک ها  به 
توانستیم از 35 هزار میلیارد تومان بدهی با استفاده 
از این سازوکارهای پیش بینی شده در قانون بودجه 
تسویه  را  بدهی ها  از  تومان  میلیارد  هزار   11  ،98
بخش  هم  و  خود  روی  از  را  فشار  هم  و  کنیم 

خصوصی برداریم.
* اگر مصرف اصالح نشود افزایش تولید برق جوابگو 

نخواهد بود
اما  اینکه وزارت نیرو بدهکار است  با تأکید بر  وی 
یک بدهکار معتبر است و بخش خصوصی می داند 
که باالخره طلب خود را دریافت خواهد کرد، گفت: 
زمان  در  مجلس  نمایندگان  هم  امسال  است  امید 
بررسی الیحه بودجه 99 به این موضوع توجه داشته 
باشند که کماکان صنعت برق به عنوان یک صنعت 
زیرساختی نقش مهمی در تمامی صنایع و پروژه ها 

در کشور دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر 83 هزار مگاوات 

نیروگاه نصب شده در کشور داریم اما ۴0 سال پیش 
ظرفیت   92 سال  و  بود  مگاوات  هزار   7 عدد  این 
یعنی  بود؛  مگاوات  هزار   ۶9 نیروگاه ها  شده  نصب 
از سال 57 تا 92 هر سال به طور متوسط 1775 
 92 سال  از  و  است  شده  احداث  نیروگاه  مگاوات 
مگاوات   2215 متوسط  طور  به  سال  هر  االن  تا 
وارد مدار شده است یعنی در طول ۶ سال به طور 
متوسط نسبت به سال های قبل از سال 92 بیش از 

25 درصد افزایش تولید برق داشتیم.
وی ادامه داد: تا تابستان 1۴00 اگر منابع مالی به 
خوبی تأمین شود می توانیم بگوییم  تا آخر 8 سال 
این دولت به طور متوسط نسبت به سال های قبل از 
دولت یازدهم و دوازدهم 38 درصد هر سال افزایش 

تولید برق داشتیم.
اصالح  برق  مصرف  اگر  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
نشود حتی این رشد جوابگو نمی تواند باشد، گفت: 
بسیاری از کشورهای همسایه امروزه امکان تبادل 
با برخی کشورها به  با آنها را داریم و حتی  انرژی 
طور دائم در تمام طول سال و با برخی کشورها در 
برخی از فصول به آنها برق می فروشیم و این منبع 

درآمد برای صنعت برق می تواند باشد.
* 1۶ سال است در ایران با پدیده »فروپاشی برق« 

مواجه نبوده ایم
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پدیده ای در صنعت برق 
به نام فروپاشی برق یعنی خاموشی غیربرنامه ریزی 
مواجه  جدی  مشکل  با  سیستم  که  داریم  شده 
می پاشد.  هم  از  شبکه  کل  یکباره  به  و  می شود 
اتفاق خاص کشورهای در حال توسعه نیست  این 
بلکه چند ماه قبل در انگلستان، کانادا، آذربایجان و 
ارمنستان آنها را گرفتار کرده است اما در ایران 1۶ 

سال است که فروپاشی برق نداریم. 
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عراقی ها در نیروگاه های 
برق آبی کرمانشاه سرمایه گذاری 

می کنند
استان  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  مدیر 
کرمانشاه از سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی 

در  برق آبی  نیروگاه های  زمینه  در  عراقی ها 
کرمانشاه، در صورت فراهم شدن شرایط خبر 

داد.
همایش  برگزاری  از  بعد  گفت:  خلیلی  فرید 
و  آب  صنعت  زمینه  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
برق که چندی قبل با حضور سرمایه گذاران داخلی 
برای  عراقی  سرمایه گذاران  شد،  برگزار  خارجی  و 
اعالم  کرمانشاه  در  آبی  برق  نیروگاه های  احداث 

آمادگی کردند.
وی ادامه داد: جلسات مستمر و مذاکرات مستقیمی 
با آنها داشتیم و در نهایت بر اساس اظهارات خود 
در  تومان  میلیارد  هزار  شد  مقرر  گذار  سرمایه 
زمینه نیروگاه های برق آبی و توربین های برقی در 
کرمانشاه سرمایه گذاری کنند که در صورت فراهم 
استان  در  سرمایه گذاری  میزان  این  شرایط،  شدن 

جذب خواهد شد.
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه 
خاطرنشان کرد: این توربین ها قرار است به صورت 
بستر  جمله  از  استان  مختلف  نقاط  در  پراکنده 
رودخانه ها، پایاب سدها و حتی چاه های کشاورزی 

احداث شود.
به گفته خلیلی، هم اکنون سرمایه گذاران در حال 
است  قرار  نیز  ما  و  هستند  توجیهی  طرح  تهیه 
آنها  به  را  دارد  نیروگاه  احداث  ظرفیت  که  نقاطی 

اعالم کنیم.
وی تاکید کرد: جزئیات اجرای این طرح، زمان مورد 
توجیهی  طرح  تدوین  از  بعد   ... و  اجرا  برای  نیاز 

مشخص خواهد شد.
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری کرمانشاه احداث 
کرمانشاه  ظرفیت های  از  یکی  را  برق  نیروگاه های 
برای جذب سرمایه گذاران دانست که اکنون تمرکز 
خوبی برای فعالیت در این حوزه صورت گرفته است. 

با حضور رئیس مجلس و وزیر نیرو؛

واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو فردا افتتاح می شود
"هرهفته"الف"ب"ایران، واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل  با هشتمین هفته پویش  همزمان 
ترکیبی داالهو استان کرمانشاه به ظرفیت 310 مگاوات صبح فردا با حضور رئیس مجلس شورای 

اسالمی و وزیر نیرو افتتاح می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو با سرمایه گذاری یک هزار 
و 300 میلیارد تومانی و به ظرفیت اسمی 910 مگاوات دارای دو واحد گازی 310 مگاواتی کالس F، دو 

واحد بویلر، یک واحد بخار 290 مگاواتی و سیستم خنک کاری ACC است.
این نیروگاه با سرمایه گذاری شرکت فراب به روش B.O.O )ساخت، مالکیت و بهره برداری( و با هدف تأمین 

بخشی از تقاضای رو به  رشد انرژی برق در کشور احداث شده است.
از ویژگی های این نیروگاه می توان به احداث آن با استفاده از واحدهای جدید با راندمان باال )5۶ درصد(، 
ساخت داخل بودن ۴9 درصد تجهیزات، طراحی و اجرای سازه خنک  کن اصلی با پایه بتنی و انجام بیش از 

15 میلیون نفر - ساعت کار ایمن بدون وقوع هیچ گونه حادثه مهم و ناتوان کننده، اشاره کرد.
و  رونق  برق در کشور می کند،  تولید  افزایش  به  بر کمک شایانی که  بزرگ عالوه  نیروگاه  این  راه اندازي 
پیشرفت اقتصادی منطقه غرب کشور و همچنین ایجاد کسب و کار برای جوانان تحصیلکرده و متخصص 

بومی را به دنبال دارد.
با  احداث شده  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  دومین  یزد،  شیرکوه  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  از  پس  نیروگاه  این 

سرمایه گذاري شرکت فراب محسوب مي شود.
واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو 2۶ خردادماه امسال با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور 
متصل شد و تولید برق این نیروگاه از آن زمان ادامه دارد که نقش مهمی در پیشگیری از وقوع خاموشی 

در استان های غربی کشور در تابستان گذشته داشته است.
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ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  نشست  در 
ساماندهی و نظم دهی به مراجعات دستگاه های 
یک  عنوان  به  اقتصادی  واحدهای  از  دولتی 
طبق  دولت  راستا  این  در  شد.  مطرح  ضرورت 
تکلیف قانونی که دارد سامانه ای را طراحی کرده 
تا ساماندهی الزم را ایجاد کند هرچند با توجه 
بخش  سامانه،  این  آزمایشی  فعالیت  به شروع 

خصوصی آن را مفید و مؤثر نمی داند.
اداری  سازمان  الکترونیکی  خدمات  توسعه  معاون 
و استخدامی کشور با حضور در نشست کمیسیون 
صنایع اتاق ایران به تشریح هدف از ایجاد سامانه ای 
دستگاه های  نمایندگان  بازدید  ساماندهی  به  که 
دولتی از واحدهای تولیدی کمک می کند، پرداخت.

خدمات  توسعه  معاون  مجد،  رشیدی  حمیدرضا 
در  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  الکترونیکی 
آزمایشی  راه اندازی  به  اشاره  ضمن  نشست  این 
سامانه سازمان دهی مراجعات دستگاه های مختلف 
آیین نامه  اساس  بر  اقتصادی  واحدهای  به  دولتی 
کسب وکار  محیط  مستمر  بهبود  قانون   7 ماده 
درگیری  نیست  قرار  سامانه  این  کرد:  تصریح 
تنها  و  کند  ایجاد  اقتصادی  فعاالن  برای  جدیدی 
هدف آن ساماندهی وضعیت مراجعات دستگاه های 

مختلف به واحدهای اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: در مسیر راه اندازی این سامانه 
تصمیم  بود  کشور  در  جدیدی  تجربه  که  آنجا  از 
وارد  را  دستگاه ها  و  سازمان ها  تدریج  به  گرفتیم 

سازمان  همکاری  با  اول  قدم  در  کنیم.  سامانه 
از سازمان هایی است که مداوم  استاندارد که یکی 
نمایندگان خود را به واحدهای اقتصادی می فرستد، 

کار را شروع کردیم.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول تعدد و مشخص 
نبودن زمان بازدید نمایندگان دستگاه های مختلف 
از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، 
تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی و غیره از واحدهای 
اقتصادی و هدررفت زمان و اختالل در روند فعالیت 
کسب وکار  محیط  مستمر  بهبود  قانون  در  بنگاه ها 
برنامه  سامانه  به کمک یک  تا  لحاظ شده  ماده ای 

بازدیدها منسجم و هماهنگ شود.
فعالیت  هنوز  کرد:  خاطرنشان  مجد  رشیدی 
کار  باید  و  نیست  نقص  بدون  و  دقیق  سامانه  این 
بیشتری روی آن صورت گیرد. به اعتقاد ما برخی از 
بازدیدهایی که از سوی چند دستگاه مختلف انجام 
بازدید  یک  با  و  کرد  مدیریت  می توان  را  می شود 
اطالعات موردنیاز را کسب کرد؛ این سامانه می تواند 
با طراحی یک فرم واحد که تمام اطالعات الزم را 
جلوگیری  غیرضرور  رفت وآمدهای  از  دهد  پوشش 

کند.
روند  مورد  در  انتقادهایی  نشست  این  ادامه  در 
بخش  نظرات  دریافت  عدم  و  سامانه  این  طراحی 
خصوصی و فعاالن اقتصادی در مورد آن مطرح شد. 
به  ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  اعضای  طرفی  از 
اصل مالکیت معنوی و عدم افشای اطالعات اشاره 
کردند و با توجه به افشا نشدن اطالعات دستگاه های 
مختلف دولتی، افشای اطالعات واحدهای اقتصادی 
را اقدامی نادرست خواندند که باید مورد توجه قرار 
مرکز  از ظرفیت  استفاده  پیشنهاد  گیرد. همچنین 
در  اطالعات  ارائه  مرجع  و  متولی  عنوان  به  آمار 
مطرح  را  جدید  سامانه  یک  ایجاد  جای  به  کشور 

کردند.
در این بین ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه های 
رقابت  از  کشوری  کالیبراسیون  و  آزمون  همکار 
منفی دولت با بخش خصوصی به دلیل در اختیار 
و  کرد  انتقاد  مختلف  واحدهای  اطالعات  داشتن 
گفت: تجمیع اطالعات کامل واحدها و انتشار آنها 
در یک سامانه به نفع واحدهای اقتصادی نیست و با 
اصل عدم افشای اطالعات در تضاد است. می توانیم 
با بررسی دقیق تر برای ساماندهی بازدیدها قانون را 

هم اصالح کرد.
و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس  بابا،  حاجی  محسن 
و  تعزیرات  سازمان  حضور  به  ایران  اتاق  سرمایه 
اشاره  دارد  اقتصادی  واحدهای  از  که  بازدیدهایی 
برای  سامانه  این  راه اندازی  از  پیش  کرد:  تأکید  و 
ماهیت  مورد  در  باید  نظر  به  مراجعات  ساماندهی 
این بازدیدها فکری کنیم. به باور من نقش سازمان 
تعزیرات در اقتصاد کارایی الزم را نداشته و نتوانسته 

موفق عمل کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق ایران راه اندازی این سامانه را یک تکلیف قانونی 
دانست که باید از سوی دولت اجرایی شود. از طرفی 
از آنجا که این مراجعات تا حد زیادی مانع از فعالیت 
بهینه بنگاه ها شده است، ساماندهی آن ها می تواند 

نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
تجربه های  به  توجه  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
با طراحی یک  دارد. می توانیم  نیز ضرورت  جهانی 
محیط  کشورها  سایر  تجربه های  اساس  بر  مدل 
کنیم.  ایجاد  اقتصادی  واحدهای  برای  را  بهتری 
نظرات  نقطه  از  برنامه ریزی ها  روند  در  باید  البته 
بخش خصوصی استفاده کرد. متأسفانه در طراحی 
مورد  پراکنده  طور  به  بخش خصوصی  سامانه  این 

مشورت قرار گرفته که مورد رضایت نیست.

در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد

نظم دهی به بازدیدهای دولتی از واحدهای اقتصادی، نیازمند توجه 
به تجربیات جهانی است
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متن کامل

اتاق بازرگانی تهران تاکنون چهار همایش مبارزه با 
فساد برگزار کرده است

پنجمین گردهم آیی ضدفساد
دوشنبه  روز  فساد  با  مبارزه  همایش  پنجمین 
18 آذر ماه جاری توسط اتاق بازرگانی، صنایع، 
و  نقش  محوریت  با  تهران  کشاورزی  و  معادن 
فساد  با  مبارزه  در  خصوصی  بخش  مسئولیت 
براساس کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل 

متحد برگزار می شود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 
نقطه مبدأ همایشی است که اتاق بازرگانی تهران از 
سال 139۴ به طور مرتب برگزار کرده است. امسال 
هم پنجمین دوره این همایش در روز دوشنبه 18 
ملل  سازمان  کنوانسیون  شد.  خواهد  برگزار  آذر 
باالدستی  سند  یک  فساد  با  مبارزه  برای  متحد 
به آن  از سال 1388  ایران رسما  جهانی است که 
هم  ایران  برای  مادر  سند  یک  بنابراین  و  پیوسته 
 9۴ سال  از  تهران  بازرگانی  اتاق  می آید.  شمار  به 
تصمیم گرفت که بر اساس این کنوانسیون، موضوع 

فساد در کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.
تمرکز  نقطه  و  کانون  کنوانسیون  این  اینکه  دلیل 
با  مقابله  در  که  است  این  بوده  ضدفساد  همایش 
نقش هایی  و  وظایف  خصوصی  بخش  برای  فساد 
کلیدی و موثر در نظر گرفته است. به طور مشخص، 
عنوان ماده 12 این کنوانسیون »بخش خصوصی« 
بخش  پارلمان  عمال  نیز  بازرگانی  اتاق  و  است 
خصوصی ایران به شمار می رود. این ماده می گوید: 
»هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی 
خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش 
خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و 
ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت 
یا  اداری  مدنی،  بازدارنده  مؤثر،  مجازاتهای  اقتضاء 
کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین 
اقداماتی، درنظر بگیرد.« سپس اقدامات روشنی را 
در  را  خود  کار  بتواند  بخش خصوصی  اینکه  برای 

زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است.
اتاق بازرگانی تهران تالش کرده طی چهار دوره ای 
عالوه  کرده،  برگزار  را  فساد  با  مبارزه  همایش  که 
از  اتاق،  خود  اعضای  و  بخش خصوصی  فعاالن  بر 
مقامات مسئول وقت کشور نیز دعوت به عمل آورد 
تا در این همایش شرکت کنند و راه برای روشنگری 

و مسئوالن و مدیران دولتی و حاکمیتی در زمینه 
مبارزه با فساد کمک بگیرد یا خواسته های خود را 
در حوزه مقابله با فساد با مسئوالن و صاحب منصبان 
با فساد  مبارزه  اولین همایش  بگذارد. در  میان  در 
وقت  وزیر  که  پورمحمدی  مصطفی  حجت االسالم 
دادگستری در سال 139۴ بود در همایش شرکت 
کرد. در همایش دوم در سال 1395، حجت االسالم 
علی اکبر ناطق نوری، رییس وقت دفتر بازرسی مقام 
معظم رهبری، در همایش شرکت کرد. در سال بعد،  
نمایندگان تشکل های حرفه ای و همچنین مسئوالن 
اتاق بازرگانی ایران در همایش سوم مبارزه با فساد 
حاضر بودند. در سال گذشته که چهارمین همایش 
با  مقابله  دفتر  کشوری  نماینده  نیز  می شد  برگزار 
 )UNODC( جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
بخش  مسئول  سپس  و  کرد  شرکت  همایش  در 
خصوصی این دفتر هم سخن گفت. در چهار همایش 
همایش ها  دبیری  جعفری  عابدی  حسین  گذشته، 
فروزان فرد که  امسال حسن  اما  داشت  بر عهده  را 
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد 
اتاق بازرگانی تهران است دبیری این همایش را بر 

عهده گرفته است.
اولین همایش: نخستین گام از سوی بخش خصوصی
روز  نهمین  و  آذر   18 آستانه  در   ،139۴ سال  در 
فساد  با  مبارزه  بین المللی  روز  که  دسامبر  ماه  از 
سالمت  ارتقای  فساد،  با  »مبارزه  همایش  بود، 
تهران  اتاق  روسای  آن  در  که  شد  برگزار  اداری« 
بیان  به  خصوصی  بخش  از  نمایندگی  به  ایران  و 
همچنین  پرداختند.  فساد  از  خود  دغدغه های 
فعالیت هایی  به  اشاره  با  نیز  دادگستری  وقت  وزیر 
که در دو سال اخیر از سوی دولت برای مقابله با 
از  فساد و کاهش آن صورت گرفته سخن گفت و 
موفقیت های دولت در مبارزه با پولشویی و نظارت 

شدید بر عملکرد نظام بانکی خبر داد.
مواد مخدر  با  مبارزه  نماینده دفتر  این نشست  در 
و جرم سازمان ملل متحد پیامی قرائت کرد و در 
انتها این فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
فساد  مساله  از  علمی  قرائتی  با  طباطبایی،  عالمه 
نشست،  این  ابتدای  در  برد.  پایان  به  را  همایش 
اتاق های  همت  از  سخنانش  در  جعفری،  عابدی 
و  گفت  فساد سخن  با  مبارزه  برای  ایران  و  تهران 
جانب  از  فساد  با  مبارزه  همایش  برگزاری  دالیل 
پارلمان بخش خصوصی را برشمرد. او گفت: »هیات 
نمایندگان اتاق های ایران و تهران در دوره هشتم، 
همت کردند و موضوع مبارزه با فساد و ارتقا سالمت 
دادند.«  قرار  دو کمیسیون مشورتی  ذیل  را  اداری 
بخش  کمرنگ  حلقه  کمیسیون  دو  »این  افزود:  او 
خصوصی در مبارزه با فساد را در مقابل بخش های 
به  ترتیب  این  به  و  کردند  پررنگ  مدنی  و  دولتی 
نظر می رسد، نخستین گام در مسیر مبارزه با فساد 
این  است.  شده  برداشته  بخش خصوصی  سوی  از 
این  و  یابد  استمرار  گام  این  که  دارد  وجود  امید 
تعاونی  بخش  و  اصناف  به  تهران  اتاق  از  حرکت 
مسعود  همایش،  این  در  کند.«  پیدا  تسری  نیز 
برخی  به  تهران،  بازرگانی  اتاق  رییس  خوانساری، 
اقدامات برای مقابله با فساد و در عین حال ارتقای 
کردن  گفت: »کوچک  و  کرد  اشاره  اداری  سالمت 
نخستین  واقعی  بخش خصوصی  تقویت  و  دولت 
باید  دولت  و  است  فساد  با  مبارزه  عرصه  در  گام 
پای خود را از تصدی گری ها خارج کرده و تنها به 
نقش حاکمیتی خود بپردازد.« خوانساری همچنین 
و  نظارتی  دستگاه های  به  بیشتر  اقتدار  بازگشت 
تمرکز بر شفاف سازی دستگاه ها و نیز فعالیت آزاد 
ایران  بخش خصوصی  باورهای  دیگر  از  را  رسانه ها 

برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=62159
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اقتصاد ایران

آمار جدید صادرات و واردات منتشر شد

آبان انقباضی تجارت خارجی
واردات  و  صادرات  جدید  آمار   : اقتصاد  دنیای 
صادرات  ارزش  دارد.  حکایت  انقباضی  آبان  از 
ایران در آبان به نسبت مهر ماه 825میلیون دالر 
کاهش یافته است. رقم صادرات در دومین ماه 
پاییز، 2میلیارد و ۶3۴میلیون دالر ثبت  فصل 
ابتدای  از  صادراتی  ارزش  پایین ترین  که  شده 
این موضوع فقط  اردیبهشت ماه امسال است. 
مختص صادرات نیست، واردات ایران نیز در آبان 
ماه کاهش یافته و به 3میلیارد و 210میلیون دالر 
رسیده است. در آبان امسال فاصله صادرات و 
واردات بیشتر از ماه گذشته آن و حتی بیشتر از 
مدت مشابه سال گذشته شده است. تراز تجاری 

آبان ماه منفی 57۶میلیون دالر است.

تجارت خارجی ایران در ماه دوم پاییز منقبض شد. 
حکایت  گمرک  سوی  از  شده  منتشر  آمار  آخرین 
دارد.  صادرات  کاهش  در  جدیدی  رکورد  ثبت  از 
ارزش وزن صادرات در آبان ماه به کمترین میزان 
خود طی هفت ماه گذشته )از ابتدای اردیبهشت تا 
پایان مهر( رسیده است. البته ارزش صادرات آبان 
امسال تقریبا 100 میلیون دالر از فروردین امسال 
گذشته  ماه  هشت  طی  صادرات  میزان  )کمترین 
مربوط به فروردین است( بیشتر است. نکته جالب 
توجه اینجاست که مقامات مسوول همواره بر روند 
قابل قبول صادرات تاکید می کنند و زیر بار کاهش 
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  نمی روند.  صادرات 
چندی پیش در گفت وگوی خود با »دنیای اقتصاد« 
عنوان کرد که تحلیل ارزشی آمارهای منتشر شده 
چراکه  نیست؛  شده  کارشناسی  چندان  گمرک  از 
گمرک  در  پارسال  اوایل  که  صادراتی  پایه  قیمت 
تفاوت  امسال  صادراتی  پایه  قیمت  با  شده  اعمال 
دارد. بنابراین قیاس ارزش صادرات سال گذشته با 
آمار  تغییرات  درصد  و  نیست  اعتماد  قابل  امسال 
ارزشی، 20 تا 30 درصد انحراف دارد. حمید زادبوم 
بر افزایش وزنی صادرات که در هفت ماه منتهی به 
مهر رشد 17 درصدی را نشان می داد، تاکید کرده 
و آن را قابل توجه دانسته بود. عالوه بر این معاون 
ملی صادرات هم همین  روز  در  رئیس جمهور  اول 
موضوع را مطرح کرده بود. اما واقعیت آن است که 
با توجه به همین اظهارات، پایه صادراتی از ابتدای 
امسال ثابت بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. 
امسال،  مهر  و  آبان  در  صادرات  ارزش  قیاس  پس 
ماه  در  کاال  فروش  می دهد  نشان  و  است  منطقی 
هشتم سال 98، کاهش قابل توجهی داشته است. 
وزن  را  صادرات  افت  و  رشد  معیار  چنانچه  حتی 
کاالهای صادراتی در نظر بگیریم، نتیجه آن است 

که صدور کاال در روند ماه به ماه کاهش چشمگیری 
داشته است. عالوه بر این، واردات نیز در ماه آبان 
یافته  کاهش  )مهرماه(  آن  گذشته  ماه  به  نسبت 
در  ایران  خارجی  تجارت  حجم  رو  این  از  است. 
بررسی ها  است.  شده  کوچک  سال  ماه  هشتمین 
نشان می دهد فاصله صادرات و واردات نیز در این 
ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است. از سوی 
دیگر، این آمار نشان می دهد امارات توانسته مجددا 
به جایگاه سوم مقاصد صادراتی برگردد. جایگاهی 
که از دومین ماه امسال در اختیار ترکیه بود. طی 
جایگاه  در  امارات  مهر(  تا  )اردیبهشت  ماه  هفت 
چهارم قرار گرفته بود. البته بررسی دقیق تر ارزش 
صادراتی به امارات و ترکیه هم بازگشتن امارات را 
به پله قبلی متبادر به ذهن می کرد. حال در آخرین 
بازگشته  سوم  جایگاه  به  امارات  شده  منتشر  آمار 

است.
روایت تجارت آبان ماه

تجارت  حجم  امسال  ماه  آبان  در  تجارت:  حجم 
خارجی 5 میلیارد و 8۴۴ میلیون دالر رقم خورد 
کوچک تر  ایران  خارجی  تجارت  می دهد  نشان  که 
شده است. چراکه حجم تجارت آبان 98 نسبت به 
زمان مشابه سال گذشته )آبان 97( کمتر است. در 
صادرات،  و  واردات  مجموع  گذشته  سال  ماه  آبان 
بود. همچنین حجم  میلیون دالر  و ۶1  میلیارد   ۶
تجارت خارجی مهرماه امسال نیز 7 میلیارد و ۴11 
میلیون دالر بوده است. صادرات آبان: از 5 میلیارد 
آبان  خارجی  تجارت  حجم  دالر  میلیون   8۴۴ و 
98، تنها 2 میلیارد و ۶3۴ میلیون دالر متعلق به 
صادرات در این ماه بوده که حاصل صدور 8 میلیون 

و 939 هزار تن کاال به کشورهای هدف است.
بررسی ها نشان می دهد صادرات در آبان ماه امسال 
 200 به  نزدیک  گذشته  سال  ماه  آبان  به  نسبت 

میلیون دالر کاهش یافته است. عالوه بر این، نتیجه 
است.  توجه  قابل  نیز  ماه  به  ماه  صادرات  مقایسه 
موضوع جالب توجه درخصوص صادرات ماه به ماه، 
تفاوت چشمگیر صدور کاال در آبان نسبت به مهر 
نشان  قیاس  این  است.  آن(  گذشته  )ماه  امسال 
می دهد صادرات هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ 
ارزشی در آبان نسبت به مهر کاهش داشته است. 
در مهرماه امسال 9 میلیون و ۴13 هزار تن کاال به 
بازارهای  به  دالر  میلیون  و ۴59  میلیارد   3 ارزش 
هدف صادر شده بود. مقایسه آمارهای این دو ماه 
ماه،  آبان  ارزشی، صادرات  لحاظ  به  نشان می دهد 
و  داشته  کاهش  مهر  به  نسبت  دالر  میلیون   825
از وزن کاالهای صادراتی نیز ۴7۴ هزار تن کاسته 

شده است.
واردات آبان ماه: در آبان ماه امسال 2 میلیون و 32۴ 
میلیون   210 و  میلیارد   3 ارزش  به  کاال  تن  هزار 
دالر وارد کشور شده است. مقایسه واردات در آبان 
اندکی  تفاوت  گذشته  سال  آبان  به  نسبت  امسال 
دارد. در آبان سال گذشته 2 میلیون و 5۶9 هزار 
تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 2۴8 میلیون دالر وارد 
با مهرماه  آبان  واردات  اما مقایسه  بود.  کشور شده 
حکایت از کاهش واردات دارد. در مهرماه امسال 3 
میلیون و 238 هزار تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 
952 میلیون دالر وارد کشور شده بود. تراز تجاری 
آبان 98: در آبان 98 فاصله صادرات و واردات بیشتر 
سال  مشابه  مدت  از  بیشتر  و حتی  گذشته  ماه  از 
 57۶ منفی  امسال  آبان  تجاری  تراز  شد.  گذشته 
منفی  آبان سال گذشته  تجاری  تراز  میلیون دالر، 
۴35 میلیون دالر و تراز تجاری مهرماه امسال نیز 

منفی ۴93 میلیون بوده است.
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3602555-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3602555-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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یادداشت

تحول اجتماعی با توسعه 
مهارت های مدیریتی

تربیت مدیران خوب برای »شاکس کوش« همه 
چیز است. هر هفته، حدود 15 میلیون نفر در 
بریتانیا داوطلب انجام کارهای خیریه می شوند. 
رهبری  »برنامه  مدیر  به عنوان  کوش  خانم 
 )Clore Social Leadership( »اجتماعی کلور
حمایت  غیرانتفاعی  سازما ن های  رهبران  از 
می کند و مهارت هایی را که برای اثرگذاری نیاز 
دارند به آنها آموزش می دهد. او خودش به یکی 
از رهبران این بخش تبدیل شده است. از بچگی 
که در کلکته گذرانده تا اولین شغلی که در سال 
1981 در شورای شهر لسترسیتی به دست آورد، 
زندگی  اهداف  مهم ترین  از  جامعه  دادن  تغییر 
کاری او بوده و برای آن جایزه هم دریافت کرده 

است.
 )Crisis( او بعد از 10 سال مدیرعاملی کرایسس 
که بزرگ ترین بنگاه خیریه افراد بی خانمان محسوب 
می شود، مدیریت تاسیس یک بنگاه خیریه دیگر را 
بر عهده گرفت که امروز ایمپتوس )Impetus( نام 
که  کلور شد  مدیر برنامه  در سال 2008 هم  دارد. 
زیرمجموعه »بنیاد کلور دافیلد« است و از نام سر 

بریتانیا  ثروتمند  نجیب زادگان  از  یکی  کلور،  چارلز 
که کارهای بشردوستانه می کرد، گرفته شده است.  
اداره  راهبه ها  را  ما  »مدرسه  می گوید:  خانم کوش 
بودند،  من  زندگی  الگوهای  اولین  آنها  می کردند. 
انجام می دادند  فروتنانه کارهای خیرخواهانه  چون 
و به تحصیل دختران اهمیت زیادی می دادند. من 
دوست داشتم شبیه آنها باشم.«   او صبر و مقاومت 
مادر  از  را  همدردی  و  مهربانی  و  هندی  پدر  از  را 
شدت  به  آنها  دو  هر  است.  آموخته  خود  آلمانی 
از  یکی  و  بودند  زیست  محیط  از  حفاظت  طرفدار 
آنها بر سر میز شام، در مورد  بحث های همیشگی 
همین موضوع بوده است. اما از یک جا به بعد، او 
شاخه ای متفاوت از حوزه عالقه مندی پدر و مادرش 
را دنبال کرده است. او می گوید: »آنها محیط زیست 
برایم  و من همیشه مردم  قرار می دادند  اولویت  را 
اولویت  بوده اند.«  واژه بی طاقتی همان قدر که یک 
فضیلت  یک  او  مورد  در  می شود،  محسوب  عیب 
بی طاقتم. می خواهم  تغییر  ایجاد  برای  است. »من 
عدالت اجتماعی برقرار شود و همه چیز بهتر شود.« 
تنها  و  ندارد  به جنبه کسب وکار  او عالقه چندانی 
استثنایی،  »افراد  که  می پذیرد  را  آن  صورتی  در 
ذهن های استثنایی و استعدادهای استثنایی، همه 
تالش خود را به کار ببندند تا دنیا را به مکان بهتری 
تبدیل کنند.«  کوش معتقد است تغییرات اقلیمی، 
مسائل  دنیا،  در کل  مهاجرت  و  اجتماعی  نابرابری 
بزرگی هستند که فرزندان ما باید آنها را حل کنند. 
جهت  در  که  باشد  قدرتی  می تواند  کسب وکار  اما 
دارد:  معنی  دو  این  و  شود  گرفته  کار  به  درست 
اینکه کسب وکارها آسیب کمتری در زمین  »یکی 
ایجاد کنند، چون آنها به طور کلی بیشتر دست بگیر 
دارند تا بخشندگی. دوم، خدمات بیشتری به بشر 
از  گروه کوچکی  ثروت  که  ما شاهدیم  کنند.  ارائه 

باید هر  افزایش است. تغییر  افراد هر روز در حال 
چه سریع تر ایجاد شود. اگر مساله نابرابری را حل 
کردن  ایفا  برای  مفیدی  نقش  کسب وکار  نکنیم، 
او  او، چالش مدیرانی که  از نظر  نخواهد داشت.«  
و  حرص  است.  انگیزه  تغییر  دارد،  سروکار  آنها  با 
جمع کردن ثروت، دیگر نیروهای محرک پیشرفت 

نیستند.
»نمونه  کسب وکارهای زیادی وجود دارند که حتی 
مالیات های اصلی خود را نمی پردازند. اگر این نسل 
به سمت  بیشتر  را  بتوانند کسب وکارها  مدیران  از 
امور عام المنفعه سوق دهند، جهان چه جای خوبی 
یک  بریتانیا  در  را  نیکوکاری  کوش  بود!«   خواهد 
را  نفر  میلیون   15 »ما  می داند.  ارزشمند  دارایی 
داریم که در خدمت به بشر کار می کنند. من هم 
انتقاداتی به این بخش دارم، اما وقتی به سایر نقاط 
دنیا سفر می کنم، می بینم فرصتی عالی در اختیار 
غیررسمی،  به صورت  ما  داریم. 75 درصد جمعیت 
داوطلب انجام کارهای خیرخواهانه هستند. به عنوان 
مثال، در آمریکا این گونه امور بیشتر از طریق اماکن 
بریتانیا  در  اما  می شود.  انجام  کلیسا  و  مذهبی 
طریق  از  و  فردی  به صورت  کمک ها  عمده  بخش 
فعالیت های بشردوستانه صورت می گیرد.«  در سال 
برنامه  پنج  کلور«  اجتماعی  »رهبری  طرح   2018
در شهر کینگستون هال بریتانیا، برای تربیت 150 
می گوید:  کوش  کرد.  اجرا  اجتماعی  امور  در  مدیر 
لندن،  به  آنها  دعوت  جای  به  گفتیم  خودمان  »با 
را  مهارت هایی  و  کنیم  جمع  جا  یک  را  آنها  همه 
که برای تبدیل شدن به یک مدیر بهتر نیاز دارند، 
به شهر کوچکی مثل هال  وقتی  بیاموزیم.  آنها  به 
می روید، فکر می کنید همه باید هم را بشناسند. اما 
نکته جالب این بود که این مدیران چقدر در انزوا 
آنها  به  مشترک  برنامه های  برگزاری  می کنند.  کار 

کمک می کند با هم آشنا شوند و کارهای مشارکتی 
به  که  دیگری  »موضوع  کنند.«    شروع  را  بزرگ 
این  است.  واقعی  نفس  به  اعتماد  برخورده ام،  آن 
روزها هر جا می روم، با افرادی مالقات می کنم که 
می گویند برنامه کلور را اجرا کرده اند و این موضوع 
زندگی آنها را متحول کرده است. آنها در هر کاری 
که انجام می دهند، احساس اعتماد به نفس باالیی 
در  است.«   لذت بخش  بسیار  ما  برای  این  و  دارند 
برنامه  یک  کلور  اجتماعی  رهبری  سال،  همان 
دیگر  برنامه  یک  و  زنان  آموزش  برای  استثنایی 
کرد.  اجرا  مسلح  نیروهای  خیریه  بنگاه های  برای 
کوش می گوید: »دوره های آموزش اجتماعی آنالین 
برنامه  دموکراسی سازی  کرده ایم.  راه اندازی  هم  را 
یعنی به یک میلیون رهبر اجتماعی دسترسی پیدا 
کرده ایم و در این تالش، دیجیتال دوست صمیمی 
داده،  آموزش  او  که  مدیرانی  از  خیلی  است.«   ما 
کار  یک  را  آن  و  داشتند  تردید  مسیر  ابتدای  در 
پس  از  عامل  مدیران  فقط  که  می دانستند  ممتاز 
پیش فرض  این  کلور  اجتماعی  برمی آیند. مدل  آن 
می گوییم  »ما  دارد:  تاکید  کوش  برد.  بین  از  را 
قدم  اولین  می کنید،  فعالیت  خیریه  بخش  در  اگر 
را به سوی رهبری سازمانی برداشته اید.«  یکی از 
ایجاد  اجتماعی کلور،  برنامه  بزرگ ترین مزیت های 
به  ما  از  یک  »هیچ  است.  بوده  افراد  از  شبکه ای 
تنهایی نمی تواند تغییر اجتماعی ایجاد کند. چنین 
تغییری بسیار بزرگ و پیچیده است. اما این کار به 

کمک هم شدنی است.«
 شاید از این نظر، هر دو طرف ماجرا به یک اندازه 
قدرت داشته باشند، چراکه همه آنها می خواهند هر 

چه زودتر این ماجرا تمام شود.
این منابع قدرت باید با قدرت طرف مقابل سنجیده 

شده و ... متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3602427-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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نگاه آخر

پاییز در چهار باغ اصفهان

از  است،  معروف  نیز  چهارباغ  به  عباسی  که  چهارباغ  خیابان 
چهارباغ  می شود.  محسوب  اصفهان  شهر  مشهور  خیابان های 
در حد فاصل میدان امام حسین )دروازه دولت( تا میدان آزادی 
)دروازه شیراز( واقع شده که توسط پل تاریخی 33 پل و رودخانه 
زاینده رود به دو خیابان چهارباغ باال و چهارباغ پایین تقسیم 

می شود.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/16/2152594/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/photo/15
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