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ادامه متن در صفحه2

روابط عمومی،
 بستر آگاهی بخشی و شفاف سازی

از  پیش بینـی  غیرقابـل  عمدتـا  جریانـی  در  همـواره  سـازمان ها 
رخداد هـا و تحـوالت کسـب و کار در فضـای داخلی اقتصاد کشـور ها 
و نیـز عرصـه بین الملـل قرار دارنـد. در عصر پرمخاطـره و پر تغییری 
کـه تکنولـوژی و حتـی ماهیـت صنایع با سـرعتی غیرقابـل تصور در 
حـال توسـعه و تحـول هسـت، بنگاه هـا و بازیگـران اقتصـادی بدون 
تردیـد نیازمنـد حلقـه واسـطه ای موثـر، متخصـص و حرفـه ای برای 

اتصـال آگاهانـه به سـیر پرشـتاب ایـن تغییرات هسـتند. 
در قلـب بنگاه هـا، تشـکل ها و سـازمان ها، همـواره بایـد یـک هسـته 
فعـال ارتباطـی وجـود داشـته باشـد کـه مسـئولیت خطیـر ایجـاد 

به بهانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی؛  

سندیکای صنعت برق ایران ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی به تالشگران این عرصه، فعالیت های ارزنده آن ها 
را برای نمایش تصویری شفاف از ظرفیت ها، توانمندی ها و مشکالت صنعت برق، پاس می دارد.

ارتبـاط موثـر بیـن مدیـران، کارکنان، ذینفعـان و جامعـه را عهده دار 
شـده و آگاهی بخشـی، شفاف سـازی و ایجاد دانایی در بین مخاطبان 

را بـه شـکلی حرفـه ای دنبـال کند.
 

روابـط عمومی هـا کـه در بسـتر فعالیت هـای خـود اساسـا آمیـزه ای 
ارزشـمند از هنـر، ادبیـات، مدیریـت، روانشناسـی، جامعه شناسـی، 
قـدرت راهبـری، روزنامه نـگاری، رسانه شناسـی و فنـون ارتباطـات را 
در قالـب اطاعـات و تعامـات شـکل می دهنـد، یکـی از اصلی ترین 
عوامـل آگاهی بخشـی در جامعه محسـوب می شـوند. بر این اسـاس 
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بـه جـرات می تـوان گفـت کـه روابـط عمومـی یک 
آن  اسـت کـه هـدف  برجسـته مدیریتـی  وظیفـه 
کمـک بـه حـل مسـائل یـک سـازمان و گروه هـای 
اجتماعـی مرتبـط بـا آن اسـت. انتقـال اطاعـات 
مناسـب از لحـاظ کّمـی و کیفـی و حـاوی حقیقت، 
شـفافیت و دقـت بـه مدیـران و ذینفعـان مهمترین 
گام روابـط عمومی هـا بـرای ایجـاد دانایـی و آگاهی 

نسـبت بـه موضوعـات کلیدی اسـت. 
نکتـه کلیـدی دیگری کـه نبایـد از نظر دور داشـت 
ایـن اسـت کـه روابـط عمومی هـا بـا ایجـاد نوعـی 
تفاهـم اجتماعـی می تواننـد شـناخت جدیـدی را 
از سیسـتم های اقتصـادی، اجتماعـی، ارتباطـی و ... 
ایجـاد کـرده و مدیران را در هدایت بهتر سیسـتم ها 
یـاری کننـد. بـه همیـن دلیل اسـت که یـک روابط 
عمومـی کارآمـد قـادر اسـت بـا شـکل دادن یـک 
و  درونـی  سـاختار  در  اطاعـات  از  موثـر  جریـان 
بیرونـی سـازمان ها، سـهمی غیرقابل انـکار در ایجاد 
توسـعه اقتصادی داشـته باشـد. به عاوه اگر توسـعه 
را بـه قـول برخـی از اقتصاددانـان، بازسـازی جامعه 
بـر اسـاس اندیشـه ها و بصیرت هـای تـازه بدانیـم، 
از  نـوع  ایـن  بنابرایـن روابـط عمومی هـا در خلـق 

توسـعه بسـیار موثـر و کلیدی هسـتند. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در عصـری کـه اطاعـات 
بـه واسـطه شـبکه های اجتماعـی و گسـتره نفـوذ 
باورنکردنـی  سـرعتی  بـا  دیجیتـال،  رسـانه های 
منتقـل شـده و اساسـا هیچ میـزان و معیـاری برای 
سـنجش درسـت یـا نادرسـت بـودن آن هـا وجـود 
نـدارد، وظایـف روابـط عمومـی سـازمان ها، نهادهـا، 
شـرکت ها و تشـکل ها برای انتقال سـریع و گسترده 
اطاعـات صحیـح و دقیق، سـنگین تر و دشـوارتر از 

هـر زمـان دیگری اسـت. 
ایـن وظیفـه دشـوار و کلیـدی البتـه در اقتصـاد و 

صنعـت ابعـاد متفـاوت و گا هـا پیچیده تـری دارد، 
چـرا کـه گردش شـفاف و درسـت اطاعـات مربوط 
بطـن  در  توانمندی هـا  و  راهبرد هـا  چالش هـا،  بـه 
اقتصـاد بحـران زده کنونی کشـور اهمیتی بیشـتر از 
گذشـته دارد. بـه ویـژه آنکـه شـیوع بیمـاری کرونا، 
الزامـات مواجهـه، پیامد ها و هزینه های ناشـی از آن، 
سـازمان ها و شـرکت ها را با شـرایط تازه و دشـواری 

روبـرو کرده اسـت. 
تاشـگران روابـط عمومی در صنعت بـرق هم مانند 
پیچیدگی هـا  بـا  کشـور  اقتصـاد  سـایر حوزه هـای 
مقابـل،  در  مواجهنـد،  متعـددی  دشـواری های  و 
از  شـفاف  اطاعـات  تبـادل  بـرای  رسالتشـان  امـا 
ظرفیت هـای ایـن صنعـت و نیـز موانـع پیـش روی 
آنهـا، برقـراری ارتبـاط موثـر درون و برون سـازمانی 
و نیـز ایجـاد درک موثـر از چالش هـا بـا در نظـر 
گرفتـن حساسـیت ها و ویژگی هـای منحصـر به فرد 
صنعـت بـرق بسـیار سـنگین تر اسـت. با ایـن وجود 
به جـرات می توان گفـت تصویر قدرتمند و روشـنی 
کـه از ظرفیت هـای صنعـت برق کشـور ایجاد شـده 
و همچنین اشـراف بخش عمده ای از سیاسـتگذاران 
بـه مشـکات و چالش هـای این حوزه، نماد روشـنی 
از تاثیرگـذاری روابـط عمومی هـا بـر معـادالت ایـن 

اسـت.  صنعت 
بیسـت و هفتم اردیبهشـت ماه روز جهانی ارتباطات 
و روابـط عمومـی شـاید مجالـی کوتـاه، اما مناسـب 
بـرای ارج نهـادن بـه تاش هـا و فعالیت هـای روابط 
نهاد هـای  و  سـازمان ها  شـرکت ها،  عمومی هـای 
فعـال صنعـت برق کشـور باشـد. سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران ضمـن تبریـک ایـن روز بـه تاشـگران 
عرصـه روابـط عمومـی، فعالیت هـای ارزنـده آن هـا 
ظرفیت هـا،  از  شـفاف  تصویـری  نمایـش  بـرای  را 
توانمندی هـا و مشـکات ایـن صنعـت پاس مـی دارد.

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران 27 و 28 اردیبهشت برگزار 
می شود

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران 27 و 28 اردیبهشت ماه ۱4۰۰ با همکاری انجمن علمی انرژی بادی 
ایران و دانشگاه صنعتی شاهرود بصورت مجازی برگزار می شود.

در این کنفرانس، با گردهمایی تمامی دانشگاهیان و صنعتگران، ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی، با 
بررسی چالش های پیش رو، راهکارهای توسعه این صنعت در کشور با توجه به شرایط اقتصادی کنونی مورد 

نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
کنفرانس انرژی بادی ایران تنها همایشی است که همه فعاالن صنعت انرژی بادی را اعم از مسئولین دولتی، 
به  بینانه  واقع  به صورت  و  آورده  و مشاوران گرد هم  دانشگاهیان، مجریان  قانون گذاران، سرمایه گذاران، 

بررسی محورهای این بخش می پردازند.
این  غنای  بر  جهانی  معتبر  سازمان های  مسئولین  و  بین المللی  بزرگ  شرکت های  ارشد  مدیران  حضور   
گردهمایی خواهد افزود. هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران فرصت مغتنمی برای همه پژوهشگران، دست 
اندرکاران و عاقمندان به انرژی بادی کشور فراهم می آورد که ضمن پرداختن به اقدامات انجام شده، نقشه 

راهی عملی برای توسعه هر چه سریعتر این صنعت ترسیم شود. 
http://www.iranwec.com :لینک ورود به کنفرانس

https://ipakexpo.ir/iwec :لینک ورود به نمایشگاه مجازی
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متن کامل

و  نفت  پروژه های  کارشناس  باغ،  گلستان  محمد 
خبرنگار  با  گفتگو  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  گاز 
مهر با بیان اینکه کارکرد انرژی در مسائل داخلی 
بر  اجتماعی  حوزه های  تا  اقتصاد  از  المللی  بین  و 
کسی پوشیده نیست، گفت: بی شک اهمیت انرژی 
و مسائل مربوط به آن از حیص منابع مطرح است 
و هرگاه در هرطرح و گفتمان از این مفهوم استفاده 
دسته  و  کارکرد  منابع،  درستی  به  باید  می شود 
بندی متنوع انرژی مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین 
نداشتن نگاه جامع انرژی در هر طرح و برنامه، خود 
و  ظرفیت ها  از  نکردن  استفاده  ناهماهنگی،  منشأ 
در نهایت ایجاد خسارت های مادی و معنوی است.

وی افزود: ادغام مجموعه دو وزارتخانه نفت و نیرو و 
همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست با عنوان 

بدون  برنامه،  بی  یکپارچه،  غیر  هدایتی  با  انرژی 
ساختار و نگاه نکردن به ظرفیت ها؛ اساساً تصمیمی 
آنی و فله ای و قطعاً در این مقطع اشتباه است که 
و  اجتماعی  رفاهی،  ملی،  اهداف  به  می تواند  اتفاقاً 
اقتصادی انرژی، کاال، توسعه زنجیره ارزش و از همه 
مهم تر اقتصاد منابع هیدروکربوری ضربه وارد کند.

به گفته این مقام مسئول باید از پیشنهاد دهندگان 
چگونه  را  هیدروکربوری  منابع  پرسید  طرح  این 
انرژی  را  منابع هیدروکربوری  آیا  تعریف می کنند. 
یا  توسعه؟  محور  کشور  در  را  انرژی  و  می دانند 
اینکه خواستگاهی بر ساختار رفاهی و استراتژیک 
را دنبال می کنند. متأسفانه با همین چند پرسش 
ساده متوجه می شویم امروز در میان برخی تصمیم 
مدیریت  استراتژی  هیدروکربوری،  حوزه  سازان 

سوخت،  نگاه  راستای  در  کشور  گاز  و  نفت  منابع 
خام فروشی و در نهایت نیمه خام فروشی است که 
این نگاه ضربه مهلکی بر جان مخازن هیدروکربوری 

کشور وارد کرده است.
گلستان باغ با بیان اینکه همان گونه که در مدیریت 
اقتصاد و سیاست کشورها مشاهده می کنید اهمیت 
و میزان منابع از یک طرف و جغرافیای سرزمینی 
از طرف دیگر سبب ایجاد ساختارهای مستقل شده 
به  به عنوان مثال در کشوری  اظهار داشت:  است، 
دلیل اهمیت ممکن است وزارت حج وجود داشته 
در  دیگر  در کشور  موضوع  این  که  حالی  در  باشد 
حد یک اداره بسیار کوچک است، یا وزارت آب در 
برخی کشورها و نمونه های دیگر؛ بنا براین، ساختار 
سازی و نظام مندی موضوعات بنا به میزان منابع، 
پتانسیل ها، نحوه بهره برداری، جغرافیای سرزمینی، 
انجام  تخصصی  دانش  همچنین  و  آمد  در  کسب 
و  یکدیگر  با  موضوع  چند  ادغام  گاهی  و  می شود 
عنوانی واحد بر مجموعه آنها بدون توجه به موارد 

مطرح شده، اگر نگوییم خیانت قطعاً غفلت است.
نفت  ملی  گاز شرکت  و  نفت  پروژه های  کارشناس 
ذخایر  حیص  از  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
متعارف اثبات شده قابل برداشت هیدروکربوری در 
رتبه نخست جهان است، تصریح کرد: بدیهی است، 
ادغام موضوع و مسئله اصلی ما نمی تواند باشد بلکه 
به  ویژه  توجه  و  اصاح  ریزی،  برنامه  گذاری،  ریل 
صنعت  یک  به  آن  تبدیل  و  نفت  صنعت  ظرفیت 
و  افزوده  ارزش  عدد  بعد گسترش  از  آفرین  ثروت 
نجات اقتصاد کشور از موارد ابتدایی استفاده از این 

منابع خدادادی است.
مطرح  نیز  فرضیه هایی  اینجا  در  البته  گفت:  وی 
به  نباید  منابع  این  با  کشوری  آیا  اینکه  می شود 
توسعه زنجیره ارزش خود حتی در وزارت خانه ای 

یا  اندیشد  بی  نفتی  فرآورده های  وزارت  نام  با  جدا 
قیمت  مباحث  در  کننده  تعیین  استراتژی های 

گذاری و عرضه و تقاضا نفت خام داشته باشد؟
گلستان باغ با اشاره به اینکه نکته مهم اینکه چرا 
شوند  نفت خاص  شر  از  می خواهند سریع  برخی 
برخی  اذهان  در  چگونه  استعماری  تئوری  این  و 
این  داد:  توضیح  است؟،  شده  نهادینه  مسئولین 
انرژی می بینید؟ پس خام فروش  را  نفت  آیا  افراد 
باقی می مانیم؛ باید پرسیده شود که نظریه پردازان 
وزارت انرژی در این مقطع، سطح و وسعت انرژی 
میزان  چه  به  آینده  و  امروز  در  را  نفت  بخش  در 
گسترش  و  فرآورده  تولید  از  چگونه  متصورند؟ 
به  قائل  اما  افزوده صحبت می کنیم  ارزش  زنجیره 
یکپارچگی ساختار صنعت نفت و نگاه اقتصادی به 

شرکت ملی نفت ایران نیستیم؟
بر اساس گفته های کارشناس پروژه های نفت و گاز 
شرکت ملی نفت ایران در برخی کشورها بر اساس 
توسط  را  نفت  از  انرژی  سهم  اقتصادی  طرح های 
نفت وارداتی یا روش های جایگزین تأمین می کنند 
به سمت  را  منابع هیدروکربوری خود  در عوض  و 
افزوده  ارزش  زنجیره  گسترش  و  فرآورده  تولید 
هزار  چند  اشتغال  ایجاد  و  برابری  چندین  سود  با 
نفری سوق داده اند. کم کردن سطوح تبدیل انرژی 
هیدروکربوری و افزایش تولید فرآورده دو استراتژی 
ساختار  تشکیل  با  که  است  آفرین  ثروت  و  جدی 
یکپارچه اقتصادی منابع هیدروکربوری قابل دست 
یافتن است و نباید به این خطای بزرگ یعنی زیر 
چتر یکپارچگی انرژی بودن در این مقطع حتی فکر 

کنیم.
وی ادامه داد: بخش باالدست صنعت نفت سرمایه بر 
توسعه  برای  مالی  منابع  از کمبود  و همیشه  است 
مدیریت  همیشه  موضوع  این  می برد.  رنج  میادین 

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

وزارت انرژی، حجابی بر ناکارآمدی مدیران
کارشناس پروژه های نفت و گاز گفت: ادغام بدون وزارتخانه ها، برنامه برای پنهان کردن بی برنامگی 
ها و ناکارآمدی مدیریت آقایان است؛ اساسی ترین مسئله امروز منع خام فروشی نفت و اصالح 

ساختارها است.

https://www.mehrnews.com/news/5214127/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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خوانسـاری  مسـعود  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
امـروز در مراسـم رونمایـی از »بسـته نجـات اقتصـاد 
ایـران )بنـای ایـران(« اظهـار داشـت: اگـر داوطلبین 
سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری اطاع 
کافـی از چالش هـای کشـور داشـتند، تعـداد افـراد 

می شـد. تک رقمـی  ثبت نام کننـده 
رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران با اشـاره بـه مهم ترین 
چالش هـای کشـور گفت: طی ۱۶ سـال گذشـته ۱۷ 
میلیـون نفـر در سـن کار به جمعیـت کشـور افزوده 
شـدند. با این حال متوسـط اشـتغال ایجاد شـده سه 
میلیـون نفر بوده اسـت. همچنین سـرمایه اجتماعی 
در تمامـی بخش های کشـور دچار ریزش شـده اسـت.

وی ادامـه داد: مسـائل تحریـم کـه ضربـه جـدی بـه 
اقتصاد کشـور زده، هنوز هم پابرجاسـت. سـردرگمی 
سیاسـی در کشـور یکی از عوامل بازدارنده پیشـرفت 

و توسـعه اقتصـادی ایران بوده اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران افـزود: بالـغ بـر ۱۰۰ 
غیرهدفمنـد  انـرژی  یارانـه  سـال  در  دالر  میلیـارد 
پرداخـت می شـود بدون اینکـه این مؤلفه در توسـعه 

و رشـد اقتصـادی نقشـی داشـته باشـد.
خوانسـاری تأکید کرد: میانگین رشـد تورم منطقه ۶ 
تـا ۹ درصـد اسـت، درحالی که تورم ما با کشـورهایی 
همچـون سـودان، گابـن و آرژانتیـن در یـک رده قرار 
دارد. درواقـع تـورم مـا حتـی نزدیـک به کشـورهای 
منطقـه هـم نیسـت؛ ضمـن اینکـه جـزو بدتریـن 

کشـورها از نظر رتبه فسـاد هسـتیم.
وی گفـت: هـر چهار سـال یکبار بـه دلیـل انتخابات 
فضایـی فراهـم می شـود کـه بتـوان ایـن مسـائل را 
مطـرح کـرد؛ تجربـه نشـان داده گفتگو بـا حاکمین 
و سیاسـتگذاران زمانـی جواب می دهد کـه تبدیل به 
یک مطالبه عمومی شـود. ازاین رو در طرح پژوهشـی 
»بنـای ایران« سـعی شـده بـه چالش های کشـور به 
صـورت مفصـل پرداختـه شـود تـا تبدیـل بـه یـک 
مطالبـه عمومـی شـود و کاندیداهایی کـه در مناظره 
شـرکت می کننـد، بـه بحث هـای بیهـوده نپردازند و 
مناظـره تبدیـل بـه شـوی تلویزیونـی نشـود بلکه در 

ارتبـاط بـا ایـن چالش هـا صحبت شـود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

نامزدهای انتخابات اطالع کافی 
از چالش های اقتصادی ندارند

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کشور با 
چالش های زیادی مواجه است، گفت: نامزدهای 
ریاست جمهوری به جای بحث های بیهوده، باید 
تورم  و  بیکاری  همچون  چالش هایی  مورد  در 

صحبت کنند.

برنامه های کاندیداهای ریاست 
جمهوری تزئینی است

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری شریف با بیان 
دو  از  کشور  جمهوری  ریاست  انتخابات  اینکه 
های  برنامه  گفت:  برد،  می  رنج  مهم  نارسایی 
کاندیداهای ریاست جمهوری واقعی نیست بلکه 

تزئینی است.

ایران علی ملکی امروز  به گزارش خبرنگار اقتصادی 
در همایش رونمایی از بسته اقتصاد نجات ایران )بنای 
ایران(، گفت: انتخابات ریاست جمهوری در کشور از 
نارسایی های مختلفی رنج می برد که دو نارسایی اصلی 
آن یکی فقدان وجود نظام حزبی منجسم در کشور 
و  خیزند  برمی  یک حزب  از  که  کاندیداهایی  است. 
مبتنی بر اندوخته و دانش  آن حزب برنامه ارائه می 
دهند و  با پشتیبانی حزب مربوطه در قدرت کار را اجرا 
کنند  می توانند به علت یک چنین ساختاری متعهد به 

قول های خود باشند. 
رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف 
بیان داشت: اما به دلیل ضعف نظام حزبی این فرصت 
از ما گرفته شده که کاندیداها از قبل بصورت منسجم 
راجع به کاری که می خواهند انجام دهند فکر کنند 
و در طول زمانی که در قدرت هستند دغدغه داشته 
باشند که نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند ودر 

آینده هم نسبت به عملکرد احساس تعهد کنند. 
به همین دلیل دوره های ریاست  وی اظهار داشت: 
جمهور منقطع و کوتاه مدت است و لذا کسانی که 
آن   فکر  در  خیلی  می گیرند  قرار  ها  سمت  این  در 
نیستند که باید 2۰ یا 3۰ سال آینده نیز باید نسبت به 

کارهایشان پاسخگو باشند.
ملکی گفت: مساله دوم زمان بسیار کوتاه 3۰ الی 4۰ 

روزه برای معرفی کاندیداها است که طی این مدت 
کوتاه قطعا واقعیت درونی کاندیداها آشکار نمی شود 

تا  مردم بتوانند در مورد آنها قضاوت کنند.
ریاست  کاندیداهای  های  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
جمهوری تزئینی است نه واقعی، افزود: رویه برنامه های 
تزئینی به یک هنجار تبدیل شود و اغلب کاندیداها در 
طول دوران تبلیغات  به این برنامه های تزئینی اکتفا 
می کنند و لذا شعار می دهند بنابراین این برنامه ها 
نسبت روشنی با عملکردشان در زمانی که در جایگاه 

مسئولیت قرار می گیرند ندارد.
ملکی گفت: ما در پژوهشکده سیاست گذاری در طول 
دوران مدیریت های کشور همواره در مقام مشاوره و 
حل مساله به دولت ها بدون هیچگونه جهت گیری 
سیاسی خاصی کمک می کنیم  و نگاهمان به این 

قضیه ملی است. 
وی افزود: اما در این دوره به این فکر افتادیم که این 
مجموعه ایده ها و طرح ها و برنامه ها که در طول 
دوران ریاست های جمهوری به دولت های مختلف 
ارائه می دهیم را از قبل ارائه دهیم تا  حداقل آن دو 
خاء را جبران کند و ضمن اینکه بستری را فراهم کنیم 
تا بدینوسیله  یک گفتمان اجتماعی برای ارائه برنامه 

واقعی به جای برنامه تزئینی کاندیداها  ارائه شود. 
وی افزود: برنامه بنای ایران بر چند اولویت متمرکز 
است و دولت باید در مسائل اصلی تمرکز کند و در 

شرایط فعلی کشور فرصت سعی و خطا کردن ندارد. 
ملکی اظهار داشت: در برنامه بنای ایران به 5 محور 
تمرکز شده که این محورها  تورم، تولید و اشتغال، 
فقرزدایی، ارتقا جایگاه بین المللی کشور و بحث فساد 
است و لذا نباید از این 5 محور صرفنظر کرد و باید 
در مورد این 5 بخش انسجام وجود داشته باشد و با 
برنامه های پراکنده نمی توان به اهداف مورد نظر در 

این محورها دست یافت. 
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متن کامل

 یاسـر مـرادی، کارشـناس ارشـد مسـائل حقوقـی 
بانکـی در گفتگـو بـا خبرنگار مهر با اشـاره به اعام 
امروز شـورای نگهبان در مـورد تائید اصاحیه اخیر 
قانـون چـک کـه در این شـورا بـه تصویب رسـیده 
اسـت، گفـت: شـورای نگهبـان تغییـرات مهمـی را 
کـه مجلـس در آخریـن مصوبـه خـود در فروردین 
۱4۰۰ داشـته، تأییـد نمـوده؛ بـه ایـن ترتیـب کـه 
ایـن تغییـرات بـه دو بخـش مهـم و عمده تقسـیم 
می شـوند کـه بـر اسـاس الیحـه ای کـه دولـت بـر 
الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده ۱4 قانـون  اسـاس 
صـدور چـک و اصاحـات بعـدی آن، ارسـال کرده، 
نماینـدگان مجلـس بـا 2۱۸ رأی موافـق بـا ایـن 
تغییـرات موافقـت کرده انـد و اکنـون ایـن تغییرات 

بـه تأییـد شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
بـه  تغییـرات،  ایـن  اول  بخـش  گفـت:  مـرادی 
اسـاس  بـر  کـه  برمی گـردد  عـادی  چک هـای 
اصاحیـه سـال ۹۷ قانون چـک از 2۱ آذر ۹۷ الزم 
االجـرا شـده بود و قـرار بود فاز آخـر اجرایی آن در 

2۱ آذر ۹۹ اجرایـی شـود کـه بـه دلیـل مشـکات 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا، بـا مصوبـه سـتاد 

ملـی کرونـا اجـرای آن بـه تأخیـر افتـاد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود برخـی ابهامـات در قانـون 
کـه در مصوبـه اخیـر مجلـس برطـرف شـد؛ گفت: 
بـر اسـاس تبصـره ۱ مـاده 2۱ مکـرر قانـون چـک 
مصـوب ۹۷، می بایسـت تمامـی چکهـای در اختیار 
مـردم کـه از ابتـدای سـال ۱4۰۰ صـادر خواهـد 
شـد، در سـامانه صیـاد ثبت شـود؛ امـا در اصاحیه 
اخیـر مجلـس، اعمـال قانـون جدیـد چـک یعنـی 
الـزام ثبت، انتقال و ظهرنویسـی چک ها در سـامانه 
صیـاد را صرفـاً، برای دسـته چک هـای جدید که از 
ابتـدای ۱4۰۰ بـا رنگ بنفش در اختیـار مردم قرار 

می گیـرد، اجبـاری کرده اسـت.
بـه گفتـه ایـن اسـتاد دانشـگاه، ذیـل ایـن چک ها 
درج شـده کـه چـک بـدون ثبـت در سـامانه صیاد 
فاقـد ارزش و اعتبـار قانونـی اسـت و صرفـاً همیـن 
صیـاد  سـامانه  در  ثبـت  الـزام  مشـمول  چک هـا 

در گفتگو با مهر اعالم شد؛

جزئیات قانون جدید برای چک های تضمین شده بانکی
یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با برشمردن جزئیات تاییدیه شورای نگهبان در خصوص اصالح 
قانون چک توسط مجلس،گفت:صدور چک تضمینی در وجه حامل دیگر امکانپذیر نبوده و مهلت 

وصول این چک ها صرفاًیکماه است.

هسـتند و سـایر چک هایـی کـه مـردم در اختیـار 
دارنـد، کمـاکان بـه قـوت خـود باقـی هسـتند و 
براسـاس قانـون قبـل، می تواننـد نسـبت بـه صدور 
آنهـا در وجـه حامـل اقـدام کـرده و ظهرنویسـی و 

انتقـال فیزیکـی نیـز همچنـان پابرجـا اسـت.
وی اظهـار داشـت: بنابرایـن دسـته چک هـای ارائه 
شـده پـس از پایان اسـفند ۹۹ بر اسـاس اصاحیه 
جدیـد مشـمول قانـون جدیـد خواهند بـود، ضمن 
اینکـه باید توجه داشـت، در مـاده ۶ قانون اصاحی 
سـال ۹۷ تصویـب شـده بـود کـه حداکثـر مـدت 
اعتبـار از زمـان دریافـت دسـته چـک، صرفـاً سـه 
سـال خواهد بـود و چک هایی که تاریـخ مندرج در 
آنها، پس از پایان اعتبار سـه سـاله باشـد، مشـمول 
قانـون چـک و مزایـای آن نیسـتند که با پیشـنهاد 
نمایندگان مجلس سـقف اعتبار سـه سـاله برداشته 
شـده و اکنـون چک هایـی کـه قـرار اسـت صـادر 
شـود، دیگر سـقف اعتبار سـه سـاله ندارند و تاریخ 
سررسـید می توانـد هـر تاریخـی در روی چـک و 

سـامانه صیـاد ثبت شـود.
مـرادی گفـت: دسـته دوم تغییرات ایـن بخش، در 
مـورد چک هـای تضمینی اسـت کـه در ایـن مورد 
نیـز، در همـان آبـان ۹۷ قبـل از اینکـه قانون چک 
اصاح شـود، بر اسـاس نوسـاناتی که در بـازار دالر 
و معامات سـوداگرانه بود، بر اسـاس مصوبه سـران 
قـوا تصمیـم گرفتـه شـد کـه چکهـای تضمینـی 
دارای ضوابط سـختگیرانه و ممنوعیت هایی شـوند؛ 
کـه از جملـه آنهـا این بـود کـه، این چک هـا صرفاً 
بایـد در وجـه ذی نفع بوده و قابلیت ظهرنویسـی و 
در وجـه حامـل را نخواهند داشـت؛ ایـن مصوبه هر 
سـال تمدید می شـد کـه بر ایـن اسـاس، قانونگذار 
تصمیـم گرفـت که هر سـال بر اسـاس یـک قانون 
بـه مجلـس بدهـد و بـه عنوان یـک مصوبـه قانونی 

بـه قانـون چـک اضافـه شـود که منـع قانونـی هم 
نداشـته باشد.

ایـن کارشـناس ارشـد حقوق بانکـی ادامـه داد: در 
داد، ماحصـل  ایـن اصاحـی کـه در مجلـس رخ 
اسـت  ایـن صـورت  بـه  قبـل  و  تغییـرات جدیـد 
کـه تحویـل و صـدور چک هـای تضمیـن شـده بـه 
مشـتریان نظـام بانکـی، حتماً باید در سـامانه صیاد 
رخ دهـد و متقاضـی بایـد در شـعبه و در حضـور 
متصـدی بانـک بـه صـورت حضـوری مشـخصات 
هویتـی و شـماره حسـاب ذی نفـع و گیرنـده چک 
را اعـام نمایـد و درخواسـت علـت صـدور چـک 
تضمینـی را نیـز در فرم هـای بانکـی اعـام نمایـد 
تـا بعـد بانـک نسـبت بـه صـدور چـک تضمینـی 
در سـامانه صیـاد اقـدام کـرده و هـر برگـه چـک 
تضمینـی یـک شناسـه یکتـای ۱۶ رقمـی خواهـد 

شت. دا
وی افـزود: پرداخـت چـک تضمیـن شـده فقط در 
وجـه و حتمـاً بـه شـماره حسـاب ذی نفـع امـکان 
پذیـر اسـت و چک در وجه حامل نخواهیم داشـت؛ 
ضمـن اینکـه وقتی کـه یک مشـتری تقاضای چک 
تضمیـن شـده می کنـد، عـاوه بـر اینکـه بـه بانک 
عامـل خـود اعـام می کنـد کـه نـام فـرد گیرنـده 
و ذی نفـع را روی چـک قیـد کنـد بایـد شـماره 
حسـاب او را هـم اعـام نمایـد و صرفـاً واریـز وجه 

چـک بـه حسـاب او امـکان پذیـر خواهـد بود.
مـرادی گفـت: تغییـر مهـم دیگـر در مـورد ابطـال 
چـک تضمیـن شـده اسـت کـه در گذشـته بایـد 
حتمـاً ذی نفـع چـک اعـام رضایـت می کـرد؛ امـا 
اکنـون ایـن طـور نیسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه اگـر 
انجـام شـده و چکـی در وجـه فـردی  معاملـه ای 
صـادر می گردیـد، امـا بـه هـر دلیلـی معاملـه بـه 
ثمـر نمی نشسـت، بایـد آن چـک به بانک برگشـته 

https://www.mehrnews.com/news/5213175/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
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افزایش  موضوع  مصوبه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کمک هزینه مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه 

کشور اباغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطاع 
رسانی دفتر هیئت دولت؛ هیئت وزیران در جلسه 
22 اردیبهشت ۱4۰۰ به پیشنهاد شورای عالی کار، با 
هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون 
به  راجع  قانون  ماده )2( اصاحی  استناد  به  و  کار 
طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگران  مسکن  هزینه  کمک  افزایش  با  کارگری، 
مشمول قانون کار به مبلغ ماهانه مبلغ چهار میلیون 
و5۰۰ هزار ریال از ابتدای فروردین ماه سال ۱4۰۰ 

موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در مکاتبه صورت گرفته بین ارونقی، معاونت فنی گمرک ایران و همچنین مفتح، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور بازرگانی موضوع تعدد بخشنامه های صادراتی مورد توجه قرار 

گرفته و از آن انتقاد شده است.
براین اساس، با اشاره به تصویب و اباغ بندهایی از قانون واردات و صادرات و آیین نامه اجرایی آن تاکید شده 
که ضوابط و مقررات مرتبط با امر تجارت به ویژه در ارتباط با صادرات کاال در پایان هر سال باید مشخص 
شود و حداقل برای یکسال بعد، از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا صادر کنندگان توان برنامه ریزی و 

توسعه صادرات خود براساس قوانین و مقررات با ثبات را داشته باشند.
ایران در این مکاتبه اعام کرده که متاسفانه طی سال های اخیر این موضوع بسیار   معاون فنی گمرک 
کمرنگ شده است؛ به طوری که به عنوان مثال از ابتدای سال جاری و کمتر از دو ماه ۱۱ فقره بخشنامه 

در خصوص ایجاد محدودیت بر صادرات کاال از سوی وزارت صمت اباغ شده است.
صدور متعدد بخشنامه موجب بی اعتمادی صادرکنندگان و بازارهای بین المللی شده است

در ادامه این مکاتبه گمرک ایران به وزارت صمت در مورد تبعات ناشی از صدور بخشنامه های متعدد هشدار 
داده و اعام شده که روال موجبات بی اطمینانی صادرکنندگان و بی اعتمادی بازارهای بین المللی نسبت به 
صادرات از مبدا ایران را فراهم کرده است. از این رو به نظر می رسد الزم است اقدامات قانونی الزم جهت 

ایجاد ثبات نسبی در شرایط و مقررات مرتبط با امر صادرات اجرایی شود.
گمرک از وزارت صمت خواسته تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود تا شرایط جاری به سوی ثبات 

و پایداری در بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییر کند.

تذکر گمرک به  وزارت صمت:

در دو ماه ۱۱ بخشنامه محدودکننده صادرات، صادر کردید!
گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزارت صمت اعالم کرد که در کمتر از دو ماه ۱۱ فقره بخشنامه در رابطه 
با ایجاد محدودیت بر صادرات کاال از سوی این وزارتخانه ابالغ شده که تبعات خاص خود را به همراه 

دارد.
مصوبه حق مسکن 45۰ هزار 

تومانی کارگران ابالغ شد
کارگران  تومانی  هزار  مصوبه حق مسکن 45۰ 

ابالغ شد

به گزارش ایسنا سیاوش ملکی فر امروز در مراسم 
معرفی  پیوند؛  رویدادهای  سلسله  از  رونمایی 
استارت آپ های حوزه زیستی و مسکن که به صورت 
مجازی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار 
شد، تعداد شتابدهنده های دانش بنیان را ۱۰۹ مورد 
عنوان کرد و افزود: این شتابدهنده ها در حوزه های 
و  شده اند  راه اندازی  کشور  استان های  در  مختلف 
از  دانش بنیان  شرکت های  دادن  عبور  آنها  وظیفه 

دره مرگ است.
وی با بیان اینکه بر این اساس ما برنامه ریزی های 
متنوعی را برای شتابدهنده ها داریم، اظهار کرد: ما 
در این حمایت ها سعی داریم بدون مداخله بخش 

دولتی آنها را تقویت کنیم.
برای  را  زمینه  شتابدهنده ها  کرد:  اضافه  فر  ملکی 
نوآوری  ایده های  جذب تیم های فناوری که دارای 
در  فناور  تیم های  و  می کنند  فراهم  هستند، 
به  مختلف  مراحل  کردن  طی  از  پس  مراکز  این 

سرمایه گذاران معرفی می شوند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
رویداد  این  در  افزود:  پیوند،  رویداد  برگزاری  به 
تاش این است که بخش خصوصی ارتباط خوبی با 
بخش های فناوری داشته باشند. یعنی به واسطه این 
رویداد هسته های فناور حضور می یابند و با معرفی 

دو ابزار مالی صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای حمایت از 

شتابدهنده ها
با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
دانش بنیان  شتابدهنده   ۱۰۹ فعالیت  به  اشاره 
در کشور گفت: صندوق نوآوی با استفاده از دو 
ابزار تسهیالت و طرح هم سرمایه گذاری از آنها 

حمایت می کند.

https://www.isna.ir/news/1400022719144/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7
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دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی توسط ۱۰ شرکت 
سرمایه گذار در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: تاکنون ۱۰ شرکت برای سرمایه گذاری در 
استان موفق به دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 

برق )ساتبا( به مجموع 6۰ مگاوات شده اند.

متن کامل

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کاهش  امروزه  داشت:  اظهار  جمشیدی  شیرزاد 
ذخایر فسیلی، افزایش آلودگی های زیست محیطی 
انرژی  اقتصادی و ضریب مصرف  و جمعیت، رشد 
انرژی دیگری  از منابع  باعث شده به فکر استفاده 
باشیم که یکی از این منابع، انرژی های تجدیدپذیر 
است که در طبیعت به وفور وجود دارد و از جمله آن 
می توان به انرژی های بادی، خورشیدی، زیست توده 

و زمین گرمایی و... اشاره کرد.
خورشید  نور  تابش  میزان  به  توجه  با  افزود:  وی 
از مناسب ترین  ایران یکی  نقاط مختلف کشور  در 
راهکارها تأمین انرژی استفاده از نور خورشید است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
تصریح کرد: استان همدان با 2۹۰ روز تابش ساالنه 
خورشید یکی از مناطق مستعد و پر پتانسیل برای 
احداث نیروگاه های خورشیدی با راندمان باال است.
خورشیدی،  نیروگاه های  بر  عاوه  گفت:  وی 
از  نیز   CHP و   DG کوچک  مقیاس  نیروگاه های 
منابع تولید انرژی پاک هستند که در استان مورد 

توجه قرار گرفته است.
جمشیدی با اشاره به شرایط آب و هوایی و تابش 
نور خورشید در استان عنوان کرد: تاکنون موفق به 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه 
شده ایم که حاصل آن احداث ۶ نیروگاه ۷ مگاواتی 

با سرمایه گذار خارجی و یک نیروگاه یک مگاواتی با 
استفاده از سرمایه گذار داخلی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر معادل 4۸ مگاوات 
نیروگاه خورشیدی در استان فعال است، ادامه داد: 
با ظرفیتی  نیز   DG مقیاس کوچک  نیروگاه  چهار 
از طریق سرمایه گذاران داخلی  معادل 25 مگاوات 

در استان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشاره به رتبه برتر استان در احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 
به  استان  تجدیدپذیر  نیروگاه های  ظرفیت  مجموع 
۷2 مگاوات رسیده است که معادل 3.۶۱ کل انرژی 

مصرفی استان را تأمین می کند.
وی یادآور شد: در راستای اشاعه فرهنگ استفاده 
از انرژی های پاک، این شرکت چهار مسجد، هشت 
مدرسه و ستاد شرکت را معادل ۱25 کیلووات به 

نیروگاه های خورشیدی تجهیز کرده است.
جمشیدی اظهار کرد: عاوه بر این نیروگاه ها، 54 
با  انشعاب  ظرفیت  به  محدود  خورشیدی  نیروگاه 
مجموع ظرفیت یک هزار و ۸5 کیلووات در استان 
 44 که  رسیده  بهره برداری  به  اخیر  سال  سه  طی 
خانگی  خورشیدی  انشعابات  به  مربوط  آن  مورد 
سایر  به  مربوط  کیلوات   ۱۰۰ معادل  مورد   ۱۰ و 

مصارف است.
دارای  مشترکان  تشویق  برای  کرد:  عنوان  وی 
انشعاب برق در استان، این شرکت با انعقاد قرارداد 
خرید تضمینی 2۰ ساله با مشترکین به نمایندگی 
برق  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  از 
)ساتبا( تاکنون ۱۰۰ قرارداد به مجموع ظرفیت یک 
هزار و ۶25 کیلووات با مشترکان منعقد کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
همدان  استان  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  گفت: 

استان  در  سرمایه گذاری  برای  شرکت   ۱۰ تاکنون 
موفق به دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 
برق  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  از 
)ساتبا( به مجموع ۶۰ مگاوات شده اند که در حال 

تهیه زیرساخت ها و سایر اقدامات اجرایی است.
 35 ظرفیت  به  نیز  شرکت  پنج  کرد:  عنوان  وی 
شرکت  با  را  خود  تضمینی  خرید  قرارداد  مگاوات 
ساتبا به امضا رسانده اند که تاکنون موفق به احداث 

نیروگاه خورشیدی نشده اند.
راستای جلب مشارکت،  اضافه کرد: در  جمشیدی 
امداد  کمیته  خانواده های  به  کمک  و  همکاری 
به  توجه  با  استان  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  امام 
احداث  پتانسیل  از  آمده  عمل  به  بررسی های 
با  نیروگاه در محل های معرفی شده، ۱5۰ قرارداد 
منعقد شده  سازمان ها  این  زیرپوشش  خانواده های 
نهادهای  ادارات و  از  نیاز  و پیگیری اخذ وام مورد 

استانی هستیم.
وی با بیان اینکه معادل ۹5 مگاوات در استان در 
حال برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت ها است، 
افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال ۱4۰۰ از 3 
 ۱5 ظرفیت  مجموع  به  بزرگ  خورشیدی  نیروگاه 
مگاوات و 5۰ نیروگاه خورشیدی محدود به ظرفیت 
بهره برداری  به  کیلووات   ۶۰۰ مجموع  با  انشعاب 

برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
در  آمده  دست  به  تجارب  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
افزایش  با  پاک،  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  احداث 
طرف  از  مذکور  نیروگاه های  برق  خرید  قیمت 
دولت و اصاح قوانین و مقررات در تغییر کاربری 
زمین های مورد استفاده و کاهش ریسک های مالی 
بانک ها و تسریع در اخذ مجوزهای مربوطه می توان 

http://news.moe.gov.ir/News-List/62974
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از  یکـی  محیط زیسـت«  و  آب  »ابرچالـش 
ابرچالش هـای امـروز جامعه ایران اسـت که نسـبت 
بـه سـایر ابرچالش هـا تصویـری شـفاف تر دارد یـا 
دسـت کم ملموس تـر اسـت. اکثریـت مـردم شـاید 
درک درسـتی از ابعـاد ابرچالش هـای مالـی و پولی 

اقتصـاد ایـران نداشـته باشـند.

امـا بـا این حـال مـردم، هرجـای ایران کـه زندگی 
کننـد، بحـران خشکسـالی و تخریب محیط زیسـت 
را بـا تمـام وجـود احسـاس کرده انـد. یـا بـا کمبود 
آب بـرای بـه دسـت آوردن نـان مواجـه شـده اند یا 
تخریـب گسـترده محیـط زیسـت و تـاراج منابـع 

طبیعـی را بـه چشـم می بیننـد.
آدام اسـمیت در کتـاب ثـروت ملـل تاکیـد می کند 
کـه هیـچ کاالیی بـه انـدازه آب مفید نیسـت و آن 
را نمی تـوان بـا هیـچ کاالی دیگـری مبادلـه کـرد 
کـه ارزشـی معـادل آن داشـته باشـد. پـدر علـم 
اقتصـاد آزاد ایـن جملـه را در اسـکاتلند قـرن ۱۸ 
مطـرح کـرده اسـت. کشـوری کـه هنـوز محصـور 
اسـت.  فـراوان  بـاران   در  غـرق  و  آبـی  منابـع  در 
تجربـه نشـان داده دیـدگاه آدام اسـمیت حتـی در 
کشـوری کـه آب فـراوان داشـته، کامـا ماحظـه 
درسـتی بـوده؛ با وجـود این در کشـوری که گرفتار 
پایـان  بـه  و  دارد  آبـی  تنـش  اسـت،  خشکسـالی 
آب،  هنـوز  می شـود  نزدیـک  دیرینـه اش  ذخایـر 
بی ماحظـه تـاراج می شـود. مـدت زمـان طوالنـی 
اسـت کـه خشکسـالی و سـیل دو تهدیـد پرهزینه 
برای ایـران هسـتند. اقتصاددانان هشـدار می دهند 
اگر سیاسـتگذاری آب اصاح نشـود و روند تخریب 
محیـط زیسـت ادامـه پیـدا کند، بحـران امـروز به 
آن  شـد.  خواهـد  تبدیـل  تمام عیـار  فاجعـه  یـک 
زمـان دور نیسـت که بیـش از ۹۰ درصد مسـاحت 
کشـور گرفتـار خشکسـالی و خالی از سـکنه شـود. 
جایـی کـه عرضـه آب نمی توانـد پاسـخگوی تقاضا 
باشـد، به طـور قطـع مراتع بـه بیابان های خشـک و 
بـی آب و علـف تبدیـل می شـود و صدهـا هـزار  نفر 
مجبور می شـوند در جسـت وجوی نـان و آب، خانه 

و کاشـانه خـود را رهـا کننـد.
تصویـر  ایـن  می شـود  باعـث  چیـزی  چـه  امـا 

آخرالزمانـی از آینـده ایـران در ذهن هـا نقـش بندد؟
ایـران یکی از مناطق خشـک جهان اسـت که بیش 
از ۷۰ درصـد مسـاحت آن، خشـک و حـدود 25 
درصـد آن نیمه خشـک اسـت. در حـال حاضر 3۷ 
کشـور از جمله ایـران در وضعیت تنش آبی بسـیار 
بـاال قـرار دارند، بـه این معنا که بیـش از ۸۰ درصد 
مصـارف آب در بخش کشـاورزی، خانگی و صنعتی 
در ایـن کشـورها از منابع آب هـای زیرزمینی تامین 
می شـود. سـازمان ملـل متحـد هشـدار داده اسـت 
کـه تـا سـال 2۰4۰ بیـش از ۹۰ درصـد مسـاحت 
ایـران تحـت تاثیـر تنـش آبـی شـدید قـرار خواهد 
گرفـت. تحقیقـی کـه توسـط محسـن مسـگران و 
شـده  انجـام  اسـتنفورد  دانشـگاه  در  همکارانـش 
اسـت، تصویـری نگران کننـده از منابـع و مصـارف 
آب در بخـش کشـاورزی بـه دسـت می دهد. بخش 
کشـاورزی در کشـور مـا بیـن ۸۰ تـا ۹۰ درصـد 
آب مصرفـی را بـه خـود اختصـاص داده و موضـوع 
حـال  در  تقاضـای  کـه  اسـت  ایـن  نگران کننـده  
افزایـش آب در ایـن بخـش بـا اسـتخراج از منابـع 
زیرزمینـی تامیـن می شـود. طـی دهه هـای اخیـر 
تعـداد چاه هـا به صـورت تصاعـدی افزایـش یافته و 
به دنبـال آن موجـودی ذخایـر آب هـای زیرزمینـی 

نیـز به صـورت فزاینـده، کاهـش یافته اسـت.
کـه  آب  ماننـد  منابعـی  اقتصـادی،  ادبیـات  در 
قـرار  بهره بـرداری  مـورد  اشـتراکی  به صـورت 
می گیرنـد، همـواره در معـرض تهدیـدی بـه نـام 
»تـراژدی منابـع مشـترک« قـرار دارنـد. معمـوال 
منابـع مشـترک از آب شـیرین گرفتـه تـا مراتـع، 
جنگل هـا و حتـی ماهیـان آب هـای آزاد با مشـکل 
قاعـده  چـون  می شـوند.  مواجـه  عمومـی  تـاراج 
ایـن نیسـت کـه هرکـس بـه انـدازه  بهره بـرداری 
کنـد، برنـده اسـت. برنـده کسـی اسـت که بیشـتر 

تراژدی منابع مشترک
که  آب  مانند  منابعی  اقتصادی،  ادبیات  در 
قرار  بهره برداری  مورد  اشتراکی  به صورت 
نام  به  تهدیدی  معرض  در  همواره  می گیرند، 

»تراژدی منابع مشترک« قرار دارند.

بهره بـرداران  ترتیـب  ایـن  بـه  کنـد.  بهره بـرداری 
منابـع عمومـی همـواره تـاش می کنند نسـبت به 
همسـایگان یا رقبای خود سـهم بیشـتری از منابع 

را کسـب کننـد.
و  تهـران  دانشـگاه  از  مقدم منـش«  »مهـدی 
»سـعید پورمعصومی لنگـرودی« از دانشـگاه ایالتی 
نیومکزیکـو در مقالـه ای کـه تابسـتان سـال ۱3۹۹ 
منتشـر  راهبـردی  مدیریـت  مطالعـات  مجلـه  در 
تـاش  چگونـه  کـه  داده انـد  توضیـح  کرده انـد، 
خـود  منافـع  کـردن  حداکثـر  بـرای  کشـاورزان 
تبدیـل بـه تهدیـدی جـدی بـرای پایـداری منابـع 
آب هـای زیرزمینـی شـده اسـت. در حقیقـت آنهـا 
منابـع  از  برداشـت  توضیـح داده انـد کـه مسـابقه 
زیرزمینـی چگونـه کشـور را بـر مدار بیابانی شـدن 
کـه  اسـت  طوالنـی  سـال های  اسـت.  داده  قـرار 
بخـش کشـاورزی متهـم اصلـی اتـاف  منابـع آب 
کشـور بـه شـمار مـی رود و در چنـد دهـه اخیـر 
بهبـود  بخـش  ایـن  در  سیاسـتگذاری  بی آنکـه 
پیـدا کنـد یـا بهـره وری در ایـن بخـش ارتقـا یابـد 
یـا حتـی الگوی کشـت سـنتی دچـار تغییر شـود، 
مصـرف آب توسـط کشـاورزان به صـورت تصاعدی 
افزایـش می یابـد و به دنبـال آن موجـودی ذخایـر 
آب هـای زیرزمینـی به صـورت فزاینـده کاهش پیدا 
کـرده اسـت. این رونـد پایه گـذار بحرانی اسـت که 
آینـده این سـرزمین را تحت تاثیر قـرار خواهد داد؛ 
چراکـه سـرعت مصـرف آب هـای زیرزمینی بسـیار 
بیشـتر از سـرعت جایگزینـی ایـن آب هاسـت. این 
عـدم تعـادل، در نهایـت منجـر بـه تخلیـه پایـدار 
منابـع آب زیرزمینـی می شـود و ایـن آغـاز یـک 
عاوه بـر  کـه  اسـت  نگران کننـده  بسـیار  فاجعـه 
آثـار زیسـت محیطـی، آثـار اقتصـادی، اجتماعی و 

امنیتـی فراوانـی هـم به دنبـال خواهـد داشـت.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/15/2497054/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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اما خاقیت برای هر شرکت یا سازمان موفقی یک 
امر متداول است. خاقیت دینامیکی است که به ما 
امکان می دهد ایده های جدیدی مطرح کنیم و ما 
باید بدانیم چطور آن را مهار کنیم. در سال ۱۹۸۸، 
ترسا آمابیل که درحال حاضر استاد تحقیقات مدرسه 
کسب وکار هاروارد است، مقاله ای نوشت که نگاه ها 
را نسبت به خاقیت تغییر داد. او سه بعد یا اهرم 
مهم را معرفی کرد که عامل تفکر خاقانه، فرآیندها 

و دستاوردها هستند. این سه اهرم عبارتند از:
شامل  مهارت ها  این  دانش:  زمینه  با  مهارت هایی 
دانش، تخصص، مهارت های فنی، هوش و استعداد 
در حوزه های مشخص است؛ مثل طراحی محصول 
یا مهندسی برق. این مهارت ها مواد خامی را تشکیل 
می دهند که فرد می تواند با آنها فرآیند خاقانه را 
تا  شوند  ترکیب  می توانند  که  عواملی  کند-  طی 
پاسخ های احتمالی را بدهند یا تخصصی که فرد از 
آن استفاده می کند تا پاسخ ها را امکان سنجی کند.

مهارت های مرتبط با خاقیت: این مهارت ها شامل 
یک سبک شناختی و ویژگی های شخصیتی است 
که نتیجه آن استقال، ریسک کردن و پذیرا بودن 
است؛  مشکات  به  نسبت  جدید  چشم اندازهای 
در  مهارت هایی  و  منظم  کاری  مثل سبک  درست 
شناختی  فرآیندهای  این  جدید.  ایده های  تولید 
گسترده  دسته بندی های  از  استفاده  توانایی  شامل 

می شود.  اطاعات  کردن  ترکیب  برای  منعطف  و 
و  خویشتن داری  شامل  نیز  شخصیتی  فرآیندهای 

تحمل ابهام است.
یک  حل  یا  کار  انجام  انگیزه  یعنی  کاری:  انگیزه 
بودن،  درگیرکننده  بودن،  جالب   به خاطر  مشکل، 
نه  آن،  بودن  رضایت بخش  یا  بودن  چالش برانگیز 
اینکه کار را به این خاطر انجام دهیم که یک انگیزه 
بیرونی مثل پاداش مالی، رقابت، ارزیابی، نظارت یا 
وجود  خاص  شیوه  یک  به  آن  انجام  برای  اضطرار 
که  دارند  را  خاقیت  بیشترین  وقتی  افراد  دارد. 
که  چالشی  و  رضایت  لذت،  عاقه،  به خاطر  عمدتا 
وقتی  نه  کنند؛  پیدا  انگیزه  می کند  ایجاد  کار  آن 

انگیزه دهند ه ای بیرونی وجود داشته باشد.
  خاقیت و بسته فرهنگی

دیزنی،  والت  زیرمجموعه  شرکت  پیکسار،  وقتی 
داشت  قصد  کرد،  افتتاح  ونکوور  در  استودیویی 
از  که  کند  تولید  را  کوتاهی  فیلم های  مجموعه 
شخصیت های محبوب و موفق فیلم های دیزنی در 
برنامه پیش  اما همه چیز طبق  آنها استفاده شود. 
نرفت. استودیوی کانادایی بعد از سه سال بسته شد 
و بیش از ۱۰۰ تولیدکننده فیلم کارشان را از دست 

دادند. اشکال کار کجا بود؟
طبیعی است که خیلی ها فکر کنند آمریکا و کانادا 
فرهنگی  نظر  از  که  هستند  همسایه ای  کشور  دو 

کاما شبیهند. اما تفاوت های ریزی بین آنها وجود 
دارد که در روش های تشویق و ترویج خاقیت در هر 
یک از این دو کشور، اثرات عمیقی به جای می گذارد. 
ابعاد  مجموعه  این  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
فرهنگی یک کشور است که مشخص می کند کدام 
اهرم- تخصص، تفکر واگرا یا اشتیاق- قوی ترین یا 
ضعیف ترین اثر را در پیشبرد خاقیت در آن کشور 
دارد. بسته فرهنگی یا مجموعه ارزش های فرهنگی 

اصلی که یک کشور را تعریف می کنند عبارتند از:
* فردگرایی در برابر جمع گرایی: اینکه آیا افراد به 

صورت فردی بهتر کار می کنند یا تیمی.
* فاصله قدرت: اینکه چقدر سلسله مراتب قدرت را 

قبول داریم یا با آن اداره می شویم.

شرایط  زنانه:  برابر  در  مردانه  اصطاح  به  ابعاد   *
می کنند  مشخص  مثا  که  منسوخ  شده ای  کاما 
نظر  از  چگونه  کار-زندگی  توازن  و  رقابت پذیری 

فرهنگی اولویت بندی می شوند.
و  ابهام  با  مواجهه  در  چقدر  ابهام:  از  اجتناب   *

ریسک راحت هستیم.
فرهنگی«  »استحکام  دیگر  مهم  فرهنگی  بعد  یک 
بلکه  ندارد،  ربطی  ارزش ها  به  که  می شود  نامیده 
هنجارهای  با  افراد  می رود  انتظار  که  را  درجه ای 
نشان  باشند  نداشته  یا  داشته  هماهنگی  اجتماعی 

به داده ها مراجعه می کنیم، متوجه  می دهد. وقتی 
می شویم مجموعه این ارزش های فرهنگی اصلی و 
میزان استحکام فرهنگی یا تطبیق اجتماعی نهادینه 
شده در یک کشور است که نقش بسیار مهمی در 

چگونگی پیشبرد خاقیت ایفا می کند.
  اقداماتی برای پیشبرد خاقیت در هر جایی که 

هستید
نقطه شروع خوب این است که این حقیقت ساده 
از چیزی است که  بدانید: دنیا خیلی متفاوت تر  را 
شما فکر می کنید. هیچ نقشه پیش  ساخته ای برای 
به  تشویق  ندارد.  به صورت جهانی وجود  خاقیت 
فرانسه،  در  کار  این  انجام  با  ایتالیا،  در  خاقیت 
بنابراین،  دارد.   فرق  چین  و  ژاپن  آمریکا،  کانادا، 
کلیشه ها  اساس  بر  فرضیه سازی  از  خوب  مدیران 
مثل  کشورها-  بین  بارز  فرهنگی  تفاوت های  یا 
کل  می کنند.  اجتناب  جمع گرایی-  و  فردگرایی 
ابعاد فرهنگی-  بسته فرهنگی- یعنی ترکیب کلیه 
است که اهمیت دارد. دنبال کردن چهار اقدام زیر 
می تواند کمک کند در باز کردن قفل خاقیت در 
داشته  بهتری  تصمیم گیری  هستید،  که  جایی  هر 

باشید.
یا  ۱- مشخص کنید که آن فرهنگ چقدر محکم 
سختگیرانه  جامعه ای  در  آیا  است.  سست  چقدر 
منعطف تر  جامعه ای  یا  می کنید  زندگی  مطیع  و 
کمک  شما  به  موضوع  این  دانستن  آسان گیر؟  و 
اثرات هر اهرمی که به کار  می کند مشخص کنید 

می برید چقدر قوی است.

2- این فرهنگ را در هر بعدی که مورد بحث قرار 
می گیرد، ترسیم کنید، نه فقط در مورد جمع گرایی 
و فردگرایی. بدانید که سلسله مراتب قدرت چگونه 
چه  تا  رقابت پذیری  مثل  ویژگی هایی  می کند،  کار 

چگونه قفل خالقیت را در هر فرهنگی باز کنیم
وقتی کلمه »خالقیت« به گوشمان می خورد، ناخودآگاه آن را به یک چیز هنری ربط می دهیم. خیلی 
بخواهیم عمیق تر فکر کنیم، شرکت هایی مثل اپل به ذهنمان می آیند که با کارهای بسیار نوآورانه 

خود، زمین بازی را به شکل موثری تغییر داده اند.

http://otaghiranonline.ir/news/38080
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