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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران 
با  دولت  از  شرکت  چند  مطالبات  تهاتر  درباره 
بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی 

سازی را ابالغ کرد.
اسحاق  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات 
وزیران درباره تهاتر مطالبات چند شرکت از دولت با 
بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی 
را ابالغ کرد؛ این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی، نیرو و سازمان برنامه  و بودجه 

کشور ابالغ شده است.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
-۱مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
شرکت های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج 
مپنا، پرشیان فوالد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی 

از  دماوند  برق  نیروی  تولید  و  صبا  شرق  جنوب 
شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان 
امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ 
چهار هزار و نصد و بیست  و چهارمیلیارد و چهارصد و 
شصت  و سه  میلیون  و چهارصد و هفتاد و سه  هزار و 
پانصد و هفتاد و شش )۵۷۶.۴۷۳.۴۶۳.۹۲۴.۴( ریال 

تهاتر می شود.
-۲شرکت های برق منطقه ای تهران، مدیریت شبکه 
نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  مدیریت  و  ایران  برق 
برق ایران)توانیر( تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین 
اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند 
و مکلف اند ضمن اصالح حساب، حسب مورد نسبت 
عمومی  درآمد  به حساب  موردنظر  مبلغ  پرداخت  به 
کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر 
اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان 
اقدام  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  و  خصوصی سازی 

نماید.

مالیاتی  امور  سازمان  و  خصوصی سازی  -۳سازمان 
کشور مکلف اند، ارقام مورد نظر را به  عنوان پرداخت 
و  نموده  منظور  بدهکار  اشخاص  حساب  در  بدهی 
تصویب نامه  این  ابالغ  از  پس  کاری  روز  یک  ظرف 
نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف 

مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.
۴-بر اساس آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )۵( قانون 
تصویب نامه  موضوع  کشور  کل   ۱۳۹۵ سال  بودجه 
 ،۱۳۹۵.۵.۱۰ مورخ  ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶ه  شماره 
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به 
شرکت های دولتی منتقل  شده است با بدهی دولت 
یارانه  چون  مواردی  بابت  مذکور  شرکت های  به 
از  سازمان حسابرسی(  تایید  )با  تکلیفی  قیمت های 

طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

 پایگاه اطالع رسانی دولت/ جهانگیری ابالغ کرد؛

تهاترمطالباتبرخیشرکتهاازدولتبابدهیآنها

آثار روش های اعانه ای در اقتصاد

دنیای اقتصاد / محسن جاللپور

یکی از مشکالت اقتصاد ایران تعمیم خصلت های خوب 
انسانی به احکام و قوانین اجرایی حاکم بر بنگاه های 
درمانده  افراد  از  دستگیری  هرچند  است.  اقتصادی 
بعد شخصی،  در  خورده،  بر خاطی شکست  ترحم  و 
خصلتی پسندیده است، اما اگر این خصلت نیک فردی، 
تبدیل به یک رویه اجرایی برای حمایت از بنگاه های 
اقتصادی درمانده شود، قطعا عواقب زیانبار آن، کل نظام 

اقتصادی کشور را به اضمحالل خواهد کشاند.
بد  اقتصادی،  توجیه  فاقد  بنگاه های  بازار،  نظام  در 
سرپرست و با بهره وری پایین یا باید با تغییرساختار 
یا  شوند  هدایت  درست  مسیر  به  روزآمدکردن،  و 
آنها  دارایی  و  امکانات  و  شده  ورشکست  به تدریج 
توسط شرکت های با بهره وری باال و موفق در رقابت، 
خریداری و با اصالح ساختار، مجددا به صحنه رقابت 
آورده شوند. اما در اقتصاد دستوری، مدیران ناکار آمد 
چنین بنگاه هایی مظلوم تلقی شده و منابع کمیاب از 
سوی دولت در اختیار آنها قرار می گیرد. درنتیجه، عمر 
چنین بنگاه هایی به درازا می کشد و رقابتی ناسالم در 

اقتصاد پایه ریزی می شود. 
ادامه در صفحه 3 / 
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 برگزاری کارگاه  و تبیین استانداردهای 
تجهیزات مخابراتی

 ICT و  مخابرات  تخصصی  کارگروه  جلسه  دومین 
کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا  سه شنبه گذشته 

تشکیل شد. .......ادامه خبر

 برجام نتوانست انرژی های تجدید پذیر 
را توسعه دهد

برجام  از  بعد  گفت:  انرژی  کمسیون  رئیس  نایب 
تجدیدپذیر  های  انرژی  رشد  شاهد  بودیم  امیدوارم 
باشیم اما به نظر می رسد هنوز این امر محقق نشده 

است........ادامه خبر

 مدیرعامل توانیر:استفاده از فاینانس 
بهترین راه برای توسعه شبکه برق کشور 

است
تبریز - ایرنا - مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال 
و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( گفت: در شرایطی 
که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است، 
بهترین راه برای توسعه شبکه برق، استفاده از فاینانس 
)تامین مالی در قالب وام به منظور عملیات معین به 
کشوری( برای جذب سرمایه گذاری است........ادامه خبر

 ایران در تولید تجهیزات آنالیز آب و 
برق نیروگاه ها خودکفا شد

برای نخستین بار در صنعت برق، ایران به دانش فنی 
طراحی و تولید محصول پرمصرف سیستم آنالیز آب 

و بخار بویلرهای نیروگاهی دست یافت........ادامه خبر

 توان و ظرفیت انرژی های بادی در 
کشور150 هزار مگاوات است

مدیر گروه مطالعات استراتژیک اقتصادی درباره زیست 
در  بادی  انرژیهای  ظرفیت  و  توان   : کرد  اعالم  توده 

کشور۱۵۰ هزار مگاوات است........ادامه خبر

 برنامه ریزی برق تهران برای انتخابات 
ریاست جمهوری و تابستان 96

هفتمین نشست هماهنگی بهره برداری و دیسپاچینگ 
با محوریت آمادگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و تامین برق تابستان ۹۶ برگزار شد........ادامه خبر

 غول نفتی جهان خواستار استفاده از 
انرژی های پاک شد

آنجا که پشتیبانی  از  است  معتقد  نفتی شل  شرکت 
از سوخت های فسیلی در جهان  از استفاده  عمومی 
روز به روز در حال کاهش است، جهان باید به سمت 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت کند........ادامه 

خبر

 مزرعه هایی در کویر برای تامین انرژی 
و کنترل ریزگردها

کرج - ایرنا - افزایش بی رویه مصرف انرژی در کشور 
ضرورت بهره مندی از انرژی های نو و تجدیدپذیر را 
بیش از پیش آشکار می سازد و در این زمینه استفاده 
داشته  بسزایی  سهم  تواند  می  خورشیدی  انرژی  از 

باشد.......ادامه خبر

 صدها برابر یارانه تولید از صنعت و 
تولید حمایت شده است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : هرچند در این 
صنعت  و  تولید  بخش  یارانه  سهم  و  حق  چندسال 
بواسطه کمبود اعتبار پرداخت نشد ولی صدها برابر آن 
از طریق تسهیالت بانکی ، اصالح مقررات و رفع موانع 

تولید از صنعت حمایت شد........ادامه خبر

 تسویه اسناد خزانه اسالمی، اولویت 
اول خزانه

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با تاکید بر 
اول خزانه  اولویت  اسناد خزانه اسالمی گفت:  تسویه 
انتشار  از  ناشی  های  بدهی  تسویه  کشور،  کل  داری 

اوراق بدهی است........ادامه خبر

 تغییرات تجارت خارجی ایران
ارزش دالری صادرات محصوالت صنعتی در پاییز ۱۳۹۵ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، از رشد ۱۳.۶۶ درصدی 
برخوردار شده؛ اما درصد تغییرات آن نسبت به فصل 
است.......ادامه خبر. بوده  منفی  گذشته ۶.۳۳ درصد، 

 آغاز به کار دفتر ثبت شرکت ها در اتاق تهران
تهران  اتاق  محل  در  شرکت ها  ثبت  خدمات  دفتر 

راه اندازی شد. ........ادامه خبر

 موافق افزایش نرخ ارز نیستیم
موافق  اینکه  بر  تاکید  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
افزایش نرخ ارز نیستیم، گفت: ارز چند نرخی رانت به 

وجود می آورد........ادامه خبر

 اتاق بازرگانی در رسیدگی به 
پرونده های اقتصادی کمک کند

که  کنونی  شرایط  در  گفت  قضاییه  قوه  اول  معاون 
اقتصاد ما در شرایط خاص قرار دارد فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی مشخص کنند چگونه می توانیم از نظر 

قضایی به آنها کمک کنیم........ادامه خبر

 حکمرانی ثبات نسبی بر بازار سکه
در جریان معامالت امروز ۲۱ اسفند  بازار آزاد تهران، 
جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت 
با ۲۵۰۰ تومان کاهش، به یک میلیون و ۱۹۲ هزار 
تومان رسید؛ ولی سایر انواع سکه بازار باثباتی را تجربه 

می کنند........ادامه خبر

 صندوق بین المللی پول: اقتصاد ایران از 
رکود خارج شده است

»لغو تحریم ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی 
بانکی،  سیستم  ضعف  اما  است.  انجامیده  ایران  در 
برای  بانک های خارجی  تنگناهای ساختاری و تردید 
ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت های 
بخش غیرنفتی هستند.« صندوق بین المللی پول، به 
تازگی گزارش مفصلی در مورد ایران منتشر کرده و 
خالصه کل گزارش را، منتشر کرده است. .......ادامه خبر

  15 اقدام صادراتی دولت در سال 95
هدف گذاری صادرات برای سال ۱۳۹۵ در حالی ۵۰ 
میلیارد دالر اعالم شده بود که براساس آخرین آمار 
گمرک از ابتدای امسال تا پایان بهمن، ارزش صادرات 
دالر  میلیون   ۴۹۲ و  میلیارد   ۳8 به  ایران  غیرنفتی 

رسیده است.......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/   در راستای خط مشی 
کارگروه تخصصی مخابرات و ICT  مطرح شد

برگزاری کارگاه  و تبیین استانداردهای 
تجهیزات مخابراتی

 ICT دومین جلسه کارگروه تخصصی مخابرات و
کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا  سه شنبه 

گذشته تشکیل شد. 
تدوین  و  تعیین  خصوص  در  نشست  این  ابتدای  در 
اهداف و خط مشی کمیته، ضمن طرح نظرات، مواردی 
چون برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی در 
شرکت  به   IP بستر  بر  ارائه  قابل  خدمات  خصوص 
مدیریت شبکه برق ایران )IGMC( و همچنین سایر 

نهادهای مرتبط، مورد تایید قرار گرفت.
حوزه  در  فني  راهکارهاي  ارائه  رابطه  همین  در 
چگونگي  و  توزیع  شبکه های  مخابرات  زیرساخت 
زمینه  در  فعالیت  کنار  در  کسب و کار  این  در  حضور 
نیز تبیین  برگزاری کارگاه هاي تجهیزات مخابراتي و 
ایجاد  جهت  مخابراتی  تجهیزات  استانداردهای 
مشاورین  و  کارفرمایان  نظرات  در  بیشتر  همگرایي 

صنعت برق مطرح شد.
 درادامه موضوعاتی چون همگرایی و ایجاد رقابت سالم 

آثار روش های اعانه ای در اقتصاد

ادامه از صفحه 1/ 

دهه هاست در ایران، بنگاه هاي ناکارآمد و غیرموجه 
صرفا با کمک هاي مستقیم و غیرمستقیم همچنان 
سرپانگه داشته شده و مقادیر زیادي از دارایي و 

توان کشور اتالف می شود.
صاحبان یا مدیران این بنگاه ها به جاي رو آوردن 
تولید و  فرآیندهای  بهره وری و روزآمد کردن  به 
فروش، صرفا به دنبال ایجاد فضاي حمایتي بوده 
و  حسابداری  تحریف های  و  مظلوم نمایي  با  و 
فشارهای اجتماعی، همه تالش خود را بر تداوم 
این روند متمرکز می کنند و در نتیجه، ناکارآمدی 
خود را به کل اقتصاد تعمیم می دهند. در چارچوب 
رفتارهای انسانی و اخالقی، رفع تنگنای مالی یا 
هر گونه کمک به افراد مستمند یا رفع گرفتاری 
اشخاصی که تصادفا با یک تصمیم نادرست گرفتار 
شده اند، پسندیده است و به نوبه خود قابل تقدیر، 
اما اینکه این رفتار به یک رویه در اقتصاد تبدیل 
شود و براساس آن، دولت خود را موظف به حمایت 
از این دست بنگاه ها کند و صاحبان بنگاه ها نیز 
و  برای جامعه  نبینند،  را  تدبیر خود  سزای سوء 

اقتصاد، عاقبت خوبی نخواهد داشت.
به  ما  اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  مشکالت 
همین دلیل، از سال ها پیش تداوم یافته و به کل 
اقتصاد سرایت کرده است به گونه ای که هر سال، 
نگه  پا  منابع کشور صرف سر  از  بخش عمده ای 
داشتن این گونه بنگاه ها می شود، بی آنکه بهره وری 
بنگاه های  به  دادن  اعانه  سیاست  شود.  حاصل 

ناکارآمد، بی شباهت به پرداخت پول به افراد معتاد 
نیست در حالی که نه راه حل ترک اعتیاد، کمک 
حمایت ها،  تداوم  با  معتاد  فرد  نه  و  است  نقدی 

انگیزه ای برای ترک اعتیاد خواهد داشت.
به  اعانه  پرداخت  اقتصاد هم، سیاست  عرصه  در 
بنگاه ها هیچ نتیجه ای در بر ندارد و اتفاقا این گونه 
بنگاه ها را در چاه عمیق تری فرو خواهد برد. چرا 
غیربهره ور  و  ورشکسته  ناکارآمد،  بنگاه های  باید 
باید دولت به  ادامه حیات دهند و چرا  همچنان 
این گونه بنگاه ها منابع مالی تزریق کند در حالی 
در  است؟  مالی  تنگنای  دچار  کشور  اقتصاد  که 
درگیر  کشور  بنگاه های  از  بسیاری  حاضر  حال 
چنین مسائلی هستند. به طور مثال، هزینه انباشت 
زیان بانک ها را چه کسی باید بپردازد؛ سهامداران، 
ناخالص  تولید  از  چقدر  دولت؟  یا  سپرده گذاران 
داخلی ایران باید صرف پاکسازی نظام بانکی شود؟

حقوق  پرداخت  دولت  حاضر،  حال  در  اینکه  یا 
و  ورشکسته  صندوق های  برخی  بازنشستگان 
مشکل دار را راسا به عهده گرفته و فشار مضاعفی 
را متحمل می شود؛ یعنی مردم مالیات می دهند 
باشند.  تداوم حیات داشته  ناکارآمد  بنگاه های  تا 
بنگاه های  مشکالت  دارند  عالقه  معموال  دولت ها 
چنین  اینکه  یا  کنند  حل  موقتا  را  ورشکسته 
چنان که  دهند.  حواله  آینده  به  را  گرفتاری هایی 
محصول  فعلی،  دولت  گرفتاری های  از  بسیاری 
نهایت،  در  اما  است  پیشین  دولت های  تصمیم 
زیانش را مردم خواهند پرداخت. سوال این است 
که این چرخه معیوب و زیان بار چه زمانی به پایان 

خواهد رسید؟ آیا بهتر نیست دولت فعلی که در 
خیلی از معضالت اقتصادی، نسخه های کارشناسی 
را مدنظر داشته، در این باره هم سیاست روشنی 

را اعالم کند؟
هم  بنگاه  بپذیریم  که  رسیده  آن  زمان  اکنون 
برای  نتیجه  در  باشد  زنده  موجود  یک  می تواند 
بنگاه هم باید تولد، بالندگی، سالخوردگی و مرگ 
متصور بود و اکنون زمان مرگ برخی بنگاه های 
ناکارآمد فرا رسیده و باید تصمیمی قاطع درباره 
بنگاه هایی که هم منابع  بنگاه ها گرفت.  این نوع 
زیان  زیست  محیط  برای  هم  می بلعند،  را  ملی 
اقتصاد  کل  به  را  خود  ناکارآمدی  هم  و  بارند 
تسری داده اند. وقت تصمیم گیری قاطع برای این 
بنگاه ها فرارسیده و می طلبد که دولت و مجلس و 
مجموعه حاکمیت تصمیمی درست در این زمینه 

اتخاذ کنند.
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بین اعضای کارگروه، همچنین تالش جهت حضور در 
تقویت  نیز  و  عضو  شرکت هاي  براي  جدید  بازارهاي 
ارتباطات در محیط مجازی در راستای تهیه و تدوین 
قرار  تصویب  مورد  و  بیان  کارگروه  مشي  نهایي خط 

گرفت.
در پایان جمع بندی نقطه نظرات اعضای کارگروه در 
مورد شبکه زیرساخت مخابرات اتوماسیون توزیع در 

دستور کار جلسه آتی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان/ خامکانی در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان:

برجام نتوانست انرژی های تجدید پذیر 
را توسعه دهد

از  بعد  گفت:  انرژی  کمسیون  رئیس  نایب 
های  انرژی  رشد  شاهد  بودیم  امیدوارم  برجام 
تجدیدپذیر باشیم اما به نظر می رسد هنوز این 

امر محقق نشده است.
انرژی  نایب رئیس کمسیون  حسین امیری خامکانی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
برجام  از  بعد  داشت:  اظهار  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
امیدوار بودیم شاهد رشد انرژی های تجدیدپذیر باشیم 

اما به نظر می رسد هنوز این امر محقق نشده است.
تکنولوژی  تجدیدپذیر  های  انرژی  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه  در  چه  آن  تولید  های  هزینه  و  است  جوانی 
به  افزود:  بوده،  باال  بادی  زمینه  خورشیدی و چه در 
دلیل هزینه بر بودن این انرژی ها کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
امیری خامکانی ادامه داد: مدتی با پیشرفت تکنولوژی 

از  مندی  بهره  و  ها  انرژی  نوع  این  از  استفاده  نانو 
های  هزینه  و  شده  تر  روان  و  بهتر  پاک  انرژی های 

تولید نیز کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته 
چون آلمان و فرانسه در این زمینه سرمایه گذاری های 
زمینه  ین  درا  ما  متاسفانه  اما  اند،  داده  انجام  خوبی 

عقب هستیم.
نایب رئیس کمسیون انرژی بیان داشت: با اینکه ما در 
تجدیدپذیر هدفگذاری  انرژی های  از  استفاده  زمینه 
کرده و راه های مختلفی را رفته ایم اما در رسیدن به 

آن موفق نبوده ایم.
امیری خامکانی تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه 
از  تضمینی  خرید  به  موظف  را  دولت  داخلی  گذار 
انرژی های بادی و خورشیدی کرده ایم تا برای سرمایه 

گذاران مشوقی بوده و دراین زمینه ورود پیدا کنند.
در  برای سرمایه گذاری  نیز  برجام  از  بعد  وی گفت: 
زمینه های انرژی های پاک افراد بسیار زیادی چه از 
فضای داخلی و چه از فضای خارجی پای کار آمده اند 
بخش  و  داخل کشور  دموکراسی  علت  به  بخشی  اما 
بر  ناپایداری های سیاست های حاکم  به علت  دیگر 
آینده برجام منجر شد تا سرمایه گذاری در این زمینه 

محقق نشود.
نایب رئیس کمسیون انرژی تاکید کرد: در فضای بعد 
از برجام خیلی نتوانسته ایم انرژی های تجدیدپذیر را 
توسعه دهیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که 

برای تحقق این امر جای کار بسیار است.

ایرنا/ 
مدیرعامل توانیر:استفاده از فاینانس 

بهترین راه برای توسعه شبکه برق کشور 
است

تبریز - ایرنا - مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( گفت: در 
شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مالی 
مواجه است، بهترین راه برای توسعه شبکه برق، 
وام  قالب  در  مالی  )تامین  فاینانس  از  استفاده 
به منظور عملیات معین به کشوری( برای جذب 

سرمایه گذاری است.
استاندار  با  دیدار  در  کردی  آرش  ایرنا،  گزارش  به 
همدلی  و  مدیریتی  اتحاد  افزود:  شرقی  آذربایجان 
و  شرقی  آذربایجان  در  اجرایی  مدیران  هم افزایی  و 
حساسیت ویژه مدیریت ارشد استان نسبت به مسائل 

صنعت برق در سطح کشور نمونه است.
زمینه جذب  در  شرقی  آذربایجان  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذار از استان های موفق کشور است، ادامه داد: 
همسایگی با چند کشور از جمله مزیت های این استان 
است که می تواند در توسعه صنعت برق کشور نیز موثر 

باشد، اما تاکنون این ظرفیت، مغفول مانده است.
برق  شبکه  اینکه  بیان  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
کشور  شمال  در  حاشیه ای  شبکه  یک  آذربایجان، 
نیست، گفت: می تواند به یک شبکه تبادلی در سطح 
منطقه تبدیل شود که الزمه آن وجود زیرساخت های 

قوی و پایدار است.
قابل  زندگی مردم  برق در  اهمیت  اینکه  بیان  با  وی 
مقایسه با سال های گذشته نیست، افزود: حوادث اخیر 
خوزستان و شمال کشور نشان داد که اگر توجه ویژه 
و کالن به صنعت برق نشود کانون های بحرانی بالقوه 

زیادی در کشور داریم.
کردی همچنین از کاهش چهار درصدی تلفات شبکه 
افزایش تولید برق در سه سال گذشته  برق کشور و 
و  شرایط سخت  در  یازدهم  دولت  گفت:  و  داد  خبر 
آن  عملکرد  اما  کرده،  بزرگی  کارهای  واقعا  بحرانی، 
به خوبی انعکاس نیافته و در رسانه ها و افکار عمومی 

مظلوم واقع شده است.

*** تامین دو هزار مگاوات نیاز برق آذربایجان 
شرقی در افق 10 ساله

تاکید  با  این دیدار  آذربایجان شرقی هم در  استاندار 
استان  تولید  و  برق، ضرورت صنعت  تامین  اینکه  بر 
است، گفت: نیاز برق استان در افق ۱۰ ساله، دو هزار 
مگاوات خواهد بود که وضعیت تولید ۱۴۰۰ مگاوات 

آن مشخص شده است.
دولت  در  افزود:  جبارزاده  اسماعیل  ایرنا،  گزارش  به 
در  سرمایه گذاری  هیچ  مختلف،  دالیل  به  گذشته 
صنعت برق استان انجام نشده بود و در بحث تامین 

برق صنایع مشکل داشتیم.
تمام  نیز  ارسباران  زلزله  جریان  در  داد:  ادامه  وی 
با  و  بود  شده  مصرف  استان  برق  انبارهای  موجودی 
وجود اینکه مسئوالن وقت قول داده بودند که تجهیزات 
مورد نیاز را جبران کنند اما کار خاصی صورت نگرفت.

توان  عملی  طور  به  شرایط  این  در  گفت:  جبارزاده 
و  بود  شده  گرفته  استان  برق  شرکت های  پشتیبانی 

آینده خوبی برای صنعت برق استان متصور نبود.
وی اظهار کرد: در آغاز به کار دولت یازدهم، با گزارش 
را  استان  نیازهای  نیرو،  وزیر  به  استان  برق  وضعیت 
اعالم کردیم که خوشبختانه تاکنون کارهای خوبی در 

این حوزه انجام شده است.
احداث  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار 
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افزود:  است،  ضروری  استان  در  جدید  نیروگاه های 
نیازها  تامین  برای  حاضر  حال  در  استان  برق  تولید 
کافی نیست و افزایش ظرفیت تولید باید هرچه زودتر 

عملیاتی شود.
توسط  برتر کشوری  رتبه های  به کسب  اشاره  با  وی 
شرکت های تولید و توزیع برق استان، خواستار تجهیز 
انبارهای برق و حمایت ویژه از این شرکت ها از نظر 

نیروی انسانی شد.
مصرف انرژی برق استان آذربایجان شرقی با برخورداری 
از حدود سه میلیون و 8۰۰هزار نفر جمعیت یک هزار 
بینی  پیش  که  بود  گذشته  سال  در  مگاوات  و ۳۵۰ 
شده این میزان مصرف در سال جاری افزایش هشت 

درصدی داشته باشد.

مهر/ برای نخستین بار در صنعت برق؛
ایران در تولید تجهیزات آنالیز آب و برق 

نیروگاه ها خودکفا شد

برای نخستین بار در صنعت برق، ایران به دانش 
فنی طراحی و تولید محصول پرمصرف سیستم 
آنالیز آب و بخار بویلرهای نیروگاهی دست یافت.

در  امروز  ماه  رفعت  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  بار  نخستین  برای  اینکه  بیان  با  جمع خبرنگاران 
صنعت برق، ایران به دانش فنی بومی  سیستم آنالیز 
گفت:  یافت،  دست  نیروگاهی  بویلرهای  بخار  و  آب 
فشار  با  بخار  خلوص  و  کیفیت  اندازه گیری  سیستم  
آتمسفر و دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد در سه   ۱۱۰
مرحله ی آب، بخار و آب برای نخستین بار در ایران 
بومی سازی و با سرلوحه قراردادن سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، تولید شده است.
با  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  این عضو 
بیان اینکه سیستم  آنالیز، نخستین طرح از ۱۰ طرحی 
بوده که باید در سال ۹۶ در صنایع نفت و انرژی کشور 
و  بومی  سازی  به  با توجه  ساخته شود، تصریح کرد: 
طراحی و ساخت این پروژه در کشور و با تکیه به توان 
 ۱۰ این  اجرای  با  واردات،  از  شدن  بی نیاز  و  داخلی 
پروژه در مجموع از خروج ۳ میلیون یورو ارز از کشور 

جلوگیری خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اشتغال زایی برای بیش از 
۲۵ نفر نیروی بومی و تحصیل کرده در طول اجرای 
در  داخلی  تولیدکنندگان  داشت:  اظهار  پروژه،  این 
یکی  مقاومتی،  اقتصاد  به سیاست های  راستای عمل 
از مهم ترین پروژه های خود را با اعتماد به توانمندی 
شرکت های داخلی به یک شرکت دانش بنیان واگذار 
کرد و با نگرش فنی در سطح استانداردهای جهانی و 
با تکیه بر خالقیت ایرانی، توانست بر مشکالت پیچیده 
این کار غلبه کنیم و به محصول نهایی که مورد تائید 

کشورهای دیگر نیز قرار گرفته، دست یابیم.
وی با یادآوری اینکه این سیستم ابتدا از ایتالیا، هند، 
کره جنوبی و آلمان به صورت مستقیم و یا با واسطه 
پیمانکار خارجی وارد صنایع نفت، برق و انرژی کشور 
می شد، بیان کرد: هم اکنون و برای نخستین بار، این 

سیستم آنالیز در کشور طراحی و تولید شده است.
رفعت ماه افزود: این پروژه در مدت زمانی 8 ماهه با 
ها  تکنسین  از مهندسین،  نفره  کمک یک گروه ۲۵ 
و کارگران آموزش دیده و با برنامه ریزی منسجم، به 

مرحله طراحی و تولید داخلی رسیده است.
نفر  مدت ۲۴۰۰  این  در  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
ساعت برای طراحی و ۱۲۵۰۰ نفر ساعت برای ساخت 
این  تدارکات  و  مدیریت  برای  ساعت  نفر    ۲۱۰۰ و 

سیستم زمان صرف شد.
وی با اعالم اینکه با توجه به بومی سازی این تجهیزات 
کشورهای  به  کاال  این  صادرات   ،۹۶ سال  از  جدید 
خاطرنشان  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  منطقه 
کرد: تاکنون شرکت هایی از آلمان و ترکیه  برای خرید 
این محصول جدید ایرانی اظهار تمایل کرده و آماده 
انعقاد قرارداد همکاری با ایران برای تولید و خرید این 

محصول هستند/.

واحد مرکزی خبر/ 
توان و ظرفیت انرژی های بادی در 

کشور150 هزار مگاوات است

مدیر گروه مطالعات استراتژیک اقتصادی درباره 
زیست توده اعالم کرد : توان و ظرفیت انرژیهای 

بادی در کشور150 هزار مگاوات است.
بادی در کشور۱۵۰ هزار  انرژی های  توان و ظرفیت 
؛  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  استبه  مگاوات 
حمیدرضا بهمن آبادی گفت: بر اساس محاسباتی که 
در سازمان انرژی نو در ایران انجام شده است، حدود 
۱۵۰ هزار مگاوات می توانیم انرژی بادی داشته باشیم 
که حدود ۴۰ هزار مگاوات آن عملی است یعنی کامال 

قابل دسترس است و می توان از آن استفاده کرد.
تبدیل  قابلیت  که  انرژی  اینکه  بیان  با  آبادی  بهمن 
به برق شدن را دارد به انرژی فسیلی یا غیر فسیلی 
بندی  تقسیم  ناپذیر  تجدید  انرژی  یا  پذیر  تجدید  و 
می شود ، گفت : بر اساس قوانینی که در حال حاضر 
وجود دارد ، انرژی های تجدید پذیر را مشتمل انرژی 
هایی مانند بادی؛ خورشیدی، زمین گرمایی، آبی های 

کوچک، دریایی و زیست توده می دانند.
زائدات  بر ضایعات و  توده مشتمل  افزود: زیست  وی 
کشاورزی است که از آنها برای ایجاد انرژی استفاده 

می کنند.
فاقد منابع  اینکه کشورهایی که  بیان  با  ابادی  بهمن 
فسیلی هستند، تمایل بیشتری برای استفاده از انرژی 
کشورهای   : داشت  اظهار   ، دارند  پذیر  تجدید  های 
اروپایی در استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پیشرو 
انرژی  حوزه  در  که  کشورهایی  از  بعضی  هستند. 
مراتب  به  تابش  مقدار  از  اند،  شده  وارد  خورشیدی 

کمتری نسبت به ایران بهره می برند.
بهمن آبادی درباره ظرفیت استفاده از انرژی بادی در 
ایران گفت : بر اساس محاسباتی که در سازمان انرژی 
نو در ایران انجام شده است، حدود ۱۵۰ هزار مگاوات 
می توانیم انرژی بادی داشته باشیم که حدود ۴۰ هزار 
مگاوات آن عملی است یعنی کامال قابل دسترس است 

و می توان از آن استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد : وزارت نیرو در حال حاضر ۷۶ 
می  که  حالی  در  دارد  فسیلی  نیروگاه  مگاوات  هزار 
توانیم بیش از نیمی از آن را به وسیله نیروگاه های 
های خورشیدی  انرژی  زمینه  در  کنیم.  تامین  بادی 
نیز وضعیت مناسبی داریم و ایران یکی از کشورهای 

پیشرو در این زمینه است.
بهمن ابادی تصریح کرد : یکی دیگر از ظرفیت هایی که 
ایران در زمینه انرژی دارد، زمین گرمایی است یعنی 
انرژی که حاصل از گرما و حرارت زمین است. در آن 
بخش نیز بر اساس ارزیابی هایی که انجام شده است، 

8۰۰ مگاوات پتاسیل در نقاط مختلف وجود دارد.
برچسب ها: تواتن ، ظرفیت ، بادی ، انرژی ، نوین

21 اسفند ماه 1395 شماره   1926    



6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

و  برداری  بهره  هماهنگی  نشست  در  ایلنا/  
دیسپاچینگ مطرح شد؛

برنامه ریزی برق تهران برای انتخابات 
ریاست جمهوری و تابستان 96

و  بهره برداری  هماهنگی  نشست  هفتمین 
برگزاری  آمادگی  محوریت  با  دیسپاچینگ 
انتخابات ریاست جمهوری و تامین برق تابستان 

96 برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان، معاون بهره برداری 
به  منسجم  ریزی  برنامه  بر  تاکید  با  دیسپاچینگ  و 
و   ۹۶ تابستان  از  گذر  برنامه های  پیشبرد  منظور 
انتخابات  در  تهران  شهر  رسانی  برق  شبکه  پایداری 
داشت: شرکت  اظهار  اولویت  یک  عنوان  به  رو  پش 
توزیع برق تهران بزرگ به عنوان بزرگ ترین شرکت 
به  توجه  با  و  است  منطقه خاورمیانه  در  برق  توزیع 
ساختار، موقعیت جغرافیای واستراتژیکی شهر تهران، 
تأمین  درراستای  شهروندان  به  رسانی  خدمت  نوع 
برق پایدار توان مضاعف و اهتمام ویژه ای را می طلبد.

پیک  افزایش  احتمال  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ضرورت  و  آتی  سال  در  دما  افزایش  به  توجه  با  بار 
احتمالی؛  بحران های  با  مقابله  برای  الزم  آمادگی 
مصرف  مدیریت  برنامه های  بر  تمرکز  کرد:  تصریح 
برق و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف از سوی مناطق، 
اولویت قراردادن اجرای طرح های بهینه سازی پیش 
از برگزاری انتخابات و در کوتاه ترین زمان ممکن از 

برنامه های اصلی حوزه بهره برداری است.
اسکندری،  مهندس سعید  نشست همچنین  این  در 
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ضمن 
اشاره به نزدیکی دوازدهمین دوره برگزاری انتخابات 
شوراهای  انتخابات  پنجمین  و  جمهوری  ریاست 

اسالمی شهر و روستا درابتدای سال آینده، آمادگی 
کامل شرکت را در این خصوص ضروری عنوان کرد 
تدابیر  اتخاذ  گانه،   ۹ کارگروه های  تشکیل  گفت:  و 
انجام  مردم،  نارضایتی  از  جلوگیری  منظور  به  الزم 
مانورهای مربوط به انتخابات و پشتیبانی آن در ایام 
انتخابات و همچنین هماهنگی با شرکت برق منطقه 
ای تهران به منظور آمادگی پست های فوق توزیع از 

جمله این اقدامات می باشد.
براساس این گزارش در این نشست مهندس بهرامی، 
از  گزارشاتی  ارائه  با  نیز  دیسپاچینگ  امور  مدیر 
اظهار  توزیع  فوق  و  متوسط  فشار  شبکه  وضعیت 
فوق  درشبکه  بار  رشد  تخمین  به  توجه  با  داشت: 
توزیع در سال آینده باید با آمادگی کامل نسبت به 

تأمین پایدار شبکه توزیع اقدام شود.
حجم  و  زمان  مدت  کاهش  به  اشاره  با  وی 
به سال  خاموشی های مشترکان در سال ۹۵ نسبت 
پیگیری  توزیع،  اطمینان شبکه  قابلیت  افزایش  ۹۴؛ 
احداث خروجی های پست های فوق توزیع و تقلیل بار 
دیسپاچینگ شمالشرق  دوم  مرکز  اندازی  راه  آن ها، 
و  یابی  عیب  تجهیزات  و  خودروها  خریداری  و 
همچنین راه اندازی خودروهای مانور ۲۰ کیلو ولت 

از برنامه های آتی حوزه بهره برداری است.
همچنین  نشست  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
استاندارد  شاخصهای  وضعیت  از  تحلیلی  گزارش 
شبکه و عملکرد مناطق در جهت اجرای برنامه های 
جامع عملیاتی ویژه گذر از تابستان ۹۶ ارائه شد که 
با اشاره به شاخص های مهم شرکت در این خصوص، 
وضعیت خاموشی های گذرا و نرخ انرژی توزیع نشده، 
مطلوب و همچنین تعداد خاموشی و میانگین زمان 
رفع خاموشی ها پایین تر از هدف و حد مطلوب عنوان 

شد.

حسین  مهندس  نشست  این  ادامه  در  همچنین 
صبوری، مدیر عامل شرکت ضمن تقدیر از اقدامات 
اظهار  بهره برداری؛  حوزه  در  گرفته  صورت  شاخص 
پایدار  برق  تأمین  خطیر  وظیفه  به  توجه  با  داشت: 
پایتخت از سوی تهران بزرگ تالشی مضاعف و همراه 
با جدیت و نوآوری از مدیران و کارکنان شرکت در 

استمرار پایداری شبکه برق رسانی انتظار می رود.
بازسازی  در  شرکت  عملیاتی  نیروهای  همیاری  وی 
شبکه  پاکسازی  و  گیالن  استان  برقرسانی  شبکه 
شرکت  افتخارات  از  را  خوزستان  استان  برقرسانی 
عنوان و ابراز امیدواری کرد سال آینده نیز همچون 
سال های گذشته افتخارات شرکت با خدمت رسانی 

برتر به مشترکان افزایش یابد.

 

فارس/ 
غول نفتی جهان خواستار استفاده از 

انرژی های پاک شد

که  آنجا  از  است  معتقد  شل  نفتی  شرکت 
های  سوخت  از  استفاده  از  عمومی  پشتیبانی 
کاهش  حال  در  روز  به  روز  جهان  در  فسیلی 
انرژی  از  استفاده  سمت  به  باید  جهان  است، 

های تجدیدپذیر حرکت کند.
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس 
مدیرعامل شرکت شل می  کامپیوترورلد،  از  نقل  به 
زیست  تبعات  و  زمین  کره  گرمای  افزایش  با  گوید 
از  استفاده  که  نمانده  تردیدی  آن  مرگبار  محیطی 
افزایش  و  یابد  کاهش  باید  نفتی  مشتقات  و  نفت 
استفاده از انرژی های پاک باید هر چه سریع تر در 

دستور کار قرار بگیرد.
افزایش  تا  دارد  قصد  شل  گوید  می  بوردن  ون  بن 
هزینه برای تولید انرژی های تجدیدپذیر را به طور 
جدی در دستور کار قرار دهد و این رقم را تا سال 
۲۰۲۰ به یک میلیارد دالر افزایش دهد. به گفته وی 
دولت ها باید از تولیدکنندگان کربن مالیات بگیرند تا 
از این طریق به کاهش آالینده های زیست محیطی 

کمک شود.
های  شرکت  از  مالیات  اخذ  گوید  می  بوردن 
تولیدکننده کربن به کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
و حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد. شرکت شل 
با ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیارد دالر یکی از بزرگترین 
برخی  کنار  در  که  است  جهان  نفتی  های  شرکت 
شرکت های بزرگ نفتی دیگر جهان تالش های خود 
را  تجدیدپذیر  و  پاک  انرژی  منابع  از  استفاده  برای 

تشدید کرده است.

ا

ایرنا/ 
مزرعه هایی در کویر برای تامین انرژی 

و کنترل ریزگردها

انرژی  مصرف  رویه  بی  افزایش   - ایرنا   - کرج 
در کشور ضرورت بهره مندی از انرژی های نو 
و تجدیدپذیر را بیش از پیش آشکار می سازد 
و در این زمینه استفاده از انرژی خورشیدی می 

تواند سهم بسزایی داشته باشد.
عالوه  انرژی خورشیدی  از  استفاده  ایرنا،  گزارش  به 
محسوب  انرژی  تامین  برای  پایدار  منبع  اینکه  بر 
می شود، تغییر سوخت صنایع و مصرف شخصی از 
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

از  هوا  آلودگی  کاهش  نتیجه  در  و  فسیلی  سوخت 
دیگر مزیت های استفاده از این انرژی محسوب می 

شود.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در بسیاری 
از کشورها، پیش بینی می شود که تولید ۲۰ درصد 
برق جهان تا سال ۲۰۲۷ از طریق انرژی خورشیدی 

باشد.
در  که  موجود  گرفته  صورت  برآوردهای  اساس  بر 
شده  منتشر  مجازی  فضای  در  مقاالت  از  بسیاری 
انرژی  عمده  منابع  از  یکی  خورشیدی  انرژی  است، 
منبع  این  عمر  برآوردها  برخی  اساس  بر  که  است 
ثانیه  هر  در  است.  سال  میلیارد   ۱۴ از  بیش  انرژی 
تبدیل  انرژی  به  خورشید  جرم  از  تن  میلیون   ۴.۲
 ۳۳۳ حدود  که  خورشید  جرم  به  توجه  با  می شود. 
هزار برابر جرم زمین است، این کره نورانی را می توان 
به عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده 

به حساب آورد.
 ۱۴ تا   ۱۰ حدود  خورشید  مرکز  در  دما  میزان 
با  آن  سطح  از  که  است  سلسیوس  درجه  میلیون 
امواج  صورت  به  و  درجه   ۵۶۰۰ به  نزدیک  حرارتی 

الکترومغناطیس در فضا منتشر می  شود.
انرژی  منبع  به  فردترین  منحصر  خورشیدی  انرژی 
تجدیدپذیر در جهان و منبع اصلی انرژی  های موجود 
در زمین است. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل 
شود و به  طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشید در 

حدود 3٫8 در ۱۰۲۳ کیلووات در ثانیه است.
و  خورشیدی  انرژی  دریافت  میزان  لحاظ  به  ایران 
 ۲۹۰۰ از  بیش  ساالنه  آفتابی  های  ساعت  متوسط 
و  است  جهان  مناسب  کشورهای  از  یکی  ساعت، 
از  توجهی  قابل  سهم  آینده  در  خورشیدی  انرژی 

انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
کویرها و بیابان های موجود در کشور مناطقی مستعد 
می  محسوب  خورشیدی  های  مزرعه  احداث  برای 
شود که عالوه بر استفاده از ظرفیت انرژی خورشید 
این مزرعه ها گامی مهم  با احداث  توان  در آن می 
در کنترل ریزگردها که منشاء برخی از آنها مناطق 

کویری است، برداشت.
از بزرگترین منابع  انرژی خورشیدی یکی  پنل های 
انرژی است و تصاویر ماهواره ای از این مزرعه ها آن 
را به غول فلزی و یکی از جاذبه های کنار جاده در 

برخی کشورها تبدیل کرده است.
نزدیک به ۵۰ هزار هکتار منطقه کویری بین استان 
این  از  باید  البرز و قزوین وجود دارد و  های تهران، 

ظرفیت نیز استفاده کرد.
نیازمند  کویر  در  خورشیدی  های  مزرعه  احداث 
از  توان  می  آنها  تامین  با  که  است  هایی  زیرساخت 
مزیت های برتر این نوع انرژی استفاده کرده و عالوه 
بر آن تا حدودی بر مشکالت زیست محیطی نیز فائق 

آمد.
و  مساجد  مدارس،  نظیر  عمومی  واحدهای  استفاده 
معابر از این نوع انرژی نیز می تواند تضمین کننده 
تامین پایدار انرژی مورد نیاز برای آنها با ارزان ترین 

قیمت و بدون ایجاد آلودگی باشد.
۲۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی و کویری استان البرز 
برای ساخت مرزعه خورشیدی در این استان مناسب 
است که اکنون آماده جذب سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی است.
برای  که  گفت  البرز  استاندار  طهائی  حمید  سید 
تامین انرژی در آینده با توجه به اینکه در سفر رییس 
جمهوری به استان نیز تاکید شد، باید پیگیری های 
گیرد،  صورت  خورشیدی  مزرعه  احداث  برای  الزم 

انشعاب  موجود  برق  برابر   ۳ اندازه  به  اکنون  چراکه 
پیش فروش شده که باید در این زمینه راهکار ویژه 

ای اندیشیده شود.
احداث  زمینه  در  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب 
امر  این  تحقق  های  راه  از  های  خورشیدی  نیروگاه 
مهم است ویکی از شرکت های آلمانی فعال در زمینه 
تولید پنل های خورشیدی نیز در این خصوص ابراز 

آمادگی کرده است.
کویری  منطقه  است  امید  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
برای  و  شده  آباد  موضوع  این  تحقق  با  نیز  اشتهارد 
صورت  ای  شایسته  اقدام  غبار  و  گرد  از  جلوگیری 

گیرد.
مساحتی  در  مزرعه  این  احداث  پیشنهاد  افزود:  وی 
بالغ بر ۲۰ هکتار ارائه شده است که بخشی از آن نیز 

در منطقه اشتهارد قرار خواهد داشت.
ظرفیت  از  دنیا  جای  همه  در  امروزه  گفت:  طهائی 
انرژی خورشیدی برای تولید برق و.. استفاده می شود 
که استان البرز نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

را  خورشیدی  مزرعه  این  اندازی  راه  البرز  استاندار 
گردغبار  و  ریزگردها  کنترل  و  جلوگیری  زمینه  در 
برنامه  برضرورت  و  قلمداد  مهم  نیز  کویری  مناطق 

ریزی جامع و مدون در این زمینه تأکید کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان البرز نیز گفت: 
درصدد هستیم تا مجوز استفاده از انرژی خورشیدی 

برای استان را کسب کنیم.
انرژی  مصرف  میزان  پایش  افزود:   اسکندری  ناصر 
به منظور مصرف بهینه  دستگاه های اجرایی استان 
فراهم  امر  این  برای  دیتاهایی  سری  یک  که  انرژی 

شده است.
انرژی  مگاوات   ۳.۵ تا  هستیم  درصدد  گفت:  وی 
به  دولتی  ادارات  در  که  کنیم  تولید  را  خورشیدی 

صورت گسترده از این امکان استفاده شود.
اسکندری با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده که 
انرژی خود کاهش  از مصرف  همه ادرات ۱۰ درصد 
در  باید  نوین  های  انرژی  از  استفاده  افزود:  دهند، 
دستور کار قرار گیرد و شرکت برق به عنوان مشاور 

در کنار آنها قرار می گیرد.
بهره  برای  اعتبار  تومان  اضافه کرد: ۳۰ میلیارد  وی 
که  است  خورشیدی  انرژی  مگاوات   ۳.۵ از  برداری 

ادارات می توانند از این امکان بهره مند شوند.
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واحد مرکزی خبر/ 
صدها برابر یارانه تولید از صنعت و 

تولید حمایت شده است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : هرچند در 
تولید و  یارانه بخش  این چندسال حق و سهم 
نشد  پرداخت  اعتبار  کمبود  بواسطه  صنعت 
بانکی  تسهیالت  طریق  از  آن  برابر  صدها  ولی 
صنعت  از  تولید  موانع  رفع  و  مقررات  اصالح   ،

حمایت شد.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  زاده  نعمت  محمدرضا 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر حمایت 
بیشتر از بخش صنعت و تولید افزود : با ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
میلیارد تومان یارانه نمی توانیم از بخش تولید حمایت 
کنیم ، سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی به بخش تولید پرداخت شده است.
 ، دانم  می  تولید  حق  را  یارانه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت : کل یارانه حدود ۴۰ هزار میلیارد دالر بیشتر 
نیست اگر ۱۰ درصد آن هم به تولید برسد این مبلغ 
ناچیز است گرچه بارها پیگیری کردیم و گفتیم ولی 

نتوانستند در بودجه ها لحاظ کنند.
با  قدیمی  های  کارخانه  برخی   : افزود  زاده  نعمت 
کنند  کار می  بخوبی  امروز  و  روز شدند  به  نوسازی 
روحیه  خاطر  به  دیگر  برخی  متاسفانه  مقابل  در  و 
نوسازی   ، نوسازی  نکردن طرح های  اجرا  یا  مالکان 
توان  نمی  هم  قبل  سال   8۰ تکنولوژی  با  و  نشدند 

تولید اقتصادی داشت.
وزیر صنعت گفت : این گروه از کارخانه ها ، تعطیل 
یا متوقف شدند مثال کفش ملی را داشتیم که اواخر 
دولت قبل تعطیل و به جای آن دهها کارخانه مدرن 
تولید کفش ایجاد شد ، بخش خصوصی آزاد است و 

قطعا با تسهیالت ارزی و ریالی از آنها برای نوسازی 
حمایت می کنیم.

نعمت زاده افزود : در ۱۰ سال گذشته میزان سرمایه 
گذاری انجام شده در بخش صنعت کاهش داشته و 
سوق  سازی  ساختمان  و  مستغالت  سمت  به  منابع 
یکباره  ولی  بود  همراه  رشد  با  اتفاقا  که  کرد  پیدا 

بخاطر عرضه و تقاضا با رکود مواجه شده است .
وی گفت : ما باید در اقتصاد ، هماهنگی داشته باشیم 
کشاورزی سهم  و  معدن   ، که صنعت  معنی  این  به 
خود را داشته باشند نه اینکه مثل دولت قبل فقط به 
بخش ساختمان توجه شود و بخش های کشاورزی و 
تولید آسیب دید و در نهایت به سمت واردات رفتند.

نعمت زاده با بیان اینکه در این دولت با سیاستگذاری 
خود  وزارت  عملکرد  به  کنیم  می  حمایت  تولید  از 
در   : افزود  و  کرد  اشاره  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در 
با  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در  خود  تعهدات  به  عمل 
مشارکت و همکاری سایر دستگاهها مثل نظام بانکی 
موفق بودیم ، امسال به بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه 
تسهیالت پرداخت شد که بیش از ۱۰ هزار واحد از 
این تعداد بنگاههای صنعتی و بیش از ۱۲ هزار واحد 

مربوط به جهاد کشاورزی است.
واحد   ۷۵۰۰ تولید  رونق  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی را پیش بینی کرده بودیم ،گفت : با توجه به 
نیاز بیشتر مالی بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی 
سه چهارم از ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص 
داده شده برای رونق تولید معادل ۱۲ هزار میلیارد 
تومان به بخش صنعت و تولید و یک چهارم معادل ۴ 
هزار میلیارد تومان هم به بخش کشاورزی پرداخت 

شد.
نعمت زاده با بیان اینکه در حال رصد و بازرسی این 
افزایش  : خوشبختانه شاهد  افزود   ، واحدها هستیم 

این  اگر   ، هستیم  واحدها  این  در  اشتغال  و  تولید 
حمایت ها نمی شد همان تولید موقت و اندک خیلی 
از واحدها متوقف می شد ، نه تنها این تولید مختصر 
متوقف نشد بلکه امروز افزایش تولید هم دارند ضمن 
راه  هم  تعطیل  کامال  واحدهای  سری  یک  اینکه 
اندازی شدند که آمار و ارقام آنها موجود است و این 

هفته برای اطالع عموم منتشر می کنیم.
از  بیش  این مدت  : همچنین در  وزیر صنعت گفت 
۹۵ درصد از طرح های مهم تکمیل شد و به تولید 
رسید ، در بخش صادرات هم برغم پائین بودن از نظر 
جهانی  های  قیمت  افت  خاطر  به  عمدتا  که  ارزشی 
بوده ولی از نظر مقدار و حجم ، صادرات ما افزایش 

داشته است.
دامپینگ  یا  فروشی  ارزان  درباره  زاده  نعمت 
فوالدسازان افزود : این موضوع به ایران مربوط نیست 
، اتحادیه اروپا چند کشور را مطرح کرده که مربوط 
به یکسال قبل است ، مثال گفته شده که ایران و چند 
کشور دیگر قیمت های جهانی را رعایت نمی کنند و 
فوالد را پائینتر از قیمت جهانی می فروشند که قطعا 
بودن  به خصوصی  باتوجه   ، نیست  اینگونه  ما  فوالد 
آنها عالقمندند محصوالت  کارخانه های فوالدسازی 

خود را یک دالر هم که شده گرانتر بفروشند.
وی تصریح کرد : هیچ مشکلی نیست و فوالدسازان 
دادگاه  در  دفاع  آماده  باشد  الزم  اگر  کردند  اعالم 
اینکه  بخاطر  است  طبیعی  امر  یک  این   ، هستند 
معموال رقابت هست و رقبا این موضوعات را مطرح 
می کنند ، این موضوع بین آمریکا و چین ، آمریکا 
و اتحادیه اروپا و ژاپن و آمریکا وجود دارد و شرکتها 

معموال این ادعاها را دارند.
باید  ولی  نیست  مهمی  موضوع   : گفت  زاده  نعمت 
واحدها مواظب باشند ، مثال با کشورهای همسایه ما 

اتفاق افتاد و کارشناسان ما دفاع کردند و دلیل اینکه 
قیمت  کاهش  بخاطر  داشته  کاهش  سیمان  قیمت 

جهانی سوخت بوده است و ارتباطی به ایران ندارد.
قوانین  رعایت  به  ملزم  شرکتها  همه   : افزود  وی 
هستند و قوانین خاصی هم وجود ندارد بلکه بستگی 
به شرایطی دارد که توافق می کنند ، ما از دو سال 
قبل سیاست هایی را اعالم کردیم که همه رعایت می 
کنند ، شاید 8 جلسه از قرارداد معدن سرب و روی 
مهدی آباد که امروز نهایی شد با حضور من بود که با 
تصحیح یکی دو موضوع اجازه امضا دادیم ، ما هرگاه 

به آنچه که مطلوب است برسیم امضا می شود .

ایلنا/ از سوی خزانه دار کل کشور مورد تاکید قرار 
گرفت؛

تسویه اسناد خزانه اسالمی، اولویت اول 
خزانه

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با تاکید 
بر تسویه اسناد خزانه اسالمی گفت: اولویت اول 
خزانه داری کل کشور، تسویه بدهی های ناشی 

از انتشار اوراق بدهی است.
به گزارش ایلنا؛ سید رحمت اله اکرمی با اعالم این 
فرع  و  اصل  بازپرداخت  و  تسویه  داشت:  اظهار  خبر 
اوراق بدهی منتشره توسط دولت از اهمیت بسزایی 
پرداخت  در  دولت  حساسیت  و  باشد  می  برخوردار 

مبالغ مزبور بیش از سایر پرداخت ها است.
تسویه  برای  الزم  تمهیدات  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
اسناد خزانه اسالمی منتشره از محل بند )ط( تبصره 
۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با نماد معامالتی 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی
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»اخزا« )۶( که تاریخ سررسید آن ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ می 
باشد، اتخاذ گردیده و این اسناد کما فی السابق در 
موعد مقرر و بدون تاخیر، تسویه و وجه آن بحساب 

آخرین دارندگان پرداخت خواهد شد.
اسناد  نیز کلیه  این  از  تا پیش  وی خاطرنشان کرد: 
»اخزا«  تا   )۱( )»اخزا«  شده  منتشر  اسالمی  خزانه 
گفتنی  اند.  گردیده  تسویه  مقرر  سررسید  در   ))۵(
است، اسناد خزانه اسالمی در طول چند سال اخیر به 
عنوان ابزار مالی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 
مورد استفاده قرار گرفته و معامالت ثانویه این اسناد 
انجام می  ایران( در حال  بازار سرمایه )فرابورس  در 

باشد.

 

مهر/ مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
تغییرات تجارت خارجی ایران

در  صنعتی  محصوالت  صادرات  دالری  ارزش 
پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، از 
رشد 13.66 درصدی برخوردار شده؛ اما درصد 
 6.33 گذشته  فصل  به  نسبت  آن  تغییرات 

درصد، منفی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، 
تغییرات ارزش دالری تجارت خارجي)کاالیي( کشور 
بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسالمي ایران 
و  اقتصادی) کشاورزی، شکار  در بخشهای مختلف 
به  صنعت(  و  معدن  استخراج،  شیالت،  جنگلداری، 
جز نفت، گاز) گاز طبیعي و میعانات گازی( و تجارت 

چمدانی در پاییز ۱۳۹۵ منتشر شد.
بر  در  خارجی  تجارت  است:  آمده  گزارش  این  در 

در  است.  خدمات  و  کاال  واردات  و  صادرات  گیرنده 
به  آمار مربوط  تجارت کاالیي بخش عمده  خصوص 
آن توسط گمرک ایران منتشر می شود. آمار تجارت 
سایر کاالها که عمدتا مربوط به تجارت نفت و خام 
برخی  و  گاز  و  برق  تجارت  نفتی،  های  فرآورده  و 
از  است،  کشتی  و  هواپیما  آالت  ماشین  و  قطعات 
سوی سازمان های متبوع همچون شرکت ملی نفت، 
وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، شرکتهای هواپیمایی و 

کشتیرانی تهیه می شود.
کاالیی  تجارت  آمار  اســـاس  بر  گزارش  این 
جهموری  گمرک  سوی  از  شـــده  منتشـــر 
گازی«کد۲۷۰۹“(  میعانات  )بجز  ایران  اســـالمی 
رشته  بین المللی  استاندارد  طبقه بندی  قالب  در  و 
طبقه بندی  و   ISIC.Rev3اقتصادی فعالیت های 
است.  شده   تهیه   CPC۱.۱ محصوالت  محوری 
رشته  خصوص  در  شده  انجام  طبقه بندی  البته 
فعالیت های اقتصادی در این گزارش، منعکس  کننده 
بلکه  یا واردکننده نیست،  فعالیت صادرکننده  رشته 
در خصوص واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده 
بیانگر رشته فعالیت  خارجی و در خصوص صادرات 

تولید کننده داخلی باشد.

بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری
ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل 
از  قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت   ۱۳۹۵ پاییز 
افزایش رشد ۲.۲۱ درصدی برخوردار است. همچنین 
)فصل  گذشته  فصل  به  نسبت  آن  تغییرات  درصد 
حال،  عین  در  است.  مثبت۴۲.۵۷  تابستان۱۳۹۵(، 
ارزش دالری واردات محصوالت از این بخش در فصل 
پاییز ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش 
همچنین  اسـت.  برخوردار  درصـدی   ۱۱.۶۱ رشد 

درصـد تغییرات آن نسـبت به فصـل گذشـته )فصـل 
تابسـتان۱۳۹۵(، مثبت است.

بخش شیالت
در  بخش  این  محصوالت  صادرات  دالری  ارزش 
به فصل مشابه سال قبل،  پاییز ۱۳۹۵ نسبت  فصل 
است.  برخوردار  درصدی   88.۴8 رشد  افزایش  از 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته 
ارزش  است.   ۹۳.۶ مثبت  تابستان۱۳۹۵(،  )فصل 
دالری واردات محصوالت از این بخش در فصل پاییز 
کاهش  از  قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت   ۱۳۹۵
همچنین  است.  برخوردار  درصدی   8۵.۴۴ رشد 
)فصل  گذشته  فصل  به  نسبت  آن  تغییرات  درصد 

تابستان۱۳۹۵(، مثبت۵۲.۵۴ است.

 بخش استخراج معدن
در  بخش  این  محصوالت  صادرات  دالری  ارزش 
قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  پاییز ۱۳۹۵  فصل 
است.  برخوردار  درصدی   ۲۳.۲۴ رشد  افزایش  از 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته 
ارزش  است.   ۱۰.۷۴ مثبت  تابستان۱۳۹۵(،  )فصل 
دالری واردات محصوالت از این بخش در فصل پاییز 
افزایش  از  قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت   ۱۳۹۵
که  نحوی  به  است؛  برخوردار  درصدی   ۱۷.۳۴ رشد 
)فصل  گذشته  فصل  به  نسبت  آن  تغییرات  درصد 

تابستان۱۳۹۵(، مثبت ۷۷.۳۶ است.

بخش صنعت
در  بخش  این  محصوالت  صادرات  دالری  ارزش   
قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  پاییز ۱۳۹۵  فصل 
است.  برخوردار  درصدی   ۱۳.۶۶ رشد  افزایش  از 

همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته 
)فصل تابستان۱۳۹۵(، منفی ۶.۳۳ است.

در  بخش  این  از  محصوالت  واردات  دالری  ارزش   
قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  پاییز ۱۳۹۵  فصل 
است.  برخوردار  درصدی   ۱8.۷۹ رشد  افزایش  از 
همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته 

)فصل تابستان۱۳۹۵(، مثبت ۴۶.8۹ است.

اتاق تهران / به منظور خدمات رسانی بهتر به اعضای 
اتاق تهران صورت گرفت

آغاز به کار دفتر ثبت شرکت ها در اتاق 
تهران

دفتر خدمات ثبت شرکت ها در محل اتاق تهران 
راه اندازی شد. دبیرکل اتاق تهران با اعالم این 
خبر، گفت: با امضای توافق همکاری میان اتاق 
تهران و اداره ثبت شرکت ها، دفتر خدمات ثبت 
تهران  اتاق  یک  در ساختمان شماره  شرکت ها 
از این پس، اعضای حقیقی  ایجاد شده است و 
دفتر  این  به  مراجعه  با  تهران  اتاق  حقوقی  و 
می توانند از کلیه خدمات ثبتی بهره مند شوند.

عشقی  بهمن  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتاق  بازرگانی  و  عضویت  کارت  دارندگان  افزود: 
و  تاسیس شرکت  به  مربوط  امور  انجام  برای  تهران 
مراجعه  به  نیازی  دیگر  ثبتی  صورت جلسات  تغییر 
حضور  با  و  ندارند  شرکت ها  ثبت  اداره  به  حضوری 
در دفتر امور ثبت شرکت ها در اتاق تهران، می توانند 
برخوردار شوند. ضمن  بخش  این  تمامی خدمات  از 
این که اعضای اتاق صرفا هزینه های ثبتی را پرداخت 
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می کنند و اتاق از بابت ارائه این خدمت هیچ هزینه ای 
از اعضا دریافت نمی کند.

دفتر امور ثبت شرکت ها در اتاق تهران که به تازگی 
شروع  با  همزمان  است،  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 
به کار روزانه سایر حوزه های اتاق تهران، آماده ارائه 
صورتجلسه  شرکت،  تاسیس  شامل  ثبتی  خدمات 
مشاوره ای  خدمات  تجاری،  دفاتر  پلمب  تغییرات، 
در  صورتجلسه  انواع  ثبت  صورتجلسه،  تنظیم  در 
سامانه ثبت شرکت ها و اخذ کد پیگیری و نیز ارسال 
مدارک فیزیکی و پیگیری های مربوطه در اداره ثبت 
شرکت هاست و مراجعه کنندگان به این دفتر پس از 
از  را پس  امور، می توانند مدارک مربوط  انجام کلیه 
طی مراحل ثبتی مجددا از اتاق تهران دریافت کنند.

مهر/ خوانساری اعالم کرد:
موافق افزایش نرخ ارز نیستیم

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
موافق افزایش نرخ ارز نیستیم، گفت: ارز چند 

نرخی رانت به وجود می آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در  نشست 
پایان سال اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران، با بیان اینکه تمام تالش ما این بوده 
که در سال جدید و سال قبل بتوانیم اتاق بازرگانی 
چابک داشته باشیم، گفت: یکی از مهمترین وظایف 
ما صدور کارت بازرگانی است و همانطور که می دانید 
پروسه صدور کارت یک معضل بود که در این راستا، 

تالش های زیادی صورت گرفت.
تهران،  اتاق  اقدام  مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 

اظهار  بود،  کارت  صدور  کردن  تر  ساده  و  شفافیت 
داشت: در حال حاضر کارت های بازرگانی در کمتر 
از ۲۴ ساعت صادر می شود و به دلیل ایجاد اقداماتی 
برای شفاف سازی در صدور کارت، کمتر کارت های 

یکبار مصرف در ا تاق تهران می بینید.
رئیس اتاق بازرگانی و  صنایع و معادن تهران با اعالم 
اینکه در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد تمدید کارت 
های بازرگانی به صورت غیرحضوری انجام می گیرد، 
از ۹۰ درصد  امیدواریم در سال جدید، بیش  افزود: 
از تمدید کارت های بازرگانی به صورت غیرحضوری 

انجام شود.
های  کارت  آموزش  موضوع  داد:  ادامه  خوانساری 
بازرگانی از سوی اتاق تهران پیگیری شد و این کالس 
ها برای افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی دارند، 
اجباری شده است که همین امر، موجب ۲۰ درصد 
ریزش برای درخواست کارت بازرگانی شد؛ همچنین 
از ۱۰ روز گذشته، سایت مجازی آموزش راه اندازی 

شده است.
وی به توافق با سازمان فنی و حرفه ای اتریش برای 
آموزش های مهارتی اشاره کرد و گفت: آموزش های 
متعددی از طریق مجازی و حضوری پیش بینی شده 
است که امتیاز اتاق تهران همین آموزش هایی است 

که برای اعضاء در نظرگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره 
به مدیریت تشکل ها، اظهار داشت: امسال موضوعی 
بخش  به  بیشتر  بخشی  هویت  کردیم،  دنبال  که 
بخش  انقالب،  از  پس  متاسفانه  زیرا  بود؛  خصوصی 
خصوصی  لطمه زیادی دید و تصور این بود که بخش 
خصوصی یک عامل ضد ارزشی است، خوشبختانه با 
برگزاری همایش امین الضرب، پیگیری هویت بخش 

خصوصی آغاز شد.

اجتماعی  تامین  حوزه  در  اینکه  بیان  با  خوانساری 
بخشی  حاضر  حال  در  که  داریم  زیادی  مشکالت 
آخرین  در  گفت:  است،  شده  حل  مشکالت  این  از 
خصوصی،  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه 
سازمان تامین اجتماعی موضوع بازرسی کارگاه ها را 
تا یکسال پذیرفت؛ در حالیکه ما معتقدیم این باید به 

۶ ماه کاهش یابد.
با اشاره به  اینکه در موضوع دریافت مالیات از  وی 
خرید و فروش های بخش تولید و صنعت هم تالش 
از  فقط  اجتماعی  تامین  سازمان  بازرسی  که  کردیم 
حقوق و دستمزد باشد که به نتیجه رسید، افزود: در 
بازرسی و تجدید نظر هم  تالشیم که ترکیب هیات 
تغییر کند که فکر می کنم به زودی به نتیجه برسد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تک نرخی بودن 
نرخ ارز، گفت: در سه هفته اخیر دیدگاه های عجیبی 
مطرح شد مبنی بر اینکه تک نرخی بودن ارز، موجب 
ایجاد رانت می شود؛ در حالیکه این چند نرخی بودن 

ارز است که رانت می آورد.
دولت  که  مواقع  برخی  در  اینکه  بیان  با  خوانساری 
توان تامین ارز را در بازار ندارد، فنر فشرده رها شده 
و با افزایش نرخ مواجه می شویم، افزود: اگر ارز قیمت 
واقعی خود را پیدا کند، این مشکالت ایجاد نمی شود. 
ما موافق افزایش نرخ ارز نیستیم؛ اما معتقدیم که ارز 

باید نرخ واقعی داشته باشد.
باید  آینده هم  امیدواریم در سال  اینکه  بیان  با  وی 
تهران  اتاق  گفت:  کند،  دنبال  را  ارز  موضوع  دولت 
برای سال آینده ۱۲ هدف مهم را دنبال می کند که 
در نخستین جلسه هیات نمایندگان سال آینده این 

اهداف تصویب می شود.

مهر/ اژه ای :
اتاق بازرگانی در رسیدگی به 

پرونده های اقتصادی کمک کند

قوه قضاییه گفت در شرایط کنونی  اول  معاون 
که اقتصاد ما در شرایط خاص قرار دارد فعاالن 
کنند  مشخص  خصوصی  بخش  و  اقتصادی 
آنها کمک  به  قضایی  نظر  از  توانیم  می  چگونه 

کنیم.
سیما،  و  صدا  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محسنی  غالمحسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
بازرگانی  اتاق  کاری  در جلسه صبحانه  امروز  اژه ای، 
بانک  یک  مدیرعامل  موارد  برخی  در  گفت:   ایران 
منصوب  کافی  تخصص  بدون  و  دستوری  صورت  به 
می شود و در آینده مجبور است بسیاری از خدمات 
و تسهیالت را به صورت دستوری پرداخت کند که 
در نتیجه منجر به تشکیل پرونده  اقتصادی کالن و 

بحران اجتماعی در جامعه می شود.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه افزود:  پرونده ای 
وجود دارد که شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان 
ال سی غیر واقعی داشته است که منجر به تشکیل 
این  در  است؛  شده  بزرگی  اقتصادی  تخلف  پرونده 
میان بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده های 
نتیجه  دارند  قضاییه  قوه  در  بزرگی  اقتصادی  تخلف 
اقدامات و تخلف های یک گروه و عوامل متعدد است 
که تمام مشکالت در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم 

یک نفر به عنوان متخلف اعالم می شود.
محسنی اژه ای عنوان کرد: قوه قضاییه قبول دارد که 
این شخص خاصی است و باید به اندازه تخلف خود 
از بخش خصوصی می خواهیم  ما  اما  مجازات شود 
فصل  و  حل  و  مشکالت  اینگونه  حل  جهت  در  که 
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مشکالت افراد خاطی اقتصادی کمک کنند.
وی بیان کرد: من دو سوال از بخش خصوصی دارم 
فعلی  خاص  شرایط  در  که  است  این  اول  سوال  و 
چگونه می توان از منظر قضایی به بخش خصوصی 
کمک کرد و همچنین از طرف اتاق بازرگانی و فعاالن 
تواند  ای قضائی می  پرونده  به  اقتصادی چه کمکی 

بشود؟
اژه ای افزود: رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند 
تاثیر  اجتماعی کشور  و  امنیتی  اقتصادی،  بر مسائل 
به  که  است  این  دنبال  به  دشمن  زیرا  باشد،  گذار 
جای جنگ نظامی، برای تاثیرگذاری بیشتر بر روابط 
نظام، انقالب و مردم و مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد 
و با این ابزار قصد جدایی مردم از نظام و انقالب را 
دارد؛ از نگاه اسالم تالش و فعالیت اقتصادی، حرمت 
اقتصادی وجود  برای فعالیت  اگر محدودیتی  دارد و 
دارد، سقفی برای آن تعیین نشده است. از نظر قانون 
اساسی و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین نظام 

نیز جایگاه فعالیت اقتصادی مشخص و شفاف است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سیاست های اصل 
شد  ابالغ  آن  قوانین  مجلس  ازجانب  و  اجرائی   ۴۴
از آن مقام معظم رهبری سیاست های کلی  و پس 
اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند که این نشان از اهمیت 

به بحث اقتصادی در کشور است.
وی افزود: با توجه به فرهنگ اسالمی، قانون اساسی 
و نظر مسئولین نظام، در امر رشد و توسعه و استقالل 
اقتصادی چه کرده ایم؟ آیا این پاسخ که بگوییم اجازه 
ندادند و یا مربوط به گذشتگان است، کافی است؟ آیا 

اینگونه پاسخگویی قانع کننده است؟
اژه ای ادامه داد: آیا اینکه می گوییم اقتصاد دولتی 
باید به بخش خصوصی واگذار شود،  خوب نیست و 
جهت  فکر  اتاق  و  خاص  متولی  خصوصی  بخش 

هدایت، کنترل و مشورت دادن دارد؟ اتاق بازرگانی 
برای اینگونه مباحث وجود دارد اما اینکه در تمام این 

مسائل موفق بوده یا خیر ابهام وجود دارد.
وی افزود: اگر اقتصاد مهم است آیا به اندازه اهمیت 
آن در مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه نیز اهمیت 
دارد؟ آیا قوه مجریه به دلیل اهمیت این موضوع تیم 
اقتصادی هماهنگ، فعال و خبره دارد؟ در این میان 
که  است  کردن  نظارت  دادن،  مشورت  اتاق  وظیفه 
نماینده  عنوان  به  اتاق  که  رسیم  می  نتیجه  این  به 
بخش خصوصی وظیفه خود را تا حدودی به درستی 
انجام می دهد اما آن مقداری که باید درباره فعاالن 

اقتصادی مؤثر باشیم، نیستیم.
اتاق و  معاون قوه قضاییه گفت: به نظر شما چگونه 
پرونده  و  قضاییه  قوه  به  توانند  می  بخش خصوصی 

های اقتصادی کمک کنند؟
وی افزود: االن نظام، مردم و فعاالن اقتصادی همه از 
شرایط اقتصادی پیش آمده متضرر هستند. آیا همه 
تمام  و  است  خاطی  خاطر شخص  به  مشکالت  این 
تقصیر بر گردن او است یا مجموعه عوامل بر سر یک 
این شخص  و جرم  تخلف  به  منجر  و  آوار شده  نفر 

شده است.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
حکمرانی ثبات نسبی بر بازار سکه

بازار آزاد  امروز 21 اسفند   در جریان معامالت 
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران، 
یک  به  کاهش،  تومان   2500 با  جدید  طرح 
سایر  ولی  رسید؛  تومان  هزار   192 و  میلیون 

انواع سکه بازار باثباتی را تجربه می کنند.
امروز  معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار 
یک  به  کاهش  تومان   ۲۵۰۰ با  جدید  طرح  آزادی 
قیمت  همچنین  رسید،  تومان  هزار   ۱۹۲ و  میلیون 
هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱8۲ هزار 
تومان، نیم سکه ۶88 هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه 
۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان 

است.
همچنین قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱۳ هزار و 
۷8 تومان و هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۰۵ 

دالر و ۵۰ سنت است.
هر دالر آمریکا ۳۷۵8 تومان، یورو ۴۰8۰ تومان، پوند 
۴۷۱۴ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان و لیر ترکیه 

۱۰۴۳ تومان است.

ایران/  
صندوق بین المللی پول: اقتصاد ایران از 

رکود خارج شده است

رشد  به  برجام  اجرای  از  پس  تحریم ها  »لغو 
ضعف  اما  است.  انجامیده  ایران  در  اقتصادی 
تردید  و  ساختاری  تنگناهای  بانکی،  سیستم 
با  مالی  مجدد  ارتباط  برای  خارجی  بانک های 
ایران، موانعی برای فعالیت های بخش غیرنفتی 
تازگی  به  پول،  بین المللی  صندوق  هستند.« 
و  کرده  منتشر  ایران  مورد  در  مفصلی  گزارش 

خالصه کل گزارش را، منتشر کرده است. 
اقدام های  از  پول  بین المللی  صندوق  همچنین 

اقتصادی  وضعیت  مؤثر  بهبود  برای  ایرانی  مسئوالن 
 ۶.۶ حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  و  قدردانی 
ایران در سال ۹۵ پیش بینی کرده  برای  را  درصدی 

است.
شاخص های کالن اقتصاد ایران

بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ ) ۲۰۱۶-۱۷(، 
رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت 
شد. رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( حقیقی در 
نیمه اول امسال به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران 
وجود  با  خارج شد.  رکودی سال ۱۳۹۴  وضعیت  از 
بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در 
سه ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش ماهه 
اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰.۹ درصد باقی ماند که 
به  تداوم مشکالت موجود در دسترسی  نشان دهنده 
منابع مالی )خارجی(، مشکالت بخش مالی داخلی و 
همچنین ضعف های ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم 
تک رقمی شده و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال 
۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. 
بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر 
چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی 
شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً باثبات 
در  آزاد  بازار  و  رسمی  بازار  در  ارز  نرخ  تفاوت  شد. 

دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
اقتصادی، در  با تداوم بهبود  پیش بینی آن است که 
درصد   ۴.۵ محدوده  در  اقتصادی  رشد  میان مدت 
تثبیت شود. همچنین پیش بینی می شود رشد تولید 
درصد   ۶.۶ به   ۹۵ سال  در  حقیقی  داخلی  ناخالص 
برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات 
درصد   ۳.۳ به   ۹۶ سال  در  اقتصادی  رشد  اوپک، 
از سال ۱۳۹۶ )۲۰۱۷/۱8(  تقلیل پیدا خواهد کرد. 
و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  افزایش  بعد،  به 
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تعیین کننده  داخلی،  مالی  شرایط  تدریجی  بهبود 
سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های 
غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش بینی می شود که 
)تراز پرداخت ها( کماکان در وضعیت  حساب جاری 
پاسخگوی  صادرات  رشد  زیرا  بماند،  باقی  مازاد 
به  مربوط  تجهیزات  و  ماشین آالت  واردات  افزایش 
می رود  انتظار  همچنین  بود.  خواهد  سرمایه گذاری 
نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۹۶، به دلیل رشد 
افزایش های  از  ناشی  تورمی  آثار  و  نقدینگی  باالی 
افزایش  درصد   ۱۱.۹ سطح  به  موقتاً  ارز،  نرخ  اخیر 
تأثیر  تحت  بعد  در سال های  نرخ  این  اما  کند؛  پیدا 
سیاست های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک رقمی 
خواهد شد. البته به دلیلل حجم باالی عرضه نیروی 
شغلی  فرصت های  ایجاد  سرعت  بودن  پایین  و  کار 
باال  کماکان  بیکاری  نرخ  می شود  پیش بینی  جدید، 

بماند.

 شوک ها را مدیریت کنید
در پی این گزارش، مدیران صندوق از اقدامات جدید 
در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی 
معرفی   ،)AML/CFT( تروریسم  مالی  تأمین  و 
و   )IFRS( مالی  گزارشگری  جدید  استانداردهای 
حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی های معوقه 
برای کمک  را  اقدامات  این  و  استقبال کردند  دولت 
نیز  و  بانک ها  و  ترازنامه شرکت ها  بهبود وضعیت  به 
تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بسیار مؤثر تشخیص 
دادند. مدیران صندوق تأکید کردند که مقامات ایرانی 
برنامه FATF (گروه  ویژه اقدام مالی( را کاماًل اجرا  
و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم )AML/CFT( را تقویت کنند. همچنین 
موقت  برقراری  پذیرش  وجود  با  صندوق  مدیران 

بر  نرخی،  چند  ارزی  نظام  و  ارزی  محدودیت های 
نرخ  یکسان سازی  برای  ایرانی  مقامات  تعهد  اهمیت 
ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت شده تا اوایل 
شرایط  طریق  این  از  تا  داشتند  تأکید   ۲۰۱8 سال 

منعطف تری برای مدیریت شوک ها فراهم آید.

دنیای اقتصاد/ 
 15 اقدام صادراتی دولت در سال 95

برای سال  اقتصاد: هدف گذاری صادرات  دنیای 
1395 در حالی 50 میلیارد دالر اعالم شده بود 
که براساس آخرین آمار گمرک از ابتدای امسال 
تا پایان بهمن، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به 
است.  میلیون دالر رسیده  و 492  میلیارد   38
مقایسه این آمارها نشان می دهد بخش صادرات 
مانده  برنامه های پیش بینی شده عقب  از  کشور 
بخش  در  صادرات  افزایش  احتساب  با  حتی  و 
نخواهد  جبران  عقب افتادگی  این  هم،  خدمات 

شد.
کل  معاون  که  دارد  وجود  حالی  در  فاصله  این 
اقدامات  مهم ترین  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان 
برای افزایش صادرات کاال و خدمات در سال ۱۳۹۵ 
مورد  در  مودودی  محمدرضا  است.  کرده  تشریح  را 
شاخص ترین اقدامات انجام شده اظهار کرد: اقدامات 
در قالب ۱۵ محور در سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گرفت 
از  افزایش صادرات کاال و خدمات را پس  بتوانیم  تا 
برجام در دستور کار قرار دهیم. او ادامه داد: کاهش 
محدودیت ها و ممنوعیت ها در صادرات )نظیر حذف 

سقف  کاهش  صنعتی(،  اقالم  صادرات  بر  عوارض 
برای  برابر حقوق ورودی  برابر به یک  از دو  تضمین 
اولیه  مواد  موقت  واردات  در  )تسهیل  موقت  واردات 
برای فرآوری و صادرات مجدد(، کاهش زمان استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی از سه ماه به 
یک ماه )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر( و اصالح 
صادرات شمش  ممنوعیت  استرداد، حذف  آیین نامه 
طال و استحاللی از معادن داخلی و نیز لغو تعهد ارزی 
صادرکنندگان، پنج اقدام در جهت افزایش صادرات 

کاال و خدمات در سال جاری بود.
به گزارش »ایسنا«، معاون کل سازمان توسعه تجارت 
ایران با اشاره به اینکه آزادسازی خرید و فروش ارز 
حاصل از صادرات به نرخ آزاد از سوی سیستم بانکی 
صورت گرفت و همچنین خرید ارز حاصل از صادرات 
مصنوعات طال به نرخ آزاد از دیگر اقدامات انجام شده 
در راستای افزایش صادرات و خدمات به شمار می رود، 
یادآور شد: افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات 
ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دالر و پوشش ضمانتی 
اقدامات  دیگر  از  دالر  میلیارد  سه  حدود  میزان  به 

انجام شده در این راستا است.
عنوان شده،  مورد  هشت  بر  عالوه  افزود:  مودودی 
نشده  فرآوری  و  موادخام  بر صادرات  عوارض  اعمال 
غیرضروری  مجوزهای  حذف  و  کاالیی(  ردیف   ۲۳(
برای صادرات برخی داروهای دامی، از دیگر اقدامات 
بود.  و خدمات  کاال  صادرات  افزایش  در جهت  مهم 
منظم  خطوط  برقراری  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
از  )عمان(  جنوب  و  )روسیه(  شمال  در  کشتیرانی 
دیگر اقدامات انجام شده به منظور افزایش صادرات 
مورد   ۱۱ بر  عالوه  کرد:  عنوان  بود،  خدمات  و  کاال 
عنوان شده قبلی، برقراری خط منظم هوایی تهران به 
آستاراخان، تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۱۳۹۵ 

و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور دارای اولویت، 
برگزاری  و  برند  توسعه  و  تبلیغاتی  نظام  ساماندهی 
دوره های آموزشی و نیز پیگیری ایجاد مراکز تجاری 
اقدام اصلی  در عراق، کنیا، غنا، نیجریه و چین ۱۵ 
و خدمات طی سال  کاال  افزایش صادرات  در جهت 

۱۳۹۵ است.
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دنیای اقتصاد/  
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

شرکت  است.  موفق  بسیار  کارآفرین  یک  اریس 
تکنولوژیک او در 5 سال گذشته به طور قابل مالحظه ای 
رشد داشته است. او یک پایگاه مشتری قوی دارد و 
از هشت کارمند را مدیریت می کند.  تیمی متشکل 
نقطه  یک  اریس  کارآفرینان،  از  بسیاری  مانند  اما 
تاریک در زندگی اش دارد: او هر شب درحالی که به 
به خانه  ناراحتی می کند  و  احساس خستگی  شدت 
می رود. او همواره مضطرب است و احساس می کند 
دیگر  و  است  آورده  کم  احساسی  و  فیزیکی  نظر  از 
خود  تمرکز  روز  طی  یا  بخوابد  خوبی  به  نمی تواند 
به  دیگر  کارش  این  می کند  تصور  او  کند.  حفظ  را 
اندازه قبل برایش لذت بخش نیست، بنابراین انگیزه 

و عملکرد او کاهش یافته است.

 اریس یک مثال کالسیک از افسردگی بین موسسان 
و  غم  مانند  عالئمی  با  معموال  است.  کارآفرینان  و 
فقدان انگیزه در فعالیت ها، افسردگی موسس شرکت 
صدمه  شرکت  یک  به  جنبه  چندین  از  می تواند 
را  توانایی خود  افسرده  موسسان  که  کند. چرا  وارد 
دست  از  روزانه  فعالیت های  در  موثر  عملکرد  برای 
کارمندان  می شود  موجب  افسردگی  این  می دهند. 
رهبری  توانایی  به  را  خود  اعتماد  سرمایه گذاران  و 
موجب  خود  امر  این  بدهند؛  دست  از  شرکت  مدیر 
آینده شرکت خواهد  به  نسبت  تردید  و  ایجاد شک 
موسس شرکت  تندرستی  و  شد. همچنین سالمتی 
نیز با خطر مواجه خواهد بود. طبق تحقیقات انجام 
همتایان  از  بیشتر  درصد   30 کارآفرینان  شده، 
غیرکارآفرین خود، افسردگی را تجربه می کنند. اکثر 
جهان  به خاطر  مدیران  افسردگی  که  معتقدند  افراد 
پیچیده و به شدت رقابتی ایجاد می شود. تکنولوژی 
و جهانی سازی، مدیریت استارت آپ ها را ریسکی تر و 

استرس زاتر کرده است و آنگاه شکست امری معمول 
دلیلی  تنها  استارت آپ  یک  استرس  اما  بود.  خواهد 
نیست که چرا کارآفرینان دچار افسردگی می شوند. 
برخی مدیران ممکن است به این دلیل افسرده شوند 
که برای کارآفرین شدن به خودشان فشار می آورند 
در صورتی که در واقعیت ممکن است شخصیت آنها 
نشان  تحقیقات  نباشد.  مناسب  کار  این  انجام  برای 

می دهد کارآفرینان موفق شخصیت خاصی دارند.
دارای  و  می کنند  استقبال  تجربه  از  آنها  اینکه  اول 
نسبت  کنجکاوتری  و  خالق تر  قوی تر،  تخیل  قوه 
را  شرکت هایشان  خودشان  که  هستند  مدیرانی  به 
تاسیس نکرده اند. آنها همچنین با وجدان تر و بیشتر 
به دنبال سطوح باالتر موفقیت، انگیزه و برنامه ریزی 
کمتر  و  برون گرا  بیشتر  عموما  موسسان  هستند. 
عصبی هستند. هر فردی شخصیت الزم برای تبدیل 
و  بیشتر  افراد  اما  ندارد؛  را  موسس  یک  به  شدن 
که  چرا  می کنند،  باز  را  خود  شرکت های  بیشتری 

کارآفرینی به شدت به عنوان یک مسیر شغلی جذاب 
و با پرستیژ دیده می شود. در حقیقت، امروزه تقریبا 
به موسس شدن عالقه مندند.  بزرگساالن  66 درصد 
افراد  همه  بگوییم  که  است  معقوالنه  همین طور 
برای  نیاز  مورد  کارآفرینی  شخصیتی  ویژگی های 
موفق شدن و شاد بودن در مشاغل خود را در اختیار 
ندارند. برای برخی موسسان، ممکن است یادگیری 
استارت آپ ها دیگر کافی  استرس  چگونگی مدیریت 
نباشد. برای غلبه بر افسردگی، آنها باید بیاموزند که 
کنند.  کنترل  و  مدیریت  را  خود  شخصیت  چگونه 
افسردگی  رفع  به  کمک  برای  نکته  چند  اینجا  در 

کارآفرینان ارائه شده است.
را  خود  ضعف  نقاط  و  بشناسید  را  خود  شخصیت 
شناسایی کنید: پیش از اینکه بتوانید شخصیت خود 
را مدیریت کنید، باید آن را به خوبی بشناسید. آزمون 
در  آنالین  پیشرو  آزمون های  از  یکی   IPIP -NEO
نیم  از  بیش  با  آزمون  این  است.  شخصیت شناسی 

روشهاییبرایجلوگیریازافسردگیموسسانشرکتها
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نظر  به  اطمینانی  قابل   و  معتبر  ابزار  پاسخ،  میلیون 
می آید. با انجام این آزمون، شما می توانید ببینید که 
چگونه به چهار ویژگی ذکر شده در باال امتیاز بدهید. 
باالترین و پایین ترین امتیازهای شما چیست؟ تصور 
کنید کدام فعالیت های استارت آپ ممکن است برای 
اگر  مثال،  به عنوان  باشد.  به طور خاص دشوار  شما 
می توانید  دارید،  برون گرایی  در  کمی  بسیار  امتیاز 
یا  سازمان  در  شبکه سازی  که  باشید  داشته  انتظار 
افزایش سرمایه به شدت استرس زا باشد. این موضوع 
به شما کمک می کند با کارآفرینان در صنعت خود 

در مورد بزرگ ترین عوامل استرس زا صحبت کنید.
شخصیتی  ویژگی های  که  کنید  استخدام  افرادی 
نیاز  سازمان  رهبران  می کنند:  تکمیل  را  شما 
که  کنند  استخدام  و  انتخاب  را  کارمندانی  دارند 
شخصیت های مشابه آنها داشته باشند. اما موسسان 
باید عکس این قضیه عمل کنند: یک شریک تجاری 
انتخاب کنید که آن دسته از ویژگی های شخصیتی 
این  به  هستید.  آن  فاقد  شما  که  باشد  داشته  را 
برطرف  را  شما  ضعف  نقاط  می توانند  آنها  ترتیب، 
شما  است  ممکن  که  ببرند  لذت  کاری  از  و  کنند 
برای  را  شما  زمان  امر  این  بدانید.  استرس زا  را  آن 
از آن لذت می برید آزاد می کند.  انجام کارهایی که 
به عنوان مثال، اگر امتیاز بسیار پایینی در پذیرش 
به کار  فی نفسه  است  ممکن  کرده اید،  کسب  تجربه 
خالقانه عالقه نداشته باشید. بنابراین کسی را بیابید 
برای  آنگاه  باشد.  داشته  عالقه  ابتکاری  به کار  که 
انجام کاری که به جای دلسرد کردن بیشتر به شما 

انرژی دهد، زمان بیشتری خواهید داشت.

ایجاد  استرس  کاهش  برای  نیروبخش«  »کنج  یک 
کنید: موسسان نمی توانند همیشه از کاری که دوست 
ندارند اجتناب کنند. با وجود بهترین تالش ها، برخی 
می یابند  کاری  انجام  در حال  را  موسسان خودشان 
که به شدت مغایر شخصیت آنهاست. به عنوان مثال، 
روز  و  شب  استارت آپ،  اولیه  مراحل  در  موسسان 
خود را در حال شبکه بندی می بینند؛ حتی از روابط 
ایجاد  روانشناسان  نمی برند.  لذت  افراد  با  اجتماعی 
یک »کنج احیاگر« را پیشنهاد می دهند؛ یک زمان 

و مکان مجزا که در آن هر کسی می تواند استرس را 
از خود دور کند و به خود واقعی اش رجوع کند. این 
دوباره  کنند  کمک  موسسان  به  می توانند  گوشه ها 
انرژی به دست آورند و توازن روانی را پیش از اینکه 

مدیریت آن دشوار شود بازیابند.
عالیم افسردگی را بشناسید: نشانه های بسیاری برای 
افسردگی وجود دارد. جدا از احساس غم، افسردگی 
یا  لذت  از  قابل توجه  فقدان  یک  از  فرمی  می تواند 
لذت  آنها  از  باید  شما  که  باشد  کارهایی  در  عالقه 

کاهش  یا  افزایش  یک  شامل  دیگر  عالیم  ببرید. 
ناگهانی خواب، وزن، اشتها یا انرژی به عالوه احساس 
موسسان  است.  خودنکوهی  یا  گناه  بودن،  بی ارزش 
ترتیب  این  به  باشند؛  آشنا  نشانه ها  این  با  باید 
می کنند  تجربه  را  نشانه ها  این  که  زمانی  می توانند 
حرفه ای  کمک  دنبال  به  و  دهند  تشخیص  را  آنها 
باشند. آنها می توانند از یک دوست معتمد یا یک عضو 
این  در شناسایی  تا  کنند  خانواده درخواست کمک 
موسسانی  به خصوص  رسانند؛  یاری  آنها  به  نشانه ها 
که غرق در کار شده اند، می توانند گاهی عالیم اخطار 
دلیل که شما  این  به  تنها  بدهند.  از دست  را  اولیه 
شخصیت تبدیل شدن به یک کارآفرین را ندارید به 
این معنا نیست که نمی توانید شرکت خود را بیابید. 
ریسک های  از  باید  که  معناست  آن  به  امر  این  اما 
سالمت روانی آگاه باشید و متعاقبا شخصیت خود و 
پیرامون آن را مدیریت کنید. با پیروی از ترفندهای 
ذکر شده در باال، می توانید برای تبدیل شدن به یک 

موسس شادتر و راضی تر یک گام به جلو بردارید.

HBR :منبع

 بازگشت به عناوین 14 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

مزارع کلزا - مازندران 
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