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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

دست  در  كليد  پروژه  يك  قرارداد  انعقاد  با   
)EPC(  براي انتقال برق، ميان شركت صنعتي 
انتقال برق  »گام اراك« و شركت » شبكه هاي 
قوي« ارمنستان )HVEN(؛ گام مهم ديگري در 
راستاي جهاني سازي توانمندي هاي مهندسان 

كشور برداشته شد.
خط   EPC اجراي   اراك  گام  قرارداد،  اين  مطابق 
 28 تقريبي  طول  به  مداره   2 ولت  انتقال110كيلو 
كيلومتر بين پست-هاي نويمبوريان و اللوار در شمال 

ارمنستان را برعهده گرفته است. 
تمامي مراحل اين پروژه از جمله طراحي خط و برج، 
تامين كليه تجهيزات، عمليات عمراني، نصب و اجرا و 
سيم كشي و برق دار كردن، توسط متخصصان شركت 

صنعتي »گام اراك« انجام مي پذيرد.
شد  اعالن  ارديبهشت 1395  در  پروژه  اين  مناقصه 
به  توجه  با  و  قيمت ها  بررسي  از  پس  كارفرما  و 
برنده  عنوان  به  را  اراك«  گام   « فني،  پيشنهادات 
انتخاب كرد. همچنين، شركت »تراك دبل« بلژيك، 

به عنوان مشاور اين پروژه برگزيده شده است.
اجراي  پيشروان  از  اراك«،  گام   « صنعتي  شركت 

ايران  در  مخابرات  و  نيرو  انتقال   EPC پروژه هاي 
است و سال ها است كه در صادرات خدمات فني و 
مهندسي ايران در منطقه و فراتر از آن نقشي شايسته 

ايفا كرده است.

پيام تبريك سنديكا به شركت صنعتی 
گام اراك

سنديکای صنعت برق ايران بدينوسيله انعقاد  قرارداد 
را  ارمنستان  دولت  با  اراك  گام  صنعتی  شركت 
درخصوص احداث خط 110 كيلوولت در اين كشور، 
مديرعامل  رهنما  نصراله  مهندس  جناب  خدمت 
محترم آن واحد صنعتی و كاركنان محترم آن شركت 
تبريك عرض می نمايد و در اين راه برای ايشان آرزوی 

توفيق روزافزون دارد. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

خـبري خـوش براي فعـاالن و دلسوزان صنعت بـرق ايران! اطالعات/ سعيد مهذب ترابی
عضو علی البدل هيات مديره سنديكای 

صنعت برق و مديرعامل شركت قدس نيرو

اين  بازيگران  از  يك  هر  منظر  از  كه  برق  اقتصاد 
صنعت يك بازخورد متفاوت برای آن متصور می 
شود، پديده پيچيده ای است كه به طور تقريبی 
تحت  را  تاثيرگذار  صنعت  اين  های  بخش  همه 

شعاع قرارداده است.
و چند  ای چندوجهی  معادله  برق  اقتصاد  پديده 
مجهولی است كه يك بخش آن مابه التفاوت قيمت 

فروش و قيمت تمام شده برق است.
در يك بيان ساده و جامعه پسند، مديران دولتی 
قيمت تمام شده برق بدون نرخ سوخت را نزديك 
به يك هزار ريال ترسيم می كنند. قيمت متوسط 
فروش برق هم حدود ۶00 ريال است كه نزديك 
يارانه  آن سهم صندوق هدفمندی  ريال  به 120 
ها می شود؛ بر اين اساس اين صنعت به ازای هر 
كيلووات ساعت فروش برق نزديك به 500 ريال 
با اين تفسير ادامه  ضرر می دهد و به طور قطع 
حيات آن با چالش جدی هم در بخش جاری و هم 

برای توسعه روبروست.
ادامه در صفحه 3/

چند پرسش درباره اقتصاد برق



 

امتياز برقی به تركيه نداديم/ رقم 
قرارداد 3 ميليارد دالر است

معاون وزير نيرو با شفاف سازی درباره قرارداد برقی 
اعالم كرد: رقم  تركيه،  اينترنشنال«  با »يونيت  ايران 
دقيق اين قرارداد برقی 3 ميليارد دالر بوده و امتيازی 

به اين شركت ترك نداديم...........ادامه خبر

 پيشرفت 40 درصدی اقتصاد مقاومتی 
در بخش آب و برق

وزير نيرو از خبر داد و گفت: در مورد طرح های اقتصاد 
درصد  ميانگين ۴0  به طور  نيرو  وزارت  در  مقاومتی 

اهداف محقق شده است...........ادامه خبر

 سنتز نانوذرات با استفاده از يك روش 
سبز

محققی از دانشگاه شهيد رجايی با همکاری محققانی 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری، نانوذرات اكسيد 
دار  دوست  و  سبز  روش  يك  از  استفاده  به  را  روی 
آزمايشگاهی سنتز كرده اند.  محيط زيست در مقياس 
نانوذرات روی در توليد ليزر، ديود و سلول خورشيدی 

كاربرد دارد...........ادامه خبر

 چگونه با باكتری روی گرافن باندگپ 
ايجاد كنيم ؟

محققان با استفاده از نوعی باكتری و اعمال خالء روی 
ماده شدند.  اين  روی  ايجاد چروك  به  موفق  گرافن، 
وجود موج روی گرافن موجب می شود تا گرافن دارای 
باندگپ شود كه اين موضوع دامنه استفاده از گرافن در 

نانوالکترونيك را توسعه می دهد...........ادامه خبر

 پيك مصرف برق شبانه و روزانه به 50 
هزار مگاوات رسيد

برای نخستين بار، روز گذشته پيك مصرف برق روزانه 
و شبانه هر دو به بيش از 50 هزار مگاوات افزايش يافت 
ثبت  به  برق  در صنعت  ركورد جديد مصرف  يك  تا 

برسد...........ادامه خبر

 تالش براي ارتقاي رتبه در فناوري 
انرژي هاي نو

كشورهاي جهان به خصوص شرق آسيا، يکه تاز توسعه 
قرار است  تا جائي كه  انر ژي هاي تجديدپذير شده اند، 
انرژي  شناور  مزرعه  بزرگترين  آسيايي  كشور  يك 

خورشيدي را برپا كند..........ادامه خبر

 سرمايه گذاری كالن كويت در زمينه 
انرژی های تجديد پذير

در  خام  نفت  قيمت  كاهش  دنبال  به  كويت  دولت   
بازارهای جهانی ٬ از راهبرد جديد خود برای استفاده از 
انرژی های تجديد پذير جهت توليد انرژی خورشيدی 

و تامين برق خبر داد...........ادامه خبر

 20 مگاوات نيروگاه خورشيدی در 
استان كردستان احداث می شود

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان كردستان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه از نصب 20 مگاوات 
انرژی خورشيدی در آينده نزديك خبر داد...........ادامه 

خبر

 166 مگاوات به ظرفيت شبكه برق 
كشور افزوده شد

نخست  واحد  از  برداری  بهره  كرد:  اعالم  نيرو  وزارت 

بخش گاز نيروگاه سيکل تركيبی سمنگان در استان 
كرمان به ظرفيت 1۶۶ مگاوات موجب شد تا ظرفيت 
در  شده  سنکرون  نيروگاهی  واحدهای  از  برق  توليد 
سال جاری به يکهزار و 31۴ مگاوات برسد..........ادامه 

خبر

 رشد اقتصادی كشور به 4.4 درصد رسيد
..........ادامه خبر

 اطالعيه وزارت امور اقتصادی و دارايی 
در مورد انتشار اوراق تسويه خزانه

..........ادامه خبر

 اصالحات قانون تجارت به شبكه بانكی 
ابالغ شد

..........ادامه خبر

 رشد اقتصادی به يكباره 4.4 درصد شد
..........ادامه خبر

 انتشار رهنمودهای جديد برای مديريت 
ريسك نقدينگی

..........ادامه خبر

 سوء استفاده قاچاقچيان از كارت های 
بازرگانی

..........ادامه خبر

 رتبه كارآفرينی ايران در دنيا 20 پله 
بهبود يافت
..........ادامه خبر

 بدهی های كالن دولتی بی نظمی 
اقتصادی را به وجود آورده است

..........ادامه خبر

 امسال از رشد كند اقتصادی فاصله 
می گيريم

..........ادامه خبر

  برنامه ششم تا آبان ماه در مجلس 
تصويب می شود

..........ادامه خبر

 2 ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی 
در صنعت

..........ادامه خبر

 چرا رشد اقتصادی 4 درصد برای مردم 
ملموس نيست؟

..........ادامه خبر

 رياست اتاق بازرگانی همواره در دست 
بخش خصوصی واقعی بوده

..........ادامه خبر

 جدول قيمت سكه و ارز روز يك شنبه 
منتشر شد
..........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/ شفاف سازی معاون وزير نيرو؛
امتياز برقی به تركيه نداديم/ رقم قرارداد 

3 ميليارد دالر است

با شفاف سازی درباره قرارداد  معاون وزير نيرو 
برقی ايران با »يونيت اينترنشنال« تركيه، اعالم 
كرد: رقم دقيق اين قرارداد برقی 3 ميليارد دالر 

بوده و امتيازی به اين شركت ترك نداديم.
به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فالحتيان امروز در 
يك گفتگوی زنده تلويزيونی در تشريح آخرين وضعيت 
تامين و توزيع برق مشتركان در فصل تابستان، گفت: 
هم اكنون در هفته آخر مرداد قرار داريم و با همکاری 

و مساعدت مردم از پيك بار مصرف عبور كرديم.
اينکه  با اعالم  انرژی  امور برق و  نيرو در  معاون وزير 
از  بار مصرف كمی بيش  تابستان سال گذشته پيك 
50 هزار مگاوات بود، تصريح كرد: اما امسال با توجه به 
گرم تر شدن هوا پيك بار مصرف به بيش از 52 هزار 
مگاوات رسيد و ثبت اين ركورد در نوع خود بی نظير 

بود.
اين مقام مسئول با اعالم اينکه از سال گذشته تاكنون 
نيروگاه های زيادی در مدار قرار گرفته و روز گذشته 
با قرارگرفتن نيروگاه سيرجان در مدار در مجموع به 
ميزان يك هزار و ۴00 مگاوات به ظرفيت نيروگاه های 

كشور افزوده شد.
معاون برق و انرژی وزير نيرو با يادآوری اينکه با توجه 
افزايش  از  ناشی  كشور  در  ساله  هر  مصرف  رشد  به 
نسبی گرما و جمعيت، نيازمند افزايش ساالنه 5 هزار 
مگاوات برق به ظرفيت نيروگاهی كشور هستيم، بيان 
كرد: هم اكنون 5۶ درصد نياز برق كشور توسط بخش 
خصوصی داخلی تأمين می شود و در حال حاضر بين 
وزارت نيرو و شركت های خصوصی داخلی برای احداث 

35 هزار مگاوات قرارداد وجود دارد.
فالحتيان با تاكيد بر اينکه در شرايط فعلی برای افزايش 
5 هزار مگاوات ظرفيت توليد، نياز به 10 هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاری ساالنه هستيم، يادآور شد: برای 
پاسخگويی به رشد مصرف تقاضای برق، نيازمند ساالنه 

1۶ هزار ميليارد تومان زيرساخت جديد هستيم.
وی ادامه داد: با توجه به كاهش قيمت نفت و افزايش 
خارجی  سرمايه گذاری  نيازمند  برق،  مصرف  تقاضای 
هستيم و چنانچه نتوانيم زمينه ايجاد اين زيرساخت ها 
همچون  مشکالتی  با  است  ممکن  كنيم  فراهم  را 

خاموشی در كشور مواجه شويم.
معاون وزير نيرو با اشاره به مشاركت بخش خصوصی 
هزار  تاكنون 11  داشت:  اظهار  نيروگاه ها،  احداث  در 
مگاوات نيروگاه توسط بخش خصوصی ايجاد شده به 
طوری كه امروز 5۶ درصد نياز برق كشور توسط بخش 

خصوصی داخلی تأمين می شود.
به گفته اين مقام مسئول برای تأمين نياز پنج ساله 
افزايش  نيازمند 25 هزار مگاوات  برق،  آينده صنعت 
ظرفيت هستيم و اين نيازمند بيش از 50 هزار ميليارد 

تومان سرمايه گذاری است.

امتياز برقی به تركيه نداده ايم
معاون برق و انرژی با اشاره به قراردادی كه اخيراً بين 
وزارت نيرو و شركت »يونيت اينترنشنال تركيه« برای 
ايجاد ظرفيت ۶ هزار مگاواتی بسته شده است، توضيح 
داد: رقم قرارداد بين وزارت نيرو با اين شركت ترك 
اشتباه  به  بعضاً  البته  كه  بوده  دالر  ميليارد  حدود 3 
رقم آن ۴.2 ميليارد دالر ذكر می شود؛ هدف از انعقاد 
آن تأمين برق پايدار كشور و دستيابی به سرمايه های 

خارجی است.
اين  مورد  در  شده  مطرح  انتقادات  به  پاسخ  در  وی 

ادامه از صفحه 1/ 

البته علل اين كمبود نقدينگی را می توان در فقدان 
تناسب قيمت تمام شده برق با قيمت خريد، افزايش 
نرخ انجام خدمات و كار در اين صنعت ، لزوم باور 
مواردی مانند كمبود نقدينگی در اين بخش، تحميل 
پايين  همچنين  و  سياسی  و  اجتماعی  مالحظات 
بودن شاخص بهره وری در صنعت برق و دامن زدن 
به حساسيت جامعه نسبت به اقتصاد برق دانست؛ از 
اين رو، اقتصاد برق دستکم برای حل بحران نقدينگی 

بايد بتواند به اين پرسش ها پاسخ روشنی بدهد:
* قيمت تمام شده واقعی برق چقدر است؟

مختلف  های  بخش  در  وری  بهره  واقعی  *بهای 
صنعت برق چيست؟

باشد كه  تابع چه معياری  بايد  *نرخ فروش برق 
پاسخگوی نيازهای بهره ورشده صنعت برق شود؟

*قيمت واقعی مديريت بخش تقاضای برق چقدر 
است؟ هزينه های سرمايه گذاری برای افزايش بهره 
واقعی  سازوكار  چه  با  و  تامين  چگونه  بايد  وری 

بازپرداخت شود؟
برق  فروش  قيمت  تعيين  برای  معياری  چه   *

صادراتی وجود دارد؟
*حاكميت چگونه بايد هزينه های مربوط به پياده 

سازی برنامه های خود را جبران كند؟
*آيا قيمت برق می تواند تابعی از نرخ تورم باشد؟

با ساير هزينه خدمات عمومی  برق  قيمت  آيا   *
قابل مقايسه است؟

* افزايش نرخ برق تا كجا ادامه پيدا می كند؛ به 
ازای هر كيلووات ساعت برق مصرفی 10 هزار، 20 

هزار يا 100 هزار ريال؟
آن چه  نرخ  تعيين  در  برق  بورس  و  برق  بازار   *

جايگاهی دارد؟
*جايگاه رگوالتوری در تنظيم قيمت برق كجاست؟

* تغيير ساختاری در اين صنعت در قيمت تمام 
شده برق چه تاثيری دارد؟

اين  در  نفعان  ذی  منظر  از  ها  پرسش  اين  پاسخ 
و  است  پايين  برق  نرخ  كه  شود  می  خالصه 
پاسخگوی نياز چرخه صنعت نيست و بر اين اساس، 
چرخ صنعت برق نمی چرخد. چرخ اين صنعت كه 
نچرخد پيمانکاران، مشاوران، توليدكنندگان و همه 
ذی نفعان اين بخش دچار مشکل و ركود می شوند.

مختلف  های  بخش  در  تعطيلی  گاه  و  ركود  اين 
اثرهای متفاوتی هم بر جای می گذارد. در بخش 
پيمانکاران و توليدكنندگان افزون بر تعطيلی كارگاه، 
به نوعی فروپاشی ساختاری ايجاد می كند و زمينه 
مونتاژكاری فوری و وارداتی را كه يك صنعت وابسته 
است، فراهم می كند. در بخش مشاوران، اين ركود 
موجب پديده ای با عنوان »اسفنج خشك از درون« 
می شود كه آثاری مانند ريزش دانش، كاهش بهره 
وری و خروج نخبگان از كشور را در پی دارد. صنعت 
برق هم در اين ركود با استرس خاموشی يا ريزش 
شرايط  شود.در  می  روبرو  دهی  خدمات  تدريجی 
كمبود  برق  صنعت  دغدغه  مهمترين  كه  كنونی 
نقدينگی به شمار می رود، اين صنعت با تفکيك 
بنابراين به نظر می  ساختار هم روبرو شده است ؛ 
رسد مديران تصميم گير بايد با هدف رونق بخشی 
به كسب و كار و مهار ركود در كوتاه مدت برای اين 

پرسش ها پاسخ های مناسبی داشته باشند.

چند پرسش درباره اقتصاد برق
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قرارداد و علت عدم واگذاری آن به شركت های داخلی، 
و شركت های  نيرو  وزارت  بين  در حال حاضر  گفت: 
خصوصی داخلی برای احداث 35 هزار مگاوات قرارداد 
اين  از  برخی  از  سال   8 گذشت  با  اما  دارد،  وجود 
نتوانسته اند  اين شركت ها  از  قراردادها، هنوز تعدادی 

حتی يك ال سی هم باز كنند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی، تصريح كرد: اين 
در حالی است كه برخی از اين شركت ها حتی پيش 

پرداخت هم دريافت كرده اند.
فالحتيان تأكيد كرد: برخالف شايعات موجود مبنی 
بر اعمال امتيازات ويژه به اين شركت ترك، بايد گفت 
كه بين شركت های داخلی و خارجی تفاوت محسوسی 
وجود ندارد و قراردادهای خارجی در چارچوب قانون 
بين المللی »فيپا« انجام می شود و دارای پيوست قانونی 

و مصوبه مجلس شورای اسالمی است.
وی افزود: هدف ما از انعقاد اين قرارداد ايجاد اعتماد 
جهانی، دستيابی به بازارهای بين المللی و استفاده از 
فضای پساتحريم و جلب مشاركت داخلی و خارجی 

برای ارائه خدمات با كيفيت به مردم است.
قرارداد  اين  براساس  اينکه  بيان  با  مسئول  مقام  اين 
قرار است توربين های كالس F كه دارای راندمان باال 
و آلودگی كمتر زيست محيطی هستند، نصب شود، 
خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم در صنعت برق كشور كه 
بسيار ارزبر است، سرمايه گذاری خارجی جذب كنيم 
از  ديگری  مصارف  به  را  خود  بودجه  می تواند  دولت 

جمله بهداشت و آموزش برساند.

تسنیم/ وزير نيرو خبر داد
پيشرفت 40 درصدی اقتصاد مقاومتی در 

بخش آب و برق

وزير نيرو از خبر داد و گفت: در مورد طرح های 
اقتصاد مقاومتی در وزارت نيرو به طور ميانگين 

40 درصد اهداف محقق شده است.
چيان  چيت  حميد  تسنيم،  خبرگزاری  گزارش  به 
تمام  داريم  اطمينان  پايان سال  تا  اينکه  بر  تاكيد  با 
وزارتخانه  اين  برای  كه  مقاومتی  اقتصاد  17طرح 
مشخص شده است ، محقق خواهد شد ، افزود :  حتی 
بيش از 100 درصد از آنچه به عنوان وظايف وزارت 
نيرو در اقتصاد مقاومتی مشخص شده است ، جلوتر 

خواهيم رفت.
وزير نيرو گفت : بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی بايد 
تا پايان سال هزار و 800 مگاوات نيروگاه حرارتی وارد 
مدار می شد كه تاكنون هزار و ۴00 مگاوات محقق 

شده است.
چيت چيان افزود : قرار است ساخت 7 هزار مگاوات 
نيروگاه جديد سيکل تركيبی امسال آغاز شود كه 3 
و  است  نياز  نيروگاهها  اين  از  بهره برداری  برای  سال 
تاكنون 2 هزار و 80 مگاوات از اين ظرفيت نيروگاهی 
در دست پيمانکار است و كارگاه آن فعال شده است كه 

اميدواريم بقيه ظرفيت موردنظر نيز آغاز شود.
قرار است ساخت  امسال  اينکه  به  اشاره  با  نيرو  وزير 
10 هزار مگاوات نيروگاه جديد حرارتی نيز با همکاری 
سال  ابتدای  از    : گفت   ، شود  آغاز  خصوصی  بخش 
مگاوات شروع  و 500  هزار  تاكنون ساخت حدود 2 
ظرفيت  بقيه  سال  پايان  تا  اميدواريم  و  است  شده 

باقيمانده نيز آغاز شود.
و  آبگيری  برای  نيرو  تعهد وزارت  چيت چيان درباره 

افتتاح سدها در سال اقتصاد مقاومتی افزود: تعهد ما 
اين بود كه امسال 1۴ سد افتتاح يا آبگيری شود كه 
از ابتدای سال تاكنون ۴ سد افتتاح شد كه يك سد 
در استان لرستان و 3 سد ديگر استان كرمانشاه است.

وی با اشاره به اينکه در روزهای آينده شاهد افتتاح 3 
سد ديگر خواهيم بود ، گفت :   تعدادی از اين طرحها 
در شهريور ماه افتتاح خواهد شد بنابراين در اين مسير 

هم خوب جلو می رويم.
وزير نيرو درباره بستن چاه های غيرمجاز كه يکی از 
اين   : گفت  است،  مقاومتی  اقتصاد  طرحهای  اهداف 
موضوع آسيب بسيار جدی به كشور وارد می كند و 
قرار است بر اساس طرح اقتصاد مقاومتی 20 هزار چاه 
غيرمجاز امسال مسدود شود كه تاكنون ۴ هزار و 800 
چاه غيرمجاز در تمام استانهای كشور بسته شد و بقيه 

طرح در حال اجراست.
چيت چيان همچنين درباره چاه های كشاورزی مجاز 
نيز گفت: قرار است 50 هزار كنتور برقی هوشمند بر 
روی اين چاه ها نصب شود كه امکان كنترل برداشت 
آب از چاهها فراهم می شود و همچنين نصب 7 هزار 
كنتور حجمی هوشمند كه دبی آب را می تواند اندازه 

بگيرد از طرحهای در حال اجراست.
وی افزود: از اين تعداد بيش از دو هزار كنتور نصب 
مشغول  بيشتر  سال  اول  ماههای  در  كه  است  شده 
كنتورها  اين  توليد  های  كارخانه  با  مذاكره  و  تجهيز 
برای عقد قرارداد بوديم كه اميدواريم تا پايان سال اين 

طرح نيز به طور كامل اجرا شود.
درباره  برق  تلفات  ميزان  درباره  همچنين  نيرو  وزير 
های  شبکه  در  برق  تلفات  گفت:   برق  توزيع  شبکه 
توزيع بيش از 15 درصد بود كه در پايان سال گذشته 
به 11.۴ درصد رسيد و در ماههای ابتدای سال جاری 
تلفات به 10.7 درصد كاهش يافت و اميدواريم تا پايان 

از 10  به كمتر  تلفات برق تك رقمی شود و  امسال 
درصد برسد.

وزير نيرو گفت: تاكنون 1۴5 طرح با مشاركت بخش 
خصوصی در بخش آب شروع شده كه نيمی از آنها نيز 

به بهره برداری رسيده است.
حميد چيت چيان با اشاره به اينکه بخش آب كشور 
اين  همه  كه  دارد  سنگينی  گذاری  سرمايه  به  نياز 
سرمايه گذاری ها را دولت نمی تواند انجام دهد ، افزود: 
يکی از سياست های جدی دولت و وزارت نيرو استفاده 
از سرمايه گذاری بخش خصوصی در طرح هايی آبی 
مانند ساخت آب شيرين كن ها و احداث شبکه های 

فاضالب و تصفيه خانه های آب و فاضالب است.
وی با اشاره به امضاء قرارداد 22 طرح در صنعت آب 
كشور با مشاركت بخش خصوصی گفت: سرمايه گذار 
يکی از اين طرح ها خارجی است و 21 طرح ديگر با 
همکاری سرمايه گذاران بخش خصوصی داخلی اجرا 

خواهد شد.
وزير نيرو با اشاره به اينکه اجرای اين طرح ها 15 تا 
20 سال زمان نياز دارد تا به نتيجه برسد ، افزود: برای 
بخش خصوصی بسيار مهم است كه دولت و وزارت 
گذار  سرمايه  قبال  در  خود  ساالنه  تعهدات  به  نيرو 

بخش خصوصی عمل كند.
جمهور  رئيس  اول  معاون  كرد:  تاكيد  چيان  چيت 
اولويت قرار داده  ضمانت طرح های بخش آب را در 
است و اميدواريم با توجه  به اينکه زمينه خوبی برای 
و  داخلی  خصوصی  بخش  گذاران  سرمايه  فعاليت 
خارجی در ايران وجود دارد ، شاهد مشاركت بيشتر 

آنها باشيم.
وی گفت: گاهی اوقات اين سوال پيش می آيد كه آيا 
از  را  نياز طرح  مورد  تجهيزات  گذار خارجی  سرمايه 
خارج وارد می كند اما  اين طور نيست بخش خصوصی 
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رقابت  ميدان  در  و  كند  می  گذاری  سرمايه  خارجی 
تالش می كند هزينه كمتری برای تجهيزات بپردازد و 
چون توانمندی داخلی خوبی در توليد تجهيزات داريم 
اغلب اين سرمايه گذاری ها برای تأمين تجهيزات از 
توليد كنندگان داخلی استفاده می كنند چون هزينه 

كمتری دارد.
وزير نيرو تاكيد كرد: برخی توليد كنندگان ايرانی در 
مناقصات بين المللی شركت می كنند و خيلی وقت ها 
نيز برنده مناقصه می شوند ، بنابر اين طبيعی است كه 
هزينه آنها در كشور كمتر خواهد بود و برای سرمايه 
توليدات  از  كه  است  صرفه  به  مقرون  خارجی  گذار 

داخلی استفاده كند.
چيت چيان درباره مهمترين طرح هايی كه روز  شنبه 
در حوزه آب و فاضالب قرارداد آن با بخش خصوصی 
منعقد شد ، گفت: تکميل شبکه فاضالب شهر نجف 
آباد كه حدود 120 ميليارد تومان سرمايه گذاری نياز 
سرمايه  با  طرح  اين  اخير  سال   20 طول  در  و  دارد 
قرار    ، داشته  پيشرفت  درصد  فقط 8  دولت  گذاری 
است با همکاری بخش خصوصی در طول دو سال به 

نتيجه برسد.
امضاء شده  قرارداد  ميان 22  از  وی طرح مهم ديگر 
و  يزد  استان  شهر  چند  فاضالب  شبکه  ساخت  را 
طرح  اين   : كرد  اعالم  شهرها  آن  اطراف  روستاهای 

حدود ۶0 ميليارد تومان سرمايه گذاری نياز دارد.
وزير نيرو با تاكيد بر اينکه همه طرح های آب و فاضالب 
در همه جای كشور مهم است و دشوار است كه بگوييم 
كدام شهر در اولويت قرار دارد ، ابراز اميدواری كرد: با 
زمينه سازی خوبی كه برای بخش خصوصی در اجرای 
طرح های آب شده است شاهد موفقيت های بزرگتری 

در اين صنعت باشيم.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
سنتز نانوذرات با استفاده از يك روش 

سبز

همكاری  با  رجايی  شهيد  دانشگاه  از  محققی 
محققانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری، 
نانوذرات اكسيد روی را به استفاده از يك روش 
مقياس  در  محيط زيست  دار  دوست  و  سبز 
در  روی  نانوذرات  كرده اند.  سنتز  آزمايشگاهی 
توليد ليزر، ديود و سلول خورشيدی كاربرد دارد.

در دهه های اخير فعاليت های تحقيقاتی گسترده ای در 
حوزه ی علم شيمی به سوی سنتز سبز سوق پيدا كرده 
است. اين بخش از شيمی به دليل استفاده از فرايندهای 
دوست دار محيط زيست، همچنين اين فرايندها از لحاظ 
فيزيکی  خواص  هستند.  مقرون به صرفه  نيز  اقتصادی 
نانوذرات سنتز شده به شدت به اندازه و مورفولوژی اين 
جهت  نوينی  روش هايی  ازاين رو  است،  وابسته  ذرات 

بهبود خصوصيات نانوذرات ابداع شده است.
دكتر مريم صباغان ضمن معرفی مايعات يونی كه در 
بسياری از تحقيقات به عنوان قالب جهت سنتز نانوذرات 
استفاده می شود، در خصوص اهداف اين طرح گفت: 
دمای  كه  می شود  گفته  تركيباتی  به  يونی  »مايعات 
ذوب پايينی دارند. تغيير در خواص اين نمك ها مانند 
ويسکوزيته، حالليت و نقطه ذوب با تغيير در ساختار 
كاتيون و آنيون امکان پذير است. اين تركيبات معموالً 
در آب حل می شوند و به دليل فشار بخار پايينشان 
شناخته  محيط زيست  دار  دوست  تركيبات  به عنوان 
می شوند. در اين طرح، مايعات يونی ساخته شده و از 
آن ها به عنوان قالب جهت سنتز نانوذرات اكسيد روی 

به كار گرفته شده است.«
با توجه به اينکه مايعات يونی اصوالً تركيبات دوست 

دار محيط زيست هستند، استفاده از آن ها جهت سنتز 
دنبال  به  را  زيست محيطی  آلودگی  كاهش  نانوذرات 

خواهد داشت.
صباغان ادامه داد: »نانوذرات اكسيد روی به طور گسترده 
مهم ترين  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  صنايع  در 
خاصيت اين نانوذرات نيمه رسانا، ميزان گاف انرژی اين 
نانوذرات است. ابعاد و شکل اين نانوذرات تأثير زيادی 
بر روی ميزان گاف انرژی و كارايی اين نانوذرات دارد. 
در اين طرح با استفاده از مايعات يونی به عنوان قالب 
توليد نانوذرات، مورفولوژی نانوذرات از حالت مرجانی 
در  تغيير  موضوع  اين  و  يافته  تغيير  به حالت كروی 

ناحيه ی جذب را به دنبال داشته است.«
در طرح حاضر در ابتدا مايعات يونی متقارن مختلف 
ساخته شده و توسط روش NMR شناسايی شده اند، 
سپس با استفاده از مايعات يونی ساخته شده، نانوذرات 
نانوذرات سنتز  نهايت  در  اكسيد روی سنتز شده اند. 
شده شناسايی و خواص نوری آن ها مورد ارزيابی قرار 

گرفته است.
يا  و  افزايش طول زنجيره  با  بررسی ها نشان می دهد 
آنيون در مايع يونی، مورفولوژی نانوذرات تغيير كرده 
كه اين موضوع موجب تغيير ناحيه ی جذب به ناحيه ی 

فرابنفش شده است.
اين تحقيقات حاصل تالش های دكتر مريم صباغان- 
عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد رجايی، دكتر اشرف 
دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  واليتی-  شاه  السادات 
بنی هاشمی-  سولماز  و  شهرری  واحد  اسالمی  آزاد 
آزاد  دانشگاه  ارشد  كارشناسی  مقطع  دانشجوی 
 Ceramics مجله ی  است.  شهرری  واحد  اسالمی 
International )جلد ۴2، شماره ی 3، سال 201۶، 

صفحات 3820 تا 3825( به چاپ رسيده است.
متن خبر را در سايت اصلی از اینجا بخوانيد. 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
چگونه با باكتری روی گرافن باندگپ 

ايجاد كنيم ؟

محققان با استفاده از نوعی باكتری و اعمال خالء 
روی گرافن، موفق به ايجاد چروك روی اين ماده 
شدند. وجود موج روی گرافن موجب می شود تا 
گرافن دارای باندگپ شود كه اين موضوع دامنه 
توسعه  را  نانوالكترونيك  در  گرافن  از  استفاده 

می دهد.
گرافن ماده ای تك اليه از جنس كربن بوده كه دارای 
ساختار النه زنبوری است. به دليل هدايت الکتريکی باال 

اين ماده توجه زيادی را به خود جلب كرده است.
اخيرا محققان دانشگاه شيکاگو با استفاده از يك نوع 
گرافن  سطح  روی  موج هايی  شکل،  ميله ای  باكتری 
ايجاد كردند. برای اين كار باكتری به دقت در جهت 
اعمال ميدان الکتريکی روی سطح گرافن قرار گرفت 
و در ادامه خالء به اين ساختار اعمال شد. با ايجاد اين 
موج روی سطح گرافن، الکترون ها در جهت عمود بر 

سطح به حركت در می آيند.
تراشه های  ساخت  در  می توان  پروژه  اين  نتايج  از 
سيليکونی استفاده كرد. همچنين دامنه كاربرد گرافن 

در الکترونيك و فناوری نانو بسط خواهد يافت.
 ACS نشريه  در  را  خود  يافته های  نتايج  گروه  اين 

Nano منتشر كردند.
ويکاس بری از محققان اين پروژه می گويد: » جريانی 
كه از ميان چروك های گرافن عبور می كند كمتر از 
به حركت در  ماده  اين  راستای  جريانی است كه در 

می آيد.«
كه  است  اين  گرافن  روی  موج اندازی  سهولت  دليل 
اين ماده به شدت انعطاف پذير بوده و می توان آن را 
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دستکاری كرد.
بری می افزايد: »اين چروك ها ابر الکترونی اطراف اتم 
كربن را به صورت يك V می شکافد. با اين كار ممنتوم 
دو قطبی ايجاد می شود كه يك باند گپ الکترونی بوده 

كه در گرافن معمولی ديده نمی شود.«
پيش از اين پژوهشگران ديگری موفق به ايجاد خراش 
و موج روی گرافن شده بودند اما كنترلی روی اين كار 
باسليوس  باكتری  از  پروژه محققان  اين  نداشتند. در 
به  كار  اين  كه  كردند  استفاده  موج  اين  ايجاد  برای 

صورت كنترل شده انجام شد.
محققان باكتر ی ها را روی سطح با استفاده از ميدان 
الکتريکی تراز كردند اين كار شبيه قرار گرفتن رديفی 
كه خالء  زمانی  است.  باربيکيو  روی سطح  سوسيس 
اعمال می شود، گرافن از جای خود بلند شده و به آب 
اجازه تبخير شدن می دهد، اين در حالی است كه در 
آب  و  گرفته  قرار  روی سطح  گرافن  اتمسفری  فشار 
امکان فرار ندارد.زمانی كه آب از ساختار خارج شود، 
گرافن چروكيده می شود. اگر به اين ساختار عمليات 
دائمی روی  به صورت  اعمال شود چروك ها  حرارتی 
گرافن باقی می مانند و اين چروك ها دقيق روی جايی 
اين چروك ها  می شود.  ايجاد  گرفته  قرار  باكتری  كه 
بين 7 تا 10 نانومتر ارتفاق دارند.متن خبر را در سايت 

اصلی از اینجا بخوانيد. 

مهر/ اتفاق تاريخی در صنعت برق؛
پيك مصرف برق شبانه و روزانه به 50 

هزار مگاوات رسيد

برای نخستين بار، روز گذشته پيك مصرف برق 

روزانه و شبانه هر دو به بيش از 50 هزار مگاوات 
در  مصرف  جديد  ركورد  يك  تا  يافت  افزايش 

صنعت برق به ثبت برسد.
پيك  باالترين  ثبت  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مصرف برق به ميزان به 52 هزار و ۶92 مگاوات در روز 
تاريخی  اتفاق  امسال، دومين  ماه  تير  چهارشنبه 30 

صنعت برق ايران در سال جاری به ثبت رسيد.
بر اين اساس روز گذشته برای نخستين بار در تاريخ 
برق  مصرف  پيك  برق،  صنعت  ساله  يکصد  از  بيش 
مگاوات  هزار   50 از  بيش  به  كشور  روزانه  و  شبانه 

افزايش يافت.
برق  شبکه  مديريت  از شركت  شده  منتشر  آمارهای 
ايران نشان می دهد روز گذشته شنبه 23 مرداد ماه 
ساعت  در  برق  مصرف  پيك  ميزان  باالترين   ،1395
1۴:۴0 بعد از ظهر و به ميزان 50 هزار و 9۶5 مگاوات 

به ثبت رسيد.
نکته قابل توجه آن است كه در ساعت 21:0۶ شب 
گذشته هم بازهم پيك مصرف برق كشور به بيش از 
50 هزار مگاوات رسيد و در ساعت 21:0۶ شب پيك 

به ميزان 50 هزار و 2۴۴ مگاوات به ثبت رسيد.
اين درحالی است كه در مدت زمان مشابه سال گذشته 
پيك مصرف برق كشور حدود ۴2 هزار و 990 مگاوات 
بود كه حدود 7000 مگاوات كمتر از مدت مشابه در 

سال جاری است.
شب  و  روز  ساعات  در  برق  مصرف  جهش  وجود  با 
كماكان  ايران  نيروگاه های  برق  ذخيره  اما  گذشته، 
در نقطه اطمينان بخشی قرار دارند و روز گذشته در 
ساعت پيك مصرف روزانه ذخيره برق به يکهزار و 9۴1 
مگاوات و در ساعت پيك مصرف روزانه به يکهزار و 

801 مگاوات رسيد.
عالوه بر اين روز گذشته تراز تجارت برق ايران با وجود 

با  مقايسه  در  صادرات  حجم  مگاواتی   500 كاهش 
اواسط سال جاری كماكان مثبت بود به طوری كه كل 
حجم مبادالت برق ايران به يك هزار و 818 مگاوات 

رسيد.
از اين ميزان سهم صادرات برق ايران به بيش از يکهزار 
و 27۴ مگاوات رسيد و در اين حجم واردات برق ايران 

حدود 5۴۴ مگاوات شده است.
متوسط مصرف برق صنايع و كارخانه های كشور هم 
روز گذشته در ساعات پيك به سه هزار و 382 مگاواتی 

رسيد.

محيط زيست  نو، ضرورت  انرژي هاي  توليد  اطالعات/ 
محمد  پاياني/  و  دوم  بخش  ـ  پايدار  توسعه  و  سالم 

داودبيگي
تالش براي ارتقاي رتبه در فناوري 

انرژي هاي نو

كشورهاي جهان به خصوص شرق آسيا، يكه تاز 
تا  شده اند،  تجديدپذير  انر ژي هاي  توسعه 
جائي كه قرار است يك كشور آسيايي بزرگترين 
كند  برپا  را  خورشيدي  انرژي  شناور  مزرعه 
از  استفاده  به  شهروندان  خود  نيز  اروپا  در  و 
انرژي هاي تجديدپذير روي خوش  نشان داده اند، 
به گونه اي كه يك زوج انگليسي خانه اي سازگار 
با محيط زيست ساخته اند كه شبيه يك نيروگاه 
اقدامات  اين  تمامي  واقع  در  است!  برق  كوچ 
افزايش  از  جلوگيري  و  پايدار  توسعه  هدف  با 
حتي  مي گيرد.  انجام  زيست محيطي  مخاطرات 

آفريقا نيز از اين قافله جا نمانده است.

بزرگترين نيروگاه خورشيدي جهان
نيروگاه  بزرگترين  بخش  اولين  است،   حاكي  خبرها 
پيشرفته خورشيدي در كشور آفريقايي مغرب )مراكش( 
آغاز به كار كرده است. اين نيروگاه خورشيدي كه »نور«  
مگاوات  مرحله 1۶0  اولين  در  است،  شده  نامگذاري 
برق توليد مي كند. نيروگاه خورشيدي ياد شده در فاز 
اول در زميني به مساحت ۴80هکتار و با شبکه اي از 

500 هزار صفحه خورشيدي، احداث شده است.
كه  عظيم،  نيروگاه  اين  ديگر  بخش هاي  راه اندازي  با 
به تدريج و طي سال هاي آينده صورت خواهد گرفت، 
توليد برق به 580 مگاوات برسد.  قرار است ظرفيت 
در صورتي كه تمامي بخش هاي نيروگاه نور راه اندازي 
شود، بزرگترين نيروگاه خورشيدي جهان خواهد بود و 
مي تواند برق يك ميليون خانواده را تامين كند. بخش 
اول از نيروگاه نور با هزينه اي معادل يك ميليارد يورو 
احداث شده است و فاز دوم نيروگاه نيز 200 مگاوات، 
فاز سوم 150 مگاوات و فاز چهارم آن ۶0مگاوات برق 

توليد خواهد كرد.
مغرب در نظر دارد تا سال 2020 ميالدي 2 گيگاوات 
از برق مصرفي خود را از طريق نيروگاه هاي خورشيدي 
راهبرد  راستاي  در  نيروگاه  اين  ساخت  كند.  تامين 
مغرب براي توليد ۴2درصد انرژي مورد نياز كشور از 
منابع تجديدپذير است و پس از تکميل و راه اندازي، 
بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي مبتني بر فنآوري تمركز 

نيروي خورشيد در جهان خواهد بود.
وزير محيط زيست مغرب در اين رابطه مي گويد: ما به 
اين نتيجه رسيده ايم كه تغييرات آب و هوايي فرصتي 
براي كشور ماست. جالب اينکه راه اندازي اين نيروگاه ها 
اين امکان را براي مغرب فراهم مي كند تا از اين كشور 

واردكننده، به فروشنده برق تبديل شود.
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چين و انرژي هاي تجديدپذير
آمريکايي   و  انگليسي  نهاد   2 پيمايشي  بررسي هاي 
دالر  ميليارد   89 با  چين  كه  مي دهد  نشان 
صدر  در  پاك،  انرژي هاي  بخش  در  سرمايه گذاري 

كشورهاي فعال در اين زمينه قرارگرفته است.
انتشار  با  ملل  توسعه  جهاني  سازمان  خبري  پايگاه 
وزارت  پيمايشي  تحقيقات  بر  مبتني  گزارشي 
توسعه  آمريکايي  آژانس  و  انگليس  بين الملل  توسعه 
 55 ميان  از  چين  است  كرده  اعالم  بين المللي، 
سرمايه گذاري  ميزان  اين  با  جهان،  پيشرفته  كشور 
ركورددار  است  توانسته  پاك  انرژي هاي  بخش  در 

سرمايه گذاري هاي توسعه اي در جهان باشد.
در اين گزارش مستقل توسعه صنعتي سال 2015، 
تعهد دولت چين براي ايجاد كشوري بدون كربن يا 
و  گرفته  تمجيد  مورد  ناچيز،  بسيار  كربن  درصد  با 
آمده است: چين طبق نمودار شاخص استانداردهاي 
جهاني از صفر تا پنج، در سال 2015 با قرار گرفتن در 
جايگاه 29،2 اين نمودار، گوي سبقت سرمايه گذاري 
توسعه اي در اين زمينه را از ديگر رقباي خود ربوده 

است.
اين گزارش بدون اشاره به جايگاه )رقم( اصلي ديگر 
كشورهاي رقيب چين در اين گونه سرمايه گذاري هاي 
و  اروپايي  پيشرفته  كشورهاي  همچون  توسعه اي 
آمريکا، مي افزايد اگر چه چين در سال 201۴ نيز در 
پيشرفته  ديگر كشورهاي  داشت،  قرار  جايگاه 23،2 
زيادي  فاصله  اين زمينه  با چين در  جهان همچنان 

دارند.
شده  موفق  حتي  چين  گزارش،  اين  اساس  بر 
)برق(  انرژي  توليد  ظرفيت  داوطلبانه  به طور  است 
از  كه  دهد  افزايش  حدي  به  را  خود  تجديدپذير 
استاندارد جهاني نيز باال برود و حتي از فعاليت هاي 

مرتبط با مجموع ۴9 كشور زير صحراي آفريقا مانند 
آفريقاي جنوبي، نيجريه و كنيا پيشي بگيرد.

اين گزارش از برزيل، شيلي، آفريقاي جنوبي و هند 
به عنوان ۴ كشور بعدي فعال در حوزه انرژي هاي پاك 
نام برده و اقدام هاي اساسي سال جاري چين در اين 
جهاني،  پاك  انرژي هاي  زمينه  در  انقالبي  را  زمينه 
توصيف كرده است. راهبرد رشد سبزتر و هواي پاكتر 
برنامه اي است كه دولت چين براي شهرهاي بزرگ و 

آلوده به خصوص شهر پکن دنبال مي كند.
كه  چين  شهرهاي  بيشتر  در  هوا  آلودگي  موضوع 
و  روحي  و  قلبي  تنفسي،  بيماران  تعداد  ساله  همه 
از  مي دهد،  افزايش  زنان  ميان  در  را  جنين  سقط  
جمله دغدغه هاي مقام ها و مردم اين كشور در مسير 
مي شود؛  محسوب  صنعتي شدن  و  توسعه  پرشتاب 

دغدغه اي كه جاي آن در ايران خالي است!
كارشناسان چيني مي گويند براي دستيابي به اهداف 
مبارزه با آلودگي هوا، اين كشور بايد تا سال 2030 
خورشيدي  برق  گيگاوات   1000 حدود  ميالدي 
توليد كند. هر چند دستيابي به چنين آرماني، فعاًل 
را  گام  چيني ها  مي رسد.  نظر  به  بلندپروازانه  كمي 
ايران هم براي ساخت ۶00  فراتر از گذشته اند و به 
اين  داده اند.  پيشنهاد  خورشيدي  نيروگاه  مگاوات 
مادر تخصصي  در حالي است كه مديرعامل شركت 
بخش  در  كشور  شده  نصب  كنوني  ظرفيت  توانير 
انرژي هاي تجديدپذير را فقط يك درصد سبد انرژي 
سال  افق  در  كه  است  كرده  پيش بيني  و  برشمرده 
1۴00 خورشيدي، ظرفيت توليد انرژي نيروگاه هاي 

تجديدپذير به 5000 مگاوات برسد.

مزرعه شناور انرژي خورشيدي
دارد،  محدوديت  خشکي  وسعت  لحاظ  به  كه  ژاپن 

آن  تبديل  و  خورشيدي  انرژي  از  بهره برداري  براي 
ساخت  خانگي،  مصارف  براي  الکتريکي  انرژي  به 
در جهان  انرژي خورشيدي  شناور  مزرعه  بزرگترين 
چند  ژاپني  الکترونيکي  شركت  است.  كرده  آغاز  را 
روي  نيروگاه  اين  ساخت  مسئول  »كيوكرا«  مليتي 
درياچه سد »ياماكورا« است و پيش بيني مي شود كه 
اوايل سال 2018 ميالدي،  به محض تکميل آن در 

برق مورد نياز5000 خانوار را تامين كند.
از 5000  بيش  ياماكورا،  نيروگاه خورشيدي سد  در 
هزار   180 بر  بالغ  وسعتي  در  فوتوولتائيك  پنل 
مترمربع برپا مي شود و به گفته كارشناسان، چالش 
اصلي در اين زمينه دور نگه داشتن سيم كشي از آب و 
قرار دادن مبدل ها روي سازه هاي شناور است. ژاپن در 
راستاي تالش براي افزايش بهره برداري از انرژي هاي 
مزارع  تاكنون  فوكوشيما،  واقعه  پي  در  تجديد پذير 
تعطيلي  است.  ساخته  متعددي  شناور  خورشيدي 
تاسيسات هسته اي موجب وابستگي فزاينده ژاپن به 
برنامه هاي  كند شدن  و  فسيلي  واردات سوخت هاي 
انتشار آالينده هاي هوا شده  براي كاهش  اين كشور 

است.

كاهش گازهاي گلخانه اي
در حالي كه كشورهاي آسيايي از جمله حوزه جنوب 
در  را  تجديدپذير  انرژي هاي  از  استفاده  آسيا  شرقي 
باالي  تقاضاي  داده اند،  قرار  برنامه هايشان  اولويت 
مناسبي  بستر  منطقه،  اين  در  برق  جمله  از  انرژي 
بين المللي  معتبر  شركت هاي  سرمايه گذاري  براي 

فراهم كرده است.
مي گويد  مالزي  آب  و  سبز  فناوري هاي  انرژي،  وزير 
مواجه  آن  با  توسعه  حال  در  كشورهاي  كه  چالشي 
و  برق  توليد  هزينه هاي  كردن  متعادل  هستند، 

از  بر منابعي  از محيط زيست است و تکيه  حفاظت 
يکي  ذغال سنگ  ازجمله  فسيلي  قبيل سوخت هاي 
از اصلي ترين دغدغه هاي كشورهاي منطقه است كه 

برق خود را از اين روش تامين مي كنند.
توانسته  پاك  انرژي هاي  بخش  در  سرمايه گذاري ها 
كاهش  به  تاكنون  ميالدي   2005 سال  از  است 
گازهاي گلخانه اي در منطقه شرق آسيا كمك كند و 
در ادامه اين مسير، كشورهاي منطقه با سرمايه گذاري 
در بخش هاي انرژي هاي تجديدپذير، خواستار تداوم 

كاهش گازهاي گلخانه اي هستند.
اين قبيل اقدامات باعث شده است كشورهاي جنوب 
كشورهاي  ساير  با  مقايسه  در  بتوانند  آسيا  شرق 
انرژي هاي  صنعت  چين،  استثناي  به  آسيايي، 
تجديدپذير خود را توسعه دهند، به گونه اي كه توليد 
انرژي هاي ياد شده در اين كشورها مي تواند تا سال 
درصد   7/1 ساالنه  ميانگين  طور  به  ميالدي   2035

رشد داشته باشد.
از جمله مسائلي كه باعث روند رو به رشد توليد انرژي 
از منابع تجديد پذير شده است را مي توان به قوانين 
و  فيليپين  تايلند،  قبيل  از  كشورهايي  در  موجود 
اندونزي نسبت داد كه در مقايسه با برخي كشورهاي 

ديگر و از جمله استراليا، موفق تر عمل كرده اند.
اگر چه اين كشورها از برخي منابع از قبيل تامين مالي 
رنج مي برند،  تجديدپذير  انرژي  پروژه هاي  در بخش 
اما استفاده از منابع بين  المللي از جمله راهکاري هايي 
است كه مي تواند مسير دستيابي به موفقيت را براي 
آنها هموار سازد.جمعيت ۶00 ميليون نفري جنوب 
شرق آسيا و وجود ظرفيت هاي گوناگون براي توليد 
را  منطقه  اين  خارجي،  سرمايه گذاران  توسط  انرژي 
سرمايه گذاري شركت هاي  براي  مساعدي  محيط  به 

بين المللي تبديل كرده است.
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در همسايگي ايران
مقامات دبي تمايل زيادي به انجام كارهاي بزرگ دارند 
تاسيس  تازه  پروژه  يك  راه اندازي  مشغول  اينك  و 
نيروگاه خورشيدي متمركز هستند كه 1000مگاوات 
تا  5000مگاوات  و  2020ميالدي  سال  تا  را  برق 
سال2030 توليد خواهد كرد. اين پارك خورشيدي، 
انرژي  از  استفاده  با  برق  توليد  نيروگاه  بزرگترين 
و  است  داده  جاي  خود  در  را  جهان  در  خورشيدي 
انتظار مي رود فاز اول آن تا اواخر سال2020 يا اوايل 
2021 به اتمام برسد. اين نيروگاه توانايي آن را دارد 
تا به كاهش انتشار۶/5 ميليون تن كربن در سال از 

سوي امارات كمك كند.

ركورد توليد در آمريكا
گزارشي  انتشار  با  ام«  تي  »جي  آمريکايي  موسسه 
اعالم كرده است كه نصب ايستگاه هاي توليد انرژي 
سال  نخست  ماهه   3 در  كشور  اين  خورشيدي 
افزايش  موجب  و  يافته  افزايش  2۴درصد  جاري 
در  انرژي  نوع  اين  از  و عرضه 1۴/5 گيگاوات  توليد 
بازارهاي آمريکايي شده است.به موجب اين گزارش، 
ايستگاه هاي تازه خورشيدي قادر بوده اند ۶۴درصد از 
مجموع ظرفيت هاي تازه توليد نيرو در اين كشور را 

پوشش دهند.
و  افزايش  اين  كه  است  شده  يادآور  مزبور  مؤسسه 
پيش بيني 20گيگاوات افزايش بيشتر تا سال 2021 
ميالدي سبب شده است قيمت عرضه اين نوع انرژي 
8دهم  و   8 تا  سال  نخست  ماهه  سه  در  آمريکا  در 

درصد كاهش پيدا كند.
»جي تي ام« افـزايش ايستـگاه هاي توليد را موجـب 
انرژي هاي  كننده  دريافت  تجهيزات  نصب  رفتن  باال 

خورشيدي به ميزان 3۴درصد براي

مصرف  براي  3۶درصد  و  شخصي  كنندگان  مصرف 
كنندگان صنعتي برآورد كرده است.

براساس اين گزارش، ساكنان ايالت كاليفرنيا تاكنون 
باالترين ميزان مصرف انرژي خورشيدي در اين كشور 
كاروليناي  ايالت هاي  آنها،  دنبال  به  و  داشته اند  را 
رده هاي  در  نيويورك  و  نوادا  ماساچوست،  شمالي، 

دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

خانه سازگار با محيط زيست
زيست  محيط  با  سازگار  خانه اي  انگليسي  زوج  يك 
برق  كوچك  نيروگاه  يك  به  شبيه  كه  ساخته اند 
شبکه  به  را  شده  توليد  برق  مي تواند  حتي  و  است 
ملي صادر كند. اين خانه واقع در»سامرست«، داراي 
2 نوع نيروگاه خورشيدي است كه يکي آب را گرم 
مي كند و ديگري مجموعه اي از پنل هاي فتوولتائيك 

براي توليد برق است.
و  مي كند  تامين  را  خانه  نياز  مورد  برق  پنل ها  اين 
وجود  شبکه  به  آن  توليد  مازاد  انتقال  امکان  حتي 
از  برق  توليد  سامانه هاي  انواع  از  فتووولتائيك  دارد. 
انرژي خورشيدي است.زوج انگليسي در اين خانه كه 
از ۶ سال قبل در آن ساكن هستند، همچنين يك 
سامانه بهره برداري از آب باران دارند كه قطره قطره 
آب باران را در يك تانکر 5 هزارليتري جمع و از آن 

براي مصارف غيرآشاميدني استفاده مي كند.
هزينه  از  ۶0درصد  خود  خودي  به  كاربرد  همين 
از  اين خانه را كاهش داده است.اين زوج  قبض آب 
سازندگان سوئدي ايده گرفته اند و معتقدند كه خانه 

آنها مي تواند الگويي براي ديگران باشد.
اين خانه كه ساخت آن 2 سال طول كشيد، فوق العاده 
از  آن  ديوارها و سقف  به طوري كه در  است،  عايق 
اينچ استفاده شده  پنل هاي پلي استر به ضخامت10 

است و از ديگر خصيصه هاي آن مي توان به سيستم 
تهويه اشاره كردكه با خارج كردن هواي خانه، هواي 

تازه تزريق مي كند.
اين  با  احداث خانه هاي جديد  كارشناسان،  به گفته 
نيروگاه هاي  ايجاد  به  نياز  آن،  مشابه  يا  خصوصيات 

جديد برق را تا حد زيادي كاهش مي يابد.

ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران
فناوري  توسعه  ستاد  اجرايي  مدير  فيروزي  احمد 
انرژي هاي تجديد پذير معاونت علم و فناوري رياست 
جمهوري مي گويد: ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران 
ضرورتي  تجديدپذير،  انرژي هاي  فناوري هاي  حوزه 
شاهد  گذشته  ماه هاي  طي  اما  است  انکارناپذير 
بوديم كه با كاهش قيمت تضميني خريد برق انرژي 
تجديدپذير، سرمايه گذاران آن از ادامه كارشان دلسرد 

شده اند.
تجديدپذير،  انرژي هاي  حوزه  در  مي افزايد:  وي 
و  فانتزي  حركت هاي  سمت  به  ديگر  دنيا  حركت 
كشور   1۶۴ ميالدي  سال2015  از  و  نيست  لوكس 
اين  در  مدون  و  مشخص  برنامه ريزي هاي  به  اقدام 

حوزه كرده اند
انرژي هاي  فناوري  حوزه  در  را  كشورمان  رتبه  .وي 
تجديدپذير در دنيا77 اعالم مي كند و مي گويد: ستاد 
حدود  از  تجديدپذير  انرژي هاي  فناوري هاي  توسعه 
طبق  و  است  شده  ايجاد  ايران  در  پيش  سال   18
پايان سال 139۴ حدود  تا  موجود  آمارهاي  آخرين 
200 پروژه در اين ستاد تعريف شده و مورد حمايت 
توسعه  هدف  با  حمايت ها  اكثريت  كه  گرفته  قرار 

دانش و فناوري بوده است.

حمايت از شركت هاي دانش بنياد
انرژي هاي  فناوري  توسعه  ستاد  اجرايي  مدير 
تجديدپذير معاونت علم و فناوري رياست جمهوري، 
بيشترين  گذشته  سال هاي  طول  در  مي افزايد: 
حمايت ها معطوف به مجموعه هاي دولتي بوده است، 
شاهد  دولت  جديد  رويکردهاي  با  خوشبختانه  اما 
هستيم كه اين حمايت ها به سمت بخش خصوصي و 

شركت هاي دانش بنيان سوق داده شده است.
انرژي هاي  فناوري  توسعه  ستاد  اصلي  راهبرد  وي 
استاني  ويژه  فعال كردن ظرفيت هاي  را  تجديدپذير 
اعالم مي كند و مي گويد: حمايت از طرح هاي ملي و 
استاني در دستور كار ما قرار دارد و تا سقف 50درصد 

از هزينه هاي پروژ ه ها، حمايت مي شود.
فيروزي با اشاره به چشم انداز حوزه انرژي تجديدپذير 
كشور در سال1۴0۴ خورشيدي مي گويد: ما به دنبال 
دستيابي به سهم 10درصدي نيروگاه هاي تجديدپذير 
نسبت به كل ظرفيت نيروگاهي نصب شده در كشور 
در سال 1۴0۴ و دستيابي به سهم 5/1 درصد حرارت 
در  به كل حرارت مصرفي كشور  نسبت  تجديدپذير 
در  زيستي  سوخت هاي  صنعتي  عرضه  سال،  همان 
سبد سوخت كشور، به طوري كه كل بنزين و نفت 
مخلوط5  با  بنزين  صورت  به  ايران  در  مصرفي  گاز 
درصد  مخلوط2  با  گاز  نفت  و  زيستي  اتانول  درصد 
اول  جايگاه  به  دستيابي  باشد،  زيستي  گازوئيل 
منطقه در توليدات علمي و فناورانه، قرار گرفتن در 
بين 5 كشور اول دنيا در توليدات علمي و فناورانه، 
قرار گرفتن در ميان 5 كشور برتر آسيا در توليدات 
صنعتي بومي رقابت پذير و افزايش ميزان بومي سازي 
حداقل  ميزان  به  تجديدپذير  انرژي هاي  تجهيزات 
80درصد ارزش تجهيزات نصب شده در سال1۴0۴ 

خورشيدي هستيم.
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ایرنا/ 
سرمايه گذاری كالن كويت در زمينه 

انرژی های تجديد پذير

خام  نفت  قيمت  كاهش  دنبال  به  كويت  دولت   
در بازارهای جهانی ٬ از راهبرد جديد خود برای 
استفاده از انرژی های تجديد پذير جهت توليد 

انرژی خورشيدی و تامين برق خبر داد.
به گزارش ايرنا شيخ عبداهلل االحمد، مدير كل سازمان 
محيط زيست كويت اعالم كرد كه دولت اين كشور با 
همکاری مركز پژوهش های علمی كويت ٬انجام طرح 
هايی آزمايشی را كليد زده كه هدف از آن به كارگيری 
انرژی خورشيدی در جهت تامين برق اين كشور است.

كويت در حال حاضر هزينه های زيادی بابت سوخت 
مصرفی فعاليت نيروگاه های برق پرداخت می كند و با 
توجه به افزايش قابل توجه مصرف آب و برق از سوی 
مردم در فصل تابستان، مسئوالن اين كشور اميدوارند 
٬ميزان سوخت  انرژی خورشيدی  به كارگيری  با  كه 
مصرفی مورد نياز در نيروگاه های توليد برق را كاهش 

دهند.
اظهار  همچنين  كويت  زيست  محيط  سازمان  مدير 
به  آزمايشی  و  علمی  مراحل  پايان  از  :پس  داشت 
كويت،  در  خورشيدی  پذير  تجديد  انرژی  كارگيری 
پروژه وارد مرحله عملی خواهد شد و دولت درصدد 
است تا برق مصرفی يکصدهزار واحد مسکونی را در 
فاز اول اجرای طرح از راه انرژی خورشيدی تامين كند.

هيات دولت كويت بر اساس سياست های جديد در 
قيمت  افزايش  و  انرژی  يارانه  كاهش  با  تا  دارد  نظر 
برق٬ بخشی از كسری بودجه قابل توجه خود را جبران 

نمايد.

برق  نيروی  توزيع  شركت  عامل  مدير  نیرو/  وزارت 
استان كردستان خبر داد:

20 مگاوات نيروگاه خورشيدی در استان 
كردستان احداث می شود

استان  برق  نيروی  توزيع  شركت  مديرعامل 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  كردستان 
از نصب 20 مگاوات انرژی خورشيدی در آينده 

نزديك خبر داد.
)پاون(،  نيرو  وزارت  اطالع رسانی  پايگاه  به گزارش 
»محمد مصطفی نجفيان« در اين نشست با اعالم اين 
مگاوات  احداث 20  برای  اوليه  اقدام های  گفت:  خبر 
انرژی خورشيدی در دشت های قروه و دهگالن انجام 
شده و در صورت همکاری ارگان های ذی ربط در آينده 

نزديك شاهد احداث اين نيروگاه ها خواهيم بود.
با اشاره به رويکرد اين شركت در زمينه احداث  وی 
ايستگاه های  كرد:  تأكيد  استان  در  نو  انرژی های 
زرينه  دشت  جمله  از  استان  از  نقاطی  در  بادسنجی 
اوباتو و كوه آبيدر نصب شده است و در صورت كسب 
نتايج مورد نظر نيروگاه های بادی نيز در استان احداث 

خواهد شد.
 

ایرنا/  بهره برداری از واحد نخست نيروگاه سمنگان؛
166 مگاوات به ظرفيت شبكه برق كشور 

افزوده شد

واحد  از  برداری  بهره  كرد:  اعالم  نيرو  وزارت 
نخست بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبی سمنگان 
در استان كرمان به ظرفيت 166 مگاوات موجب 

شد تا ظرفيت توليد برق از واحدهای نيروگاهی 
سنكرون شده در سال جاری به يكهزار و 314 

مگاوات برسد.
به گزارش ايرنا، سنکرون، اتصال دو شبکه كامال مجزا 
به طريقی است كه هيچ نوع شدت جريان ضربه ای 

قابل مالحظه ايجاد نشود.
توليد  مادرتخصصی  شركت  از  نقل  به  نيرو  وزارت 
نيروی برق حرارتی اعالم كرد: نيروگاه سيکل تركيبی 
سمنگان كه در قالب دو واحد گازی و يك واحد بخاری 
در استان كرمان با سرمايه گذاری شركت های قدس 
نيرو، كرمان تابلو و كانی مس در حال ساخت است، 
هفتاد و يکمين واحد نيروگاهی است كه توسط بخش 

خصوصی در كشور ساخته می شود.
بينی های صورت  پيش  براساس  گزارش،  اين  برپايه 
اين  گاز  بخش  دوم  واحد  از  برداری  بهره  با  گرفته، 
به  آن  بخار  واحد  و  امسال  شهريورماه  در  نيروگاه 
ظرفيت 1۶0 مگاوات در مرداد ماه سال آينده، مجموع 

ظرفيت توليد برق آن به ۴92 مگاوات خواهد رسيد.
پست انتقال دهنده برق نيروگاه به شبکه 230 كيلوولت 
است كه توسط سرمايه گذاران ساخت نيروگاه ساخته 

شده و در نيمه خرداد ماه جاری برقدار شده است.
تامين  برای  و  نيروگاه ۴9.5 درصد است  فعلی  بازده 
مخزن  دو  گاز،  كمبود  ايام  در  نيروگاه  اين  سوخت 
ذخيره  برای  مترمکعب  هزار  ظرفيت 20  به  يك  هر 
گازوييل تعبيه و طراحی شده اند كه تا ۴5 روز می 

توانند سوخت نيروگاه را تامين كنند.
عمليات اجرايی ساخت اين نيروگاه براساس تامين اكثر 
تجهيزات از فناوری های ساخت داخل توسط شركت 
مپنا صورت گرفته و شركت قدس نيرو مشاور اين طرح 
نيروگاهی بوده و تاكنون دو تريليون و 200 ميليارد 
ريال برای ساخت نيروگاه و پست آن هزينه شده است.

برق  توليد  توسعه  سياست  چارچوب  در  نيروگاه  اين 
كشور و پاسخگويی به رشد مصرف منطقه و استفاده 
از حداكثر توان مهندسی داخل كشور در كيلومتر 10 
 ۶۴ مساحت  به  زمينی  در  كرمان  به  سيرجان  جاده 

هکتار واقع شده است.
نيروگاه  واحد   251 تاكنون  افزايد:  می  گزراش  اين 
حرارتی در مجموع به ظرفيت 37 هزار و 508 مگاوات 
در شکور ) از سال 1375 ( به بهره برداری رسيده كه 
از اين مقدار 11 هزار و ۴59 مگاوات )معادل 30.55 

درصد( توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
ظرفيت  داشتن  با  اسالمی  ايران  ايرنا،  گزارش  به 
نخست  مقام  مگاوات  هزار   75 از  بيش  نيروگاهی 

خاورميانه و چهاردهم جهان را در اختيار دارد.
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ایسنا/ رييس جمهور خبر داد:
رشد اقتصادی كشور به 4.4 درصد رسيد

دولت  كه  روزی  اينكه  به  اشاره  با  رئيس جمهور 
اقتصادی كشور 6.8- درصد  تشكيل شد رشد 
بود، گفت: ما امروز به رشد اقتصادی 4.4 درصد 

رسيده ايم.
در  امروز  صبح  روحانی  حسن  ايسنا،  گزارش  به 
سی امين سفر استانی خود در جمع مردم ياسوج اظهار 
كرد: خوشحالم به شما مردم غيور ياسوج اعالم كنم كه 
ديشب مركز آمار اعالم كرد رشد اقتصاد ايران در سه 
ماهه اول سال ۴.۴ درصد بوده و اين آمار نشان غيرت 

شما جوانان است.
وی ادامه داد: بار مسووليت همه مسووالن و كارگزاران 
و  وطن  اسالم،  برای  كه  مردمی  شما  برابر  در  نظام 
كشورتان اين همه فداكاری و ايثار كرده ايد سخت تر 

و سنگين تر خواهد بود.
رييس جمهور با ابراز خوشحال از حضور جمع مردم  
)ع(،  رضا  امام  والدت  روز  در  بويراحمد  و  كهگيلويه 
گفت: شما مردم در برابر استعمارگران و متجاوزان و 
رضاخان ايستادگی كرده ايد. ايالت و عشاير غيور اين 
ديار هم در انقالب اسالمی در كنار ملت ايران بودند و 
رشادت های جوانان اين استان در كنار جزاير مجنون 
در دوران دفاع مقدس توانست افتخار بيافريند. امروز 

هم شما در خط مقدم ايستاده ايد.
روحانی با تبريك سالروز والدت امام هشتم افزود: همه 
مردم ديار خراسان از مذاهب و اديان مختلف مجذوب 
اخالق، علم، دانش، عصمت و طهارت آن امام بزرگوار 
بوده اند. امروز هم توقع از مردم ايران كه مردمی رضوی، 
علوی و محمدی هستند اين است كه درس اخالق، 

صفا و محبت را از ائمه بياموزند و به آن عمل كنند.

رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اينکه 2۴ مرداد سالروز 
ممکن  زمان  كمترين  در  افزود:  است،  دولت  تشکيل 
يعنی از روز 12 مرداد روز تنفيذ حکم رياست جمهوری 
ياری  با  و  به همت مردم  يازدهم  تا 2۴ مرداد دولت 
نمايندگان مجلس و در كمترين زمان ممکن در تاريخ 

انقالب اسالمی تشکيل شد.

دولت رونق را به اقتصاد كشور بازخواهد گرداند
به گزارش ايسنا، رييس جمهور در ادامه سخنان خود 
در جمع مردم كهگيلويه و بوير احمد اظهار كرد: اگر 
امروز توانستيم در روزهای سخت منطقه و شرايطی كه 
دشمنان قيمت نفت را به يك سوم رساندند، به رشد 
5 درصدی برسيم به معنای اعتماد مردم به دولتشان و 

اتحاد دولت و ملت است.
حجت االسالم روحانی  افزود: مردم عزيز و غيور ما شعار 
رهبر معظم انقالب كه همان همدلی و همزبانی بين 
دولت و ملت بود را اجرا كردند. شما ملت ايران نه با 
شعار بلکه با ايستادگی و مقاومت و حمايت و اطاعتتان 
از رهبری به دنيا نشان داديد كه كسی نمی تواند چيزی 
را به مردم ايران تحميل كند. شما با غيرت و شجاعت 
توانستيد تحريم را از دست و پای آن دلير بزرگ تاريخ 

كه نامش ايران عزيز است باز كنيد.
روحانی در ادامه بيان كرد: دشمنان ما به دست و پای 
ايران عزيز ما زنجير تحريم بسته بودند، اما شما مردم 
با ايستادگی و مقاومت كاری كرديد كه اين زنجيرها را 
شکانديد. امروز بر خالف اراده دشمنان ايران هر مقدار 
كه می خواهيم نفتمان را به جهان صادر می كنيم، علی 
رغم اراده دشمنان كشتی هايمان در كنار بندرگاه های 

بزرگ جهان پهلو می گيرند.
وی يادآور شد: بيمه ما در سالهای گذشته تحريم بود 
ما  های  نفت كش  و  كشتيرانی  و  كشتی ها  امروز  اما 

می توانند در سراسر جهان با بيمه حركت كنند. امروز 
روزی است كه ما با كمك غيور مردان ايران توانستيم 
كاری كنيم كه زنجيرهايی كه برای عدم ارتباط بين 
بانك ها ايرانی و خارجی ايجاد كرده بودند، پاره شود.

امروز از سراسر دنيا در عرض كمتر از يك سال 350 
هيئت اقتصادی و 1۶0 هيئت سياسی به سرزمين ما 

سفر كرده است. 
رييس دولت يازدهم همچنين تصريح كرد: ممکن است 
عده كمی از اينکه تحريم برداشته شده برای منافع آنها 
خوشايند نيست ناراحت باشد اما ملت بزرگ ايران شاد 
و مسرور است. بدانيد همانطور كه اين دولت توانست 
تورم را تك رقمی كند به حول و قوه الهی با حمايت 

شما مردم رونق را به اقتصاد كشور بازخواهد گرداند.
وی اضافه كرد: امروز يکی از اهداف همه ما در سراسر 
و  كار  مسير  در  را  جوان  نسل  كه  است  آن  كشور 
كوشش و شغل مناسب و متناسب با علم و تخصصشان 
قرار دهيم. نماينده محترم ولی فقيه به درستی گفت 
كه نبايد بگذاريم، در خانه ای جوانی بيکار بماند و اين 
كار شدنی است راه آن اين است كه اقتصادمان را به 
حركت دربياوريم. امسال 7500 بنگاه اقتصادی را تا 

آخر سال راه اندازی خواهيم كرد.
روحانی با اشاره به امکانات موجود در استان كهگيلويه 
و بويراحمد خاطرنشان كرد: در اين استان آب و باران 
فراوانی وجو د دارد كه بيشتر همسايگان از آن استفاده 
می كنند اما بايد مردم اين استان از آب سرشار رودخانه 
های آن بهره مند شوند. من در تهران در هيئت دولت 
برای شروع  را  توان خود  تمام  اعالم كردم كه دولت 
سد تنگه سرخ  انجام خواهد داد و بودجه الزم را برای 

تکميل مطالعات و آغاز اين سد اختصاص می دهد.
اين  در  بگذاريم  نبايد  ما  كرد:  تاكيد  ادامه  در  وی 
سرزمين كه دنيای زيبايی ها و رودخانه های خروشان 

جوانی  است  طبيعی  های  يخچال  و  ها  سرچشمه  و 
بيکار بماند. ما بايد كشاورزی و كشاورزی گلخانه ای را 
احيا كنيم. اينجا ديار طبيعت و گردشگری است و ما 
بايد جاذبه  های گردشگری را در استان افزايش دهيم 
تا بتوانيم با وجود اين همه جاذبه گردشگرهای داخلی 
و خارجی را جذب كنيم، كه در اين زمينه بايد سرمايه 

گذاری كافی برای زيربنای گردشگری انجام دهيم.
برجام  شدن  پياده  به  ادامه  در  يازدهم  دولت  رييس 
اشاره كرد و افزود: چرا ما سی ماه برابر شش قدرت 
ديپلمات های شجاع  و  ايستادگی كرديم  دنيا  بزرگ 
شما دالورانه برای سرزمين شما غرور آوردند؟ درست 
است كه صهيونيست ها از اين اتفاق ناراحتند و يکی 
دو كشور همسايه جنوبی ايران با كودك صفتی خود 
با  ما  اما ملت  ناراحت هستند،   ايران  پيروزی ملت  از 
و  فرهيخته  و رهنمودهای رهبر  ايستادگی و وحدت 
را بدست  تاريخی  بزرگ  توانست پيروزی  بزرگوارمان 

آورد و زنجيرها را از پای خود باز كند .
روحانی همچنين گفت: برجام برای اين بود كه شرايط 
تا  برداشته شود  ايجاد و ديوار ها  برای حركت مردم 
ملت بزرگ و دانشمندان ما بتوانند برای ما رونق ايجاد 
كنند.يادتان باشد كه خوش بينی به برجام به معنای 
خوش بينی به ابرقدرتاها نيست ما به برجام خوش بين 

و به آمريکا بدبين هستيم .

پيشرفت ها به خاطر حمايت و اتحاد مردم بوده 
است

رئيس جمهور تاكيد كرد:  هر چه ما پيشرفت كرده ايم 
به خاطر حمايت، اتحاد و انسجام و وحدت مردم بوده 

است.
در  خود  سخنان  ادامه  در  روحانی  ايسنا،  گزارش  به 
جمع مردم ياسوج با اشاره به اينکه اكنون شرايط برای 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی
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سرمايه گذاری و جذب سرمايه آمده است، اظهار كرد: 
 82 تفاهم و قرارداد در زمينه صنعتی، به امضاء رسيده 
و اجرای 29 قرارداد هم آغاز شده است كه البته اجرای 
آنها ۶ ماه تا يك سال زمان می برد اما بعد از آن شرايط 

برای جذب نسل جوان آماده می شود.
داروهای  زمينه  در  می تواند  ياسوج  كرد:   تصريح  وی 
گياهی يك تحول بزرگ در كشور ايجاد كند. معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری مامور شده تا بتواند 

اشتغال الزم در اين زمينه برای جوانان را ايجاد كند.
دولت  كرد:   نشان  خاطر  اميد  و  تدبير  دولت  رئيس 
تاكنون ۴0 هزار شغل مستقيم و ده ها هزار شغل غير 
مستقيم در زمينه فناوری های نوين ايجاد كرده است. 
تحصيل كردگان دانشگاهی ما بايد در زمينه علوم و فن 
آوری های جديد مثل بيوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در 

سراسر ايران در اين استان مشغول به كار شوند.
روحانی با بيان اينکه در اين سفر 223 ميليارد تومان از 
بودجه عمومی برای طرح های استان كهگيلويه و بوير 
برای سال95 و 9۶ در نظر گرفته شده است،  احمد 
اعتبار ۶0  با  آبرسانی،  زمينه  پروژه در  اظهار كرد: ۴ 
ميليارد تومان، ۶ طرح كشاورزی با اعتبار 133 ميليارد 
ميليارد   30۶ اعتبار  با  نقل  و  حمل  طرح   ۴ تومان، 
تومان و طرح هايی در زمينه عمران علمی و فناوری و 

بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دولت كمك می كند كه سه صندوق برای 
حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی 
ايجاد شود كه كشاورزان بتواند از طريق اين صندوق 
ها حمايت شود. ما همچنين تصميم گرفته ايم برای 
كسانی كه دنبال سرمايه گذاری در اين استان هستند 
يارانه اختصاص دهيم. يعنی نيمی از سود تسهيالت 
سرمايه گذاران به مبلغ 1۴0 ميليون تومان را دولت بر 

عهده می گيرد تا بنگاه های صنعتی فعال شود.

رئيس دولت تدبير و اميد  با اشاره به اين كه غير از 
ميليارد  تعهد كردند كه ۶۴۶  بانك ها  دولتی،  بودجه 
تومان و  955 ميليون يورو برای 57 طرح در اين اين 
استان اختصاص دهند، افزود:  وزارت نفت تعهد كرده 
كه در سال 95 به 1۶0 روستا و در سال 9۶ به 2۴5 
روستا گاز رسانی كند تا 81 درصد جمعيت استان زير 

پوشش گاز قرار بگيرد.
وی با بيان اين كه  برای حوزه ی بهداشت و درمان 90 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، خاطر نشان 
كرد:  دولت يازدهم تاكنون بيش از 900 پروژه متوسط، 

كوچك و بزرگ در سطح استان انجام اده است.

فارس/ 
اطالعيه وزارت امور اقتصادی و دارايی در 

مورد انتشار اوراق تسويه خزانه

و  تعاونی  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  كليه 
خصوصی برای تسويه بدهی ها و مطالبات خود از 
طريق صدور اوراق تسويه خزانه بايد درخواست 
خود را با تكميل درخواست صدور اوراق تسويه 

خزانه مطابق نمونه شماره )1( تنظيم نمايند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، بر اساس 
دارايی،  و  اقتصادی  امور  وزارت   )1( شماره  اطالعيه 
و خصوصی  تعاونی  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  كليه 
برای تسويه بدهی ها و مطالبات خود از طريق صدور 
با  را  خود  درخواست  می بايد  خزانه  تسويه  اوراق 
مطابق  خزانه  تسويه  اوراق  صدور  درخواست  تکميل 
نمونه شماره )1(  و الصاق تاييديه های منضم به آن 
مطابق نمونه های شماره )2( و شماره )3(، بر مبنای 

محل استقرار دستگاه اجرايی بدهکار حسب مورد در 
استان به اداره كل اموراقتصادی و دارايی استان مربوط 
)برای دستگاه های اجرايی بدهکار محلی( و در مركز 
)برای دستگاه های اجرايی بدهکار متمركز( به وزارت 
امور اقتصادی و دارايی )اداره كل مديريت بدهی ها و 
تعهدات عمومی دولت( به نشانی تهران، خيابان باب 
همايون، وزارت اموراقتصادی و دارايی، طبقه سوم، كد 

پستی 111۴9۴3۶۶1( ارسال نمايند.
اطالعيه مذكور به همراه فرم ها و ساير موارد مورد نياز 
از پورتال اداره كل مديريت بدهی ها و تعهدات عمومی 
 http://iridmo.mefa.gov.ir نشانی  به  دولت 

قابل دريافت است.

مهر/ 
اصالحات قانون تجارت به شبكه بانكی 

ابالغ شد

اليحه   )241( ماده  اصالح  »قانون  مركزی  بانك 
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت« كه پس 
از تصويب مجلس شورای اسالمی به تائيد شورای 
نگهبان رسيده است را به شبكه بانكی ابالغ كرد.

كرد:  اعالم  مركزی  بانك  مهر،  گزارش خبرگزاری  به 
براساس اين اصالحيه »با رعايت شرايط مقرر در ماده 
)13۴( قانون تجارت، نسبت معينی از سود خالص سال 
مالی شركت كه ممکن است جهت پاداش هيأت مديره 
در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شركت های 
سهامی عام از سه درصد )۳٪( و در شركت های سهامی 
خاص از شش درصد )۶٪( سودی كه در همان سال به 

صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند.«

متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:
احتراماً، بدينوسيله »قانون اصالح ماده )2۴1( اليحه 
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت« كه در جلسه 
مورخ 1395.2.20 مجلس شورای اسالمی، تصويب و 
در تاريخ 1395.2.29 به تأييد شورای نگهبان رسيده 
مراتب  اعالم  و  استحضار  جهت  ذيل  شرح  به  است، 
ايفاد  اعتباری  بانك /مؤسسه  آن  در  اركان ذی ربط  به 

می شود.  
اصالح  قانونی  اليحه   )2۴1( ماده  واحده -  »ماده 
قسمتی از قانون تجارت مصوب 13۴7.12.2۴ به شرح 

زير اصالح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
 )13۴( ماده  در  مقرر  شرايط  رعايت  با   - 2۴1 ماده 
كه  شركت  مالی  سال  خالص  سود  از  معينی  نسبت 
ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته 
نبايد در شركت های سهامی عام  به هيچ وجه  شود، 
از سه درصد )۳٪( و در شركت های سهامی خاص از 
شش درصد )۶٪( سودی كه در همان سال به صاحبان 
سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين 
پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل يك 
از  غيرموظف  عضو  هر  برای  و  وی  پايه  حقوق  سال 
حداقل پاداش اعضای موظف هيأت مديره بيشتر باشد. 
با  مخالف  كه  تصميمی  هرگونه  و  اساسنامه  مقررات 

مفاد اين ماده باشد، باطل و بالاثر است.
اين  مقررات  مشمول  دولتی،  شركت های   - 1 تبصره 
ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع 
خدمات  مديريت  قانون   )78( ماده  در  مقرر  حکم 

كشوری مصوب 138۶.7.8 می باشند.
تبصره 2 - هيچ فردی نمی تواند اصالتاً يا به نمايندگی 
از شخص حقوقی همزمان در بيش از يك شركت كه 
تمام يا بخشی از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا 
مؤسسات عمومی غيردولتی است به سمت مديرعامل 
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بر  عالوه  متخلف  انتخاب شود.  مديره  هيأت  عضو  يا 
استرداد وجوه دريافتی به شركت، به پرداخت جزای 

نقدی معادل وجوه مذكور محکوم می شود«. 

مهر/ رشد 3.5 درصدی در سه ماه؛
رشد اقتصادی به يكباره 4.4 درصد شد

تازگی  به  مركزی  بانك  كل  رئيس  حاليكه  در 
سال  پايان  اقتصادی  رشد  نرخ  كه  كرد  مطرح 
رئيس  می شود،  پيش بينی  درصد  تا 5   4 جاری 
جمهور اين نرخ را برای سه ماهه ابتدای امسال 

4.4 درصد اعالم كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی در دولت روحانی 
به يکی از بحث برانگيزترين موضوعات اقتصادی تبديل 
شده است، زمانی كه نرخ رشد اقتصادی مثبت و روندی 
صعودی دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی را اعالم 
و زمانی كه روندی منفی و كند دارد از اعالم آمارها 
امتناع می كنند و نرخ ها را محرمانه نگه می دارند. 
محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت يازدهم موضوع 
را  آمارها  ای  بهانه  به  بار دولت  و هر  نيست  ای  تازه 

اعالم نمی كند.
بانك مركزی به تازگی در اعالم نرخ ها و نماگرهای 
اقتصادی در برخی موارد از اعالم نرخ رشد اقتصادی 
خودداری كرده است؛ اين بانك آخرين آمارهای خود 
مربوط به نماگرهای اقتصادی كه البته برای پايان سال 
9۴ است را در آخرين روزهای تيرماه امسال منتشر 
اقتصادی  نرخ رشد  از درج  آمارها خبری  اما در  كرد 

نبود.  

رشد بيش از 3 درصد در سه ماه
آخرين آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی هم كه مركز 
بوده  سال 9۴  كل  به  مربوط  كرده،  اعالم  ايران  آمار 
مبنی بر اينکه اين نرخ با احتساب نفت يك  درصد و 
بدون آن 0.9 درصد بوده است. اما حال امروز حسن 
و  رئيس جمهوری در جمع مردم كهکيلويه  روحانی 
اول  ماه  اقتصادی سه  نرخ رشد  از رسيدن  بويراحمد 
امسال به ۴.۴ درصد خبرداد و گفت: ديشب مركز آمار 

كشور اين نرخ را اعالم كرده است.  
روحانی با بيان اينکه روزی كه ما دولت را تشکيل داديم 
رشد اقتصادی كشور منفی ۶.8 درصد بود، اما امروز به 
۴.۴ درصد رسيديم، افزود: اگر امروز ما توانستيم در 
روزها و شرايطی كه دشمنان انقالب قيمت نفت را به 
يك سوم و يك چهارم رساندند، رشد اقتصادی را به 
نزديك 5 درصد برسانيم، اين به معنای اعتماد مردم به 

دولت و اتحاد ملت و دولت است.

رشد اقتصادی چطور مثبت شد
دولت  كابينه  رئيس  سوی  از  حالی  در  آمارها  اين 
يازدهم اعالم می شود كه بر اساس نرخ اعالمی مركز 
آمار مربوط به پايان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
ماه  در سه  تنها  و  است  نفت يك درصد  احتساب  با 
اين نرخ به يکبار بيش از 3 درصد رشد كرده است! 
اين در حالی است كه اتفاق خاصی در اقتصاد ايران 
رخ نداده و بنگاه های اقتصادی همچنان در ركود به 
سر می برند، وضعيت نقدينگی تغييری نکرده و بازارها 

همچنان كساد است.
در  كه چطور  پرسند  می  اقتصادی  كارشناسان  حال 
به شدت  اقتصادی روندی  نرخ رشد  اين مدت كوتاه 
است كه  دليل  به همين  و  است  پيدا كرده  صعودی 
همچنان نسبت به آمارهای اعالمی از سوی مركز توليد 

و انتشار آمار در كشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد 
و متهم به آمارسازی می شوند.  

نکته تامل برانگيز اين است كه وزير اقتصاد در تيرماه 
رشد  ساله   57 دوره  يك  در  اينکه  اعالم  با  امسال، 
اقتصادی بلندمدت كشور ۴.5 درصد بوده است، گفت: 
رشد اقتصادی در ايران نازل و در عين حال پُرنوسان 
انداز بيست ساله  از چشم  آغاز دهه دوم  امسال  بود. 
مهم  گرفته،  های صورت  وجود تالش  با  است،  نظام 
ترين شاخص اقتصادی يعنی رشد اقتصادی مورد قبول 

نيست.
طيب نيا افزود: از سال 1385 تا 139۴ ميانگين ساالنه 
عدد  اين  كه  بوده  درصد   2.2 كشور  اقتصادی  رشد 
هم در مقايسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در 
مقايسه با آن چيزی كه در سند چشم انداز در نظر 

گرفته شده، ناچيز است.
وی با اشاره به اينکه عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت 
ما طی 57 سال گذشته )1338 الی 139۴( ۴.5 درصد 
بوده است،   گفت: رشد يك دهه اخير ما در مقايسه 
با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود. رشد اقتصادی 
برای ايجاد اشتغال شرط كافی نيست، اما شرط الزم 
است، اگر بخواهيم اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه ها 
آسيب ناپذير كنيم بايد قدرت اقتصادی خود را افزايش 

دهيم.
وزير اقتصاد گفت: ما در حوزه صادرات غيرنفتی، تامين 
مواد غذايی و رشد توليدات علمی توفيقات بسيار خوبی 
در حوزه دستيابی  اما  داشتيم  در سال های گذشته 
به رشد اقتصادی مستمر و پايدار موفقيت های خوبی 
نداشتيم. رشد اقتصادی 8 درصدی پيش بينی شده در 
برنامه ششم يك انتخاب نيست، بلکه يك الزام و هدف 

گذاری اجتناب ناپذير است.
عادل آذر رئيس مركز آمار ايران هم پيش از اين درباره 

انتشار نرخ رشد اقتصادی )زمانی كه نرخ  دليل عدم 
اعالم  را  ها  نرخ  اين  كه  بود  گفته  نبودند(  مثبت  ها 
مورد  موضوع  اين  البته  نشود.  تشتت  تا  ايم  نکرده 
اقتصادی  كارشناسان  و  تحليلگران  از  بسياری  انتقاد 
قرار گرفته بود و آنها اعالم می كردند كه برای بررسی 
اوضاع اقتصادی كشور، الزم است كه نرخ های رشد 

اقتصادی را داشته باشند، آن هم ارقام صحيح.
نکته حائز اهميت ديگر اين است كه علی رغم اينکه 
ولی اهلل سيف رئيس كل بانك مركزی به تازگی اعالم 
می شود  پيش بينی  سال جاری  برای  كه  است  كرده 
اقتصاد ايران بتواند ۴ تا 5 درصد رشد كند، اما رئيس 
جمهور اين نرخ را برای سه ماهه ابتدای امسال اعالم 

كرد.
با تاكيد  شب گذشته نيز علی طيب نيا وزير اقتصاد 
گشايش های  از  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  اينکه  بر 
رشد  با  امسال  گفت:  كنيم،  استفاده  بايد  پسابرجام 
كند اقتصادی فاصله می گيريم و گام هايی برای رشد 

اقتصادی مستمر بر می داريم.

مهر/ بانك مركزی ارائه كرد؛
انتشار رهنمودهای جديد برای مديريت 

ريسك نقدينگی

بانك مركزی سند اصول 23 گانه رهنمود مديريت 
ارايه دهنده  مؤسسات  برای  نقدينگی  ريسك 
خدمات مالی اسالمی به استثنای مؤسسات بيمه 

اسالمی را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانك مركزی سند اصول 23 
گانه »رهنمود مديريت ريسك نقدينگی برای مؤسسات 
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ارايه دهنده خدمات مالی اسالمی به استثنای مؤسسات 
بيمه اسالمی)تکافل( و طرح های سرمايه گذاری جمعی 

اسالمی« را ترجمه و منتشر كرد.
اين رهنمودها كه توسط هيأت خدمات مالی اسالمی 
منبع  است  شده  تدوين  مارس2012  در   )IFSB(
مديريت  اهميت  خصوص  در  آشنايی  برای  مناسبی 
به  و  است  اعتباری  مؤسسات  در  نقدينگی  ريسك 
ارتقای دانش مديريت ريسك نقدينگی در شبکه بانکی 

كشور، كمك شايانی می كند.
فراروی  ريسك های  مهمترين  از  يکی  است  گفتنی 
بانك ها و مؤسسات سپرده پذير، ريسك نقدينگی است 
كه ناشی از عدم تطابق زمانی دارايی ها و بدهی های 
برخوردار  اهميتی  آنچنان  از  اين موضوع  آن ها است. 
توقف و حتی  آستانه  تا  را  بانك ها  است كه می تواند 

ورشکستگی پيش برد.
برای  اعتباری  مؤسسات  و  بانك ها  دارد  ضرورت  لذا 
برخورداری از توان و ظرفيت مناسب نقدينگی جهت 
ايفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه، از سازوكار مناسب 
به نحوی  باشند،  برخوردار  نقدينگی  مديريت ريسك 
كه عالوه بر انجام فعاليت های عادی دارای توان كافی 
جهت رفع مشکالت نقدينگی و گذر از شرايط حساس 

و بحرانی احتمالی باشند.
تجربه بحران جهانی اخير نيز نشان داد كه برخی بانك 
ها با وجود سرمايه كافی با مشکالتی روبرو شده اند كه 
عمدتاً ناشی از عدم مديريت مناسب نقدينگی بوده و 
در واقع، برخی از مشکالت پديد آمده برای آن ها ناشی 
از كاستی  در اصول اساسی مديريت ريسك نقدينگی 

بوده است.
مديريت نقدينگی به معنی توانايی بانك ها و مؤسسات 
و  مالی  كوتاه مدت  تعهدات  ايفای  برای  اعتباری 
سرمايه گذاری های بلندمدت آن ها در طول زمان بوده 

و  ماهانه  روزانه، هفتگی،  زمانی مختلف  مقاطع  و در 
به  اعتباری  مؤسسات  و  بانك ها  می پذيرد.  صورت   ...
منظور ايفای تعهدات خود از قبيل اعطای تسهيالت، 
بازپرداخت سپرده ها و همچنين افزايش دارايی ها نياز 
ناكافی  مقادير  نگهداری  بنابراين،  دارند.  نقدينگی  به 
در  توانايی  عدم  خطر  يا  ريسك  با  را  آنها  نقدينگی 
ايفای تعهدات و در نتيجه ورشکستگی )احتمال محقق 

نشدن پيش بينی های آينده( مواجه می سازد.
از طرفی، نگهداری مقادير بيش از حد نقدينگی نيز 
نوع خاصی از تخصيص ناكارآمد منابع است كه باعث 
كاهش نرخ سودآوری بانك ها و مؤسسات اعتباری و 
كاهش سود پرداختی به سپرده ها و در نتيجه از دست 

دادن بازار می شود.
همانا  كه  نقدينگی  ريسك  پيدايش  علل  به  توجه  با 
خروج سپرده ها، قابليت پايين تبديل دارايی های غيرنقد 
به نقد، حجم سرمايه گذاری ها و شکاف زمانی دارايی ها 
و بدهی ها می باشد، متداول ترين روش های اندازه گيری 
در  اعتباری  و مؤسسات  بانك ها  در  نقدينگی  ريسك 
محاسبه  بايد،  را  نقدينگی  مصارف  و  منابع  تعيين 
نسبت های ترازنامه، شاخص نقدينگی، محاسبه شکاف 
تأمين مالی و تخمين وجه نقد الزم برای تامين آن و 

اندازه گيری ارزش فعلی خالص ترازنامه دانست.
مديريت ريسك در ترازنامه تابعی از مديريت دارايی و 
بدهی است. لذا، مهمترين اقدام در مديريت دارايی ها 
و  بانك ها  شده  تجهيز  منابع  تخصيص  بدهی ها،  و 
مؤسسات اعتباری به دارايی های درآمدزا است به نحوی 
كه ريسك عدم بازپرداخت به حداقل كاهش يافته و 
ريسك نقدينگی ناشی از خروج سپرده ها حداقل شود.  
برای مشاهده متن كامل گزارش اينجا را كليك كنيد.

آرمان /  صالحی در گفت وگو با آرمان مطرح كرد
سوء استفاده قاچاقچيان از كارت های 

بازرگانی

كاالی  كانتينر   27 كشف  از  پس  ايران  گمرك 
كارت های  ردپای  وجود  از  ديگر  بار  قاچاق 
بازرگانی يكبار مصرف در حوزه قاچاق خبر داد. 
گفتنی است اين برای اولين بار نيست كه وجود 
كارت های بازرگانی عرصه را برای واردكنندگان 
گذشته  در  و  است  كرده  تنگ  كشور  قانونی 
گرفتن  قرار  سوءاستفاده  مورد  شاهد  بارها  هم 
حميدرضا  زمينه  اين  در  بوده ايم.  كارت ها  اين 
صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو 
زمينه  كارت ها  اين  می گويد:»وجود  »آرمان«  با 
سوءاستفاده را برای قاچاقچيان به وجود آورده 

است.«

يكبار  بازرگانی  كارت های  ردپای  ديگر  بار  گويا 
است.  پيدا شده  قاچاق  محموله های  در  مصرف 
بپردازيم،  موضوع  اين  ريشه ای  بررسی   به  اگر 
دليل وجود اين كارت ها در تجارت كشور چيست 

و چه كاربردی دارد؟
اتاق بازرگانی دستورالعملی را صادر كرده كه بر اساس 
و  بپردازد  فعاليت  به  مستقل  به طور  است  قرار  آن 
بر آن كنترل  بازرگانی  و  وزارت صنعت، معدن  ديگر 
به  مربوط  قوانين  اصالحيه  در  حال  داشت.  نخواهد 
اتاق چنين مشکالتی برطرف شده است. ما همواره با 
وجود كارت های بازرگانی بدين شکل مخالف بوده ايم 
تا جايی كه توانسته ايم مانع صدور آن شده ايم. بر  و 
اين اساس مجموعه اتاق بازرگانی نه نقشی در صدور 
كارت های بازرگانی يك بار مصرف يا اجاره ای دارد و نه 

از وجود آن آگاه است. فقط برخی كارت های شخصی 
توسط اتاق بازرگانی برای افراد صادر می شود كه در 
آن اشخاص بايد از لحاظ مالياتی شناسايی شده باشند 
لحاظ  آن  مراحل صدور  در  زيادی  و سختگيری های 

می شود.

با  قاچاق  باندهای  كه  است  مشاهده شده  بارها 
استفاده از كارت های بازرگانی اجاره ای كاالهای 
خود را به نام اقشار كم  درآمد كه بيشتر هم در 
مناطق مرزی زندگی می كنند به ثبت رسانده اند. 
پس ريشه صدور اين كارت ها كجاست و بر چه 
اساسی افراد صالحيت استفاده از كارت ها را پيدا 

می كنند؟
به هيچ وجه نبايد تصور كرد كه بدون شناسايی هويت 
می شود.  صادر  آنها  برای  بازرگانی  كارت های  افراد 
تا  برخوردارند  حقوقی  جنبه  از  معموال  كارت ها  اين 
زمينه تخلف توسط آنها از بين برود. اما به هر حال 
و  می شود  كارت ها  اين  از  مختلفی  سوءاستفاده های 
همواره شاهد بروز تخلف از طريق اين كارت ها بوده ايم. 
در اين بين هويت صاحبان كارت محرز است و می توان 
متخلفان  قضائی  و  حقوقی  پيگيری های  طريق  از 
كه هويت  نيست  بدين شکل  كرد. پس  را شناسايی 
بلکه  نباشد،  مشخص  بازرگانی  كارت های  صاحبان 
كنترل و نظارت كافی وجود ندارد و متاسفانه برخی 
و  اجاره می دهند  قاچاقچيان  به  را  اين كارت ها  افراد 
خود به طور مستقيم درگير قاچاق كاال نيستند. اينها 
از طريق اجاره  افراد كم درآمدی هستند كه  معموال 
همين  و  می گذرانند  معيشت  بازرگانی  كارت  دادن 
البته  موضوع شناسايی قاچاقچيان را سخت می كند. 
استفاده از دستگاه های هوشمند می تواند به مسئوالن 

در امر شناسايی قاچاقچيان كمك فراوانی كند.

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی

شماره   1788    24 مرداد ماه 1395

http://media.mehrnews.com/d/2016/08/14/0/2173050.pdf


كه  است  شيوه ای  به  كارت ها  صدور  نحوه  پس 
بتوان از وجود آن سوءاستفاده كرد؟

باالخره هر استانی اتاق بازرگانی دارد و واحدهای صدور 
كارت هم در اين اتاق ها در نظر گرفته شده است و هر 
ايرانی می تواند دارای كارت بازرگانی باشد. گاهی بدون 
توجه به شخصيت حقوقی افراد كارت به آنها اختصاص 
دارد،  وجود  كه  سهل انگاری هايی  دليل  به  و  می يابد 
قاچاقچيان بيشترين بهره را از اين موقعيت می برند. 
حال قرار است سيستم جديدی در كليه اتاق ها برقرار 
شود كه به سمت هوشمندسازی بروند و در اين شرايط 
اشخاصی كه در حوزه اقتصادی و فعاليت های مربوط 
به آن نباشند از دريافت كارت بازرگانی محروم  شوند 
و فقط فعاالن حوزه بازرگانی كه اعتبار آنها برای همه 

مشخص شده است از اين كارت  ها استفاده  كنند.

بودن  دارا  صرفا  خارجی  كاالی  واردات  برای 
نيست  بهتر  آيا  می كند؟  كفايت  كارت  يك 

سختگيری های بيشتری انجام شود؟
همانطور كه در ابتدا اشاره كردم به طور كلی فعاالن 
اتاق بازرگانی مخالف صدور كارت های بازرگانی بدين 
شکل هستند و پيش بينی می شود در آينده ای نزديك 
بدهند  دست  از  را  خود  ماهيت  بازرگانی  كارت های 
و  می كند  تصويب  مجلس  كه  قوانينی  است  قرار  و 
گمرك هم مامور اجرای آنهاست مالك اصلی واردات و 
صادرات كاال قرار بگيرند. امروز اقتصاد ايران و جهان به 
سمتی حركت كرده است كه ديگر محلی برای استفاده 
شيوه  اين  و  گرفت  نظر  در  نمی توان  كارت ها  اين  از 
متاسفانه  است.  شده  منسوخ  كامال  تجارت  حوزه  در 
را  ويژه خواری  و  رانت  زمينه های  گهگاه  كارت ها  اين 
به وجود آورده اند و عرصه را برای فعاالن قانونی حوزه 
بازرگانی بيش از گذشته تنگ كرده اند. پس مناسب 

است كه هر چه زودتر به جمع آوری چنين كارت هايی 
اهتمام ورزيم. در حال حاضر كه در شرايط پسابرجام 
قرار گرفته ايم تمام فعاالن اقتصادی بايد در محيطی 
فرصت های  چنين  كنند.  فعاليت  رقابت پذير  و  سالم 
تنها  نه  می شود،  مهيا  افراد  برخی  برای  كه  طاليی 
و  اقتصاد  سالمت  كلی  طور  به  بلکه  قانونی،  فعاالن 
كشور را تهديد می كند. اينها خألهای قانونی هستند 
كه از مراجع ذی ربط انتظار می رود مانند هميشه به 

اصالح اين قوانين اقدام كنند.

را عامل  اخير مسئوالن تحريم ها  طی يك دهه 
اصلی افزايش قاچاق می دانستند. حال با پشت 
سر گذاشتن تحريم ها چگونه می توان قاچاق را 

كاهش داد؟
عامل اصلی گسترش قاچاق در كشور وجود ارز چند 
سال  در چند  كشور  ارز  بازار  در  ثبات  عدم  و  نرخی 
اخير است. تا زمانی هم كه به سمت ارز تك نرخی و 
ثبات در بازار حركت نکنيم، وضعيت به همين منوال 
پيش می رود. پس يکی از راه های اصلی كاهش قاچاق 
واقعی شدن نرخ ارز است. همچنين نرخ تعرفه ها بايد 
به نوعی باشد كه در وهله نخست قاچاق كاال سودآور 
نباشد و سپس توليد ملی هم لطمه نبيند. حال عالوه 
بر مسئوالن، در زمينه بهبود وضعيت اقتصادی كشور 
و رشد توليد، مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلی 
كه  طوری  به  دارند.  عهده  بر  سنگينی  وظايف  هم 
توليدكنندگان بايد كاالی با كيفيت توليد كنند و در 
عرصه رقابت با خارجی ها بازنمانند، از مصرف كنندگان 
داخلی  توليد  از  حمايت  با  می رود  اميد  هم  ايرانی 

چرخ های اقتصاد كشور را به حركت درآورند.

مهر/ بر اساس شاخص های بين المللی؛
رتبه كارآفرينی ايران در دنيا 20 پله 

بهبود يافت

محيط  بهبود  ايران،  كار  و  كسب  انجمن  رئيس 
كسب و كار را با ارتقای دانش مديران بنگاههای 
اساس  بر  گفت:  و  دانست  امكان پذير  اقتصادی 
شاخص بين المللی، رتبه كارآفرينی در ايران 20 

پله بهبود يافت.
در  گفت:  سياری  هادی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارتقای 33  با  ايران  كار،  و  بهبود فضای كسب  حوزه 
پله ای از رتبه 152 به 130 و در بخش كارآفرينی با 
رشد 20 درصدی از رتبه 100 به 80 رسيده است كه 
ايران در شاخص های  ارتقای جايگاه  بيانگر  ارقام  اين 
كسب و كار بوده و در كنار ساير عوامل كليدی اقتصاد، 
فرآيند بهبود محيط كسب و كار در كشور را عينيت 

می بخشند.
اهميت  به  اشاره  با  ايران  كار  و  انجمن كسب   رئيس 
بين المللی،  فضای  در  كار  و  كسب  شاخص  ارتقای 
از  اقتصادی  بنگاههای  مديران  استفاده  ضرورت  بر 
برگزاری  افزود:  و  كرد  تاكيد  رو،  پيش  فرصت های 
دوره هايی برای مديران عاليرتبه بنگاه های خصوصی و 
دولتی با حضور استادان حرفه ای و با نگرش كاربردی 
در دستور كار قرار گرفته و از طريق همکاری علمی با 
از  بين المللی  كار  و  عالی كسب   و مدارس  دانشگاه ها 
جمله مركز عالی مديريت ماستريخت هلند و دانشگاه 
UMEF سوئيس قرار است كه در اوايل مهرماه برخی 

دوره ها برگزار شود.
با  كاربردی  دوره های  تدوين  و  طراحی  وی، 
استانداردهای بين المللی در كشور را عاملی اساسی در 
رفع نيازهای كسب  و ايرانی دانست و تصريح كرد: اين 

صنايع،  توانمندسازی  برای  مناسب  راهکاری  موضوع 
شرايط  در  بازرگانی  و  توليدی  اقتصادی،  بنگاه های 
فعلی است، ضمن اينکه يکی از مزايای برگزاری اين 
دوره ها در داخل كشور، عالوه بر صرفه جويی در وقت و 
هزينه بنگاه اقتصادی، نظارت مستمر مديران دولتی و 

خصوصی بر مجموعه كسب  وكار است.
سياری در ادامه به موج استقبال روز افزون شركت های 
اجرايی شدن  از  به كشور پس  ورود  برای  بين المللی 
برجام اشاره كرد و گفت: دغدغه عمده صاحبان كسب  
با  رويارويی  در  كوچك  اقتصادی  بنگاه های  و  وكار 
مديران شركت های خارجی را بايد جدی گرفت و در 
توانمندسازی كسب  و كارهای  برای  بايد  اين شرايط 
توانايی  كه  داد  پرورش  را  مديرانی  و  راهبران  ايرانی، 

رهبری و مديريت تغيير را داشته باشند.
وی تاكيد كرد: بخش خصوصی بايد توان رقابتی خود 
و  كرده  تقويت  اقتصادی  عرصه های  به  ورود  برای  را 
توانايی خلق مزيت رقابتی برای مقابله استراتژيك با 
برندهای بين المللی معتبر كه در صف ورود به كشور 

هستند، را داشته باشد.
رئيس انجمن كسب و كار ايران با بيان اينکه فعاالن 
كسب  و كار به تنهايی و صرفا با تکيه به تجربه حرفه ای 
گفت:  بود،  نخواهند  فرصت ها  شکار  به  موفق  خود 
آمادگی الزم را جهت ارتقای دانش مديران ارشد بخش 
خصوصی و دولتی در راستای حمايت از فضای كسب و 
كار و توليد داخلی داريم و در اين راستا، برگزاری دوره 
آموزش مديران عالی بنگاههای اقتصادی، فرصتی برای 
ايجاد خالقيت و ارائه ايده های جديد از سوی مديران 

ارشد بخش خصوصی و دولتی است.
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اتاق تهران/ رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق 
تهران در گفت و گو با سايت خبری اتاق تهران:

بدهی های كالن دولتی بی نظمی 
اقتصادی را به وجود آورده است

جو بی اعتماد و به وجود آمدن و گسترشش در 
بازار اقتصادی كشور می تواند ضربه های بسياری 
به همراه داشته باشد و بی تعهدی اقتصادی را در 

كشور به وجود آورد
از  نيا  اقتصاد و دارايی علی طيب  هفته گذشته وزير 
افزايش بدهی های دولت و رسيدن آن به عدد ۶00 
سابقه  بی  رقمی  كه  داد  خبر  تومان  ميليارد  هزار 
محسوب می شود و می تواند آسيب های زيادی را به 
ساختار اقتصاد كشور بزند، آسيب هايی كه محمدرضا 
نجفی منش عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رئيس 
كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران بر آن تاكيد 
بخش  به  دولت  های  بدهی  گويد:»  می  او  كند،  می 
به  باعث  بدهی ها  اين  پرداخت  های مختلف و عدم 
وجود آمدن جو بی اعتمادی شده است و در ادامه نيز 
می شود تا جايی كه االن شاهد تعداد بسيار زيادی 
و... در  از چك های برگشتی، عدم پرداخت تعهدات 
جامعه هستيم؛ وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکند 
مردم و فعاالن اقتصادی نيز در بخش های محتلف به 
تعهدات خود عمل نخواهند كرد و حاصل اين اتفاق 
به جز به وجود آمدن جو بی اعتمادی در كشور چيز 

ديگری نخواهد بود.«
او با بيان اينکه آموزه های دينی ما بر عمل كردن به 
تعهدات تاكيد بسياری داشته است، می گويد:» عدم 
مختلف  های  بخش  به  دولتی  های  بدهی  پرداخت 
لوپ  يك  پيمانکاران  تا  بگيريد  ها  بانك  از  اقتصادی 
مثال  است،  آورده  به وجود  را  باطل  و چرخه  معيوب 

وقتی دولت بدهی خود را به پيمانکاری پرداخت نکند، 
پيمانکار نمی تواند باز پرداخت تسهيالت بانکی اش  را 
بدهد و وقتی بانك منابع كافی نداشته باشد نمی تواند 
تسهيالت بيشتری پرداخت كند و اين چرخه به همين 

شکل ادمه خواهد داشت.«
در  تعهداتش  به  دولت  نکردن  عمل  اينکه  بيان  با  او 
دامن  ماجرا  اين  به  و  است  داشته  آموزی  بد  جامعه 
زده، می گويد:» دولت بايد با برنامه ريزی دقيق و از 
روش های مختلف برای پرداخت بدهی های خود اقدام 
كند كه از جمله می توان به فروش اموال دولتی و باز 
پرداخت بدهی ها از طريق فروش اورق قرضه، سلوك 

و... باشد.«
رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران می 
گويد:» جو بی اعتماد و به وجود آمدن و گسترشش 
در بازار اقتصادی كشور می تواند ضربه های بسياری 
در  را  اقتصادی  تعهدی  بی  و  باشد  داشته  همراه  به 
كنونی  شرايط  در  كه  چيزی  آورد،  وجود  به  كشور 
هم تا حدودی شاهدش هستيم و همه اين ها باعث 
بی نظامی اقتصادی، ركود، عدم شفافيت مالی، فساد 

اقتصادی و... می شود.«

مهر/ وزير امور اقتصادی و دارايی مطرح كرد:
امسال از رشد كند اقتصادی فاصله 

می گيريم

وزير امور اقتصادی و دارايی با تاكيد بر اينكه در 
سال اقتصاد مقاومتی از گشايش های پسابرجام 
كند  رشد  با  امسال  گفت:  كنيم،  استفاده  بايد 

اقتصادی فاصله می گيريم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طيب نيا از ايجاد و شکل 
گيری يك عزم مشترك در كشور بين تمامی مسئوالن 
مقاومتی  اقتصاد  های  سياست  تحقق  برای  نهادها  و 
سياست  تحقق  رهبری  معظم  مقام  گفت:  و  خبرداد 
رئيس  كنند.  می  مطالبه  را  مقاومتی  اقتصاد  های 
جمهور هم به طور مستمر بدنبال تحقق سياست های 
اقتصاد مقاومتی است و سه قوه بر سر اين سياست ها 

به درك و فهم مشترك رسيده اند.
وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به نامگذاری امسال 
اظهارداشت: رشدی كه از درون بجوشد كمترين آسيب  
را از تکانه های بيرون خواهد داشت، امسال سالی است 
گام  و  بگيريم  فاصله  اقتصادی  كند  رشد  با  بايد  كه 
اصحاب  برداريم.  مستمر  اقتصادی  رشد  برای  هايی 
رسانه نقش مهمی در رسيدن به اين هدف مهم دارند. 
پتانسيل های الزم برای دستيابی به رشد مستمر وجود 

دارد و لوازم اين كار عزم مشترك است.
وی اظهارداشت: در سال جاری اولويت همه بايد تحقق 
هدف و ارتقاء توان توليد باشد و تالش هايی در اين 
راستا صورت گيرد. هر امری كه ما را از اين اولويت باز 
دارد بايد از آن اجتناب كرد. همه هدف ها، تالش ها 
و نقدها بايد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
باشد و هر كاری كه به آن لطمه بزند و حاشيه هايی 

كه بر آن غلبه می كند، مطرود است.
طيب نيا با اعالم اينکه هدف گيری امسال در راستای 
افزود: همانطور كه در  است،  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
تحريم ها كه شديدترين جنگ طول تاريخ است، موفق 
شديم و توانستيم آثار تحريم را به حداقل برسانيم، در 
سال اقتصاد مقاومتی از گشايش ها كمال استفاده را 

بايد ببريم.
وی ادامه داد: امسال در تاريخ اقتصادی سالی استثنايی 
و ويژه است، پس از يك دوره تحريم كم نظير كه آثار 

محدوديت های  حذف  شاهد  چشيديم  را  آن  مخرب 
ناشی از تحريم هستيم.

داخل  از  توليدش  كه  اقتصادی  نيا،  طيب  گفته  به 
تکانه های  برابر  در  نمی تواند  نمی گيرد  سرچشمه 
سياست های  هدف  همچين  كند.  مقاومت  خارجی 
اقتصاد مقاومتی دستيابی به رشد اقتصاد پايدار است 
اجتماعی  پرتو آن فقر ريشه كن شده و عدالت  تا در 

ايجاد شود.

فارس/ الريجانی در صحن علنی:
 برنامه ششم تا آبان ماه در مجلس 

تصويب می شود

اعالم  به  نيازی  اينكه  بر  تأكيد  با  رئيس مجلس 
در  توسعه  ششم  برنامه  اليحه  مجدد  وصول 
مجلس دهم نيست، گفت: برنامه ششم احتماالً 

تا آبان ماه در مجلس به تصويب می رسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، كاظم 
شورای  مجلس  در  صومعه سرا  مردم  نمايند  دلخوش 
اسالمی در نشست علنی امروز )يکشنبه( پارلمان در 
تذكری نسبت به عدم ارائه اليحه برنامه ششم توسعه 
به مجلس با امضای رئيس جمهور انتقاد كرد و اظهار 
داشت: اليحه به جای اينکه با امضای رئيس جمهور به 
پارلمان ارائه شود، امضای نوبخت رئيس سازمان برنامه 

و بودجه كشور را در پای خود دارد.
علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به اين تذكر دلخوش كه البته مورد انتقاد بسياری از 
نمايندگان در صحن علنی بود، توضيح داد: اليحه ای 
كه دولت به مجلس ارائه داده، همان اليحه ای است كه 

 بازگشت به عناوین 15 اخبار اقتصادی

شماره   1788    24 مرداد ماه 1395



در مجلس نهم اعالم وصول شد و نيازی به اعالم وصول 
مجدد آن در مجلس دهم نيست.

برنامه ششم توسعه در حال حاضر  افزود: اليحه  وی 
قرار  پارلمان  تخصصی  كميسيون های  كار  دستور  در 
گرفته و نامفهوم نيست و نمايندگان مجلس می توانند 
در كميسيون ها رأی گيری كرده و پيشنهادات شان را 
نيز برای اصالح اين برنامه ارائه كنند، البته ايراد مجلس 
به اليحه برنامه ششم توسعه اين بود كه اهداف كّمی و 
كيفی در آن مد نظر قرار نگرفته بود كه دولت پيشنهاد 
اصالحی را در 2 اهداف كمی و كيفی ارائه كرده است.

يادآور  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  مجلس  رئيس 
تخصصی  كميسيون های  در  می توانيد  شما  شد:  
بررسی های خود درباره اليحه برنامه ششم توسعه را 
انجام دهيد، اعالم شده اشکاالت شکلی اين اليحه نيز 
برطرف شود، اليحه برنامه ششم توسعه بايد در مجلس 
شورای اسالمی با وجود نقايصی هم كه دارد، مطابق 
سياست های كلی ابالغی مد نظر مقام معظم رهبری 
تا آبان يا آذرماه سال جاری به تصويب برسد، گفت: 
احتماالً تا آبان ماه اليحه برنامه ششم توسعه در مجلس 

تصويب می شود.
اليحه  تصويب  به  بيشتری  سرعت  كرد:  اضافه  وی 
برنامه ششم توسعه در مجلس بدهيم، چرا كه دولت 
بايد اليحه بودجه سال آينده 139۶ را تا 15 آذر و بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شورای 
اسالمی كند، بنابراين متذكر می شوم كه وقت زيادی 

وجود ندارد.
الريجانی در پايان خاطرنشان كرد: متنی كه به عنوان 
به مجلس  از سوی دولت  برنامه ششم توسعه  اليحه 
ارائه شده، در كميسيون های تخصصی در حال بررسی 
است و پيشنهادات نمايندگان نيز مورد رسيدگی قرار 

می گيرد.

ایسنا/ معاون وزير صنعت اعالم كرد
2 ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی در 

صنعت

و شهركهای  كوچك  سازمان صنايع  مديرعامل 
صنعتی ايران از ثبت نام 43 هزار واحد توليدی 
صنعتی برای دريافت تسهيالت خبر داد و گفت: 
4.1 ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی در دولت 

تدبير و اميد انجام شده است.
با  يزدانی در نشست مشترك  ايسنا، علی  به گزارش 
صنعتگران و توليدكنندگان شهرك صنعتی آمل، ايجاد 
از  يکی  صنعتی  شهركهای  در  عمرانی  زيرساختهای 
اولويت های اصلی سازمان صنايع كوچك وشهركهای 
صنعتی ايران عنوان كرد و گفت: با تامين اعتبار مورد 
نياز شاهد شکوفايی و خدمات رسانی مناسب در حوزه 

زيرساختهای شهركها و نواحی صنعتی خواهيم بود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه 1۶ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت برای رفع موانع توليد از 
سوی دولت تدبيرو اميد به منظور راه اندازی و تقويت 
بيش از 12 هزار واحد و طرح صنعتی اختصاص يافته 
است، تصريح كرد: در كل كشور 1500 واحد توليدی 
در تملك بانك قرار گرفته كه استان مازندران بيشترين 

تملك واحدها را از سوی بانکها دارد.
يزدانی در بخش ديگری از سخنانش تصريح كرد: ۴.1 
ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی در دولت تدبيرو 
اميد انجام شد كه در پسا برجام نيز بالغ بر دو ميليارد 

دالر در حوزه صنعت عملياتی شد.
از طرف  برجام  در  بدعهدی  و  بدقولی  داد:  ادامه  وی 
مقابل ديده شد ولی اقدامات موثری از سوی دولت نيز 

انجام شده كه بايد منصفانه اين كار بزرگ ديده شود.
 مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهای صنعتی 

ايران با اشاره به طرح رونق توليد در كشور خاطرنشان 
كرد: تاكنون ۴3 هزار متقاضی در سامانه بهين ياب 
ثبت نام كردند كه از اين تعداد 1۴ هزار و 500 نفر در 
كار گروه های استانی تصويب شده و به تدريج به بانك 

ها برای استفاده از تسهيالت معرفی می شوند.

ایسنا/ يك اقتصاددان مطرح كرد
چرا رشد اقتصادی 4 درصد برای مردم 

ملموس نيست؟

برخی  برخالف  كه  است  معتقد  اقتصاددان  يك 
مطرح  درصدی  چهار  اقتصادی  رشد  تصورات، 
صحيح  بهار  فصل  برای  ايران  اقتصاد  در  شده 
در  رشد  اين  اينكه  به  توجه  با  ولی  است، 
بخش هايی مانند نفت، كشاورزی و ... بوده تاثير 

مستقيمی بر زندگی مردم ندارد.
عليرضا پورفرج در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اگر تا 
پايان سال 1395 به رشد پنج درصد برسيم با توجه به 
ركود حاكم در بازار ايران يك موفقيت است، ولی اين 
بنگاه های كوچك  و  بيشتر در بخش كشاورزی  رشد 
آنها  نقدينگی  اصالح گردش  و  مالی  تامين  از طريق 
و بخش نفت خواهد بود. اكنون صادرات نفت افزايش 
تاثيرگذار  اقتصادی  افزايش در نرخ رشد  اين  يافته و 
خواهد بود. ولی مشکلی كه در اين بخش وجود دارد 
و  است  نفت  پول های صادرات شده در حوزه  وصول 
اگر دولت بتواند اين پول ها را دريافت كند تحقق رشد 

اقتصادی پيش بينی شده ميسر خواهد بود.
وی در بخشی از سخنانش بيان كرد: رشد به معنی 
افزايش توليد ناخالص داخلی به قيمت حقيقی است. 

به اين ترتيب كه مثال اگر در يك بخش نرخ رشد منفی 
يك درصد باشد و به رشد مثبت ۴ درصد برسد نشان 
دهنده تغييرات پنج درصد است. در نظر داشته باشيم 
كه ما رشد منفی را داشتيم و اينکه نرخ رشد مثبت 

شود به معنی رونق در بخش كسب و كار نيست.
عضو هيات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بيان 
رشد  بگويند چطور  عده ای  است  ممکن  اكنون  كرد: 
زندگی  در  را  آن  تاثير  ولی  داريم،  درصدی  چهار 
خود نمی بينيم و بنگاه های اقتصادی درآمد بيشتری 
احساس نمی كنند. ممکن است نرخ رشد اعالم شده 
حتی عددسازی تلقی شود، ولی بايد در نظر داشت كه 
افزايش رشد با رونق كسب و كار و تغيير وضعيت در 

اقتصاد خرد متفاوت است.
وی توضيح داد: ممکن است مثال در يك بخش تصميم 
گرفته شود به جای واگذاری يك ميليون تلفن، پنج 
ميليون تلفن واگذار شود و اين چنين ما تغيير آن را در 
رشد اقتصادی می بينيم ولی اينکه نرخ رشد توانسته 
اقتصاد  مختلف  بخش های  در  متوازنی  توزيع  است 
داشته باشد بحث ديگری است كه بايد مورد بررسی 
اقتصادی كشور  اگر نرخ رشد  به نظر من  قرار گيرد. 
به پنج درصد هم برسد باعث توزيع متوازن رشد در 
همه بخش های اقتصادی نمی شود چون توزيع متوازن 
برخی  در  كه  شده  باعث  مثال  است،  نگرفته  صورت 
بخش های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی يك درصدی 
و برخی ديگر هشت درصد را تجربه كنند. حاال بايد 
است،  كرده  تجربه  را  باال  رشد  نرخ  كه  بخشی  ديد 
مثل بخش نفت چقدر می تواند در زندگی مردم تاثير 

ملموسی بگذارد.
در  كه  باشيد  داشته  نظر  در  كرد:  اظهار  چنين  وی 
سال های گذشته صادرات نفت ما و به تبع آن توليد 
نفت در ايران محدود شده بود و اكنون افزايش يافته 

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی

شماره   1788    24 مرداد ماه 1395



و شاهد رشدی شتابان در اين بخش خواهيم بود ولی 
وجود  وضعيتی  چنين  صنعت  مانند  بخش هايی  در 
ندارد در حاليکه ممکن است مشکالت مردم در بخش 
مسکن يا بهداشت و درمان باشد و رشد ساير بخش ها 
را احساس نکند، چون احساس نمی كنند ممکن است 

اعداد و ارقام را نپذيرند.
اين اقتصاددان افزود: به نظر يك تناقض مفهومی در 
اين زمينه وجود دارد. مثال گرچه رشد اقتصادی پنج 
درصد بوده است، ولی چون مردم آن را در محيط های 
كسب و كار خود مانند گوشت فروشی، پارچه فروشی 
و ... نمی بينند آن را باور نمی كنند. به نظر من رشد 
اقتصادی كه تا پايان سال تجربه خواهيم كرد  الگوهای 
كسب و كار كشور را تغيير نخواهد داد كه بهتر است 
توليد  رشد  گرچه  شود،  داده  توضيح  مردم  به  اينها 
از حالت منفی به حالت مثبت رفته  ناخالص داخلی 
است، ولی فعال مردم آن را در زندگی خود احساس 
نخواهند كرد و زمانی اين حس به وجود خواهد آمد 
كه درآمد توزيع متوازن در بخش های مختلف اقتصاد 
كشور وجود داشته و آن بخش ها توانايی افزايش تقاضا 
را داشته باشند. همچنين در مقابل آن نيز كاال باشد تا 
افراد احساس رفاه بيشتری كنند در نتيجه بايد آحاد 
رفاه  افزايش  و  افزايش رشد  بين  اقتصادی  بنگاه های 

اجتماعی تفکيك قائل شوند.
وی درباره تاثير رشد پيش بينی شده در بخش اشتغال 
كشور، بيان كرد: تصور من اين است كه تا پايان دوره 
در  نمی شود  چندان  يازدهم  دولت  رياست جمهوری 
بزرگ ترين  از  يکی  االن  كرد.  ايجاد  تغيير  اشتغال 
مشکالتی كه در بخش اشتغال وجود دارد اين است 
كه بسياری از بنگاه ها كه در گذشته فعال بودند اكنون 
را  خود  كارگران  پرشتاب  صورت  به  ركود  دليل  به 
اخراج می كنند. اين موضوع به سرعت تغيير نخواهد 

كرد. متاسفانه سيستم بانکداری ما چندان هماهنگ با 
دولت نيست و سياست های كالن دولت نيز منجر به 
سياست های مناسب خرد در سطح بنگاه ها نمی شود. 
در نتيجه به نظر من حتی رشد هشت درصدی هم 

باعث از بين بردن بيکاری نمی شود.
به گفته وی بيکاری زمانی كم می شود كه بنگاه هايی 
دوباره چرخ  متوقف كردند  را  توليد  و  فلج شدند  كه 
سياست های  و  بچرخانند  بيشتری  قوت  با  را  توليد 
اخراج  كه  كارگرهايی  تا  شود  برقرار  الزم  حمايتی 
ميزان  ترتيب  اين  به  و  شوند  استخدام  دوباره  شدند 
بيکاری كم شود. بنابراين به نظر من حتی اگر نفت 
100 برابر بيشتر هم فروخته شود تا زمانی كه تاثير آن 
در بنگاه ها مشاهده نشود عمال تاثيری در نرخ بيکاری 

نخواهد داشت.

ایلنا/ رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت وگو با ايلنا:
رياست اتاق بازرگانی همواره در دست 

بخش خصوصی واقعی بوده

الهوتی تصريح كرد:تمام اينها نشان دهنده اين 
امور  اداره  برای  را  الزم  ظرفيت  اتاق  كه  است 
مربوط به خود را دارد و نيازی به دولتی ها ندارد.

با  گفت وگو  در  ايران  صادرات  كنفدراسيون  رئيس 
خبرنگار ايلنا در مورد رئيس بعدی اتاق بازرگانی ايران 
سمت  اين  گرفتن  اختيار  در  برای  دولت ها  تمايل  و 
از  بعد  در  بازرگانی  اتاق  رياست  روند  به  اگر  گفت: 
انقالب نگاه كنيم می بينيم حتی در سال های ابتدای 
انقالب كه دولت وقت بر اين عقيده بود كه درب اتاق 
بازرگانی بايد تخته شود، كسانی از امام حکم گرفتن 

كه بخش خصوصی واقعی بودند. و جزو تجار و كسبه 
معروف و خوش نام محسوب می شدند.

محمد الهوتی ادامه داد: بعد از آن نيز آقای خاموشی 
مدت ها به عنوان فردی از بخش خصوصی اين سمت 
را عهده دار بود. پس از ايشان نهاونديان در حالی كه 
هيچ سمت دولتی نداشت عهده دار اين مسوليت بود. 
افرادی همچون شافعی و جالل پور از صادركنندگان 
و فعاالن اقتصادی خوش نام بودند كه هيچ وابستگی 
به دولت های وقت نداشتند و به طور خالص از بخش 
خصوصی به اين جايگاه رسيده بودند. تمام اينها نشان 
دهنده اين است كه اتاق ظرفيت الزم را برای اداره امور 

مربوط به خود را دارد و نيازی به دولتی ها ندارد.
عضوئ هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به شايعات 
برای گماشتن  تمايل دولت  مطرح شده در خصوص 
امروز در  اين صحبت ها  اتاق گفت:  رياست  به  فردی 
تمام محافل شنيده می شود اما از نظر عملی امکان 
پذير نيست. زيرا دولت در اتاق 20 حق رای دارد در 
از  متشکل  كشور  بخش خصوصی  پارلمان  كه  حالی 

۴00 نفر است.
وی تصريح كرد: به نظر می رسد در حال حاضر دولت 
و  ندارد  اتاق  رياست  گرفتن  دست  به  برای  تمايلی 

صحبت های اخير بدون پايه و اساس است.
برنامه  مطابق  گفت:  انتخابات  زمان  مورد  در  الهوتی 
برگزار  انتخابات  شهريور  اواخر  در  بايد  شده  تعيين 
با آخرين  اينکه اين روز مصادف  با توجه به  اما  شود 
تعويق  به  احتمال  است  تابستانی  تعطيالت  روزهای 
كه  افرادی  مورد  در  دارد.وی  وجود  انتخابات  افتادن 
برای رياست اتاق مطرح شده اند افزود: در حال حاضر 
كسانی كه مطرح هستند همه در حد شنيده ها است و 
تا اين لحظه هيچ شخصی به طور رسمی برای به عهده 

گرفتن اين سمت داوطلب نشده است.  

مهر/ 
جدول قيمت سكه و ارز روز يك شنبه 

منتشر شد

جدول قيمت انواع سكه و ارز روز يك شنبه در 
بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جديد امروز يك شنبه در بازار يك ميليون و 110 
هزار تومان، طرح قديم يك ميليون و 109 هزارتومان، نيم 
سکه 558 هزار تومان، ربع سکه 288 هزارتومان و سکه 
گرمی 182 هزارتومان اعالم شد.همچنين نرخ هر گرم 
طالی زرد 18 عيار در بازار داخلی 113 هزار و 195 تومان 
و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی )ديروز( 133۶ 
دالر است.در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد 
را برای فروش 35۴1 تومان، هر يورو را 39۶0 تومان، هر 
پوند را ۴۶28 تومان، لير تركيه 1205 و درهم امارات را 

9۶8 تومان اعالم كردند.
جدول قيمت سكه و ارز روز يك شنبه
قيمت بازار نوع سكه   

1110000 سکه تمام طرح جديد   
1109000 سکه تمام طرح قديم   
558000 نيم سکه     
288000 ربع سکه     
182000 گرمی     
113195 هر گرم طالی 18 عيار   

نوع ارز  
35۴1 دالر     
39۶0 يورو     
۴۶28 پوند     
9۶8 درهم امارات    

1205 لير تركيه     
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 دنیای اقتصاد/

Tessa Basford - Bill Schaninger :نویسنده
مترجم: سیدساجد متولیان

McKinsey :منبع

تغییرات سازمانی بزرگ مقیاس همواره دشوار بوده اند 
و پژوهش های متعددی وجود دارند که نشان می دهند 
شکست  به  سازمانی  تحول  برنامه های  اعظم  بخش 
می انجامند. امروزه محیط پویای سازمان ها به متغیرهای 
قبلی موثر بر تغییر، دو متغیر فوریت و پیچیدگی را نیز 
افزوده است. شرکت ها به طور فزاینده ای نیاز دارند تا 
به تغییرات ناگهانی در بازار، سایر شوک های خارجی 
و همچنین الزامات ناشی از مدل های کسب وکار جدید 
واکنش مناسبی نشان دهند. شاید بتوان گفت، امروزه 
ریسک شکست برنامه های تغییر سازمانی بیش از هر 

زمان دیگری است.
پژوهش و هم در  ما هم در حوزه  باید کرد؟  اما چه 
عمل، دریافته ایم که برنامه های تغییر سازمانی زمانی 
باالترین احتمال موفقیت را دارند که بر چهار مولفه 

سازمان  در  رفتار  و  ذهنی  مدل  تغییر  برای  کلیدی 
متمرکز  شوند که عبارت است از: پرورش درک و باور، 
توسعه  رسمی،  سازوکارهای  طریق  از  تغییر  تقویت 
این  نقش ها.  مدل سازی  و  استعدادها  و  مهارت ها 
تاثیرگذاری«  چهار مولفه که در کنار یکدیگر »مدل 
را تشکیل می دهند، حدود   )Influence Model(
15 سال پیش در پژوهشی که با عنوان »روانشناسی 
 The Psychology of Change( »مدیریت تغییر
به چاپ  فصلنامه مک کینزی  در   )Management
رسیده بود، معرفی شدند. آنها مبتنی بر پژوهش های 
الگوهایی هستند که  از  دانشگاهی و تجربه عملی ما 

موثر بودن یا نبودن آنها را به عینه شاهد بوده ایم.

فناوری های دیجیتال و طبیعت در حال تغییر نیروی 
مدل  برای  را  جدیدی  چالش های  و  فرصت ها  کار، 
تاثیرگذاری فراهم کرده اند. باوجود اینکه بیش از یک 
دهه از معرفی این مدل می گذرد، کماکان قابل استناد 
پژوهش های  یافته های  براساس  می شود.  محسوب 
در  کاملی  راهنمای  حاضر  مقاله  کنونی،  و  گذشته 
آن  تشکیل دهنده  مولفه های  و  فوق  مدل  خصوص 

شامل چیستی، کارکرد و اهمیت این مولفه ها فراهم 
آورده است.)نمودار(

 پرورش درك و باور
براساس پژوهش های قبلی می دانیم که انسان به طور 
و  باورها  بین  همخوانی  یافتن  دنبال  به  پیش فرض 
هماهنگی  یکدیگر  با  دو  این  وقتی  و  است  کردارش 
نداشته باشند، شرایط ناخوشایندی را تجربه می کند 
رو  این  از  می گویند.  شناختی  ناهماهنگی  آن  به  که 
محرکی  می تواند  تغییر  یک  »چرایی«  داشتن  باور 
برای تغییر رفتار افراد باشد. هرچند در عمل مشاهده 
در  را  تغییر  که  مدیرانی  از  بسیاری  که  می کنیم 
به اشتباه تصور می کنند  سازمان ها هدایت می کنند، 
در  و  است  روشن  همه  برای  اقدامات  »چرایی«  که 
نتیجه در خصوص تبیین دالیل تغییرات برای اعضای 

سازمان، زمان کافی صرف نمی کنند.
است.  پیش بینی  قابل  اغلب  رایج  ضعف  نقطه  این 
پژوهش ها نشان می دهد به طور معمول افراد در تخمین 
این موضوع که تا چه میزان نگرش ها، باورها و عقاید 
خودشان با دیگران مشترک است، دچار خطا می شوند. 

این سوگیری ذهنی در روانشناسی شناختی به نام »اثر 
همچنین  مطالعات  می شود.  شناخته  کاذب«  اجماع 
نشان داده اند که یک خطای ذهنی دیگر نیز در این 
زمینه بسیار رایج است که آن را »نفرین دانسته های 
قبلی« می نامند. این به آن معنی است که افراد اغلب 
در کنار گذاشتن دانش قبلی خود راجع به یک موضوع 
تخصصی و نگاه به آن موضوع از دید یک فرد دیگر، 
از این رو پیشنهاد ما این است که در  مشکل دارند. 
زمان های تغییر در سازمان، رهبران داستانی از تغییر 
را ارائه کنند که تمامی ذینفعان بتوانند بر اساس آن 
درکی روشن در خصوص مقصد آینده سازمان، چرایی 
ایجاد یک حلقه  آورند.  به دست  اهمیت آن  و  تغییر 
بازخورد که بتوان دریافت، داستان تغییر تا چه اندازه 
از سوی اعضای سازمان درک شده است نیز می تواند 
مفید باشد. این داستان های تغییر نه فقط به ارسال 
بلکه  می کنند  سازمان کمک  اعضای  به  پیام  صحیح 
پژوهش های اخیر نشان داده است که به عنوان یک 
داستان ها  می کنند.  عمل  نیز  کارآمد  تاثیرگذار  ابزار 
به طور خاص در برندسازی ها اثربخش واقع می شوند. 
حتی در 15 سال پیش یعنی زمانی که اولین بار این 

باورداشتن چرايی يک تغییر رمز موفقیت سازمان
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مدل را معرفی کرده بودیم، پیشرفت های فناوری این 
در  بودند که  آورده  به وجود  کارکنان  در  را  احساس 
تحوالت سازمانی دخیل هستند و این اجازه را به آنها 
سازمان شان  حرکت  مسیر  شکل دهی  در  که  می داد 

مشارکت داشته باشند.

 تقويت تغيير با سازوكارهای رسمی
رفتار  که  می دانستند  مدت ها  برای  روانشناسان 
آزمایش  می گیرد.  ریشه  مستقیم  وابسته سازی  از 
دهه  در  روسی  روانشناس  پاولف،  ایوان  شرطی سازی 
۱۹۲۰ نشان داد که وابسته کردن دو محرک – به صدا 
نهایت منجر  و نشان دادن غذا – در  در آمدن زنگ 
به این می شود که با شنیدن صدای زنگ خالی، بزاق 

دهان سگ های مورد آزمایش ترشح می شود.

تقویت رفتار می تواند آگاهانه و از طریق اعمال تنبیه 
انجام شود.  نیز  رفتار  از  انواع خاصی  برای  تشویق   یا 
بی اف اسکینر )B. F. Skinner( روانشناس رفتارگرای 
مانند  جایزه ای  کردن  همراه  که  داد  نشان  آمریکایی 
غذا با یک رفتار مطلوب می تواند منجر به این شود که 
بتوان حتی به پرنده ای مانند کبوتر، بازی پینگ پونگ 
را آموخت. این مفهوم که درک آن نیز چندان سخت 
نهادینه شده  عمیقا  از سازمان ها  بسیاری  در  نیست، 
دارند  پورسانتی  افرادی که مشاغل  از  بسیاری  است. 
معنای اینکه کار بیشتر مترادف با دریافتی بیشتر است 
را یک مشوق قوی می دانند.  را درک می کنند و آن 
به رغم اهمیت تقویت، سازمان ها اغلب در این زمینه به 

درستی عمل نمی کنند. استیون کر
)Steven Kerr( در مقاله ای به این معضل در برخی 
سازمان ها اشاره می کند که در آنها سیستم های جایزه 

اجرای سازمانی نتوانسته است رفتار موردنظر را در کارکنان  از  اصلی  هدف  مدتی  از  پس  و  کند  سیستم جایزه به فراموشی سپرده شده است. برخی ایجاد 
از مثال های این مقاله مانند تشویق استادان دانشگاه 
برای تولید علم، درحالی که جامعه از آنها انتظار تدریس 
خوب را دارد کماکان برقرار هستند. ما این پدیده را 
در یک سازمان جهانی پاالیشگاهی مشاهده کردیم که 
با فشار از سوی بازار روبه رو بود. با کاهش هزینه های 
حذف  برای  کارکنان  به  پاداش دهی  و  نگهداری 
بودجه  در  توانست  شرکت  غیرضروری،  هزینه های 
خود صرفه جویی کند، هر چند این اتفاق هدف اصلی 
اطمینان«  قابل  نگهداری  ارائه »خدمات  تغییرات که 

بود را فدای هدف قبلی کرد.
حتی زمانی که سازمان ها به طور صحیح از پول به عنوان 
یک عامل تقویت کننده استفاده می کنند، اغلب دچار 
این اشتباه می شوند که پول به تنهایی برای رسیدن به 
هدف کفایت می کند. نتایج پژوهش هایی که رابطه بین 
پول و شادی تجربه شده را مورد بررسی قرار می دهند، 
نشان داده است که با رسیدن دستاوردهای مالی به یک 
حد مشخص، افزایش بیشتر پول به تنهایی، شادمانی 

بیشتر را برای افراد به ارمغان نمی آورد.
البته که پول تنها محرک تغییر رفتار نیست. پژوهش 
کالسیک ویکتور وروم )Victor Vroom( در مورد 
نظریه انتظار توضیح می دهد که میزان تمایل به رفتار 
کردن به شیوه ای خاص، به سه عامل وابستگی دارد 
که عبارت است از: 1( انتظاری که فرد از دستیابی به 
از آن رفتار دارد، 2( نشان دادن  نتیجه  حاصل شده 
برای  پاداش  باشد، 3(  پاداش  دریافت  با  رفتار همراه 
ارتباطاتی  مثال یک شرکت  برای  باشد.  فرد مطلوب 
غالب  دید  از  که  دریافت  خاورمیانه  سطح  در  فعال 
کارکنان، ایجاد حس همکاری و هدفمندی، از جبران 
تالش های انجام شده به صورت فردی مهم تر است. در 
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نتیجه شرکت سیاست خود را از اعطای جوایز کوچک 
بهبود  در  تیم ها  موفقیت  گرفتن  جشن  به  افراد،  به 
این  است.  داده  تغییر  مشتریان  زندگی  به  بخشیدن 
تغییر سیاست عالوه بر آنکه انگیزه  کارکنان را به طور 
محسوسی افزایش داده، منجر به صرفه جویی های مالی 

عظیمی نیز شده است.
چطور  سازمان  در  رسمی  سازوکارهای  تقویت  اینکه 
حائز  سازمانی  تغییر  موفقیت  در  نیز  می پذیرد  انجام 
اهمیت است. پیش بینی پذیر بودن عوامل تقویت کننده 
آنها را کم اثرتر می کند، درحالیکه ناگهانی بودن شان، 

احتمال اثربخشی آنها را افزایش می دهد.
در  تقویتی  عوامل  توزیع  در  عدالت  رعایت  همچنین 
به طور  کارکنان  است.  مهم  موارد  دیگر  از  سازمان 
دائم در حال مقایسه وضعیت شغلی خود با همکاران 
حس  هرگونه  ایجاد  و  هستند  هم صنفی های شان  و 
واکنش های  شکل گیری  به  منجر  آنها  در  بی عدالتی 

منفی در مقابل تغییر سازمانی می شود.

توسعه مهارت ها و استعدادها
عصب شناسان  بلکه  نیست،  ثابت  عضوی  انسان  مغز 
نشان داده اند مغز حتی تا دوران بزرگسالی نیز ویژگی 
شکل پذیری خود را حفظ می کند. برای مثال محققان 
نشان داده اند، مغز رانندگان تاکسی در شهر لندن که 
سال های زیادی را صرف به خاطر سپردن مسیرها، نام 
خیابان ها و محل جاذبه های محلی کرده اند در تعداد 
تفاوت  هیپوکامپوس،  ناحیه  خاکستری  سلول های 

چشمگیری با مغز افراد معمولی دارد.
یادگیری  برای  انسان  مغز  خارق العاده  توانایی  به رغم 
به  واقعا  اینکه  درک  در  اغلب  افراد  جدید،  چیزهای 

نیاز دارند دچار مشکل هستند.  یادگیری چه چیزی 
این  به  منجر  می تواند  ذهنی  خطاهای  مثال،  برای 
شود که افراد محدودیت های خود را نادیده بگیرند و 
توانمندی های خود را بیش از حد تخمین بزنند. این 
افراد  سوگیری ذهنی می تواند منجر به این شود که 
نقاط کور خود را نبینند، نسبت به توانمندی های خود 
یادگیری  از  بی نیاز  را  و خودشان  اشتباه شوند  دچار 

احساس کنند.
فائق  ذهنی  خطاهای  این  بر  افراد  که  زمانی  حتی 
هستند،  خودشان  ارتقای  دنبال  به  واقعا  و  می آیند 
ممکن است در خصوص امکان تغییر خود دچار تردید 
که  معروفی  پژوهش  بمانند.  باز  پیشرفت  از  و  شوند 
توسط مارتین سلیگمن، پایه گذار روانشناسی مثبت نگر 
که  می دهد  نشان  است،  شده  انجام  همکارانش  و 
چگونه انسان ها و حیوانات دچار یک وضعیت ناتوانی 
آموخته شده می شوند. شرایطی که به معنای پذیرش 
به دلیل  و  است  پیشرفت  از  عقب نشینی  و  منفعالنه 
تجربه رویدادهای منفی ای ایجاد می شود که فرد آنها 
نظریه  که  همانطور  می کند.  تصور  اجتناب ناپذیر  را 
به  دستیابی  برای  زمانی  افراد  می کند،  مطرح  انتظار 
اهداف شان انگیزه بیشتری پیدا می کنند که به این باور 
نتایج  بیشتر در  با مطلوبیت  بیشتر  برسند که تالش 
همراه خواهد بود. خوشبختانه فناوری های جدید این 
امکان را به سازمان ها داده اند تا فرصت های خالقانه ای 
را برای توسعه مهارت ها و استعدادهای کارکنان ایجاد 

کنند.

مدلسازی نقش ها
پژوهش ها به ما نشان داده است که مدلسازی نقش ها 

هم به صورت آگاهانه و هم ناخودآگاه اتفاق می افتد. 
افراد به طور ناخودآگاهانه از احساسات، رفتار، الگوهای 
می کنند  تقلید  دیگران  حاالت  و  عبارات  کالمی، 
بدون آنکه خودشان از این موضوع باخبر باشند. آنها 
افراد  با  را  رفتارشان  و  تفکر  آگاهانه  به طور  همچنین 
خاصی تطابق می دهند تا از این طریق چیزهایی را یاد 
بگیرند، دریابند چه چیزی درست است و در جمع ها 

پذیرفته شوند.
هر چند مدلسازی نقش ها معموال بر اساس الگوهای 
رفتاری رهبران بزرگ در سطح افرادی همچون آبراهام 
محدود  اما  می شود،  انجام  و...  گیتس  بیل  و  لینکلن 
نیست.  دارند  قرار  رسمی  مسند  در  که  افرادی  به 
حمایت  جلب  دنبال  به  که  هوشمند  سازمان های 
به  هستند،  سازمان  اساسی  تحوالت  از  کارکنان شان 
این نتیجه رسیده اند که رهبران فکری در مقایسه با 
مدیران عامل به مراتب تاثیرگذاری بیشتری بر افراد 
دارند. مدلسازی نقش ها به افراد محدود نمی شود. هر 
کسی این امکان را دارد که یک الگوی رفتاری باشد 
بقیه دارند.  بر  تاثیرگذاری بیشتری  و گروه ها معموال 
و  روانشناسی  مشهور  استادان  از  کیالدینی  رابرت 
را مطرح کرد که  اجتماعی«  نظریه »دلیل  بازاریابی، 
بر مبنای آن افراد برای قضاوت در مورد درستی یک 
گزاره از نظر دیگران در مورد آن گزاره به عنوان یک 
نیست  تعجب  جای  می کنند.  استفاده  ذهنی  میانبر 
طنز  برنامه های  تهیه کنندگان  سال هاست،  برای  که 
 Fake( تلویزیونی از قرار دادن صدای خنده  مصنوعی
Laughter( روی فیلم، به عنوان راهی برای خنده دار 

جلوه دادن برنامه خود استفاده می کنند.
رشد  دیجیتال  ارتباطات  آن  در  که  امروزی  دنیای 

دیگری  زمان  هر  از  بیش  است،  یافته   فزاینده ای 
نحوه  از  تا  می گذارد  افراد  اختیار  در  را  فرصت هایی 
اندیشه و رفتار دیگران اطالعات کسب کنند. احتماال 
برای شما هم پیش آمده است که به خاطر بازخوری 
مانند  اجتماعی  شبکه های  در  کاربران  نظرات  از  که 
اینستاگرام، توییتر و فیس بوک گرفته اید، عقیده تان را 
راجع به موضوعی تغییر دادید. جای تعجب ندارد که 
این روزها کاربران می توانند برای صفحه شخصی خود 
در این شبکه ها »دنبال کننده« بخرند و از این طریق 

محبوبیت خود یا برندشان را به رخ دیگران بکشند.
ماندگاری مدل تاثیرگذاری که در مقاله حاضر به شرح 
اجزای آن پرداختیم، نباید امری شگفت انگیز باشد، زیرا 
این مدل مبتنی بر نیروهای قدرتمند طبیعت بشری 
است. بسیاری از رهبران سازمانی بدون توجه به این 
مولفه های هر چند ساده اما تاثیرگذار، تغییر و تحوالت 
نیست که  و عجیب  آغاز می کنند  را  عظیم سازمانی 
در میانه راه به مشکل برمی خورند. هر چند مواردی 
ذهن  به  شد،  آن صحبت  به  راجع  مقاله  این  در  که 
هر عقل سلیمی نیز می رسد اما بسیار محتمل است 
که در هنگام طراحی برنامه اقدامات در زمینه تغییر 
سازمانی از یک یا چند تای آنها غفلت صورت گیرد 
و همین امر موجب انحراف سازمان از مسیر حرکتی 
پیش بینی شده شود. از این رو ضروری است رهبران 
سازمان به مولفه های تشکیل دهنده تغییر سازمانی به 
گونه ای نظام مند و یکپارچه بپردازند، زیرا همان گونه 
که پژوهش و تجربه عملی نشان داده است، این چهار 

مولفه در کنار یکدیگر بیشترین اثربخشی را دارند.

 بازگشت به عناوین 20 یادداشت مدیریتی
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و نقدهای خود را از طريق ايميل  ahmadi@ieis.ir ويا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهيد.

با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنين احمدی 
مسئول بولتن روزانه سنديكا

شهرستان كامياران، كردستان
عكس از شايان غياث الدين
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