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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

شرکت فراگستر بيستون که طراح و سازنده برج هاي 60 درجه انتهايي 
خط سوم انتقال نيروي برق ايران- ارمنستان است، پس از انعقاد قرارداد 
با شرکت صانير موفق شد طراحي اين برج ها را با توجه به استاندارد ها و 

شرايط فني مندرج در قرارداد مربوطه به موقع به اتمام برساند. 
اين برج با توجه به مشخصات خاص خود، شامل 68 تن وزن، 72/5 متر ارتفاع، 
19متر فاصله پايه ها و 22 متر فاصله كراس آرم ها با عدم امكان تايپ تست آن 
در اكثر ايستگاه هاي تست منطقه روبرو بود كه نتيجتا در مركز مدرن تحقيقاتي 

دولتي هند به نام CSIR-SIRC مورد آزمايش و تايپ تست قرار گرفت و تمام 
مراحل تست را با موفقيت به انجام رساند. هم اكنون ساخت برج های مذكور در 

كارخانجات شركت فراگستر بيستون آغاز شده است.
اين مهم بيانگر توانايي فني و دانش و امكانات ساخت شركت فراگستر بيستون 
در توليد انواع برج هاي انتقال نيرو است و مسلما استفاده از اين امكانات براي 
طرح هاي آينده انتقال نيروي برق كشور و بازارهاي بين المللي از هر نظر قابل 

توجه خواهد بود.

سندیکای صنعت برق ایران./ 

اجرای موفقیت آمیز تایپ تست برج 60 درجه ساخت فراگستر بیستون در هند شانا/ 
حميد آذرمند

معاون پيشين سازمان ملی بهره وری و پژوهشگر 
اقتصادی

در  انرژی  شدت  آمارها،  استناد  به  ايران  اقتصاد  در 
از مصارف خانگی، بخش حمل  اعم  بخش های مختلف 
مقادير  ساالنه  باالست.  بسيار  صنعت  بخش  و  نقل  و 
هدر  به  انرژی  بخش  در  كشور  ملی  منابع  از  هنگفتی 
و  انرژی  بازار  سياست های  آن  اصلی  ريشه  كه  می رود 

سركوب قيمت  حامل های انرژی است.
از اين رو استفاده مناسب از نقش حاكميتی دولت و نيز 
برقراری سازوكارهای قيمتی و تشويقی مناسب، همانند 
آنچه در بيشتر كشورهای جهان رخ داده است، به تدريج 
هم مصرف كننده و هم توليدكننده به سمت صرفه جويی 

در مصرف انرژی سوق داده می شوند. 
وقتی مصرف كننده به هنگام خريد خودرو، لوازم خانگی 
يا خريد منزل، مالحظه صرفه جويی در انرژی را داشته 
توليد  در  توليدكنندگان  ميان  رقابتی  آن  تبع  به  باشد 

كاالهای كم مصرف شكل می گيرد. 
 

ادامه درصفحه 3 /

چرا انرژی های نو برای ايران ضروری است؟



 

  تصويب ويرايش نخست از آيين نامه 
روش واگذاری پروژه  به اعضای کميته

سنديکا   مشاور  مهندسی  تخصصی  کميته 
حضور  با  حالی  در  جاری  سال  آذرماه  پانزدهم 
که  داد  در محل سنديکا تشکيل جلسه  اعضا  
بحث و بررسی طرح نهايی آيين نامه روش اجرای 
واگذاری کار به شرکت های عضو و نقطه نظرات 
شرکت های عضو کميته در خصوص برنامه ريزی 
در  برق  صنعت  مشاور  مهندسين  فعاليت های 

دستور کار قرار داشت...... ....ادامه خبر

 رشد درآمد برقي دولت در سکوت
براي لمس بسياري از تغيير و تحوالت اقتصادي 
نيازي به مراجعه به شاخص هاي اقتصادي و سرك 
کشيدن در جداول آمار و ارقام نيست. با گشتي 
به  نگاهي  نيم  و  کوتاه در شهر  بازار، سفري  در 
قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... به راحتي مي توان 
درباره وضعيت اقتصادي کشور قضاوت کرد. ..... 

....ادامه خبر

 تربيت نيروی متخصص صنعت برق بايد 
براساس نياز جامعه باشد

اينکه  بيان  با  نيرو  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون 
بر  بايد  برق  صنعت  متخصص  نيروی  تربيت 
به  برای رسيدن  باشد، گفت:  نياز جامعه  اساس 
نيروی  تربيت  نيز  و  برق  صنعت  توسعه  اهداف 
متخصص بايد نيازهای جامعه را شناسايی کنيم 
تا برنامه ريزی اصولی صورت گيرد...... ....ادامه خبر

 افزايش ضريب امنيت کشور با فروش 
برق به کشورهای همسايه

سخنگوی کميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم 
توسعه کشور با اشاره به مصوبات اين کميسيون 
مکلف شد  گفت:دولت  برنامه  اليحه  درخصوص 
با گاز  از گازوئيل مصرفی کشور را  تا ۴0 درصد 
با  را  ديزلی  خودروهای  از  درصد   ۴0 و  طبيعی 
خودروهايی که عمر کمتر از 20سال داشته و يا 
دوگانه سوز هستند جايگزين کند...... ....ادامه خبر

 قيمت نفت تاثيری بر ارزش انرژی های 
تجديدپذير می گذارد؟

از کارشناسان، قيمت نفت  بر خالف نظر خيلی 
جايگزين  انرژی های  ارزش  بر  چندانی  تاثير 

ندارد...... ....ادامه خبر

 ساخت نيروگاه خانگی برق خورشيدی 
5 کيلوواتی درسيستان وبلوچستان 

تصويب شد
زاهدان- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور 
سيستان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
نيروگاههای  ساخت  طرح  گفت:  بلوچستان  و 
خانگی برق خورشيدی با ظرفيت پنج کيلووات 
در ساعت و خريد تضمينی آن در استان تصويب 

و تفاهم نامه آن امضا شد.........ادامه خبر

 دولت تغيير واحد پول ملی به »تومان« 
را تصويب کرد

بانک  بررسی»اليحه  جريان  در  دولت  هيات 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران« واحد پول ايران 
را تومان و برابر با 10 ريال  تعيين کرد. اين اليحه 

برای تصويب به مجلس می رود...... ....ادامه خبر

 معايب ومزايای حذف صفر از پول ملی
به  ريال  از  ملی  پول  واحد  تغيير  امروز  دولت 
تومان را تصويب کرد، اگر اين موضوع از سوی 
ديگر  ايران  پول  واحد  شود،  تائيد  هم  مجلس 
ريال نخواهد بود و همين، سردرگمی کوتاه مدت 

برای مردم را به همراه دارد...... ....ادامه خبر

 استقبال بخش خصوصی از حذف صفر 
پول ملی

به  اشاره  با  ايران  صادرات  کنفدراسيون  رئيس 
اينکه حذف صفر ، پول ملی را ارزشمند می کند، 
گفت: دولت می تواند با توجه به کاهش تورم، در 
آينده نزديک مابقی صفرها را هم حذف کند...... 

....ادامه خبر

 واکنش سيف به تغيير واحد پول ملی
رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه اصالح پولی 
به معنای حذف چند صفر، فرآيندی است که در 
سياست  اجرای  گفت:  دارد،  قرار  دولت  اولويت  
حذف صفر از پول ملی مستلزم تورم تک رقمی 

پايدار است...... ....ادامه خبر

 يک نکته مهم درباره رونق بازار فلزات 
اساسی

رشد  حال  در  همچنان  اساسی  فلزات  قيمت 
است، البته اين در شرايطی است که طی پايان 
هفته گذشته فشارهايی بر قيمت اين محصوالت 

وارد شد..... ....ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تخصصی  كميته  در  ایران./  برق  صنعت  سندیکای 
مهندسی مشاور سنديكا صورت گرفت:

تصويب ويرايش نخست از آيين نامه 
روش واگذاری پروژه  به اعضای کميته

سنديکا   مشاور  مهندسی  تخصصی  کميته 
حضور  با  حالی  در  جاری  سال  آذرماه  پانزدهم 
که  داد  تشکيل جلسه  در محل سنديکا  اعضا  
بحث و بررسی طرح نهايی آيين نامه روش اجرای 
واگذاری کار به شرکت های عضو و نقطه نظرات 
شرکت های عضو کميته در خصوص برنامه ريزی 
در  برق  صنعت  مشاور  مهندسين  فعاليت های 

دستور کار قرار داشت.
نهايی  تدوين طرح  و  تهيه  به  توجه  با  اساس  اين  بر 
آيين نامه مذكور علی الخصوص در رابطه با پروژه های 
اعمال نظر كميته  با  نهايی آن  برون مرزی و ويرايش 
عنوان  نامه تحت  آيين  اين  توسعه صادرات سنديكا، 
اين  مقرر شد  و  اعضا رسيد  تصويب  به  ويرايش يک 
از دريافت امضای روسای كميته های  نامه پس  آيين 
توسط  سنديكا،  صادرات  توسعه  و  مشاور  مهندسی 
توسعه  كميته  هيات رييسه  خاصه  سنديكا  مسئوالن 

صادرات وكميته مهندسی مشاور اجرايی شود.
عضو  شركت های  پاسخ  وصول  پيگيری  براين  عالوه 

كميته به پرسشنامه ارسالی در خصوص برنامه ريزی 
مهندسی  كميته  عضو  شركت های  آتی  فعاليت های 

مشاور سنديكا در دستور كار دبير كميته قرار گرفت.
در بخش ديگری از اين نشست ضمن خيرمقدم اعضا 
جهت  موننكو  شركت  مديرعامل  شيرانی  عليرضا  به 
عضويت در كميته تخصصی مهندسی مشاور سنديكا، 
اين امر به عنوان فرصتی برای پيشبرد اهداف كميته 
و سنديكا برشمرده شد. در اين راستا وی ضمن ارائه 
به  كميته  فعاليت های  در  تحولی  خواستار  نظراتی 
از  برای ساختار كميته ها شد.  انتخاب مشاور  صورت 
اين رو  مقرر شد طی جلسه ای فوق العاده به طرح و 

بررسی اين نظرات پرداخته شود.

 

 

اعتماد/ افزايش عوارض برق، وزنه اي به پاي سبدهزينه 
خانوار

رشد درآمد برقي دولت در سکوت

براي لمس بسياري از تغيير و تحوالت اقتصادي 
نيازي به مراجعه به شاخص هاي اقتصادي و سرك 
کشيدن در جداول آمار و ارقام نيست. با گشتي 
به  نگاهي  نيم  و  کوتاه در شهر  بازار، سفري  در 
قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... به راحتي مي توان 

 ادامه از صفحه 1 /

موجب  انرژی  صرفه جويی  حوزه  شدن  فعال 
خواهد شد، نخست تقاضا برای طيف وسيعی از 
محصوالت كم مصرف ايجاد شود و صنايع جديد 
دوم  شوند،  فعال  انرژی  صرفه جويی  با  مرتبط 
كشور  در  نو  انرژی های  پرسود  و  بزرگ  صنعت 
ايجاد شود و ثالثاً منابع مالی عظيمی كه ساالنه 
در اثر سوءمصرف انرژی تلف می شود، صرفه جويی 

شده و سرانجام صرف سرمايه گذاری ها شود. 
در  مناسب  مقررات  وجود  با  باره  همين  در 
اقبالی  نو، در عمل  انرژی های  از توسعه  حمايت 
آمارها  است.  نشده  تجديدپذير  انرژی های  به 
از  ايران  سهم   2٠1٤ سال  در  می دهد  نشان 
جهان،  تجديدپذير  انرژی های  توليد  مجموع 
كمتر از ٠,1 درصد بوده است. اين درحالی است 
به  پاكستان  و  برزيل  هند،  نظير  كشورهايی  كه 
ترتيب 11، 6 و ٤ درصد از انرژی های تجديدپذير 

دنيا را توليد می كنند. 

حمايتی  سياست های  به كارگيری  با  رو  اين  از 
هموار  نو  انرژی های  توسعه  زمينه  مناسب، 
صنايع  از  وسيعی  طيف  آن  تبع  به  و  می شود 
نيروگاه  های  بادی،  نيروگاه های  با  مرتبط 
و  انرژی  ذخيره سازی  سيستم های  خورشيدی، 
در  سرمايه گذاری  زمينه  و  شده  فعال  آن  نظاير 

اين صنعت سودآور و پربازده فراهم می شود.
افزون بر آن، همانطور كه گفته با افزايش سهم 

اتالف  از  گسترده ای  سطح  در  نو،  انرژی های 
و  شده  جلوگيری  كشور  مالی  منابع  و  انرژی 
محيط زيست نيز آسيب كمتری می بيند. توصيه 
می شود در قالب يک برنامه جامع پنجساله، بسته 
عملياتی  و  تدوين  انرژی  صرفه جويی  سياستی 

شود.

چرا انرژی های نو برای ايران ضروری است؟
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

درباره وضعيت اقتصادي کشور قضاوت کرد. 
اقتصادي  تحوالت  مبين  مي تواند  كه  ديگري  راهكار 

باشد، بررسي سبد هزينه اي خانوار است.
نيز  اين سبد طي يک دوره زماني مشخص  ارزيابي   
مي تواند اطالعات ساده و مناسبي را در اختيار مردم 
از مواردي كه به زودي تغيير آن در  قرار دهد. يكي 
سبد هزينه اي مردم حس مي شود، افزايش 2٠ ريالي 
عوارض قبوض برق در بودجه سال 96 است. به اين 
ترتيب عوارض قبوض برق در سال آينده بر پايه 5٠ 
ريال محاسبه مي شود. چنين افزايش قيمتي شايد در 
نگاه نخست زياد به نظر نرسد،  اما زماني كه متوجه 
براي هر كيلووات  از عوارض  ريال  اين 5٠  شويد كه 
ساعت برق، آن هم براي بيش از ٣5 ميليون مشترك 
تعمق  با  بي شک  مي شود،  محاسبه  كشور  سطح  در 
بيشتري به اين نرخ فكر مي كنيد. البته در اين ميان 
نمي توان از شرايط ويژه و دشوار وزارت نيرو در كل و 
صنعت برق به طور خرد غافل شد. اين صنعت جزوه 
محدود صنايعي است كه حضور بخش دولتي با قوت 

بيشتري در آن احساس مي شود.
در حضور  بتوان  را  صنعت  اين  مشكالت  علت  شايد 
پررنگ بخش دولتي دنبال كرد. اين حضور بي علت نبوده 
است. به دليل بي تدبيري هايي كه هشت سال متمادي 
گريبانگير اين صنعت بود، بدهي دولت به پيمانكاران 
اين بخش افزوده شد در حالي كه امكان بازپرداخت آن 
را نداشت. به اين ترتيب پيمانكاران بخش خصوصي به 
حاشيه كشيده شدند. در صورتي كه صنعت برق نياز 
جدي به نوسازي دارد تا در نتيجه آن ميزان هدررفت 
انرژي و هزينه هاي توليد كاهش يابد. با وجود همه اين 
مشكالت، وزارت نيرو كه حال از پرداخت يارانه معاف 
بوده و بنابه مجوز دولت و مجلس مجاز به افزايش 2٠ 
و بدهي هاي  براي جبران هزينه ها  برق  نرخ  درصدي 

خود است، تنها به افزايش 1٠ درصدي قيمت برق آن 
هم در نيمه دوم سال اكتفا كرد. اين افزايش قيمت در 
فصل سرما كه اغلب ميزان مصرف برق كاهش مي يابد، 
ممكن است ملموس نباشد، اما بي شک در نيمه نخست 
سال آينده با احتساب افزايش نرخ عوارض هر كيلووات 
ساعت برق، قبض هاي برق به معني واقعي كلمه چاق 
مي شوند. حال بايد ديد بهترين بخش براي تزريق اين 

اضافه درآمد وزارت نيرو چه بخشي است.
پيام باقري، رييس كميته صادرات سنديكاي برق ايران 
با اشاره به اينكه اقتصاد برق با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم مي كند به »اعتماد« گفت: مهم ترين علتي 
كه بسياري از مشكالت اين صنعت معلول آن به شمار 
مي روند، اختالف قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت 
برق )بالغ بر 1٠٠تومان( با قيمت تكليفي )6٠ تومان( 
در  و  ساده ترين  در  اين صنعت  ترتيب  اين  به  است. 
عين حال حياتي ترين بخش خود كه باالنس هزينه ها 
و درآمدهاست، با يک باالنس منفي دست به گريبان 

است.
اينكه نظام اقتصادي كشور  با يادآوري  وي همچنين 
و  دست  بيكاري  و  ركود  با  آن  بخش هاي  تمامي  و 
بيكاري  و  ركود  اين  داد:  ادامه  مي كنند،  نرم  پنجه 
توليدكنندگان را ناچار مي كند تا با استفاده از يک سوم 
پتانسيل خود به توليد بپردازند. اين در حالي است كه 
اگر منابع مالي كافي به اين صنعت تزريق شود بخش 

عمده از مشكالت آن از اين حوزه رخت بر مي بندند.
دولت  پررنگ  حضور  به  خصوصي  بخش  فعال  اين 
هر  نرخ  اضافه مي كند:  و  اشاره كرده  اين صنعت  در 
كيلووات ساعت از برق طي 1٠ سال گذشته 2/5 برابر 
اين صنعت و  آنكه ساير هزينه هاي  شده است، حال 
افزايش  با  روزشمار  به طور  آن  محاسبه  شاخص هاي 
تاثير  از  اين صنعت  از سوي ديگر  روبه  رو بوده است. 

منفي شرايط سخت اقتصادي در تحريم ها مبرا نبوده 
است. بنابراين مي توان گفت هر چه سريع تر بايد در 

راستاي حقيقي شدن قيمت برق گام برداريم.
به  شدن  نزديک  راهكارهاي  از  يكي  باقري  گفته  به 
قيمت حقيقي برق، اجرايي شدن افزايش قيمت برق 
به ميزان 2٠ درصد است، نرخي كه وزارت نيرو تنها 
1٠ درصد آن را در نيمه دوم سال جاري اجرايي كرد. 
كاهش  قانون  در  ايران  درصد   12 سهم  به  توجه  با 
آاليندگي صنعتي و استفاده از انرژي هاي پاك مي توان 
گفت بهترين راهكار براي استفاده از اين اضافه درآمد، 
تزريق آن به توسعه صنعت انرژي اي تجديدپذير است. 
كل فروش برق حدود 22٠ ميليارد كيلووات ساعت در 
سال است كه ضرب در ٣ تومان مي شود حدود 66٠ 
به  آن  تومان  ميليارد  حدود ٤٠٠  كه  تومان  ميليارد 
توسعه انرژی های تجديد پذير اختصاص داده شده و 
باقيمانده آن برای تكميل طرح برق رسانی روستايی 
سرمايه گذاری  با  مقايسه  در  كه  است  شده  استفاده 
مورد نياز در حوزه انرژی تجديدپذير واقعا ناچيز است.

كاهش تلفات، گام بعدي براي تزريق اضافه درآمد
بخش ديگري كه مي تواند براي تزريق اين اضافه درآمد 
مساعد باشد، سرمايه گذاري در بخش نوسازي تجهيزات 
نيروگاهي براي كاهش تلفات است. آمار موجود در اين 
زمينه مبين تلفات 11 درصدي در شبكه برق كشور 
است. اين در حالي است كه وعده وزير نيرو براي سال 
وجود  با  البته  بود.  تلفات  درصدي   1٠ كاهش   ،95
برق  تلفات  كاهش  گفت  مي توان  به جرات  تحريم ها 
در سال هاي گذشته روند مطلوبي داشته و وزارت نيرو 
در بخش فني قدم هاي مناسبي برداشته است. اما بايد 
بدانيم كه تنها اقدامات فني براي كاهش تلفات برق 
كفايت نمي كند و به اصالح هاي سياست هاي قيمتي 
براي  انگيزه هاي الزم  ترتيب  اين  به  تا  است  نياز  نيز 

توسعه دهنده و سرمايه گذار براي كاهش تلفات فراهم 
شود.

اسمي  آمار موجود، در سال 1٣91 ظرفيت  براساس 
اين  بود.  نيروگاه هاي كشور 68 هزار و 89٤ مگاوات 
ظرفيت در سال 1٣92 به 7٠/7 هزار مگاوات رسيده 
است. بنا بر آخرين گزارش صنعت برق در سايت توانير 
هم اكنون ميزان توليد برق كشور 7٣16٠مگاوات است.

حال با يک محاسبه سرانگشتي مي توان گفت هر يک 
درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع كشور به معناي 
در اختيار قرار گرفتن بيش از يک درصد ظرفيت اسمي 
نيروگاه هاي كشور توسط تلفات است. بنا به محاسبه در 
صنعت برق و گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، بابت 
توليد هر يک مگاوات برق، يک ميليون دالر سرمايه 
الزم است. با اين حساب هر يک درصد تلفات در شبكه 
انتقال و توزيع حداقل 7٣٠ ميليون دالر ارزش دارد و 
در واقع خسارت به كشور وارد مي شود. به عبارتي ديگر 
اگر ميزان تلفات برق از 2٠درصد به 1٠ درصد كاهش 
سرمايه گذاري  دالر  ميليارد  هفت  به  نياز  كند،  پيدا 
توسعه اي از ميان مي رود و اين خود يک جهش واقعي 

در توليد و بهينه سازي انتقال و توزيع است.

فارس/ معاون پژوهشی پژوهشگاه نيرو:
تربيت نيروی متخصص صنعت برق بايد 

براساس نياز جامعه باشد

اينکه  بيان  با  نيرو  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون 
بر  بايد  برق  صنعت  متخصص  نيروی  تربيت 
به  برای رسيدن  باشد، گفت:  نياز جامعه  اساس 
نيروی  تربيت  نيز  و  برق  صنعت  توسعه  اهداف 
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متخصص بايد نيازهای جامعه را شناسايی کنيم 
تا برنامه ريزی اصولی صورت گيرد.

در  قرپتيان  گئورگ  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
قدرت  برق-گرايش  مهندسی  چالش های  نشست 
گفت: اين نشست فرصت خوبی بود كه بتوانيم اساتيد 
دانشگاه ها و مديران ارشد صنعت برق را در كنار هم 
جمع كنيم و به مسائل كليدی و مشكالت صنعت برق 

بپردازيم.
قرپتيان با اشاره به اينكه اولين مورد كه به نظر ما برای 
حل مسائل و چالش های مهندسی برق و قدرت مهم 
به نظر می رسيد بررسی موانع و راهكارها در اين زمينه 
بود، ادامه داد: برای رسيدن به حل مسائل و چالش های 
مهندسی برق و قدرت نياز است تا براساس اين موضوع 
به نقشه راه برسيم چرا كه برای رسيدن به اهداف مورد 
نظر نياز به نقشه راه است تا مسير توسعه برای اين 

صنعت فراهم شود.
برای  كرد:  تاكيد  نيرو  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون 
رسيدن به اين امر مهم موضوع آينده پژوهی تا سمت 
كنيم چرا  را مشخص  مسير  اين  در  و سوی حركت 
كه هم اكنون اين كمبود كاماًل احساس شد كه كارها 
بدون برنامه ريزی بلند مدت است و اين مسئله مهم 
در نشست چالش های مهندسی برق مورد تاكيد قرار 

گرفت.
وی ادامه داد: افزايش ظرفيت دانشگاه ها بحث كليدی 
ديگری بود كه اين موضوع منجر به افزايش افراد فارغ 
التحصيل بيكار در كشور شده است بنابراين بايد برای 

حل اين مشكالت راهكارهای اساسی انديشيده شود.
به گفته قرپتيان برای رسيدن به اهداف توسعه صنعت 
برق و نيز تربيت نيروی متخصص بايد نيازهای جامعه 
را شناسايی كنيم تا براساس آن برنامه ريزی اصولی 
صورت گيرد. همچنين حسين مختاری استاد دانشگاه 

اشتغال  ايجاد  برای  اين نشست گفت:  نيز در  شريف 
اما  كنيم  كارآفرينی حركت  به سمت  بايد  كشور  در 
به  آموزش ها  دانشگاه ها  در  حاضر  حال  در  متاسفانه 
صورت تئوری انجام می شود بنابراين بايد نيروی انسانی 
ماهر در عرصه مهندسی برق تربيت شود چرا كه كشور 

به نيروی متخصص در اين عرصه نياز دارد.
وی ادامه داد: هم اكنون روند ايجاد اشتغال پايدار در 
در  دقيق  برنامه ريزی  نيازمند  كه  است  منفی  كشور 
پايدار  اشتغال  ايجاد  سمت  به  تا  است  اين خصوص 
حركت كنيم. همچنين هاشم اورعی استاد دانشكده 
مهندسی برق دانشكده صنعتی شريف نيز گفت: اگر 
واقعاً به دنبال نيروی ماهر در كشور هستيم بايد نيروی 
متخصص در دانشگاه ها تربيت كنيم تا نياز صنعت را 
در كشور بررسی و ارزيابی كنيم تا به سمت توسعه اين 

صنعت حركت كنيم.

خانه ملت/ خدابخشی در نشست خبری مطرح كرد؛
افزايش ضريب امنيت کشور با فروش 

برق به کشورهای همسايه

سخنگوی کميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم 
توسعه کشور با اشاره به مصوبات اين کميسيون 
مکلف شد  گفت:دولت  برنامه  اليحه  درخصوص 
با گاز  از گازوئيل مصرفی کشور را  تا ۴0 درصد 
با  را  ديزلی  خودروهای  از  درصد   ۴0 و  طبيعی 
خودروهايی که عمر کمتر از 20سال داشته و يا 

دوگانه سوز هستند جايگزين کند.
خانه  خبرنگارخبرگزاری  گزارش  به 
تلفيق  كميسيون  ملت،«محمدخدابخشی«سخنگوی 

اليحه برنامه ششم توسعه كشور امروز )چهارشنبه، 17 
آذرماه( درحاشيه صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
در نشست خبری به ارائه گزارش عملكرد جلسات اخير 
اين كميسيون برای بررسی مواد اليحه مذكور پرداخت 
قانون  محور   ٣ درباره  تلفيق  گفت:دركميسيون  و 
تقويت  و  جاده ای  تلفات  كاهش  يارانه ها،  هدفمندی 

بنيه دفاعی كشور مصوباتی داشته ايم.
اسالمی در  اليگودرز درمجلس شورای  نماينده مردم 
رابطه با قانون هدفمندی يارانه ها تصريح كرد:در اين 
پژوهش  مركز  كارشناسان  با  متعددی  جلسات  باره 
های مجلس، سازمان مديريت و برنامه ريزی و ديوان 
محاسبات داشته ايم و به دولت اجازه داده ايم كه قيمت 
يارانه ای  و خدمات  انرژی  و ساير حامل های  آب،برق 
را با مالحظات اجتماعی اصالح كنند و منابع حاصل 
و  نقدی  يارانه  پرداخت  برای  را  قيمت  اصالح  اين  از 
غيرنقدی با تاكيد بر دهک های پايين جامعه و تامين 
هزينه شركت های ذيربط برای توليد و اشتغال هزينه 

كنند.
تا  است  شده  مكلف  دولت  افزود:همچنين  وی 
دهد  افزايش  درصد  يک  را  برق  نيروگاه های  راندمان 
و برای شفاف سازی هزينه كرد منابع قانون هدفمندی 
تنظيم شده،  براساس جدول  را  يارانه ها،گزارش خود 

همراه با قانون بودجه سنواتی به مجلس ارائه دهد.
خدابخشی با بيان اينكه پيشنهادات ديگری هم درباره 
مطرح  كميسيون  درجلسه  يارانه ها  هدفمندی  قانون 
پيشنهادات آن است كه دولت  اين  شد،گفت:ازجمله 
مكلف شد تا ٤٠ درصد از گازوئيل مصرفی دركشور را 
با گاز طبيعی جايگزين كند و ٤٠ درصد ازخودروهای 
ديزلی را با خودروهايی كه عمر كمتر از 2٠سال دارند 

و يا دوگانه سوز هستند؛جايگزين كند.

دولت بايد بازار فروش منطقه ای برق را ايجاد کند
داد:مصوبه  ادامه  دهم  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
بازار  بايد  ديگر كميسيون تلفيق اين است كه دولت 
فروش منطقه ای برق را ايجاد كند و شبكه برق كشور 
را به كشورهای همسايه متصل كند كه اين امر از يک 
طرف سبب ايجاد بازار فروش برق می شود و از آنجايی 
كه كشورهای همسايه برای تامين انرژی به ما وابسته 

می شوند،ضريب امنيت كشور باال می رود.
وی در بخش ديگری از صحبت های خود با بيان اينكه 
ازای هر 1٠  به  در حال حاضر در كشور 6,5 كشته 
هزار وسيله نقليه داريم،تصريح كرد: دولت بايد سازوكار 
از  و  كند  فراهم  را  جاده ای  تلفات  كاهش  برای  الزم 
تلفيق مكلف كردن دولت  جمله مصوبات كميسيون 
به تقويت و تجهيز پليس راهنمايی و رانندگی، تكميل 
شبكه امدادرسانی و فوريتهای پزشكی، ارتقاء كيفيت 

وسايل نقليه و رفع نقاط حادثه خيز جاده ای شد.
دولت ساالنه 5 درصد از منابع بودجه عمومی كشور 
منطقه ای  قدرت  تراز  در  دفاعی  بنيه  تقويت  به  را 

اختصاص می دهد
مصوبات  از  ديگر  يكی  اينكه  بيان  با  خدابخشی 
كميسيون متبوعش تقويت بنيه دفاعی كشور است، 
برنامه  اولويت های  از  يكی  موضوع  اين  كرد:  اظهار 
ششم توسعه است و براساس مصوبه كميسيون تلفيق 
بودجه  منابع  از  تا ساالنه 5 درصد  مكلف شد  دولت 
عمومی كشور را به تقويت بنيه دفاعی در تراز قدرت 
منطقه ای اختصاص دهد و همچنين هر سال متناسب 

با تهديدات نيم درصد آن را افزايش دهد.
سخنگوی كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم توسعه 
كشور در مجلس شورای اسالمی در پايان با اشاره به 
كشوری  خدمات  مديريت  قانون  در  شده  ذكر  مواد 
و  حقوق  سطح  قانون  اين  كرد:براساس  خاطرنشان 
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دستمزد كاركنان نيروهای مسلح می بايست 2٠ درصد 
بيشتر از كاركنان دستگاه های كشوری باشد كه دراين 
دستمزد  و  حقوق  اصالح  به  مكلف  دولت  هم  زمينه 
و  مديريت  قانون  براساس  مسلح  نيروهای  كاركنان 
خدمات كشوری شد.گفتنی است سعی داريم تا هفته 
علنی  صحن  به  را  توسعه  ششم  برنامه  اليحه  آينده 

مجلس ارائه دهيم./

خبرآنالین/ 
قيمت نفت تاثيری بر ارزش انرژی های 

تجديدپذير می گذارد؟

از کارشناسان، قيمت نفت  بر خالف نظر خيلی 
تاثير چندانی بر ارزش انرژی های جايگزين ندارد.

شركت  عامل  خبرآنالين،مدير  خبرگزاری  گزارش  به 
كاربن تراست گفته كه قيمت نفت در بازار تاثيری بر 
منابع انرژی طبيعی و محيط زيست نخواهد گذاشت. 

او كه در كنفرانس انرژی در استانبول اين موضوع را 
با نوسانات  افراد در رابطه  مطرح كرده،گفته كه اكثر 
باالی قيمت نفت بحث می كنند،اين در حالی است 
كه بايد توجه كرد،قيمت انرژی های جايگزين پايين 
كاهش  بادی  و  خورشيدی  قيمت  ارزش  است.  آمده 
پيدا كرده  در نتيجه قيمت نفت تاثير خاصی بر اين 
انرژی ها نمی گذارد و همچنان انرژی های جايگزين 

قيمتشان پايين است. 
شورای جهانی انرژی اعالم كرده است كه انرژی های 
خورشيدی  انرژی  و  هيدروالكتريک  مانند  جايگزين 
از  درصد   2٣ و  جهان  ظرفيت  درصد   ٣٠ حدود 

محصوالت الكتريكی را در بردارند.

به همين دليل تغييرات قيمت نفت تاثير آنچنانی بر 
ارزش اين انرژی ها نخواهد گذاشت.يكی از موضوعاتی 
كه بايد به آن توجه كرد افزايش تقاضا برای اين انرژی 
هاست. به طور مثال خودروهای الكتريكی هم اكنون 

تقاضای خيلی زيادی دارند.
البته كارشناسان بر اين باورند كه ذخاير و تجهيزات 

اين انرژی ها تاثير زيادی را بر قيمت آنها می گذارد.

 

ایرنا/ 
ساخت نيروگاه خانگی برق خورشيدی 

5 کيلوواتی درسيستان وبلوچستان 
تصويب شد

زاهدان- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور 
سيستان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
نيروگاههای  ساخت  طرح  گفت:  بلوچستان  و 
خانگی برق خورشيدی با ظرفيت پنج کيلووات 
در ساعت و خريد تضمينی آن در استان تصويب 

و تفاهم نامه آن امضا شد.
وگو  گفت  در  چهارشنبه  روز  اصغر جمشيدنژاد  علی 
ايرنا اظهار داشت: جامع نگری و پايداری  با خبرنگار 
در سياست گذاری های بخش انرژی می تواند نقش 
بهبود  طبيعی،  منابع  از  صحيح  استفاده  در  بسزايی 
كارايی، رشد اقتصادی، ايجاد اشتغال، توسعه متوازن 
داشته  محيط  های  آلودگی  از  جلوگيری  و  روستاها 
باشد و در نهايت منجر به حفظ محيط زيست و توسعه 

پايدار می شود.
معاون سياسی اجتماعی استاندار سيستان و بلوچستان 
افزود: با پيگيری های دفتر جذب و حمايت از سرمايه 

تحقق  منظور  به  استانداری  روستايی  دفتر  و  گذاری 
روستايی،  انرژی  بخش  در  پايدار  توسعه  اهداف 
زيست  های  سياست  راستای  در  ای  تفاهمنامه 
محيطی و استفاده از مزيتهای منحصر بفرد سيستان 
و بلوچستان در زمينه انرژی های پاك و تجديد پذير 
و درآمد زايی برای روستاييان با ساخت و راه اندازی 
نيروگاههای توليد برق خورشيدی پنج كيلو وات برای 

روستاييان امضا شد.
وی تصريح كرد: اين تفاهم نامه از سوی دفتر جذب 
روستايی  امور  دفتر  و  گذاری  سرمايه  از  حمايت  و 
برق  توزيع  بلوچستان، شركت  و  استانداری سيستان 
بانک  پست  و  اميد  آفرينی  كار  صندوق  ای،  منطقه 

استان تصويب و امضا شد.
توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 
منابع استانداری سيستان و بلوچستان افزود: بر اساس 
اين تفاهم نامه هزار و 5٠٠ واحد نيروگاه خانگی برق 
خورشيدی با ظرفيت توليدی پنج كيلو وات درساعت و 
خريد تضمينی آن توسط شركت توزيع برق منطقه ای) 
نماينده وزارت نيرو( در روستاهای هدف استان برای 
خانوارهای زيرپوشش كميته امداد و ساير خانوارهای 

روستايی ساخته می شود.
جمشيد نژاد تاكيد كرد: وزارت نيرو براساس تفاهم نامه 
در مدت 2٠ سال برق توليد شده را به صورت تضمينی 
به  هم  تواند  می  موضوع  اين  كه  كند  می  خريداری 
كاهش بار شبكه برق كمک كند و هم منبع درآمدی 
برای روستاييان در راستای اشتغال و خود كفايی مالی 

تامين كند.
معاون سياسی اجتماعی استاندار سيستان و بلوچستان 
با اشاره به شرايط اقليمی و زاويه تابش انرژی خورشيدی 
مناسب استان برای نصب پنل های خورشيدی افزود: 
خورشيدی  نيروگاه   5٠٠ نخست  گام  در  اينک  هم 

خانگی  خورشيدی  نيروگاه   1٠٠ و  روستايی  خانگی 
اختصاص  خمينی)ره(  امداد  كميته  مددجويان  برای 
يافته است كه در صورت استقبال و نيز وجود شرايط 

الزم اين تعداد افزايش می يابد.
به  توجه  با  بلوچستان  و  سيستان  ايرنا  گزارش  به 
موقعيت ژئوپلتيک خاص خود در تمامی زمينه ها به 
ويژه انرژی های تجديد پذير توانمندی و ظرفيت های 
بسيار ايده آلی دارد كه قرار گرفتن در مسير بادهای پر 
قدرت سيستان و انرژی تابشی خورشيد با بيش از 6 
كيلووات ساعت بر مترمربع در روز، گوشه ای از سرازير 
شدن نعمات خدادادی بر اين سرزمين است كه با بهره 
گيری از آنها می توان بهترين شرايط را در منطقه به 

وجود آورد.
نيمه  انرژی زمين گرمايی آتش فشان  اين،  بر  عالوه 
خاموش تفتان و بزمان، انرژی امواج اقيانوسی دريای 
بزرگ چابهار با ارتفاع بيش از 12 متر در فصل مونسون 
و انرژی بيومس منطقه كشاورزی و گاوداری های زابل، 
بمپور و باهوكالت ظرفيت و توانمندی باال و قدرتمندی 

برای ايران اسالمی محسوب می شود.
مطالعات نشان داده است كه سيستان و بلوچستان به 
ويژه منطقه فالت سيستان باالترين پتانسيل استفاده 
از انرژی باد را داراست از اين رو شواهد تاريخی نشان 
دهنده بهره برداری گذشتگان از اين انرژی اليزال در 
مناطق روستايی باستانی منطقه است كه هنوز آثاری 

از آن موجود است.
سيستان و بلوچستان اگرچه نعمت هايی نظير نفت، 
گاز و جنگل های انبوه ندارد، اما نعمت های خدادادی 
همچون باد، تابش خورشيد و دريای آزاد به اين استان 
هديه شده و اين نعمت ها استان را به مجموعه ای بی 

نظير از انرژی های نو در ايران تبديل كرده است.
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مهر/  در جلسه كابينه؛
دولت تغيير واحد پول ملی به »تومان« را 

تصويب کرد

بانک  بررسی»اليحه  جريان  در  دولت  هيات 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران« واحد پول ايران 
را تومان و برابر با 10 ريال  تعيين کرد. اين اليحه 

برای تصويب به مجلس می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هيات دولت در جلسه روز 
حجت االسالم  رياست  به  خود  )17آذر(  چهارشنبه 
روحانی رييس جمهور ،  به ادامه بررسی پيشنهادهای 
مركزی  بانک  »اليحه  درخصوص  منتخب  كارگروه 
جمهوری اسالمی ايران«  پرداخت و مواد ديگری از اين 

اليحه را به تصويب رساند. 
هيأت  تصويب  به  كه  اليحه  اين  از  موادی  براساس 
با 1٠  برابر  و  تومان  ايران،  پول  واحد  رسيد،  وزيران 

ريال  تعيين شد. 
همچنين به بانک مركزی اجازه داده می شود كه برای 
ثبت  مجوز،  اخذ  بدون  دارايی ها،  و  ذخاير  مديريت 
ارزش  بر  ماليات  و  ورودی  حقوق  پرداخت   سفارش، 

افزوده نسبت به ورود و صدور طال اقدام نمايد. 

  مجوز اخذ وام از روسيه صادر شد
هيات وزيران در ادامه اين جلسه ، مجوز اخذ تسهيالت 
مالی از روسيه برای اجرای برخی از طرح های  پروژه های 

زيربنايی و توليدی را صادر كرد. 
اين وام با اولويت انرژی های نو، هسته ای، نيرو، راه آهن، 
بزرگراه ها، سدها، شبكه های آبياری و طرح انتقال آب 

 هزينه خواهد شد. 
   تعيين سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی 

و راه اندازی پايگاه اطالع رسانی  طرح های توسعه ای

هيأت وزيران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه 
پايگاه  راه اندازی  و  متولی طراحی  عنوان  به  را  كشور 
 اطالع رسانی مربوط به طرح های توسعه ای تعيين كرد. 

محتويات پايگاه اطالع رسانی ياد شده شامل نام سازمان 
توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به 
 تفكيک استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح است 

كه در اجرا مشخص می شود. 

 ايران با اسلوونی موافقتنامه همکاری های 
اقتصادی امضا می کند

با تصويب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز 
)پاراف(  امضا  پيش  مذاكره،  انجام  به  نسبت  است 
اقتصادی  همكاری های  موافقتنامه  موقت  و  امضای 
بين دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری 

 اسلوونی اقدام كند. 

مهر/ مهر منتشر كرد؛
معايب ومزايای حذف صفر از پول ملی

به  ريال  از  ملی  پول  واحد  تغيير  امروز  دولت 
تومان را تصويب کرد، اگر اين موضوع از سوی 
ديگر  ايران  پول  واحد  شود،  تائيد  هم  مجلس 
ريال نخواهد بود و همين، سردرگمی کوتاه مدت 

برای مردم را به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، هيات دولت در جلسه امروز  
17 آذرخود، تغيير واحد پول ملی ايران از ريال به تومان 
را تصويب كرد. حال اگر مجلس تصويب كند، يک صفر 
از پول ملی ايران كاسته خواهد شد. يعنی ده ريال يک 
تومان می شود.اما اين تصميم اقتصادی به طور قطع، آثار 

و تبعاتی نيز بر روی اقتصاد ايران خواهد داشت.  
بررسی های كارشناسی نشان می دهد كه تغيير واحد 
پول ملی ايران، ممكن است تورم اندكی را به دنبال 
داشته باشد، ضمن اينكه باعث سردرگمی كوتاه مدت 
برای مردم می شود، اما در مقابل، افزايش ارزش اسمی 
عنوان  به  نيز  را  خارجی  ارزهای  مقابل  در  ملی  پول 

مزيت يدك می كشد.
بر اين اساس كارشناسان 8 مزيت و 6 عيب را برای 

حذف صفر از پول ملی ملحوظ می دانند:

مزيت
1  بهبود و راحتی سيستم ضبط، ثبت و خواندن اعداد 
مخصوصا اعداد بزرگ و اطالعات شركت ها، آسايش و 

راحتی و ساده تر شدن عمليات حسابداری
2  كاهش هزينه مديريت اسكناسها برای بانک مركزی 

و بانكها و سرانه اسكناس
زياد  حجم  شمارش  برای  وقت  در  صرفه جويی    ٣

اسكناس
ارزهای  مقابل  ملی در  پول  اسمی  ارزش  افزايش    ٤

خارجی
5  حذف سوءاستفاده از ارزش پايين مسكوكات نسبت 

به ارزش فلزات آن
6  افزايش اعتماد به پول ملی به دليل اعداد كمتر با 

ارزهای خارجی
7  كاهش استهالك اسكناس به دليل كاهش نياز به 

نگهداری آن در حجم زياد
برای  پول  زياد  مقادير  حمل  در  ناامنی  كاهش    8

مبادالت روزمره

معايب
اعداد  گردشدن  به  توجه  با  تورم  اندك  افزايش    1

كوچک قيمتی فعلی برای باال
اثر تورم و  اعتمادی به پول ملی در  بازگشت بی    2

نوسانات ارزی فعلی و بی اثر شدن طرح
٣  هزينه بر بودن حذف صفرها از جمله تغيير و تعويض 

اسكناس ها، تغيير سيستم ها و اتالف وقت
٤  احتمال تمايل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در 
زمان تغيير و تبادالت و نوسان بيشتر بازارهای ارز در 

سايه عدم اعتماد، خبرسازی و شايعات
5  اختالل در قيمت گذاری كاالها و سردرگمی مردم 

در كوتاه مدت و گسستگی داده ها به صورت تاريخی
صورت  در  آينده  در  اصالح  به  دوباره  نياز  امكان    6

تداوم تورم

*توضيح اينكه جداول مذكور معايب و مزايای كاهش 
صفر از پول ملی را به طور كلی نشان می دهد و برخی 
از موارد جداول فوق، ممكن است در مورد حذف يک 
مصداق  تومان،  به  ريال  تبديل  يا  ملی  پول  از  صفر 

نداشته باشد.
ايران اولين كشوری نيست كه می خواهد با حذف صفر، 
واحد پول خود را تغيير دهد. نخستين بار پس از پايان 
جنگ جهانی اول، آلمان 12 صفر را از واحد پول خود 

حذف كرد.

مهر/ در بازار آزاد امروز تهران رخ داد؛
واکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملی

اولين واکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملی 
 17 امروز  صبح  دولت  هيات  که  است  حالی  در 
آذر، تصميم گرفت تا با تغيير واحد پول ايران از 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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ريال به تومان موافقت کند، اکنون دالر در بازار 
آزاد 9 تومان گران شد.

نسبت  امروز  ايران  ارز  بازار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به تصميم هيات دولت در تغيير واحد پول ملی ايران 
كابينه  واقع،  در  داد.  نشان  واكنش  تومان  به  ريال  از 
يازدهم به رياست حسن روحانی امروز تصميم گرفت 
تا با حذف يک صفر از پول ملی موافقت كند و اگر 
از اين پس،  مجلس هم چراغ سبز نشان دهد، آنگاه 

تومان واحد پول ملی ايران خواهد بود.  
موضوع  اين  به  نسبت  ايران  ارز  بازار  اساس  اين  بر 
تومان گران شده  قيمت دالر 9  و  داد  نشان  واكنش 
است. اكنون باز هم نرخ اين ارز در بازار آزاد به كانال 
٣9٠٠ تومانی بازگشته و به قيمت ٣9٠2 تومان معامله 

می شود.  
بر اين اساس، قيمت يورو با 1٣ تومان افزايش ٤2٤1 
تومان رسيد و پوند ٤9٠٤ تومان، درهم امارات 1٠8٠ 

تومان و لير تركيه 1157 تومان شد.

مهر/ در گفتگو با مهر مطرح شد:
استقبال بخش خصوصی از حذف صفر 

پول ملی

به  اشاره  با  ايران  صادرات  کنفدراسيون  رئيس 
اينکه حذف صفر ، پول ملی را ارزشمند می کند، 
گفت: دولت می تواند با توجه به کاهش تورم، در 

آينده نزديک مابقی صفرها را هم حذف کند.
تاثير  به  اشاره  با  مهر  با  گفت وگو  در  الهوتی  محمد 
حذف يک صفر از پول ملی، گفت: معتقدم كه حذف 
صفر، موجب تقويت بخشيدن به ارزش واحد پولی شده 

و يک گام به سمت ارزشمند كردن پول ملی است.
وی با بيان اينكه البته در دولت قبل برنامه هايی برای 
حذف سه صفر مطرح بود، اظهار داشت: امروز دولت 
حذف يک صفر را تصويب كرده و می تواند با توجه به 
كاهش تورم در كشور و ايجاد ثبات اقتصادی بيشتر در 

آينده نزديک، مابقی صفرها را نيز حذف كند.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با اعالم اينكه اين 
ارقام واحد پول ملی را ارزشمند می كند، اظهار داشت:  
به شرط آنكه تورم به 5 درصد برسد و ثبات داشته 
غيراينصورت  در  شود  می  ارزشمند  ملی  پول  باشد، 

تاثيری ندارد.
الهوتی با تاكيد بر اينكه حذف صفر تاثيری بر صادرات 
و تجارت خارجی ندارد، گفت: اما فضای روانی خوبی 
در كشور به وجود می آيد مبنی بر اينكه ارزش پول 

ملی افزايش يافته است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
اينكه يكی ديگر از تبعات حذف صفر اين است كه اين 
عددها كوچكتر شده و محاسبات با سهولت بيشتری 
واحد  اينكه  عليرغم  ريال  داد:  ادامه  گيرد،  انجام می 
پذيرفته  هيچگاه  مردم،  از طرف  اما  بود  پول  رسمی 
می  قرار  استفاده  مورد  همواره  »تومان«  لفظ  و  نشد 
از سوی  بود كه  اين اصالحی  گرفت كه خوشبختانه 

دولت انجام گرفت.

مهر/ بعد از مصوبه امروز دولت صورت گرفت؛
واکنش سيف به تغيير واحد پول ملی

رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه اصالح پولی 
به معنای حذف چند صفر، فرآيندی است که در 

سياست  اجرای  گفت:  دارد،  قرار  دولت  اولويت  
حذف صفر از پول ملی مستلزم تورم تک رقمی 

پايدار است.
رئيس  سيف  اهلل  ولی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  نوشت:  تلگرامی خود  كانال  در  بانک مركزی  كل 
ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص 
تغييررسمی  واحد پول ايران از »ريال« به »تومان« و 
برابری هر تومان با 1٠ ريال،  نكات ذيل را به اطالع 

می رساند: 
مركزی  بانک  »قانون  اليحه  بررسی  جريان  در    -1
جمهوری اسالمی ايران« در هيات محترم دولت، يكی 
از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند 
كه در متن تنظيمی بانک مركزی كه در معرض قضاوت 
عموم قرار گرفت واحد پول ملی كماكان »ريال« بوده 
است، ليكن در جريان بررسی اليحه در جلسه هيئت 
محترم دولت در تاريخ 1٣95.9.17 موضوع تغيير واحد 
تصويب  و  بررسی  »تومان«  به  »ريال«  از  ايران  پول 
شده است. البته پس از تقديم اليحه دولت به مجلس 
محترم شورای اسالمی، بررسی و تصميم گيری نهايی 

با نمايندگان محترم خواهد بود.
2-  از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانكی كشور 
به ويژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، 
»ريال« عماًل از مبادالت اقتصادی روزمره حذف شده 
بنابراين، مصوبه  و »تومان« جايگزين آن شده است. 
دولت در زمينه تغييررسمی  واحد پول ملی از »ريال« 
مبادالت  نسبی  تسهيل  برای  اقدامی  »تومان«  به 
اقتصادی آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد 
قبول مردم كشور و در انطباق با واقعيت های موجود 

كشور قابل تفسير است.
٣-  رفرم يا اصالح پولی به معنای حذف چند صفر 
اللزوم، فرآيندی است كه در  و تغيير واحد پول عند 

اولويتهای  بانک قرار دارد. در اين زمينه مطالعات جامعی 
بانكی صورت  و  پولی  پژوهشكده  و  مركزی  بانک  در 
گرفته و پيش نيازهای آن به طور كامل شناسايی شده 
است. بنابر اين مطالعات، اجرايی ساختن آن مستلزم 
دستيابی به شرايط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک 
رقمی پايدار و ثبات اقتصادی است. بنابر اين مصوبه 
اخير با موضوع فوق متمايز بوده و نبايد با آن خلط 

شود.
از  بخشی  عنوان  به  دولت  اخير  مصوبه  مجموع،  در 
اليحه قانون بانک مركزی، با هدف رسميت بخشيدن 
به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادالت 
با  همخوانی  كشورو  اقتصادی  واقعيات  با  منطبق  و 
فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار روانی و 
تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطالعاتی 
مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانكداری الكترونيكی 

در كشور، با كمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
روز  در جلسه  دولت  هيات  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روحانی  حجت االسالم  رياست  به  خود  چهارشنبه 
بررسی پيشنهادهای كارگروه  ادامه  رييس جمهور،  به 
جمهوری  مركزی  بانک  »اليحه  درخصوص  منتخب 
اين اليحه  از  ايران«  پرداخت و مواد ديگری  اسالمی 

را به تصويب رساند.  
هيأت  تصويب  به  كه  اليحه  اين  از  موادی  براساس 
با 1٠  برابر  و  تومان  ايران،  پول  واحد  رسيد،  وزيران 

ريال  تعيين شد.  
همچنين به بانک مركزی اجازه داده می شود كه برای 
ثبت  مجوز،  اخذ  بدون  دارايی ها،  و  ذخاير  مديريت 
ارزش  بر  ماليات  و  ورودی  حقوق  پرداخت   سفارش، 

افزوده نسبت به ورود و صدور طال اقدام كند.  
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دنیای اقتصاد/ نسبت به رشد مداوم قيمت ها خوش بين 
باشيم؟

يک نکته مهم درباره رونق بازار فلزات 
اساسی

رشد  حال  در  همچنان  اساسی  فلزات  قيمت 
است، البته اين در شرايطی است که طی پايان 
هفته گذشته فشارهايی بر قيمت اين محصوالت 

وارد شد.
ايران«،  كاالی  بورس  خبری  »پايگاه  گزارش  به 
شده  سبب  چين  اقتصاد  از  اخير  مثبت  گزارش های 
نشان  گزارش ها  محتوای  بررسی  اما  يابد،  رونق  بازار 
می دهد ضعف هايی در ساختارهای اقتصاد اين كشور 
كه بزرگ ترين مصرف كننده فلزات اساسی است باقی 
مانده و اگر اين ضعف ها رفع نشود در ماه های آينده 
تقاضا برای فلزات اساسی در اين كشور كاهش خواهد 
يافت. در روزهای اخير قيمت فلزات ياد شده به طور 
متوسط ٣ درصد رشد كرده و يک عامل آن كاهش 
حاكم  شرايط  بررسی  به  ادامه  در  است.  دالر  ارزش 
شاخص  شد  اعالم  گذشته  روز  می پردازيم.  بازار  بر 
كايكسين از فعاليت ها در بخش خدمات چين در ماه 
گذشته ميالدی 1/ 5٣ بوده است. پيش بينی شده بود 
اين رقم 7/ 52 باشد و در ماه اكتبر رقم شاخص ٤/ 52 
بود. به اين ترتيب سرمايه گذاران مشاهده كرده اند كه 
سرعت رشد فعاليت ها در بخش خدمات بيشتر شده 
به رشد  اقتصاد  اميدواری پديد آمده كه رونق  اين  و 
مصرف فلزات اساسی منجر شود. گزارش ديروز در كنار 
گزارش هايی كه هفته قبل از بخش توليد كارخانه ای 
چين منتشر شد ثابت می كند سرعت حركت اقتصاد 

چين به سمت ثبات و رونق بيشتر شده است.
اما اين سوال مهم مطرح است كه آيا واقعا اقتصاد چين 

اين  و  كرده  پيدا  بهتری  وضعيت  ساختاری  لحاظ  از 
روند ادامه پيدا خواهد كرد؟ واقعيت اين است كه پاسخ 
اين سوال منفی است. رونق ايجاد شده در بخش های 
خدمات و توليد كارخانه ای چين حاصل تورم قيمتی 
يعنی رشد قيمت مواد خام و نيز حمايت های گسترده 
دولت است. كارشناسان معتقدند احتماال در سه ماهه 
كنونی اقتصاد چين ثبات و رونق خواهد داشت اما در 
سال آينده ميالدی عواملی وجود دارد كه بر اقتصاد 
تقاضا  معنای ضعف  به  اين  و  كرد  وارد خواهد  فشار 
برای فلزات اساسی است. در دو سال اخير، دولت چين 
و  صادرات  به  اقتصاد  رشد  وابستگی  از  كرده  تالش 
سرمايه گذاری بكاهد اما ضعف اقتصاد جهان به كاهش 
مستمر صادرات اين كشور منجر شده در نتيجه دولت 
ادامه  را  خود  حمايتی  برنامه های  بوده  مجبور  چين 
دهد. در ماه های آينده دو عامل يعنی احتمال تشكيل 
حباب در بخش ساخت و ساز و ميزان باالی بدهی های 
غيرقابل بازپرداخت، دولت چين را مجبور خواهد كرد 
رويه خود را تغيير دهد. اگر تسهيالت اعطايی دولت 
كاهش يابد و محدوديت هايی در بخش ساخت و ساز 
اعمال شود رونق در بازار فلزات اساسی كاهش خواهد 
يافت. عامل ديگری كه می تواند بر قيمت فلزات اساسی 
فشار وارد كند رشد ارزش دالر است. ارزش دالر در اثر 
افزايش نرخ های بهره در آمريكا باال می رود و بر قيمت 
مواد خام فشار وارد می كند. اما ميزان افزايش ارزش 
فلزات  بازار  در  سرمايه گذاران  بود.  نخواهد  زياد  دالر 
اساسی بايد به اين نكته توجه كنند كه وضعيت اقتصاد 
بر قيمت  چين و ميزان عرضه، دو عامل اصلی موثر 
اين فلزات است. تاثير عوامل ديگر از جمله پيش بينی 
بازی  سفته  و  آمريكا  در  اساسی  فلزات  مصرف  رشد 

معامله گران، زودگذر هستند.
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دنیای اقتصاد/  
Mark Bonchek  :نویسنده
مترجم: سيد ساجد متوليان

تالیف  فرمان«  »پنجمین  کتاب  انتشار  زمان  از 
آن  دنبال  به  شرکت ها   ۱۹۹۱ سال  در  پیترسنگه 
 Learning( یادگیرنده  سازمان  یک  که  بوده اند 
Organization( باشند که به طور مداوم می تواند 
خودش را بهبود ببخشد. در عصر تحوالت دیجیتالی 
که در آن به سر می بریم، این هدف بیش از هر زمان 
دیگری اهمیت یافته است. اما حتی بهترین شرکت ها 
هم کماکان برای دستیابی به پیشرفتی واقعی در این 

زمینه در حال تقال هستند.
این  اکثر  که  می شود  ناشی  آنجا  از  اصلی  مشکل 
شرکت ها روی موضوع نادرستی تمرکز کرده اند. مشکل 
»یادگیری زدایی«  بلکه  نیست،  گرفتن«  »یاد  اصلی 
بسیاری  در  گفت  می توان  است.   )Unlearning(

بازاریابی  و  استراتژی  از  کسب وکار،  جنبه های  از 
گرفته تا سازمان دهی و رهبری، ما عموما از مدل های 
ذهنی استفاده می کنیم که تاریخ مصرف شان گذشته 
ارزش آفرینی  جدید  منطق  بتوانیم  آنکه  برای  است. 
که  است  ضروری  کنیم،  درک  را  کسب وکار  در 
به  بگذاریم.یادگیری زدایی  کنار  را  قبلی  دانسته های 
معنای فراموش کردن نیست، بلکه به معنای توانایی 
است.  جایگزین  گفتمان  یا  ذهنی  مدل  انتخاب یک 
یا  مهارت ها  می گیریم،  یاد  را  جدیدی  چیز  وقتی 
دانش جدیدی را به آنچه قبال می دانستیم می افزاییم. 
وقتی یادگیری زدایی انجام می دهیم، مدل های ذهنی 
قدیمی را کنار می گذاریم تا بتوانیم یک مدل ذهنی 

متفاوت انتخاب کنیم.
پورتر  مایکل  نیرویی  پنج  مدل  استراتژی،  حوزه  در 
مدل،  این  در  است.  مانده  باقی  ما  نسل  ذهن  در 
کم  می آید:  دست  به  طریق  چهار  به  رقابتی  مزیت 
داشتن  نگه  قیمت ها،  بردن  باال  هزینه ها،  کردن 

مشتریان و جلوگیری از ورود رقبا. از دیدگاه پورتر: 
در  که  برای چیزی  که  است  آن  استراتژی  »جوهره 
آن هستید، محدودیت  به  رسیدن  برای  تالش  حال 
تعیین کنید.«اما در یک اقتصاد شبکه ای، موضوعاتی 
مزیت  و  ارزش آفرینی  استراتژی،  ماهیت  همچون 
است.  شده  گسترده ای  تغییرات  دستخوش  رقابتی 
شرکت هایی نظیر گوگل، اوبر، Airbnb و فیس بوک، 
به جای اعمال محدودیت به دنبال حذف محدودیت ها 
هستند. آنها به چیزی فراتر از کنترل کردن مجرای 
انتقال محصول می اندیشند و در عوض به دنبال ایجاد 
به  قادر  را  دیگران  بتوانند  که  هستند  پلت فرم هایی 

ارزش آفرینی کنند.
نمی توان گفت مدل پورتر کامال منسوخ و بالاستفاده 
شده است. اما بی شک می توان گفت با توجه به شرایط 
امروزی کسب وکارها، دارای نواقصی است. برای اینکه 
گزینه های  از  یکی  عنوان  به  مدلی  چنین  به  بتوان 
محتمل و نه یگانه حقیقت موجود نگریست، نیاز به 

مهارت یادگیری زدایی داریم. در حوزه بازاریابی، تفکر 
ما تحت تاثیر مدل های ذهنی برآمده از ارتباطات انبوه 
است.  گرفته  قرار   )Mass communication(
many-( همه  با  همه  ارتباط  برای  مکانی  به  دنیا 

با مدل  ما هنوز  اما  است.  تبدیل شده   )to-many
ذهنی قدیمی یکی با همه )one-to-many( پیش 
می رویم، هر چیزی را خطی و تقابلی می بینیم و بازار 
را به بخش های منفک از هم تقسیم می کنیم، غافل از 
آنکه آدم های امروزی چندبعدی هستند. با مشتریان 
برخورد می کنیم، حتی وقتی  مانند مصرف کنندگان 

آنها می خواهند هم آفرین
)Co-creator( باشند. خریداران هدف را مشخص 
می کنیم و برایشان کمپین راه می اندازیم تا پیام هایی 
ارسال کنیم،  آنها  به  ارتباطی  از طریق کانال های  را 
که  می افتد  اتفاق  زمانی  واقعی  درگیری  درحالی که 
در  می خواهیم  باشد.  گرفته  شکل  مشترک  تجارب 
فرآیند خرید محصول یا خدمت، افراد را از یک مسیر 

یادگیری زدایی مشکل اصلی یادگیری سازمانی
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ثابت به پیش ببریم، درحالی که سفر مشتری، ماهیتی 
به  مربوط  مفاهیم  داریم  نیاز  ما  دارد.  غیرخطی 
 )Push Marketing( مدل های بازاریابی دافعه ای
که قبال آموخته ایم را از ذهن مان بزداییم و به دنبال 
مدل های جایگزین باشیم. برای مثال، به جای آنکه 
در  با مصرف کنندگان  مترادف  را  مشتریان  بخواهیم 
نظر بگیریم، باید تالش کنیم با آنها در قالب نقش های 
اجتماعی گوناگون ارتباط برقرار کنیم. به جای ارائه 
به  می توانیم  مخاطبان،  به  پیشنهادی  ارزش  یک 

دنبال دستیابی به یک هدف مشترک با آنها باشیم.
تغییر  شاهد  کنونی  سازمانی  طراحی  عصر  در 
سلسله مراتب های رسمی به شبکه های سیال هستیم، 
اما این خود نیاز به حجم قابل توجهی از یادگیری زدایی 
به  سازمان  مفهوم  به  می گوید  ما  به  غرایزمان  دارد. 
عنوان یک چارت سازمانی فکر کنیم و به طور خودکار 
می کنیم.  تفویض  بخش  رئیس  به  را  تصمیم گیری 
بیشتر  اینکه  به  راجع  مدیران  که  می شنوم  اغلب 
واقع  در  اما  می کنند،  صحبت  باشند  »شبکه ای« 
درون سازمانی  گروه های  بین  همکاری  منظورشان 
است. برای اینکه واقعا بتوانید یک سازمان شبکه ای 
بتواند  که  دارید  نیاز  تصمیم گیری  اصول  به  باشید، 
همزمان نظم و آزادی عمل ایجاد کند، اما این خود 
و  رهبری  مدیریت،  حوزه های  در  یادگیری زدایی  به 

حکمرانی نیاز دارد.

فرآیند یادگیری زدایی دارای سه بخش است:
۱( ابتدا باید این واقعیت را بپذیرید که مدل ذهنی 
این  است:  کارآیی  و  موضوعیت  فاقد  دیگر  قدیمی 
به  زیرا ما معموال نسبت  اتفاقی چالش برانگیز است، 

واهمه داریم. ما شهرت و اعتبار شغلی مان را بر پایه بپذیریم مدل های فعلی در حال منقضی شدن هستند مدل های ذهنی مان ناآگاه هستیم. از طرفی از اینکه 
تسلط در اجرای مدل های قدیمی به دست آورده ایم. 
رها کردن آنها برای مان مفهومی مانند از دست دادن 

جایگاه، اعتبار و از خودبیگانگی دارد.
۲( باید مدل جدیدی که بهتر بتواند ما را به اهداف مان 
برساند بیابیم یا خلق کنیم: شاید در ابتدا بخواهید به 
مدل جدید از دریچه همان مدل قدیمی بنگرید. برای 
مثال، بسیاری از شرکت ها در استفاده از شبکه های 
اجتماعی ناکارآمد عمل می کنند، زیرا صرفا به آنها به 
چشم یک کانال ارتباطی برای ارسال پیام می نگرند 
به  به »همه  به همه«  از »یکی  تغییر مدل ذهنی  و 

همه« در آنها اتفاق نیفتاده است.
۳( در آخر نیاز دارید که عادت مربوط به مدل ذهنی 
خلق  با  تفاوتی  فرآیند  این  کنید:  تثبیت  را  جدید 
وجود  احتمال  این  ندارد.  جدید  رفتاری  عادت  یک 
دارد که همواره بخواهید به همان شیوه های قدیمی 
برگردید، به همین علت خوب است که از معیارهای 
هشداردهنده ای استفاده کنید که شما را آگاه سازد. 
خبر خوب این است که تمرین یادگیری زدایی، آن را 
تغییرات می شود.  تثبیت  موجب  و  آسان تر می سازد 
وقتی فرآیند یادگیری زدایی را در کسب وکارتان شروع 
می کنید، صبور باشید و به خودتان زمان بدهید. برای 
شروع یادگیری زدایی ابتدا باید طرز تفکرمان راجع به 

مفهوم یادگیری را تغییر بدهیم.
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 بازگشت به عناوین 11 یادداشت مدیریتی
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