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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

رئیس هیئت مدیره سندیکای برق بر ضرورت لغو معافیت مالیاتی صادرات 
مواد اولیه در کشور تاکید کرد و گفت: لغو مالیات مواد خام بستر رشد 

صادرات غیر نفتی را در جامعه فراهم می سازد.
»علیرضا کالهی« در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش افزوده 
در سایه جلوگیری از خام فروشی محقق خواهد شد، افزود: صادرات مواد خام به نام 

صادرات غیر نفتی در نهایت به قیمت ضربه به تولید داخلی تمام می شود.
حوزه  در  مناسب  استراتژی  نداشتن  دلیل  به  ایران  اظهارداشت:  همچنین  وی 
صادرات غیر نفتی و استفاده نامناسب از منابع همواره با مشکل واردات بی رویه و 

صادرات ناچیز کاال مواجه بوده است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد 
ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی را از راهبردهای بلندمدت 
کشور در عرصه اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون مشکالت عدیده بر سر راه 

صادرات غیر نفتی این مملکت وجود دارد.
وی در ادامه بر ضرورت تدوین استراتری و آسیب شناسی در این حوزه تاکید کرد 
و افزود: در حال حاضر صادرات محصوالت غیر نفتی واقعی مهجور و در عوض 

صادرات مواد خام به نام محصوالت غیرنفتی تمام می شود.
کالهی با بیان اینکه فروش کاالی با ارزش افزوده محصول نهایی زمانبر و نیازمند 
نفتی در  لزوم بسترسازی در زمینه صادرات غیر  بر  بازاریابی است  و  برندسازی 

جامعه تاکید کرد.
وی اظهارداشت: صادرات مواد خام در نهایت به قیمت آسیب به تولید داخل تمام 
می شود چرا که واحدهای تولیدی در بازار داخلی با مشکل عدم تامین کافی مواد 
اولیه مواجه و از طرفی تولید با مواد اولیه گران توان رقابتی را از تولید کنندگان 

داخلی می گیرد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ضمن گالیه از گرانی و تامین ناکافی مواد اولیه 
در کشور گفت: این روند مانع اجرای تعهدات به موقع تولید کنندگان داخلی می 

شود.
وی در ادامه به اهمیت اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: 
به جهت افزایش صادرات غیر نفتی کشور باید از صادرات مواد خام عوارض اخذ و 

این عوارض صرف تشویق صادرات نهایی شود.
کالهی تصریح کرد: صادرات واقعی محصول نهایی با ارزش افزوده باعث اشتغال، 

توسعه و افزایش درآمد ناخالص سرانه کشور می شود.
عوامل مهم رشد  از  را  بازاریابی  و  برندسازی  کاال،  ارتقای کیفیت  وی همچنین 
صادرات کاالی داخلی دانست و اظهار داشت: مشکالت فضای کسب و کار، قوانین 
دست و پا گیر و هزینه های باالی تولید از دیگر موانع پیش روی صادرات غیر 

نفتی در کشور است.
ادامه درصفحه 3 /

رادیو اقتصاد/ 

معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه لغو شود دنیای اقتصاد/
محسن جاللپور

آنچه اصالح ساختاري اقتصاد ایران را با مشکل روبه رو 
گرچه  زیرا  نیست.  دولت  عائله  تعداد  است،  ساخته 
جمعیت  با  نسبتي  هیچ  ایران  دولت  در  عائله  تعداد 
باید  را  ساختار  اصالح  مانع  اما  ندارد،  سرانه  تولید  و 
درجای دیگر جست وجو کرد. به نظر می رسد آنچه این 
اصالح را با مشکل مواجه ساخته قدرت مالي عظیمي 
است که به این بوروکراسي نقش تعیین کننده اي در 

اجتماع داده است.
شود  دیده  ارقام  و  اعداد  با  مساله  اهمیت  آنکه  براي 
کافي است به رقم استخراج انرژي فسیلي و مقایسه 
بودجه اي  ارقام  و  کشور  داخلي  ناخالص  تولید  با  آن 
توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژي فسیلي 
در حال حاضر معادل 6/ 8 میلیون بشکه در روز نفت 
خام است. این عدد شامل 7٥۰ میلیون مترمکعب در 
روز گاز طبیعي )معادل 6/ 4 میلیون بشکه در روز( و 
تولید اندکي بیش از 4 میلیون بشکه نفت خام است. 

ادامه درصفحه 3 /

موانع اصالح ساختار اقتصاد ایران



 

 ضرورت پیگیری قرارداد تیپ، 
مطالبات و موضوع خام فروشی

جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سیزدهم دی 
ماه باحضور اعضا برگزار شد و طی آن بر لزوم پیگیری 
و ابالغ قرارداد تیپ، مطالبات و قیمت باالی مواد اولیه 
و ممانعت از خام فروشی ازسوی هیات مدیره سندیکا 

تاکید شد....ادامه خبر

 مپنا 7 هزار مگاوات به ظرفیت شبکه 
برق می افزاید

مدیرعامل شرکت تولید برق پرند مپنا گفت: با تبدیل 
واحدهای گازی نیروگاهی به سیکل ترکیبی 7 هزار 
بدون مصرف سوخت  برق  به ظرفیت شبکه  مگاوات 

اضافه می شود....ادامه خبر

از  هاله ای  در  همچنان  یونیت  قرارداد   
ابهام

گفت:  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
تاکنون هیچ اتفاقی برای قرارداد یونیت نیفتاده است 
و پیش بینی می شود که تا پایان امسال این قرارداد به 

نتیجه برسد....ادامه خبر

 رییس جمهوری دو قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس 
جمهوری در اجرای اصل ۱۲3 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارتخانه 
های کشور و نیرو، ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، 

ابالغ کرد....ادامه خبر

 کلنگ نیروگاه روس ها در ایران امسال 
به زمین می خورد

گفت:  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته کلنگ قرارداد 
ساخت ۱4۰۰ مگاوات نیروگاه توسط روس ها در ایران 
نهایتا تا قبل از پایان سال جاری زده می شود....ادامه 

خبر

 ارزش معامله های برق به بیش از 83 
میلیارد ریال رسید

هفته  طی  انرژی  بورس  در  برق  معامله های  حجم 
گذشته، ۲48 هزار و 4۲8 مگاوات ساعت رقم خورد....

ادامه خبر

 شگرد مقابله با چالش کم آبی در 
نیروگاه های زغال سوز

از  استفاده  کشور،  آبی  منابع  کمبود  به  توجه  با 
فناوری های مناسب برای سیستم خنک کننده نیروگاه 
و شستشوی زغال و همچنین جانمایی درست محل 
به کاهش مصرف آب  احداث می تواند کمک شایانی 

نیروگاه ها داشته باشد....ادامه خبر

 کاستاریکا؛ کشوری که تقریبا قید 
سوخت های فسیلی را زده

سال  در  دنیا  پاک  کشور  سومین  کاستاریکا  کشور 
۲۰۱6، در حال نزدیک شدن به پله نخستین کشور 
انرژی خود  دارد ۱۰۰ درصد  دنیاست که قصد  پاک 
این کشور سال  تامین کند.  را بدون سوخت فسیلی 
از  گذشته میالدی، توانست 98درصد از برق خود را 

انرژی های پاک تامین کند....ادامه خبر

 تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ به منظور گذر از زمستان 1395

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات 
ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین 
در گذر از زمستان سال جاری تشریح کرد.  ...ادامه خبر

 نرخ مصرف انرژی در ایران 1۴ برابر ژاپن
نرخ مصرف انرژی در ایران ۱4 برابر ژاپن و 4.4 برابر 
برقی  مسووالن  اعالم  طبق  که  است  جهانی  مصرف 
به  باعث  و  آورد  می  فشار  کشور  اقتصاد  به  نرخ  این 
زیست  محیط  سالمت  و  انرژی  امنیت  افتادن  خطر 

می شود...........ادامه خبر

  شرایط ارزی کشور بسیار خوب است
می خواهد  کسی  گفت:اگر  رئیس جمهور  اول  معاون 
ریالی آن و دالر  ارز خریداری کند معادل  از صرافی 
خریداری شده، باید مشخص شود که در چه مسیری 

مورد استفاده قرار می گیرد....ادامه خبر

 برجام برای بخش خصوصی 
دستاوردهایی ارزشمند داشته است

بازرگانی،  اتاق  صنایع  کمیسیون  عضو  ایرنا-  مشهد- 
برای  برجام  گفت:  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
به  ارزشمندی  بسیار  دستاوردهای  خصوصی  بخش 
همراه داشته و توانسته شرایط مناسبی برای فعالیت 

دست اندرکاران این حوزه فراهم کند....ادامه خبر

 حمایت  دولت از صادرات در حد حرف 
است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره 
به تحقق نیافتن حمایت از صادرات دولت گفت: نبود 
دو  ارز،  نرخ  طبیعی  روند  در  ثبات  و  ارز  واقعی  نرخ 
به  صادرات  رشد  در  جدی  موانع  از  ارز  بودن  نرخی 

شمار می رود....ادامه خبر

جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه امسال
ماهه  اقتصادی شش  رشد  جزئیات  ایران،  آمار  مرکز 
امسال را منتشر کرد که رشد بخش صنعت 9.۱ درصد 

شده است....ادامه خبر

 سیاست های ارزی بانک مرکزی باید به 
نفع صادرکننده باشد

رییس خانه معدن تاکید کرد که در راستای ابالغیه 
اول  معاون  سوی  از  شده  صادر  ارزی  سیاست های 
رییس جمهور، سیاستگذاری های بانک مرکزی باید به 

نفع صادرات و صادرکننده باشد....ادامه خبر

 دالر در سودای عبور دوباره از مرز 
۴هزارتومان

قیمت دالر با افزایش هفت تومانی نسبت به آخرین 
معامالت هفته گذشته، امروز در اولین روز کاری هفته 

جاری به 3943 تومان رسیده است....ادامه خبر

 دیده بانی اقتصاد ایران 2017
با  ایران  اقتصاد  مورد  در  بانک جهانی  گزارش جدید 
عنوان »رصد اقتصاد ایران« در دو فصل منتشر شد. در 
این گزارش با اشاره به پیشرفت های اخیر اقتصادی و 
سیاسی ایران به چشم انداز این اقتصاد و ریسک هایی 
شده  پرداخته  می دهند  قرار  تهدید  مورد  را  آن  که 

است....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه لغو 

شود

رئیس هیئت مدیره سندیکای برق گفت: صنایع مادر 
بعنوان حلقه اول زنجیره تامین مواد اولیه تولید داخل 
از صد ها میلیارد دالر یارانه در قالب سوخت، انرژی، 
از  حمایتی  نقش  تا  شود  می  برخوردار  و...  برق  آب، 
صنایع پائین دستی خود را بازی کنند در حالیکه از 
این موقعیت خود سوء استفاده و به رفتار سوداگرایانه 

روی آورده اند.
وی همچنین حمایت از صادرات را در گرو بسترسازی 
نهادهای مالی حامی صادرات،  از طریق تقویت  مالی 
رفع بروکراسی در فرآیندهای بانکی از قبیل گشایش 
ال سی، تشکیل خطوط اعتباری برای بازارهای هدف 
و اصالح زیر ساخت های حمل و نقل دانست و افزود: 
در تصمیم گیری های این حوزه باید هوشمندانه عمل 

کرد.
در  فروشی  خام  از  گیری  فاصله  ضرورت  بر  کالهی 
جامعه تاکید و اظهارداشت: منابع کشور باید به سمت 
تکمیل زنجیره ارزش افزوده هدایت و صادرکنندگان به 

صادرات محصول نهایی ترغیب شوند.
وی تصریح کرد: صادرات محصوالت نهایی و با ارزش 
افزوده باال مهار بیکاری، پویایی تولید، اشتغال افزایی، 

رفاه عمومی و غیره را در جامعه به دنبال دارد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در ادامه لغو معافیت 
مالیاتی را درخواست همه تشکل های صنعتی دانست و 
گفت: آلومینیوم، مس، فوالد و مواد پتروشیمی از مواد 
پایه و اولیه تولید صنایع کشور به شمار می رود. این 
مواد با یارانه دولتی در داخل کشور تولید و متاسفانه 

زیر قیمت های جهانی به دنیا صادر می شود.

وی افزود: ایران در تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
همچون آلومینیوم، مس، فوالد، مواد پتروشیمی و غیره 

دارای مزیت نسبی است.
کالهی با اشاره به این جمله که عمده سرمایه گذاری 
صنعتی طی ۱۲ ساله گذشته مربوط به صنایع باالدستی 
و مادر در کشور بوده است، اظهارداشت: توسعه صنایع 
مادر ضمن افزایش مصرف انرژی، آلودگی ها، تخریب 
محیط زیست موجب رشد نامتوازن توسعه اقتصادی 

کشور خواهد شد.
وی با عنوان اینکه صنایع پائین دستی برخالف صنایع 
مادر بستر ساز رشد اشتغال و توسعه متوازن در کشور 
است، گفت: برای ایجاد فرصت شغلی پایدار، تکمیل 
زنجیره افزوده و پویایی تولید صادرات محوری و توسعه 

صنایع پائین دستی بهترین راهبرد است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق بر ضرورت اتخاذ 
سیاست واحد و منطقی برای مواد اولیه در کشور تاکید 
کرد و افزود: ایران در تامین و تولید مواد اولیه دارای 

مزیت نسبی است.
ایجاد  و  اقتصاد  بالندگی  راه  تنها  کرد:  تصریح  وی 
فرصت های شغلی پایدار در جامعه اتخاذ سیاست ها و 
استراتژی های منطقی و بلند مدت و همچنین اجرای 
صحیح اصول اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید 

است.
اقتصاد  واقعی سیاست های  اجرای  کالهی همچنین 
و  دانست  کشور  در  بدیل  بی  تحولی  را  مقاومتی 
گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تشویق بخش 
خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی 
و صنعتی اشاره دارد در حالیکه سیاست های فعلی، 

کشور را به سوی خام فروشی بیشتر سوق می دهد.
وی با اشاره یه این نکته که اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی موجب توسعه و ایجاد تحول در کشور می 

 ادامه از صفحه 1 /

به قیمت هاي بودجه اي سال ۱396 که هر بشکه 
نفت ٥٥ دالر و هر دالر 33۰۰ تومان پیش بیني 
 ۱7۰ از  بیش  برداشت  این  ارزش  است،  شده 
میلیارد دالر یا متجاوز از ٥6۰ هزار میلیارد تومان 
است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلي فرانسلي 
در یک سال معادل 7٥/ ۱ برابر بودجه کل کشور 
)که براي سال 9٥ مبلغ 3۲۰ هزار میلیارد تومان 

می شود( است.
قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آن که 
آن  مازاد  بخش  چه  و  مي دهد  تشکیل  را  بودجه 
به صورت  که  تومان(  میلیارد  هزار   ۲4۰ )یعني 
و  جامعه  مرفه  اقشار  بین  در  مخفي  یارانه هاي 
صنایع انرژي بر از سوی بدنه چند میلیوني دولت 
سردرگم  کالفی  در  را  کشور  مي یابد،  تخصیص 
گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و 
ناکارآمد دولت، سیاست گذاري ناصحیح و مصرف 
افزوده  ارزش  آنکه  براي  مي دهد.  تشکیل  نابجا 
تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بکشیم 
انرژي  برداشت  سهم  و   GDP رابطه  به  نگاهي 
بانک جهاني  آمار  مي اندازیم. طبق  آن  از  فسیلي 
تولید ناخالص داخلي ایران در سال ۲۰۱٥ )9٥-

در  است.  شده  گزارش  دالر  میلیارد   4۰۰  )94
پایین ترین حد  انرژي در  شرایط فعلي که قیمت 
خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژي 
درصد   43 واقع  در  دالر(  میلیارد   ۱7۰( فسیلي 
GDP کشور را تشکیل مي دهد که این عدد براي 

کشورهایي نظیر ونزوئال و نیجریه به ترتیب ۲٥ و 
3٥ درصد است )طبق اطالعات سایت اوپک(.

اقتصاد  بر  دولت  بزرگي  مخرب  اثر  آنکه  براي 
ایران نمایان شود وضع حاضر را با دوره شکوفایي 
مقایسه   4۰ دهه  در  ایران  صنعتي  و  اقتصادي 
فسیلي ۱7  منابع  برداشت  دوره  آن  در  مي کنیم. 
درصد GDP و در دهه ٥۰ که با افزایش قیمت 
نفت اقتصاد ایران به سوي تورم دورقمي و در پي 
آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژي فسیلي به 

37 درصد افزایش یافت.
حال آنکه در حال حاضر سهم 43 درصدي فعلي با 
احتساب مالیات ها و سایر منابعي که جهت توزیع 
در اختیار دیوان ساالر آن و بدنه عائله دولت قرار 
درآمد  است.   GDP درصد   ٥۰ از  بیش  دارد، 
مالیاتي دولت در سال 9٥ حدود 9۰ هزار میلیارد 
تومان است که تقریبا معادل رقم جبران خدمات 
کارکنان دولت در بودجه 96 است. به عبارت دیگر 
هیچ جزئي از مالیات وصولي صرف توسعه اقتصادي 
کشور یا مخارج عمراني و آباداني نمي شود. جدا از 
هر مساله دیگري این درآمدها به جز بوروکراسي 

دولتي چیزي به دولت نمي افزاید.

موانع اصالح ساختار اقتصاد ایران
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شود، افزود: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی و 
اصالح الگوی مصرف محقق خواهد شود.

با اعالم  ادامه  رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در 
اینکه مقام معظم رهبری در ۲9 بهمن ماه سال ۱39۲ 
فرمودند،  ابالغ  را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
اذعان داشت: مهمترین سرفصل های این سیاست ها 
می توان به رشد بهره وری، اقتصاد دانش بنیان، حمایت 
هدفمند از صادرات، مقابله با ضربه پذیری درآمدهای 
نفتی، صرفه جویی، شفاف سازی اقتصاد و گفتمان سازی 

اشاره کرد.
برنامه »روی خط بازار« کاری از گروه کشاورزی شبکه 
رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز 
راس ساعت ۱۱ به مدت ٥٥ دقیقه با هدف ارائه یک 
رویدادهای  از  درک  قابل  و  کاملتر  و  بزرگتر  تصویر 
بر روی موج  اقتصادی  ابهامات  رفع  و  اقتصادی  مهم 
اف ام ردیف 98 قرار می گیرد و عالقمندان می توانند 
جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو اقتصاد 

مراجعه کنند.

کمیته  درخواست  ایران/   برق  صنعت  سندیکای 
یراق سازان توزیع از هیات مدیره سندیکا

ضرورت پیگیری قرارداد تیپ، مطالبات 
و موضوع خام فروشی

توزیع  یراق آالت  سازندگان  کمیته  جلسه 
سیزدهم دی ماه باحضور اعضا برگزار شد و طی 
آن بر لزوم پیگیری و ابالغ قرارداد تیپ، مطالبات 
و قیمت باالی مواد اولیه و ممانعت از خام فروشی 

ازسوی هیات مدیره سندیکا تاکید شد.

و  تلفیق  دفتر  پاسخ  قرائت  دنبال  به  جلسه  این  در 
اطالعات مالی شرکت توانیر درخصوص وجود نواقص 
ارسالی شرکت های فراورده سازان  تاییدیه های  در 
شایان، یراق نیروی شایان، تابان گستر پویا، آلوکاست 
ایران، قوی ساز نیزو و یراق گستر شبکه، مقرر شد 
نایب رییس کمیته یراق سازان توزیع نامه مطالبات 
کمیته را برمبنای تاییدیه های موجود در پاسخ نامه 
شرکت توانیر تهیه کرده و نسبت به ارسال آن اقدام 

کند.
در بخش بعدی نامه شرکت توزیع نیروی برق لرستان 
درخصوص تعهد به پرداخت مطالبات فروشندگان و 
تامین کنندگان کاال و پیمانکاران در مناقصه باتوجه 

به نقدینگی این شرکت قرائت شد. 
خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  پاسخ  ادامه  در 
و  قرائت شد  این شرکت  مناقصه  رضوی درخصوص 

مقرر شد باتوجه به ابهامات و مغایرت های متن اسناد 
و شیوه اجرا نایب رییس کمیته نسبت به تهیه پاسخ 

ازطریق سندیکا اقدام به عمل آورد.
سندیکا  نامه  قرائت  دنبال  به  جلسه  این  پایان  در 
درخصوص استعالم موضوعات موردنظر کمیته ها به 
کمیته  اعضای  مدیره،  هیات  جلسه  در  منظور طرح 
سازندگان یراق آالت توزیع بر لزوم پیگیری و ابالغ 
مواد  باالی  قیمت  و  مطالبات  پیگیری  تیپ،  قرارداد 
اولیه نسبت به قیمت های فروش خارجی و ضرورت 
تاکید  مدیره  هیات  ازسوی  فروشی  خام  از  ممانعت 

کردند.

واحد مرکزی خبر/ 
مپنا 7 هزار مگاوات به ظرفیت شبکه 

برق می افزاید

گفت:  مپنا  پرند  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
سیکل  به  نیروگاهی  گازی  واحدهای  تبدیل  با 
برق  شبکه  ظرفیت  به  مگاوات  هزار   7 ترکیبی 

بدون مصرف سوخت اضافه می شود.
با  اختصاصی  مصاحبه  در  شریفی  سیدمحمدرضا 
این  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگار خبرگزاری صداوسیما 
اقتصاد  قالب  در  راندمان  افزایش  معنای  به  تالش 
مقاومتی است ، افزود: ٥ هزار مگاوات از این ظرفیت از 
نیروگاه های دولتی و نیروگاه هایی که خصوصی سازی 
شده است و ۲ هزار مگاوات دیگر از نیروگاه هایی که 

مالکیت آن در دست مپنا قرار دارد به دست می آید.
مگاوات  ٥هزار  تبدیل  برای   : کرد  تاکید  شریفی 
واحدهای نیروگاه های گازی به بخار )سیکل ترکیبی( 
حدود 3 سال زمان نیاز است به شرط آنکه از نظر مالی 

مشکلی نداشته باشیم.
مدیرعامل شرکت تولید برق پرند مپنا گفت: در قالب 
طرح اقتصاد مقاومتی 3 نیروگاه پرند، عسلویه و توس 
که هر سه در مالکیت مپناست ، قبل از ابالغ وزارت 
نیرو و بستن قراردادی برای تبدیل این نیروگاه های 
گازی به سیکل ترکیبی مپنا اقدام به تبدیل نیروگاه 
ها به سیکل ترکیبی کردیم که در حال حاضر بخش 
بخار نیروگاه پرند 6۰ درصد، نیروگاه توس یا فردوسی 
مشهد ۱6 درصد و نیروگاه عسلویه ۱۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
شریفی گفت : هرکدام از این نیروگاهها 6 واحد گازی 
دارد و ظرفیت تقریبی هر کدام ۱۰۰۰ مگاوات است 
که با تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی به ازای هر 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

دو واحد گازی یک واحد بخار ساخته می شود و ٥۰ 
درصد ظرفیت نیروگاه افزایش می یابد.

به  اشاره  با  مپنا  پرند  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
اینکه با تکمیل بخش بخار نیروگاه پرند و تبدیل آن 
به سیکل ترکیبی قبل از پیک سال 96 این نیروگاه به 
مدار می آید ، گفت : به فاصله ۲ ماه بعد واحدهای ۲ 

و 3 آن نیز وارد مدار می شود.
وی افزود: نیروگاه توس یا فردوسی مشهد نیز با تکمیل 
نیروگاه  و  آید  می  مدار  به   96 آذر  اول  بخار  بخش 

عسلویه هم قبل از پیک سال 97 وارد مدار می شود.
قالب  در  گازی  نیروگاه  هر  اینکه  به  اشاره  با  شریفی 
6 واحد نیروگاهی 3۰ ماه زمان نیاز دارد تا به سیکل 
درصد   9٥ از  بیش   : افزود   ، شود  تبدیل  ترکیبی 
بهره  و  ساخته  کشور  داخل  در  نیروگاهی  تجهیزات 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ٥ درباره  شود.وی  می  برداری 
دولتی یا نیروگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار 
شیروان،  نیروگاه  حاضر  حال  در  گفت:  است،  شده 
خلیج  و  چابهار  خرمشهر،  آباد،  علی  سبالن،  جهرم، 

فارس درحال تبدیل به سیکل ترکیبی است.
البته نظارت بر همه نیروگاه ها، چه دولتی چه خصوصی 

براساس اصل حاکمیتی برعهده دولت است.
 

با تکمیل بخش بخار ، راندمان نیروگاه توس 17 
درصد افزایش می یابد

ادامه   در  مپنا  پرند  برق  تولیدی  شرکت  عامل  مدیر 
یا  توس  گازی  نیروگاه  بخار  بخش  تکمیل  با   : گفت 
فردوسی مشهد که ۱6 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ، 
٥۰ درصد به ظرفیت تولید افزوده می شود و راندمان 

آن نیز از 33 درجه به ٥۰ درصد می رسد.
برای  دنیا  سازان  توربین  بزرگترین   : افزود  شریفی 
افزایش ۲ درصد افزایش راندمان میلیاردها دالر هزینه 

می کنند در حالیکه این ظرفیت با وجود نیروگاههای 
گازی در کشور ما به راحتی فراهم است و می توانیم 
با تبدیل به  ۲۰ درصد راندمان نیروگاههای گازی را 

سیکل ترکیبی افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بخش بخار نیروگاه فردوسی با 
جدیدترین فناوری ساخته می شود، گفت: مصرف آب 
نیروگاه توس در بخش بخار با سرمایه گذاری در بخش 
پساب فاضالب مشهد در حال ساخت است چون بخش 

بخار نیروگاهها آب قابل توجهی نیاز دارد.
وی درباره استفاده از سیستم خنک کننده ACC نیز 
گفت: با استفاده از هوا این سیستم را خنک می کنیم 
در حالی که در نیروگاههای قدیمی با آب آن را خنک 

می کنند.
فن های بزرگی برای خنک کردن استفاده می شود 
که این سیستم در سه نیروگاه پرند ، توس و عسلویه 

استفاده و ساخت آن نیز در کشور بومی شده است.
شریفی با اشاره به اینکه سوخت بخش گازی نیروگاه 
؛ گاز طبیعی و گازوئیل است و فقط در مواقع ضروری 
از گازوئیل  با تامین سوخت خانگی است  اولویت  که 
نیمه  در  که  نیروگاههایی  گفت:   ، شود  می  استفاده 
گازوئیل  از  روز  یک  حتی  دارند  قرار  کشور  جنوبی 
استفاده نکردند اما در نیمه شمالی برخی از نیروگاهها 
در مواقع ضروری که نیاز به گازرسانی بخش خانگی 

اولویت داشت از گازوئیل استفاده کردند.
واحد  در 6  و    BOO به روش  توس  نیروگاه گازی 
۱٥9 مگاواتی ساخته شده است که ساالنه  6 میلیون 
49۱ هزار و ۲٥٥ مگاوات ساعت ، برق تولید می کند.

این نیروگاه در سال 87 تکمیل و وارد مدار شد.

مپنا 7 هزارمیلیارد تومان از وزارت نیرو طلب 
دارد

مدیرعامل شرکت تولید برق پرند مپنا همچنین گفت 
: این شرکت از محل فروش برق هفت هزار میلیارد 
پیشبرد  برای  که  است  طلبکار  نیرو  وزارت  از  تومان 
طرح های تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی به 

این نقدینگی نیاز مبرم دارد.
سید محمد رضا شریفی با اشاره به اینکه اخیرا وزارت 
نیرو با پرداخت بخشی از طلب خود به غیر از رقم یاد 
شده از طریق اوراق و اسناد خزانه اقدام کرده است ، 
افزود : پرداخت این میزان بدهی تنها بخش کوچکی 

از طلب مپناست.
: مپنا هشت هزار و 48۰ مگاوات ظرفیت  وی گفت 

نیروگاهی در مالکیت دارد.
مدیرعامل شرکت تولید برق پرند مپنا افزود : از این 
و  توس  و  پرند  عسلویه،  نیروگاه  سه  نیروگاه  تعداد 
فردوسی مشهد در مرحله اجرای سیکل ترکیبی است 
و هر کدام به ترتیب ۱۰ درصد، 6۰ درصد و ۱6 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و دو نیروگاه فارس و اصفهان نیز 
که به شیوه bot ساخته شده و بعد از ۲۰ سال قرار 
است مالکیت آن به دولت واگذار شود ؛ نیز به سیکل 

ترکیبی تبدیل خواهد شد.
شریفی گفت: سه نیروگاه سنندج ، پره سر و گناوه نیز 
سیکل ترکیبی است و بقیه نیروگاهها نیز به سیکل 

ترکیبی تبدیل می شود.

ایسنا/ 
قرارداد یونیت همچنان در هاله ای از ابهام

حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
یونیت  قرارداد  برای  اتفاقی  هیچ  تاکنون  گفت: 

پایان  تا  که  می شود  پیش بینی  و  است  نیفتاده 
امسال این قرارداد به نتیجه برسد.

در خصوص  ایسنا،  با  گفت وگو  در  طرزطلب  محسن 
آخرین وضعیت قرارداد با شرکت یونیت ترکیه برای 
ساخت نیروگاه در ایران، اظهار کرد: مذاکرات اولیه این 
قرارداد به اتمام رسیده و در حال حاضر به دنبال اخذ 
مجوزهای قانونی در مرحله ی دوم این پروسه هستیم.

وی با بیان این که به هیچ عنوان احتمال لغو این قرارداد 
وجود ندارد، ادامه داد: این قرارداد اولین سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه برق است که به انجام رسیده، لذا الزم 

است که تمام مالحظات در این باره رعایت شود.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، 
سیاست کلی وزارت نیرو این است که تمام قراردادهای 
خارجی با تجهیزات داخلی تامین شود که شرکت مپنا 

نیز در این زمینه نقش بسزایی خواهد داشت.
طرزطلب در پاسخ به این سوال که آیا با شرکت مپنا در 
این رابطه قراردادی به امضاء رسیده است؟ بیان کرد: 
تاکنون هیچ قراردادی به امضاء نرسیده اما پیش بینی 
می شود تا انتهای امسال تکلیف این قرارداد نهایی شود.

پایگاه اطالع رسانی دولت/ 
رییس جمهوری دو قانون مصوب مجلس 

را برای اجرا ابالغ کرد

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
قانون   123 اصل  اجرای  در  جمهوری  رییس 
های  نامه  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
 2 نیرو،  و  کشور  های  وزارتخانه  به  ای  جداگانه 

قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابالغ کرد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، قانون موافقتنامه 
یافته  سازمان  جرایم  با  مبارزه  زمینه  در  همکاری 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 
لهستان« از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت 

کشور ابالغ شد.
دکتر روحانی همچنین در نامه ای به وزارت نیرو »قانون 
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، 
بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و 
نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی 

رودخانه ارس« را برای اجرا ابالغ کرد.
این دو قانون،  هفدهم آذرماه 9٥ در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و در هشتم دیماه نیز از سوی شورای 

نگهبان تایید شده بودند. 

ایسنا/ 
کلنگ نیروگاه روس ها در ایران امسال به 

زمین می خورد

حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  براساس  گفت: 
نیروگاه  مگاوات   1۴00 ساخت  قرارداد  کلنگ 
پایان  از  قبل  تا  نهایتا  ایران  در  روس ها  توسط 

سال جاری زده می شود.
محسن طرزطلب با بیان این که این قرارداد با شرکت 
مهندسی روسی تکنوپروم به امضاء رسیده است، اظهار 
کرد: تجهیزات ساخت این نیروگاه توسط بخش داخلی 

و خارجی تامین می شود.
وی ادامه داد: برخی از تجهیزات این نیروگاه قرار است 

اروپایی  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  روس ها  توسط 
ساخته شود، اما دلیل این مساله نبود دانش کافی در 

ایران نبوده است.
بیان  با  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
ماشین آالت  نیازمند  نیروگاه  این  ساخت  این که 
گوناگونی است، تصریح کرد: اگر قرار باشد صفر تا ۱۰۰ 
داخلی ساخته شود صرفه  توسط بخش  نیروگاه  این 

اقتصادی ندارد.
طرزطلب ارزش این قرارداد را ۱.6 میلیارد دالر دانست 
در  جاسک  بندر  و  میناب  بین  نیروگاه  این  افزود:  و 
استان هرمزگان در چهار واحد 3٥۰ مگاواتی ساخته 

می شود.
وی در پاسخ به این سوال که اولین واحد این نیروگاه 
چه زمانی به بهره برداری می رسد، بیان کرد: زمانی که 
موافقت مالی امضاء شود 44 ماه بعد از آن واحد اول 

این نیروگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وزارت نیرو/ معامله های هفته گذشته برق در بورس 
انرژی؛

ارزش معامله های برق به بیش از 83 
میلیارد ریال رسید

حجم معامله های برق در بورس انرژی طی هفته 
رقم  مگاوات ساعت  و ۴28  هزار  گذشته، 2۴8 

خورد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حجم 
معامله های برق انجام شده بین خریداران و فروشندگان 
در هفته گذشته )۱۱ تا ۱٥ دی ماه( در بورس انرژی، 
به ترتیب در نمادهای کم باری روزانه و هفتگی معادل 

69 هزار و 9۲8 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 
3۲6 هزار و ۱8 ریال بر مگاوات ساعت و در نمادهای 
و ۱۲۰  هزار  معادل 8۱  هفتگی  و  روزانه  باری  میان 
مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط 336 هزار و ۱۲۲ 

ریال بر مگاوات ساعت بوده است.
و  هزار  معادل ۱4  روزانه  پیک  بار  نماد  در  همچنین 
8۲۰ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 3٥۱ هزار 
پایه  بار  نمادهای  در  و  ساعت  مگاوات  بر  ریال   679
با  روزانه معادل 8۲ هزار و ٥6۰ مگاوات ساعت برق 
قیمت متوسط 338 هزار و 737 ریال بر مگاوات ثبت 

شده است.
بر این اساس، ارزش معامله های انجام شده در این هفته 
بیش از 83 میلیارد ریال و حجم معامله ها ۲48 هزار 
و 4۲8 مگاوات ساعت بوده که از این میان  ٥8 هزار 
نمادهای  به  مربوط  معامالت  ساعت  مگاوات  و 8۰۰ 

هفتگی است.

تسنیم/  
شگرد مقابله با چالش کم آبی در 

نیروگاه های زغال سوز

از  استفاده  منابع آبی کشور،  به کمبود  با توجه 
فناوری های مناسب برای سیستم خنک کننده 
نیروگاه و شستشوی زغال و همچنین جانمایی 
به  شایانی  کمک  می تواند  احداث  محل  درست 

کاهش مصرف آب نیروگاه ها داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از 
موانع پیش روی توسعه نیروگاه های حرارتی در ایران 
مربوط به کمبود آب در بسیاری از نواحی مرکزی کشور 

است. نیروگاه های حرارتی و به خصوص نیروگاه های 
بخاری دارای مصرف باالی آب هستند به طوری که 
حجم باالیی از آب مصرف شده در صنعت مربوط به 
نیروگاه ها است و در مواردی کمبود آب موجب توقف 

فعالیت نیروگاه ها شده است.
اما مهم ترین عامل در میزان آب مصرفی نیروگاه، نوع 
آن نیست بلکه فناوری به کار گرفته شده در سیستم 
خنک کننده نیروگاه است. همان طور که در شکل ۱ 
مشاهده می شود بیشترین میزان آب مصرفی توسط 
کننده  خنک  برج  سیستم  از  که  است  نیروگاه هایی 
بهره گرفته اند. نیروگاه هایی که از عوامل طبیعی مانند 
دریا و رودخانه برای خنک کنندگی استفاده می کنند 

کمترین میزان مصرف آب را دارند.

شکل 1 میزان مصرف آب در نیروگاه ها به تفکیک 
سیستم خنک کننده ]1[

از برج  به هر دلیل  نیروگاه هایی که  این در  بر  عالوه 
فناوری  از  بهره گیری  کرده اند،  استفاده  کننده  خنک 
مناسب در این برج ها می تواند کمک شایانی به کاهش 
مصرف آب داشته باشد. در جدول ۱ مقایسه ای بین 
برج خنک کن خشک  با سیستم  داخلی  نیروگاه  دو 
که  است. همان طور  انجام شده  تر  برج خنک کن  و 
مالحظه می شود مصرف آب سیستم برج خنک کن 
تر ۱6 برابر سیستم خنک کن برج خشک است و این 
در  مناسب  سیستم  انتخاب  اهمیت  دهنده ی  نشان 

میزان مصرف آب نیروگاه دارد.

جدول 1 مصرف آب نیروگاه های با سیستم برج 
خنک کننده تر و خشک ]2[

نوع  از  که  سوز  زغال  نیروگاه های  میان  این  در 
جاری  مصارف  بر  عالوه  هستند،  بخاری  نیروگاه های 
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آب در نیروگاه، به جهت شستشو و آماده سازی زغال 
دارند.  آب  به  نیاز  نیز  کوره  داخل  در  استفاده  برای 
سوز  زغال  نیروگاه های  است  باعث شده  موضوع  این 
به نسبت دیگر نیروگاه ها مصرف آب بیشتری داشته 
خشک  شستشوی  روش های  از  می توان  اما  باشند. 
استفاده  امر  این  برای   dry cleaning به  موسوم 
کرد. در این روش ها با استفاده از کمترین میزان آب 
ممکن بخش زیادی از خاکستر زغال سنگ زدوده و 

زغال سنگ آماده استفاده در نیروگاه می شود.

از سیستم  استفاده  با  باید گفت  مقام جمع بندی  در 
کننده  خنک  برج های  در  خشک  کننده  خنک 
نیروگاه ها و روش های شستشوی خشک زغال سنگ 
می توان مصرف آب در نیروگاه های زغال سوز را به حد 
قابل قبولی رساند. از طرفی با احداث نیروگاه زغال سوز 
در سواحل جنوبی کشور عالوه بر استفاده از آب دریا 
به عنوان خنک کننده می توان شستشوی زغال سنگ 
را نیز با آب دریا صورت داد و در این حاالت کمترین 
نیروگاه های  برق  تولید  فرایند  در  شیرین  آب  میزان 

مناسب ترین  از  یکی  لذا  استفاده می شود.  زغال سوز 
مکان ها برای احداث نیروگاه زغال سوز در ایران نوار 
مکران  سواحل  خصوص  به  و  کشور  جنوب  ساحلی 

است.

منابع:
.2012 ،Water for Energy،» IEA» ]1[

Available: amar.tavanir. - ۲[ وزارت نیرو[
.org.ir

فرصت امروز/ 
کاستاریکا؛ کشوری که تقریبا قید 

سوخت های فسیلی را زده

کشور کاستاریکا سومین کشور پاک دنیا در سال 
2016، در حال نزدیک شدن به پله نخستین کشور 

پاک دنیاست که قصد دارد 100 درصد انرژی خود 
این کشور  تامین کند.  را بدون سوخت فسیلی 
سال گذشته میالدی، توانست 98درصد از برق 

خود را از انرژی های پاک تامین کند.
نتوانست   ۲۰۱6 سال  در  التین  آمریکای  کشور  این 
به وعده جاه طلبانه مسئوالن و مقامات محلی مبنی 
بر تامین ۱۰۰درصدی انرژی برق از انرژی های پاک 
توانست  حالت  بهترین  در  اما  بپوشاند،  عمل  جامه 
98درصد از برق خود را از انرژی های پاک تولید کند. 
این کشور تقریبا سوخت  های فسیلی را فراموش کرده 
و تنها ۱.88درصد از نفت و گاز در تولید انرژی  خود 

استفاده می کند.
کاستاریکا  برای  بزرگی  موفقیت  چنین  به  دستیابی 
سال های زیادی هزینه داشت تا به طور کامل بتواند از 
منابع طبیعی تجدید پذیر برق تولید کند. این کشور با 
مساحت ٥۱هزار کیلومتر و با به کار گیری چهار عنصر 
آب، خاک، هوا و آتش برق تولید می کند و سوخت 

فسیلی را تقریبا از یاد برده است.
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انرژی ترکیبی از سلطه آب و زمین گرمایی
سال گذشته انرژی کشور کاستاریکا، فقط ۱.9درصد 
با سوخت های فسیلی تامین شد. با ثبت این رکورد، 
کاستاریکا از بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در 
حال به کارگیری فناوری های مختلف انرژی های پاک 
هستند، جلو زد. این کشور با جمعیت 4.9میلیون نفر 
بخش عمده برق خود را به وسیله تجهیزات عظیم برق 

آبی تامین می کند.
در این کشور رودخانه های متعدد و باران های موسمی 
زیادی وجود دارد. واحدهای تولید انرژی زمین گرمایی 
انرژی  تامین  از منابع اصلی  نیز  بادی  و توربین های 
سهم  توده  زیست  و  خورشیدی  نیروی  اما  هستند. 
کمی در سبد تامین انرژی کاستاریکا دارند. کاستاریکا 
همچنین با ۱۱6 آتشفشان یک قلمروی مهم آتشفشانی 

و منبع انرژی زمین گرمایی است.
یکی از ویژگی های زمین شناسی مهم برای تولید برق، 
زمین گرمایی است که کاستاریکا در این مورد غنی 
است.  بنابراین دولت این کشور با سرمایه گذاری قابل 
توجهی در توسعه انرژی زمین گرمایی، توانسته حدود 
۱۲درصد از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین 
کند. در واقع بخار آب موجود در زیر زمین با چرخاندن 
از  نفر  میلیون   ٥ مصرفی  برق  انرژی،  های  توربین 
جمعیت این کشور را تامین می کند. منبع سوم تولید 
سهم ۱۰درصدی  که  است  باد  کشور،  این  در  انرژی 

دارد.
250 روز پاک در کاستاریکا

کاستاریکا در سال گذشته ۲٥۰ روز انرژی خود را بدون 
سوخت فسیلی تامین کرد. کاستاریکا با دست یافتن 
به استقالل در زمینه انرژی از دسامبر سال ۲۰۱٥ به 
عنوان یک مدل در تولید برق از انرژی های پاک تبدیل 
شده است. کنفرانس تغییر اقلیم پاریس نیز این کشور 

را به عنوان یک کشور موفق در زمینه تولید برق از 
انرژی آب معرفی کرده است.

با توجه به مراکز رسمی کاستاریکا این کشور 74درصد 
کند.  می  تامین  آب  انرژی  با  را  خود  برق  انرژی  از 
امکانات کاستاریکا اجازه می دهد شرکت ملی انرژی 
این کشور بتواند مازاد انرژی را به کشور های همسایه 
صادر کند و همچنین روند توسعه منابع انرژی گران تر 

مثل خورشید و باد را نیز تسریع بخشد.

پایگاه اطالع رسانی صبا/ درگفت وگو با صبا مطرح 
شد؛ 

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ به منظور گذر از زمستان 1395

   
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق 
پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری 

تشریح کرد.  
توزیع  شرکت  مدیرعامل  صبوری  حسین  مهندس 
پایگاه  با  وگو  گفت  در  بزرگ  تهران  برق  نیروی 
اطالع رسانی صبا با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات 
صورت گرفته شرکت در گذر از زمستان سال جاری 
اظهار داشت : ۱۲ سرفصل  از سرفصل های  برنامه های 
تعمیرات پیشگیرانه جاری و سرمایه ای که در کاهش 
حوادث و اتفاقات و تامین پایدار شبکه برق رسانی  نیمه 
دوم سال و همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
با  تاثیر گذاری داشته است،  از زمستان نقش  و گذر 
تمهیدات ویژه پیگیری و با نظارت عالیه انجام گردیده 

است.

وی گفت: توسعه اتوماسیون و اصالح شبکه های هوائی 
از ٥۰۰  ، تعویض بیش  ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف 
تعویض  خودنگهدار،  کابل  با  سیمی  شبکه  کیلومتر 
پایه های فرسوده و معارض، اصالح سیستم »اِرت« و 
همچنین اصالح انشعابات وجعبه انشعاب های فرسوده 
از سوی  انجام شده  از جمله فعالیت های  مشترکین 
نیروهای عملیاتی مناطق توزیع برق تهران بوده است.

و  نیروهای متخصص  از  استفاده  بر  تاکید  وی ضمن 
بهره  فعالیت های  در  استاندارد  تجهیزات  از  استفاده 
گذشته  ماه  چند  در  افزود:  شرکت  فنی  و  برداری 
مواردی همچون ایزوالسیون پست ها، اصالح و رولیاژ 
سازی  ایمن   ، خطوط  و  پست ها  حفاظتی  سیستم 
فشار  های  شبکه  با  درگیر  اشجار  و هرس  تجهیزات 
ا قدامات  با دقت نظر وانجام  ضعیف و فشار متوسط 

مناسبی  صورت گرفته است.
مهندس حسین صبوری در پایان این گفت وگو، تصریح 
کرد: این شرکت با تعامل سازنده  با دیگر سازمان های 
تمام  و  با جدیت  ویژه شهرداری،  به  خدمات شهری 
توان وظیفه تامین برق پایدار مشترکین پایتخت در 

تمام فصول سال را بر عهده دارد

ایسنا/ 
نرخ مصرف انرژی در ایران 1۴ برابر ژاپن

و  ژاپن  برابر   1۴ ایران  در  انرژی  مصرف  نرخ 
اعالم  طبق  که  است  جهانی  مصرف  برابر   ۴.۴
اقتصاد کشور فشار  به  این نرخ  مسووالن برقی 
می آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی و 

سالمت محیط زیست می شود.

انرژی  مصرف  رفتن  باال  درحالی که  ایسنا،  به گزارش 
در  انرژی  مصرف  میزان  نیست،  رفاه  منزله   به  لزوما 
رشد  جهانی  متوسط  به  نسبت  خاورمیانه  کشورهای 
این  در  موجود  آمارهای  از  می کند،  تجربه  را  باالیی 
عرصه می توان نتیجه گرفت که با وجود رشد مصرف 
نسبت  به  صنعتی  کشورهای  در  الکتریکی  انرژی 
این  در  انرژی  بهره وری  توسعه،  حال  در  کشورهای 

کشورها در حال افزایش است.
کشور  توسعه  افتادن  خطر  به  باعث  روند  این  ادامه 
معاون  حقی فام،  محمودرضا  گفته  به  و  می شود 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر اگر با توجه به امضای 
نتواند  ایران  زیست  محیط  المللی  بین  پروتکل های 
پرداخت  به  ناچار  کند  مدیریت  را  انرژی  مصرف 

جریمه های بین المللی خواهیم شد.
وی معتقد است که مدیریت صحیح مصرف با تسهیل 
ورود بازیگران خصوصی شبکه برق و مدیریت بار برای 
افزایش ضریب بار و مدیریت موثر شبکه می تواند در 
و  انرژی  بهره وری  به حداقل رساندن عوامل کاهش 
فعال سازی بخش مصرف در مدیریت شبکه های برق، 
کاهش تلفات، توسعه خدمات مشترکین، توسعه بازار 
خرید و فروش، کاهش آسیب پذیری شبکه و ...  کمک 

کند.
درصد  که ٥۰  است  این  ما  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
بعد  سال  پیک  تا  را  هوشمند  کنترل  تحت  انرژی 
مدیریت کنیم و تالش بر این است که 4٥۰ هزار کنتور 
دیماندی در کل کشور نصب کنیم، گفت:امیدوارم تا 
مصرف  کنترل  در  موجود  منابع  از  زودی  به  بتوانیم 
بهره بگیریم و مدیریت مصرف را به عنوان یک فرهنگ 

غالب در جامعه رواج دهیم.
میزان  کشورها،  توسعه یافتگی  شاخص های  از  یکی 
مصرف انرژی است. بر همین اساس اعداد و ارقام کشور 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

در توسعه شبکه در بخش بار و اقالم مطلوب است، اما 
بهره وری و بازدهی  تاسیسات و مصرف جای کار دارد 
چراکه در سال ۱384 کل انرژی عرضه شده به نسبت 
نفت خام ۱.۲ میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که 

این مقدار  در سال ۱39۲ به ۱.7 رسیده است.
به طور کلی اعداد و ارقامی که در صنعت برق وجود 
دارد خوب به نظر نمی رسد و مسووالن صنعت برق نیز 
از این اعداد ابراز نگرانی  کرده اند؛ تاجایی که به گفته 
مدیر عامل توانیر اگر اوضاع به همین روال پیش برود 
در سال ۱4۰4 باید کل انرژی تولید شده را در داخل 

کشور مصرف کنیم.
بخش  در  انرژی  شدت  میزان  که  است  معتقد  وی   
ترتیب 3.۲،  به  تجاری  و  عمومی  خانگی،  کشاورزی، 
۱.6، ۱.8 و ۱.٥ برابر متوسط جهانی است که این اعداد 

اصال زیبنده صنعت برق ایران نیست.
کردی با اشاره به رایزنی های وزارت نیرو با وزارت صنعت 
در خصوص اصالح الگوی مصرف در صنایع گفت: 38 
صنعت در کشور ملزم به رعایت اصالح الگوی مصرف 
شده  اند؛ همچنین در مرحله ی بعد نیز قرار است به 

سراغ ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی برویم.
مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه برخی معتقدند 
که بهره وری زمانی اتفاق می افتد که قیمت های حامل 
انرژی واقعی شود، اظهار کرد: نمی توان این موضوع را 
تنها راه حل عنوان کرد، چرا که ما باید بدانیم که به چه 

نحوی انرژی را در کشورمان استفاده می کنیم.
همچنین وضعیت نیروگاه های کشور نیز خوب نیست 
و بیش از 3۰۰۰ مگاوات از نیروگاه ها با ٥۰ سال سابقه 
می شدند  خارج  رده  از  کنون  تا  باید  اینکه  علی رغم 
همچنان در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز 

موجب کاهش راندمان و افزایش مصرف شده است.
علی رغم پتانسیل های باالی تولید برق در ایران شاهد 

هستیم  تجدیدپذیر  های  انرژی  پایین  بسیار  کارایی 
و نبود فرهنگ سازی و قیمت پایین در این صنعت 
یابد،  افزایش  زیادی  حد  تا  مصرف  تا  شده  موجب 
آینده ای  در  دارد  قصد  دولت  اگر  که  است  مبرهن 
این  باید  اکنون  از  نه چندان دور دچار مشکل نشود 

وضعیت را ساماندهی کند.
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مهر/ معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد؛
شرایط ارزی کشور بسیار خوب است

معاون اول رئیس جمهور گفت:اگر کسی می خواهد 
ارز خریداری کند معادل ریالی آن و  از صرافی 
دالر خریداری شده، باید مشخص شود که در چه 

مسیری مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه 
بانک مرکزی گفت: هدایت های  اقتصاد مقاومتی در 
سوی  از  جدی  برنامه  داشتن  رهبری،  معظم  مقام 
و  گانه  سه  قوای  میان  هماهنگی  و  همراهی  دولت، 
سایر ارکان تصمیم گیری و استفاده حداکثری از توان 
کارشناسی، راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی پیش 
روی کشور است و بدون فراهم شدن این شرایط قادر 

نخواهیم بود از تنگناهای اقتصادی عبور کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اقتصاد مقاومتی گره 
گشای بخش زیادی از مشکالت اقتصادی کشور است 
عزم  جامعه  آحاد  و  نهادها  و  ها  اگر همه دستگاه  و 
جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشند، قادر 

خواهیم بود بر مشکالت غلبه کنیم.
وی، اقتصاد مقاومتی را برنامه ای برای ایجاد گشایش 
در اقتصاد ملی، باال بردن ظرفیت های توسعه ملی و 
بهبود وضعیت معیشتی مردم توصیف و خاطر نشان 
به  مقاومتی  اقتصاد  که  کنند  می  تصور  برخی  کرد: 
مانعی  و  مردم  زندگی  وضعیت  کردن  تنگ  معنای 
پیش روی فعالیت های اقتصادی است اما در حقیقت 
در  کارساز  و  کننده  تعیین  نقشی  مقاومتی  اقتصاد 
دستیابی به توسعه همه جانبه و رسیدن به افقی دارد 

که برای آینده کشور پیش بینی کرده ایم.
جهانگیری با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی یک 

موضوع ملی است و مشارکت همه دستگاه ها، نهادها 
و همه شهروندان را مطالبه می کند افزود: اگر همه 
محقق  تواند  می  مقاومتی  اقتصاد  باشند  صحنه  در 
شود. اتفاق بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور زمانی 
رخ می دهد که نظام و همه اجزای زیر مجموعه آن 
دغدغه مشترک داشته باشند و نخبگان و عموم افراد 

جامعه نیز به این دغدغه و نیاز باور داشته باشند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 
اگر یک دولت توسعه گرا باشد و جامعه هم در این 
مسیر با دولت همراه و همدل شود، مسائل کشور هر 
قدر هم که بزرگ و پیچیده باشند، می توان برای حل 

این مسائل راهی پیدا کرد.
می  اگر  داشت:  اظهار  جمهور  رییس  اول  معاون 
خواهیم اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و کشور 
را به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نزدیک کند 
برای  نیاز قطعی  و رشد مستمر 8 درصدی که یک 
و  اجماع  یک  نیازمند  سازد،    فراهم  را  است  کشور 
تفاهم بر سر اقتصاد مقاومتی هستیم. نمی توان در 
شعار اعالم کرد که به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم 
اما به محض آنکه تریبونی در اختیار ما قرار می گیرد، 
کامال برخالف شرایطی سخن بگوییم که زمینه ساز 

تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگی ها و شاخصه های اصلی 
اقتصاد مقاومتی این است که توانسته همه ارکان نظام 
را در یک جهت قرار دهد و اگرچه همراهی و انسجام 
درکشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط خوبی 
قرار دارد،   اما نیازمند همکاری و همدلی بیشتری در 

این مسیر هستیم.
جهانگیری با اشاره به انسجام و همدلی همگانی که 
برای شکل گیری برجام در کشور بوجود آمد، گفت: 
شاید برای بسیاری از افراد که حتی با مسائل سیاست 

خارجی هم آشنا بودند، رسیدن به توافق برجام امری 
غیرممکن و دور از دسترس به نظر می آمد اما وقتی 
معظم  رهبر  های  هدایت  با  شد  فراهم  الزم  شرایط 
انقالب، داشتن برنامه جدی از سوی دولت، همراهی 
همه قوا و استفاده حداکثر از توان کارشناسی کشور 
توانستیم بر یکی از پیچیده ترین مسائل غلبه کنیم 
که امیدوارم در سایر مسائل هم این رویکرد، همدلی 

و انسجام در کشور مهیا باشد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه هم 
اکنون در شرایط ویژه ای هستیم و تحوالت جهانی 
و منطقه ای، ابهامات مختلفی را پیش روی ما قرار 
می دهد، تصریح کرد: نمی توانیم نسبت به تحوالت 
به لطف خدا  باشیم.  تفاوت  جهانی و منطقه ای بی 
بسیار  ثبات  و  امنیت  از  فعلی  شرایط  در  ما  کشور 
خوبی برخوردار است و این امنیت و ثبات در سطح 
منطقه خاورمیانه بی نظیر است که باید از نیروهای 

مسلح و امنیتی کشور قدردانی کنیم.
شرایط  از  ایم  توانسته  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
بسیار دشوار تحریم و تهدید عبور کنیم و امروز مردم 
کشور انتظار دارند که با عقالنیت و اعتدال در عرصه 
های مختلف تصمیم گیری کنیم و در مقطع فعلی 
سمت  به  جهان  هرچه  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
مسائل خود  برای حل  باید  ما  رود،  تدبیری می  بی 
این  و محور  تدبیر حرکت کنیم  و  اعتدال  به سمت 
اعتدال و تدبیر باید همدلی و هماهنگی هم در داخل 
دولت و هم میان دولت و سایر قوا و نیز میان نظام 

و مردم باشد.
مقطع  در  دولت  عزم  اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
بپردازد،  مردم  اصلی  مسائل  به  که  است  این  فعلی 
اظهار داشت: تالش ما این است که برای اداره صحیح 
کشور، دولت را از حاشیه ها به دور نگه داریم و در 

فساد  با  مقابله  و  قانون  دقیق  اجرای  بر  حال  عین 
پافشاری کنیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
دستگاه  ترین  کلیدی  از  یکی  را  مرکزی  بانک  خود 
موضوعی  هر  گفت:  و  برشمرد  اقتصادی کشور  های 
که در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد اگر به 
نحو مطلوب انجام شود می تواند اقتصاد کشور را به 
حرکت وادار کند و در بخش های مختلف اقتصادی 

کشور تحرک ایجاد نماید.
وی از عملکرد بانک مرکزی در مقطع فعلی قدردانی 
و خاطر نشان کرد: اینکه کشور توانسته به تورم تک 
رقمی و رشد اقتصادی 6.4 درصد براساس آمار مرکز 
آمار ایران و یا رشد 7.4 بر اساس آمار بانک مرکزی 
دست پیدا کند نشان دهنده سیاست های عالمانه ای 
است که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و جا 

دارد از تک تک مدیران این بانک قدردانی کنم.
جهانگیری نقش و محوریت بانک مرکزی در اقتصاد 
بانک  افزود:  ارزیابی کرد و  را بسیار پراهمیت  کشور 
مرکزی باید از استقالل مطلوب برخوردار باشد و باید 
برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا بانک مرکزی 
بتواند از استقاللی متناسب با شرایط اقتصادی کشور 

برخوردار شود.
بانک  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
موضوعات  از  برخی  بر  فعلی  مقطع  در  باید  مرکزی 
از این  : یکی  تمرکز ویژه داشته باشد، اظهار داشت 
است که  بانکی کشور  نظام  اصالح شبکه  موضوعات 
باید بصورت جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد 
تا   دهد  گزارش  این خصوص  در  مستمر  به شکل  و 
چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک مرکزی 

بود، دولت بتواند هماهنگی های الزم را ایجاد کند.
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پولی و ساماندهی  بازار  انتظام بخشی  بر  وی تمرکز 
موسسات اعتباری غیرمجاز را از دیگر وظایف اصلی 
بانک مرکزی برشمرد و گفت: برای این موضوع اراده 
ای در باالترین سطح کشور و در شورای عالی امنیت 
وجود  به  گانه  سه  قوای  سران  سوی  از  نیز  و  ملی 
آمده که با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود. 
و  پولی  نظام  چارچوب  در  باید  اعتباری  موسسات 

بانکی کشور فعالیت کنند.
البته بانک مرکزی در سالهای  جهانگیری ادامه داد: 
اخیر در این زمینه عملکرد خوب و مثبتی داشته و با 
اقتدار در این زمینه وارد شده و کارنامه قابل قبولی 

داشته است.
معاون اول رییس جمهور همچنین یکسان سازی نرخ 
ارز را از طرح های مهم کشور و تکالیف بانک مرکزی 
دانست و گفت: آسیب های چند نرخی بودن ارز بر 
کسی پوشیده نیست و حتما باید به سمت تک نرخی 
بار  البته در این زمینه یک  ارز حرکت کنیم.  کردن 
کشور  در  ناموفق  تجربه  هم  بار  یک  و  موفق  تجربه 
باید زمانی  بانک مرکزی  وجود دارد به همین دلیل 
مناسبی  شرایط  در  که  کند  اجرایی  را  برنامه  این 
باشیم و از پیامدهای مثبت آن اطمینان داشته باشد.

وی ادامه داد: البته گزارش های مدیران بانک مرکزی 
نرخی  تک  برای  کار  مقدمات  که  است  آن  بیانگر 
کردن ارز فراهم شده است و هم اکنون منتظر شکل 
بین  بانکهای  با  بانکی  نظام  مناسب  ارتباط  گیری 
المللی هستیم که امیدوارم هرچه زودتر شرایط الزم 
برای انجام پروژه تک نرخی کردن ارز که در اقتصاد 

مقاومتی هم بر آن تاکید شده، فراهم شود.
از  استفاده  بر ضرورت  تاکید  با  ادامه  در  جهانگیری 
بتواند  باید  ایران  اقتصاد  گفت:  خارجی  مالی  منابع 
از منابع مالی خارجی در اجرای طرح های مهم در 

نقل،  و  گاز، حمل  و  نفت  نظیر  مختلف  های  بخش 
نیازمند سرمایه گذاری  صنعت و سایر بخش ها که 

است، استفاده کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید هرچه 
سریعتر موانع پیش روی جذب منابع مالی خارجی 
برطرف شود، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی خواست جدی تر در این زمینه اقدام کنند تا 
شاهد جذب منابع مالی خارجی بیشتر تا پایان سال 

باشیم.
را  کشور  بانکی  نظام  خوب  اقدامات  از  یکی  وی 
همراهی و کمک برای فعال کردن طرح های صنعتی 
کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
عنوان کرد و گفت: زمانی که قرار شد برای 7 هزار 
در گردش  فعال سرمایه  نیمه  و  راکد  تولیدی  واحد 
تامین شود، عده ای تصور می کردند که این برنامه به 
شکلی اجرا خواهد شد که یا منابع به هدر می رود و 
یا نظام بانکی همراهی الزم را نخواهد داشت اما امروز 
براساس گزارش مدیران بانکی، بیش از ۱9 هزار واحد 
خود  های  فعالیت  به  بخشیدن  رونق  برای  تولیدی 
بیش از ۱3 هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده 
اند که این موضوع نقش موثری در رشد اقتصادی سه 

ماهه دوم امسال داشته است.
جلسات  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  جهانگیری 
نیمه  تولیدی  واحدهای  تکلیف  تعیین  به  مربوط 
فعال و راکد و تصمیم گیری برای اعطای تسهیالت 
و سرمایه در گردش به آنها در جلسات کارگروه های 
های  بانک  به  حال  این  با  شود،  می  تعیین  استانی 
واحدهای  که  صورتی  در  که  ایم  داده  اجازه  عامل 
تولیدی را بررسی و تشخیص دهند که ادامه فعالیت 
ارائه  از  توانند  می  ندارند،  اقتصادی  توجیه  آنها 
اما  کنند  خودداری  واحدها  گونه  این  به  تسهیالت 

باید بالفاصله مدیران مربوطه را در جریان قرار دهند 
فعالیت  توانایی  که  دیگری  واحدهای  بتوانند  آنها  تا 
دریافت  برای  ها  بانک  به  دارند  را  اقتصادی  مناسب 

تسهیالت معرفی کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نامه وزیر امور 
و  بر عدم همکاری  مبنی  به وی  دارایی  و  اقتصادی 
همراهی الزم بانک های خصوصی در تامین سرمایه 
فعال  نیمه  و  راکد  تولیدی  واحدهای  گردش  در 
قبول  قابل  عنوان  هیچ  به  موضوع  این  کرد:  تصریح 
های  بانک  از  برخی  مالکان  که  خصوص  به  نیست 
خصوصی نهادهای عمومی هستند که خود را بیش 
از دیگران طرفدار اجرای اقتصاد مقاومتی می دانند، 

انتظار داریم که در این زمینه فعال شوند.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات 
البته  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  اخیر  ایام  در  آن 
بانک مرکزی از ابتدا اعالم کرده بود که در ماههای 
ارز  نرخ  در  تغییراتی  طبیعی  صورت  به  دی  و  آذر 
و  المللی  بین  شرایط  و  اتفاقات  آمد.  خواهد  بوجود 
بی  موضوع  این  در  نیز  کشور  داخل  سیاسی  فضای 

تاثیر نبوده است.
که  است  این  است  مهم  آنچه  افزود:  جهانگیری 
شرایط ارزی کشور شرایط بسیار خوبی است و امروز 
در موضع ضعف ارزی نیستیم به گونه ای که تقاضا بر 
عرضه فزونی گرفته باشد. بانک مرکزی ذخایر ارزی 
واردات  از  نیز  کشور  صادرات  میزان  و  دارد  فراوانی 
بیشتر است و حتی صادرات غیرنفتی کشور به واردات 

فزونی دارد و تراز آن مثبت است.
مهمترین  از  یکی  جمهور  رییس  اول  معاون 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید را ثبات اقتصاد کالن 
و قابل پیش بینی بودن شاخص های کالن اقتصادی 
کشور عنوان کرد و گفت: انتظار مسئولین و مردم این 

است که نرخ ارز نوسانات شدید نداشته باشد وگرنه 
طبیعی  رشدی  ارز  نرخ  در  درصد   4.٥ ساالنه  رشد 

است و کسی نسبت به آن اعتراض ندارد.
وی اظهار داشت: هم اکنون در دوره ای هستیم که 
باید برخی فعالیت های اقتصادی که در دوران تحریم 
کشور  اقتصاد  اصلی  نظام  از  خارج  هایی  بخش  در 
شکل گرفته به جایگاه اصلی خود باز گردد و انتظار 

داریم بانک ها در این زمینه به صحنه بیایند.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه دالر حاصل از 
صادرات کاالهای غیرنفتی باید به نظام بانکی کشور 
وارد شود، اظهار داشت: دولت برای گشایش صادرات 
سپاری  پیمان  اقتصادی  های  بنگاه  فعالیت  رونق  و 
انتظار ما از صادر کنندگان  ارزی را لغو کرد و حاال 
این است که دالر حاصل از صادرات را به قیمت آزاد 

به نظام بانکی بفروشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ابالغ بخشنامه 
از  حاصل  دالر  فروش  ضرورت  بر  آن  در  که  اخیر 
صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، خاطر نشان 
عنوان  با  بار  نخستین  برای  را  بخشنامه  این  کرد: 
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کردم و 
این یعنی همه موظف به رعایت این بخشنامه هستند 
و در صورت تخطی از آن، با دستگاه های قضایی و 

نظارتی روبرو خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه صرافی ها نیز باید به کار اصلی و 
متعارف خود بازگردند، افزود: کسانی که می خواهند 
به  باید  آنها  خرید  میزان  بخرند،  ارز  ها  صرافی  از 
کرد  خواهد  اعالم  مرکزی  بانک  که  باشد  مقداری 
شده  اعالم  میزان  از  باالتر  خواهد  می  کسی  اگر  و 
خرید کند باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم 
باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی 
قرار است استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز 
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منظوری  برای چه  نباشد  و مشخص  کند  خریداری 
خرید کرده است هیئتی سه نفره برای رسیدگی به 
این موضوع پیش بینی شده که اعضای آن مسئولین 
پولشویی در وزارتخانه های اطالعات، امور اقتصادی و 
دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست گذاری 
به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخالل نشود.

اشاره  با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  جهانگیری 
ارز  نرخ  نوسانات  خصوص  در  که  حواشی  برخی  به 
در  گفت:  است  شده  ایجاد  مرکزی  بانک  مدیران  و 
وجود  اطالع  این  کشور  گیری  تصمیم  سطوح  تمام 
اندرکاران  دست  دوش  بر  سنگینی  بار  چه  که  دارد 
و تالش  قدردان زحمات  و همه  است  مرکزی  بانک 

های شما هستند.

ایرنا/ 
عضواتاق بازرگانی: برجام برای بخش 

خصوصی دستاوردهایی ارزشمند داشته 
است

اتاق  صنایع  کمیسیون  عضو  ایرنا-  مشهد- 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
برجام برای بخش خصوصی دستاوردهای بسیار 
شرایط  توانسته  و  داشته  همراه  به  ارزشمندی 
مناسبی برای فعالیت دست اندرکاران این حوزه 

فراهم کند.
حسین محمودی خراسانی روز شنبه در گفت و گو 
ایرنا در مشهد افزود: سالهای گذشته در  با خبرنگار 
کشورهای  به  وقتی  اقتصادی  فعالیتهای  چارچوب 
نمی  را  ما  جواب سالم  کردیم حتی  می  سفر  دیگر 

دادند اما در شرایط فعلی ›برجام‹ گشایشهای بسیار 
زیادی را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: برجام توانسته زمینه ورود فناوریهای 
فعلی  شرایط  در  کند،  فراهم  کشور  به  را  دنیا  روز 
هرچند نتایج برجام کامل در جامعه پیاده نشده اما 
ظرفیتهایی که در آینده در خصوص برجام شکل می 

گیرد وضعیت را دگرگون می کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ورود 
هیاتهای خارجی به ایران نیز تاکنون توانسته زمینه 

مبادالت کاال را فراهم کند.
شک  بی  مالی  و  اقتصادی  تحریمهای  افزود:  وی 
تاثیراتی منفی بر اقتصاد ایران داشته و خارج شدن 
نقل و انتقاالت مالی و پولی از چرخش رسمی بانکی 
باعث فساد، اختالس و ناامنی در بازار پول و سرمایه 

شده بود.
محمودی ادامه داد: با برجام امکان انتقال پول برای 
صادرات و واردات در شرایط فعلی فراهم شده است.

فضای  برجام  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  گفت:  وی 
امنیت و ثبات در بازار اقتصادی با مهار نرخ تورم و 

نرخ ارز است.
و معدن  و خانه صنعت  انجمن مدیران صنایع  عضو 
افزود: شرایط فعلی یقینا باعث می شود مسئوالن به 
راحتی برنامه های خود را برای کاهش بیکاری پیاده 
کنند، دولت مسیر درستی را در خصوص فعالیتهای 
دستاوردهای  تاکنون  و  گرفته  پیش  در  اقتصادی 

بسیار زیادی را در این زمینه بدست آورده است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای دولت تدبیر و امید 
این است که دست در جیب بانک مرکزی نمی کند 
و این یک رویکرد بسیار ارزشمندی می باشد که در 

دولت یازدهم اتخاذ شده است.
است  ممکن  رویکردها  این  هرچند  گفت:  محمودی 

رکود نسبی را به همراه داشته باشد اما یقینا در آینده 
نتایج درخشانی را به همراه خواهد داشت.

بسیار  نیز  بخش خصوصی  به  دولت  نگاه  افزود:  وی 
مثبت بوده و این نگاه توانسته شرایط مثبتی را برای 

حضور بخش خصوصی فراهم آورد.
ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  عضو 
داد: سیاستهایی که در خصوص اشتغال نیز تاکنون 
برای  را  مناسبی  بازار  توانسته  شده  اتخاذ  دولت  در 
فعالیت فراهم کند هرچند که نباید تمامی انتقادات 

در خصوص اشتغال به سمت دولت وارد شود.
وی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی هرچند دولت 
به خوبی از آنها حمایت کرده اما خود نتوانسته اند از 

شرایط به وجود آمده استفاده کنند.
محمودی افزود: وضعیت خراسان رضوی نیز در حوزه 
شود  می  بینی  پیش  و  است  مناسب  بسیار  اشتغال 
طی سالهای آتی شرایط بهتری در این استان حاکم 

شود.

فارس/ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
در گفت وگو با فارس:

حمایت  دولت از صادرات در حد حرف 
است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با 
اشاره به تحقق نیافتن حمایت از صادرات دولت 
گفت: نبود نرخ واقعی ارز و ثبات در روند طبیعی 
در  جدی  موانع  از  ارز  بودن  نرخی  دو  ارز،  نرخ 

رشد صادرات به شمار می رود.
بازرگانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  میری  سید رضی 

برنامه  تحقق  عدم  دالیل  درباره  فارس  خبرگزاری 
افزایش ۱۰ میلیارد دالری صادراتی غیرنفتی، گفت: 
مجموعه عوامل مختلف از جمله نرخ ارز و عدم تحقق 

مشوق های صادراتی در این موضوع مؤثر است.
بازرگانی  اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  رئیس 
ایران با بیان اینکه بسته حمایتی دولت در رابطه با 
همه  وقتی  افزود:  نشد،  محقق  صادراتی  مشوق های 
می توان  چطور  است،  حرف  حد  در  دولت  اقدامات 

انتظار داشت که صادرات افزایش یابد. 
نقدی  مشوق صادراتی، حمایت  بسته  در  گفت:  وی 
نشده  لحاظ  و مهندسی  فنی  برای صادرات خدمات 
است در حالی که پرداخت مشوق صادراتی نقدی به 
این بخش نقش بسزایی در توسعه صادرات خدمات 

فنی و مهندسی خواهد داشت. 
غیرنفتی  محصوالت  صادرات  در  کرد:  تصریح  وی 
به نفت مانند پتروشیمی ها و میعانات گازی  وابسته 
نرخ جهانی نفت و شرایط سیاسی جهان در رابطه با 

تولید و صادرات نفت بسیار تاثیرگذار است.
برجام  از  بعد  انتظار  علیرغم  اینکه  به  اشاره  با  رضی 
حل  آن  به  مربوط  مسائل  و  بانکی  ارتباطات  هنوز 
این مسائل، ساز و کار  بر  افزود:  عالوه  نشده است، 

صادرات هم توسط دولت فراهم نیست. 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: عدم وجود نرخ واقعی ارز، دو نرخی بودن 
ارز و عدم وجود ثبات در روند طبیعی نرخ ارز از موانع 

جدی در رشد صادرات به شمار می روند. 
وی بیان داشت: در کشور نرخ ارز روند طبیعی ندارد 
با دالرهای نفتی  افزایش قیمت، دولت  و در صورت 
که  می شود  بازار  وارد  آن،  نرخ  کاهش  راستای  در 
و  واردکننده  تصمیم  گیری  جدی  مانع  شرایط  این 

صادرکننده در امر تجارت است. 
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رضی با تأکید بر اینکه دولت نمی خواهد بپذیرد که 
گفت:  است،  تومان  هزار   4 حدود  ارز  واقعی  قیمت 
با  آن  کنترل  یا  و  نفتی  دالرهای  با  ارز  نرخ  کنترل 
جلوگیری از واردات، محیط کسب و کار را تحت تأثیر 
قرار می دهد و نه صادرات رشد می کند و نه واردات 

می تواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

فارس/ مرکز آمار تشریح کرد
جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه 

امسال

شش  اقتصادی  رشد  جزئیات  ایران،  آمار  مرکز 
ماهه امسال را منتشر کرد که رشد بخش صنعت 

9.1 درصد شده است.
آمار  مرکز  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
قیمت  به  داخلی  ناخالص  محصول  )ارزش(  ایران، 
ثابت سال ۱376 در شش ماهه نخست سال جاری 
 3۱6334 و  نفت  با  ریال  میلیارد   33۱86۱ رقم  به 
در  است،  رسیده  نفت  احتساب  بدون  ریال  میلیارد 
با  قبل  سال  مشابه  مدت  در  مذکور  رقم  که  حالی 
نفت 3۱۱٥٥8 میلیارد ریال و بدون نفت 3۰۲68۲ 
درصدی   6.٥ رشد  از  نشان  که  بوده  ریال  میلیارد 
سال  اول  ماهه  شش  در  داخلی  ناخالص  محصول 

۱39٥ دارد.

و  بهار  در  که  است  آن  از  حاکی  مذکور  نتایج 
تابستان سال جاری

رشته فعالیت های گروه کشاورزی ٥.9،  گروه صنعت 
دوره ی  به  نسبت  درصد   ٥.۰ خدمات  گروه  و   9.۱

مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت 
گاز  و  خام  نفت  صادرات  افزایش  از  ناشی  عمدتاً 

طبیعی بوده است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱٥ بخش 
اصلی متشکل از 4۲ رشته فعالیت انجام می شود که 
بخش های  زیر  شامل  کشاورزی  گروه  اساس  این  بر 
زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهی گیری، 
گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام 
و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین 
آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه 
خرده  و  عمده فروشی  بخش های  زیر  شامل  خدمات 
ارتباطات،  و  نقل  و  و رستوران، حمل  فروشی، هتل 
عمومی،  امور  مستغالت،  مالی،  واسطه گری های 

آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

ایسنا/ 
سیاست های ارزی بانک مرکزی باید به 

نفع صادرکننده باشد

راستای  در  که  کرد  تاکید  معدن  خانه  رییس 
سوی  از  شده  صادر  ارزی  سیاست های  ابالغیه 
سیاستگذاری های  رییس جمهور،  اول  معاون 
بانک مرکزی باید به نفع صادرات و صادرکننده 

باشد.
محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
هر  گفت:  باشد،  برخوردار  ثبات  از  باید  کشور  پول 
کمتر  تجاری  ارز  و  آزاد  ارز  نرخ  میان  فاصله  چقدر 
باشد به نفع اقتصاد خواهد بود و ثبات در بازار باعث 
بلندمدت  برنامه ریزی  بتوانند  می شود سرمایه گذاران 

مختلف  بخش های  به  خود  سرمایه های  ورود  برای 
داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر در مواردی که میان نرخ ارز تجاری 
و ارز آزاد کشور فاصله ایجاد شود و در شرایطی مانند 
ارز  قیمت   تجربه کردیم،  ماه پیش  آنچه حدود یک 
نتواند  مرکزی  بانک  و  شود  ناگهانی  افزایش  دچار 
منابع الزم را برای تزریق به بازار به موقع تامین کند، 
در عرضه و تقاضا مشکل ایجاد و کنترل بازار از دست 

خارج می شود و نگرانی هایی به وجود می آید.
دستورالعمل  به  اشاره  با  ایران  معدن  خانه  رییس 
اول  معاون  جهانگیری  سوی  از  که  ارزی  جدید 
رییس جمهور، به کلیه دستگاه های صادر شد، گفت: 
پایان  تا  موظف شدند  بانک ها  ابالغیه  این  اساس  بر 
اسفند بتوانند نرخ های ارزی خود را به  روز کنند و 
و هزینه کرد  برای دریافت  را  سیاستگذاری های الزم 

ارزهای ناشی از صادرات انجام دهند.
وی با کلیدی خواندن نقش بانک مرکزی بعد از ابالغ 
دستورالعمل جدید ارزی، گفت: بر اساس دستورالعمل 
به دست  مستقیما  صادرات  از  ناشی  ارز  شده،  ابالغ 
بانک مرکزی خواهد رسید و بانک مرکزی بر اساس 
البته  و  کرد  خواهد  هزینه  را  آن  خود  سیاست های 
این شروع کار است. بانک مرکزی باید سیاست های 
بعدی خود را در تدوین آیین نامه های جزئی تر برای 
هزینه کرد ارزهای صادراتی طوری تعیین کند که هم 
واردکنندگان و هم صادرکنندگان در این میان ضرر 

نکنند و منافع هر دو دیده شود.
به  صادرات  از  ناشی  درآمد  اینکه  داد:  ادامه  بهرامن 
کند  کمک  می تواند  می رسد  مرکزی  بانک  دست 
قابل  بازار  ارزی،  یکپارچه  سیاستگذاری های  با  تا 
بر  بیشتری  ثبات  از  آن  شرایط  و  شود  پیش بینی تر 
خوردار شود که متعاقب آن سرمایه گذاران با اطمینان 

بیشتری نسبت به گذشته به آن وارد خواهند شد.
لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  ایران  معدن  خانه  رییس 
سیاستگذاری های  برای  مرکزی  بانک  استقالل 
دولت  هدف  درباره  که  پیش بینی هایی  گفت:  ارزی، 
برای به دست گرفتن درآمد ناشی از صادرات مانند 
شده  خصوصی  بخش های  بر  دوباره  تصدی گری 
تایید  قابل  چندان  می شود،  معادن  مانند  اقتصادی 
نیست اما این موضوع با هر نیتی که است در نهایت 
آسان  دسترسی  جهت  در  را  سیاستگذاری ها  باید 
صادرات  توان  تا  باشد  خود  ارز  به  صادرکنندگان 
بیشتر و ارزآوری باالتری را برای کشور داشته باشند.

بعد  جزئی تر  آیین نامه های  تدوین  در  همچنین  وی 
و  بخش خصوصی  دستورالعمل، حضور  این  ابالغ  از 
افراد با تجربه تر در انجمن ها را الزم دانست و عنوان 
کرد: وقتی هدف باز کردن مسیر و بهبود شرایط ارز 
باشد به هر طریقی باید به آن کمک کرد و استفاده 
تدوین  برای  زمینه  این  در  تجربه  با  افراد  دانش  از 

سیاست ها می تواند تاثیر گذار باشد.

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد رخ داد؛
دالر در سودای عبور دوباره از مرز 

۴هزارتومان

به  نسبت  تومانی  هفت  افزایش  با  دالر  قیمت 
اولین  در  امروز  گذشته،  هفته  معامالت  آخرین 
رسیده  تومان  به 39۴3  جاری  هفته  کاری  روز 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد 
با  قیمت  جاری،  کاری  هفته  روز  نخستین  در  دالر 
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است،  رسیده  تومان   3943 به  افزایش  تومان  هفت 
این در حالی است که این نرخ، هفت تومان افزایش 
نسبت به آخرین معامالت پنجشنبه هفته گذشته را 

نشان می دهد.
تومانی   ٥ افزایش  با  یورو  هر  قیمت  اساس  این  بر 
4۲6٥ تومان، پوند بدون تغییر 488۰ تومان، درهم 
امارات با دو تومان کاهش به ۱۱۰٥ تومان و لیر ترکیه 

با 9 تومان کاهش به ۱۱٥3 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید یک میلیون و ۱76 هزار و ۲۰۰ تومان، طرح 
قدیم یک میلیون و ۱4۰ هزار تومان، نیم سکه 6۰٥ 
هزار تومان، ربع سکه 3۲۰ هزار تومان و سکه یک 

گرمی ۲۰٥ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱73 دالر و ۲۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز ۱۱4 هزار و 7۱ 

تومان است.

دنیای اقتصاد/ بانک جهانی منتشر کرد
دیده بانی اقتصاد ایران 2017

جهانی  بانک  جدید  گزارش  اقتصاد:  دنیای 
اقتصاد  »رصد  عنوان  با  ایران  اقتصاد  مورد  در 
ایران« در دو فصل منتشر شد. در این گزارش با 
اشاره به پیشرفت های اخیر اقتصادی و سیاسی 
ریسک هایی  و  اقتصاد  این  چشم انداز  به  ایران 
پرداخته  می دهند  قرار  تهدید  مورد  را  آن  که 

شده است.
فشارهای  کاهش  دولت،  مخارج  اشتغال زایی،  آهنگ 
تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش بینی وضعیت 

مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که 
در این گزارش به آنها پرداخته شده است. این گزارش 
سرمایه گذاران  برای  است  راهنمایی  چراغ  مثابه  به 

خارجی.
بانک جهانی گزارش جدیدی را با عنوان »رصد اقتصاد 
کشورمان  اقتصاد  بررسی  به  و  کرده  منتشر  ایران« 
شده  تنظیم  دوفصل  در  گزارش  این  است.  پرداخته 
است که فصل اول آن به پیشرفت های اخیر اقتصادی 
و سیاسی ایران می پردازد و در فصل دوم چشم انداز 
و ریسک های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته 
است. در این گزارش مولفه های مهمی همچون آهنگ 
اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد 
بررسی قرار گرفته و به چشم انداز آینده این اقتصاد و 
ریسک هایی که متوجه آن هستند اشاره شده است. 

بانک جهانی در این گزارش می نویسد:
بخش  در  فقط  برجام  اجرای  از  انتظار  مورد  مزایای 
نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق 
شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک های 
جهانی در مورد ریسک های باقی مانده از لغو تحریم ها 
فقدان  دارد:  مختلفی  اشکال  ریسک ها  این  است. 
درباره  نگرانی  برجام،  عملی  اجرای  در  شفافیت 
ناشی  پیچیدگی های  و  تحریم ها  بازگشت  احتمال 
بهار ۲۰۱6  از  اولیه  آمار  از تحریم های غیر هسته ای. 
رشد  از  پس  ایران  اقتصاد  وضعیت  می دهد  نشان 
این  گرچه  است،  یافته  بهبود  گذشته  سال  ضعیف 
با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است. رشد 

اقتصاد  این و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱3  از  پیش 
شده  منقبض  درصد   ۱  /9 و   6  /8 ترتیب  به  ایران 
بود اما در سال ۲۰۱٥ و پیش از اجرای برجام، رشد 
مالیم 6/ ۰ درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی 
به نشانه های بهبود اقتصادی اشاره دارند به طوری که 

 )۱39٥ اول  )فصل   ۲۰۱6 ژوئن  تا  آوریل  دوره  در 
اقتصاد ایران رشد 4/ ٥ درصدی را ثبت کرده است. 
و صادرات  تولید  افزایش  دلیل  به  قوی  این عملکرد 
نفت بوده است. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱٥ بخش نفت 
را  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۱9 حدود 

تشکیل داده است.
اول  نیمه  و   ۲۰۱٥ سال  در  نفت  صادرات  و  تولید 
سال ۲۰۱6 بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف 
سرمایه گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخالف 
کاهش یک درصدی سرمایه گذاری و افت نزدیک به 
9 درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای 
در  اقتصادی  رشد  اصلی  عامل  صادرات  رشد  نفتی، 
روزانه  تولید  افزایش  درپی  است.  بوده   ۲۰۱٥ سال 
در سال ۲۰۱4  روز  در  بشکه  میلیون   3  /۱ از  نفت 
به ۲/ 3 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱٥، تولید 
به سطح پیش از تحریم ها نزدیک شد و در ماه اوت 
در  بشکه  میلیون  به 63/ 3  )مرداد-شهریور( ۲۰۱6 
روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع تر رشد کرد و 
از 34/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱4 به 43/ 
۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱٥ و 8/ ۱ میلیون 
بشکه در روز در اوت)مرداد-شهریور( ۲۰۱6 رسید. اما 
صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم ها نرسیده 
است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال ۲۰۱6، تولید 
و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱6 با رشد 
ایران،  آمار  مرکز  آمار  براساس  و  رو به رو شده  خوبی 

رشد ۱/ 3 درصدی را ثبت کرده است.
می تواند  نیز  غیرنفتی  بخش  ایران  اقتصاد  در  البته 
اشتغال  و  کند  آزاد  را  کشور  این  رشد  پتانسیل 
به وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی 
باشد.  غیرنفتی  بخش  پیشتاز  می تواند  و  دارد  قرار 
این  بین المللی  شرکای  و  ایران  بین  توافق نامه هایی 

کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان دهنده 
اقتصادی  فعالیت های  افزایش  و  مثبت  چشم انداز 
جدید  سرمایه گذاری های  طریق  از  ویژه  به  آتی 
جذب  منظور  به  تازگی  به  است.  خارجی  مستقیم 
سرمایه گذاری های جدید خارجی سه توافق نامه امضا 
با یک شرکت  تفاهم نامه  امضای  است. نخست  شده 
استان  در  پاالیشگاه جدید  برای ساخت یک  کره ای 
 ٥  /٥ تفاهم نامه  این  بالقوه  ارزش  است.  خوزستان 
و  ایران  بین  قرارداد  امضای  دوم  است.  میلیارد دالر 
سوم،  است.  بوکسیت  زمینه  در  فعالیت  برای  گینه 
برای  میلیون دالر  مبلغ ٥۰۰  اعالم کرد  دولت هند 
توسعه بندر استراتژیک چابهار سرمایه گذاری می کند. 
برای خرید  این قرارداد ٥۰ میلیارد دالری  بر  عالوه 
۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت های بوئینگ و ایرباس 

به امضا رسیده است.

آهنگ اشتغال زایی
و  مشاغل  وضعیت  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
بانک  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ایران  کار  بازار 
ایران  بیکاری در  نرخ  باره می نویسد:  این  جهانی در 
طی سال ۲۰۱٥ رشد کرده و آهنگ اشتغال زایی برای 
بازار کار می شوند،  وارد  نیروهای جدیدی که  جذب 
در  درصد   ۱۰  /6 از  بیکاری  نرخ  است.  نبوده  کافی 
سال ۲۰۱4 به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱٥ رسیده 
است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ 
مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱٥ به ۲/ 38 
درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال 

۲۰۱4 معادل ۲/ 37 درصد بوده است.

مخارجی که درآمدها را می بلعد
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت 
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این  براساس  بررسی کرده است.  را  امور مالی دولت 
گزارش، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱٥ وخیم تر 
مخارج  پیوسته  رشد  با  درآمد  افزایش  زیرا  شده، 
خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می کند کسری 
بودجه در سال ۲۰۱٥ به 6/ ۱ درصد از تولید ناخالص 
داخلی رسیده که نسبت به رقم ۲/ ۱ درصد از تولید 
است.  یافته  افزایش  در سال ۲۰۱4  داخلی  ناخالص 
سال  در  دولت  درآمد  جهانی  بانک  برآورد  براساس 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۱٥  /3 به   ۲۰۱٥
از  درصد   ۱4  /6 به  نسبت  که  است  یافته  افزایش 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱4، افزایش نشان 
درآمدهای  افزایش  از  درآمد  افزایش  این  می دهد. 
شده  ناشی  غیرمالی  دارایی های  فروش  و  مالیاتی 
است. درآمدهای نفتی در رقم 7/ ٥ درصد از تولید 
افزایش  بوده است، زیرا  ناخالص داخلی بدون تغییر 
خنثی  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  به  صادرات  حجم 
از  درصد   3  /3 از  مستقیم  مالیات های  است.  شده 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱4 به 6/ 3 درصد 
از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱٥ افزایش یافته 
از  درصد   3  /۲ از  غیرمستقیم  مالیات های  اما  است، 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱4 به ۱/ 3 درصد 
از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱٥ کاهش یافته 
است. این در شرایطی است که برآورد می شود مخارج 
در  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۱٥  /8 از  دولت 
سال ۲۰۱4 به 9/ ۱6 درصد از تولید ناخالص داخلی 
در سال ۲۰۱٥ افزایش یافته است. عمده این افزایش 
است.براساس  بوده  جاری  هزینه های  رشد  از  ناشی 
بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست  برآورد 
نخست  ماه   6 در  است.  داشته  افزایش   ۲۰۱6 سال 
افزایش  ریال  تریلیون   ٥89  /6 به  درآمدها   ۲۰۱6
داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال ۲۰۱٥ 

برابر با 8/ 464 تریلیون ریال بود. در 6 ماه نخست 
۲۰۱6 مخارج افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ تریلیون 
ریال رسیده است. درنتیجه طی 6 ماه نخست ۲۰۱6 
سال  در  دوره  همین  به  نسبت  دولت  عملیاتی  تراز 
۲۰۱٥ تا ۱7 درصد افزایش یافته است. نیازهای مالی 
دولت باید از طریق بانک ها و یک ساختار تامین مالی 
بازارمحور و از طریق انتشار اوراق قرضه برطرف شود. 
از کل  پولی ۲/ 89 درصد  بازارهای  در سال ۲۰۱٥ 
نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و بازار اوراق 
قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها ۲/ 3 درصد و 6/ 
7 درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسعه 
بازار اوراق قرضه ایران همچنان در اولویت قرار دارد، 
چشمگیری  کمک  خصوصی  بخش  توسعه  به  زیرا 

خواهد کرد.

کاهش فشارهای تورمی
بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست های 
مبنای  بر  است.  یافته  اختصاص  مالی  و بخش  پولی 
تورمی،  انتظارات  مهار  دلیل  به  بانک،  این  گزارش 
تحریم ها،  لغو  و  کمتر  تطبیقی  پولی  سیاست های 
فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس 
موفقیت  با  تورم دورقمی، سیاست گذاران  از ٥ سال 
تک رقمی   ۲۰۱6 سال  در  را  قیمت ها  افزایش  رشد 
تورم  نرخ  )اسفند-فروردین(  مارس  ماه  در  و  کردند 
به 3/ 7 درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از 
آن رسید. تورم در سپتامبر )شهریور-مهر(۲۰۱6 به 
٥/ 9 درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم 
تورم  است.  شده  ناشی  غذایی  مواد  تورم  کاهش  از 
مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن )خرداد-تیر( ۲۰۱٥ 
به 9 درصد در سپتامبر)شهریور-مهر( ۲۰۱6 کاهش 
یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت 

بهبود عملکرد بخش مالی گام هایی را برداشته است. 
دولت به منظور حمایت از بسیج پس اندازهای ملی، 
بررسی سالمت نظام بانکی را انجام داده است. عالوه 
براین، اقداماتی به منظور اصالح این بخش و تقویت 
نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای 
دولت،  معوق  بدهی های  بین  ارتباط  به  رسیدگی 
وام های معوقه و بدهی های دولتی به بانک ها صورت 

گرفته است.

کاهش مازاد حساب جاری
خود  گزارش  از  دیگری  بخش  در  جهانی  بانک 
به  ایران همچنان رو  مازاد حساب جاری  می نویسد: 
کاهش است. برآورد می شود مازاد حساب جاری از 8/ 
3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱4 به 
3/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱٥ 
میزان  به  واردات  کاهش  زیرا  است،  یافته  کاهش 
اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص 
ناخالص داخلی در  تولید  از  از ٥/ 3 درصد  صادرات 
سال ۲۰۱4 به 9/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در 
یافته است. مازاد حساب جاری  سال ۲۰۱٥ کاهش 
اعمال  از  پیش  سطح  از  کمتر  توجهی  قابل  به طور 
)مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۱  است  تحریم ها 

معادل ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود(.

عمدتا  ایران  جاری  حساب  تراز  ساختاری،  نظر  از 
البته  که  ناشی می شود  نفت  قیمت  و  نفت  تولید  از 
نسبت به همتایان خود از بی ثباتی کمتری برخوردار 
ایران  جاری  حساب  گذشته،  سال   ۲۰ طی  است. 
شدید  وابستگی  به رغم  است.  داشته  مازاد  عمدتا 
ایران به صادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر 
بی ثباتی  از  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای 

کمتری برخوردار است.
ازجمله  برآورد می کند ذخایر خارجی،  بانک جهانی 
میلیارد  با 4/ ۱۲8  برابر  ذخایر طال در سال ۲۰۱٥ 

دالر بوده که معادل ۲3 ماه واردات است.

 اهمیت کاهش ریسک ها برای جذب سرمایه
براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در سال ۲۰۱٥ در مقایسه با سال قبل از آن 
اما پیش بینی می شود  نسبتا بدون تغییر بوده است. 
رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱6 
آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله 
که رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان 
محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک های 
باقی مانده، عملیاتی شدن کانال های مالی و شفافیت 
بیشتر در فضای قانون گذاری بستگی خواهد داشت. 
برآورد می شود در سال ۲۰۱٥ سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بالغ بر 7/ ۱ میلیارد دالر بوده است که نسبت 
کاهش   ۲۰۱۲ سال  در  دالر  میلیارد   4  /٥ مبلغ  به 

چشمگیری نشان می دهد.

چشم انداز و ریسک های پیش رو
بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، 
به بررسی چشم انداز و ریسک های پیش روی اقتصاد 
کشورمان پرداخته است. بانک جهانی در این بخش 
می نویسد: براساس گزارش »چشم انداز اقتصاد جهان 
۲۰۱6«، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱6 با رشد 4/ ۲ 
و  درصدی   ۲  /8 رشد  با   ۲۰۱7 سال  در  درصدی، 
در سال ۲۰۱8 با رشد 3 درصدی روبه رو خواهد شد. 
با 43  برابر  میانگین قیمت نفت نیز در سال ۲۰۱6 
سال  در  و  ۲/ ٥3دالر  با  برابر  سال ۲۰۱7  در  دالر، 
با 9/ ٥9 دالر خواهد بود. بانک جهانی  برابر   ۲۰۱8
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تا   ۲۰۱6 دوره  در  ایران  اقتصاد  می کند  پیش بینی 
۲۰۱8 با میانگین نرخ ساالنه ٥/ 4درصد رشد خواهد 
اقتصاد  از  خود  قبلی  گزارش  در  جهانی  بانک  کرد. 
ایران که در بهار ۲۰۱6 منتشر شده بود، پیش بینی 
کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱6 با 
رشد ۲/ 4 درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در 
گزارش جدید خود )پاییز ۲۰۱6( برآورد می کند به 
دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی 
گزارش  در  می شود.  مواجه  درصدی   4  /3 رشد  با 
جدید، پیش بینی شده است بخش نفت و گاز در سال 
رو می شود. در  به  رو  با رشد ٥/ ۱4درصدی   ۲۰۱6
گزارش قبلی، برای این بخش رشد 9/ ۱۲ درصدی 
 ،)۲۰۱7-۲۰۱8( میان مدت  در  بود.  پیش بینی شده 
ایفا  رشد  ایجاد  در  عمده ای  نقش  سرمایه گذاری 
خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه گذاری که 
درمورد آنها مذاکره شده است در سال های ۲۰۱7 و 
۲۰۱8 محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط 
میانگین  خاص  به طور  شد.  خواهد  بازسازی  جهان 
رشد 7/ 4 درصدی که برای سال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 
پیش بینی شده است از میانگین رشد 9/ 7 درصدی 
بهبود  با  شد.  خواهد  ناشی  سرمایه گذاری ها  کل 
فضای  کاهش  و  اقتصادی  شرایط  به  نسبت  اعتماد 
تورمی، پیش بینی می شود مصرف در دوره ۲۰۱6 تا 
۲۰۱8 با نرخ متوسط ٥/ 3 درصد رشد خواهد کرد. 
همچنین انتظار می رود نرخ تورم در سال ۲۰۱6 برای 
نخستین بار از سال ۱99۰ تک رقمی می شود. بانک 
مصرف کننده  قیمت  تورم  می کند  پیش بینی  جهانی 
در سال ۲۰۱6 به 6/ 8 درصد خواهد رسید که نسبت 
به 7/ 34 درصد در سال ۲۰۱3 کاهش چشمگیری 
خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات 
تنزل  و  کاالها  قیمت  کاهش  مالی،  انضباط  تورمی، 

هزینه واردات به دلیل لغو تحریم ها عنوان شده است.

پیش بینی بهبود وضعیت مالی
براساس پیش بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران 
برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. 
پس از کسری 6/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱٥، 
تراز مالی در سال ۲۰۱6 تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص 
افزایش  این مساله  یافت. علت  بهبود خواهد  داخلی 
دلیل  به  همچنین  بود،  خواهد  نفت  صادرات  حجم 
اقتصادی، تداوم گسترش پوشش  فعالیت های  بهبود 
مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن 3 میلیارد دالر 
از دارایی های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با 
افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین 
تراز حساب جاری طی سال های  پیش بینی می کند 
آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به طوری که 
به 6/ ۲ درصد،  در سال ۲۰۱6 مازاد حساب جاری 
در سال ۲۰۱7 به 4/ 3 درصد و در سال ۲۰۱8 به ۱/ 
4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این 
است.  انرژی  صادرات  افزایش  منعکس کننده  بهبود، 
مازاد  تقویت  نیز موجب  این، ورود گردشگر  عالوه بر 
با این وجود، بانک جهانی  حساب جاری خواهد شد. 
می بیند.  ایران  اقتصاد  پیش روی  نیز  را  ریسک هایی 
براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه گذاری 
محقق نشود و قیمت نفت در میان مدت افزایش نیابد، 
چشم انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار ساالنه ٥/ 
4 تا ٥ درصد به تسریع آهنگ اصالحات ساختاری که 
دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد 
با اقتصاد جهانی در تجارت و امور مالی بین المللی و 
احیای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران وابسته 
به بخش  ایران  وابستگی  از سوی دیگر،  بود.  خواهد 

انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی 
نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می دهد. به طور خاص، 
هرگونه کاهش جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز 
حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد.

اهمیت پیش بینی های بانک جهانی برای 
اقتصاد ایران

وضعیت  مرجع  معتبرترین  به عنوان  جهانی  بانک 
از  اختصاصی  گزارش هایی  متناوب  به طور  اقتصادها، 
که  گزارش هایی  می کند؛  منتشر  را  کشورها  اقتصاد 
گذشته از ارائه چشم انداز آینده اقتصاد هر کشور به 
نقشه  کشورها،  آن  سیاست گذاران  و  قانون گذاران 
راه آینده سرمایه گذاری در آن اقتصادها را نیز برای 
که  گزارش هایی  می کشد.  تصویر  به  سرمایه گذاران 
کشورمان  اقتصاد  از  اختصاصی  به طور  جهانی  بانک 
ایران منتشر می کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
شکست  یا  موفقیت  میزان  تنها  نه  گزارش ها  این 
مشخص  را  ایران  در  گرفته  پیش  در  سیاست های 
آنچه  از  چشم اندازی  سیاست گذاران  به  و  می کند 
نشان می دهد،  را  انجام شود  نباید  یا  باید  در کشور 
کاربرد مهم دیگری نیز دارد. سرمایه گذارانی که برای 
هستند،  امن  پناهگاهی  دنبال  به  خود  سرمایه های 
گزارش هایی از این دست را به عنوان چراغ راهنمای 
هدایت سرمایه های خود تلقی می کنند تا جایی که 
اقتصاد  برای  جهانی  بانک  که  ریسک هایی  میزان 
کشورمان پیش بینی می کند تعیین کننده تصمیم آنها 
در ورود یا عدم ورود سرمایه هایشان به ایران خواهد 
بود. بی تردید چشم انداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش 
ریسک ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایه گذاران 
خارجی تا بتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی 
بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه های خود بهره 

و  تهدیدها  تشدید  پیش بینی  دیگر  از سوی  و  ببرند 
از  را  آنها  که  است  قرمزی  چراغ  همچون  ریسک ها 

ورود سرمایه هایشان به ایران بر حذر خواهد داشت.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: رویا مرسلی

از  فراتر  کارهای  تا  کنیم  قانع  را  کارمندان  اینکه 
وظایف خود انجام دهند، می تواند به نوبه خود موضوع 
جالبی در باب مدیریت کارمندان باشد. داشتن حس 
امری  ما  همه  برای  کارمندان  در  انگیزه  و  مشارکت 
مطلوب است. هرچند گفتنش از انجام دادن آن بسیار 

آسان تر است.
برای  انگیزه الزم  به طور ذاتی دارای  افراد  از  بعضی 
فراتر رفتن از چارچوب شرح وظایف خود در جهت 
حمایت از اهداف سازمان هستند. این افراد »خود – 
آغازگر« برای کمک به همکاران خود برای یادگیری 
از  یادآوری  هیچ گونه  به  نیازی  جدید  مهارت های 
خارج ندارند؛ آنها خود برای بهبود فرآیندها پیشنهاد 
ارائه می دهند؛ کارمند جدیدی استخدام می کنند یا 
از  برخی  اما  می شوند.  داوطلب  جدید  وظایف  برای 
وظایف خود  از  فراتر  کارهایی  انجام  برای  کارمندان 

»اجبار  با  نام  اغلب  که  دارند  انگیزه خارجی  به  نیاز 
نرم« از آن یاد می شود – فشاری که از طریق لحن 
یا حتی  منتقل می شود  کارمندانش  به  مدیر  صدای 
می تواند در قالب تاثیرگذاری فرهنگی یا مشوق هایی 
ارتقای رفتارهای مثبت در  باشد که مدیر در جهت 
محیط کار آنها را به کار می گیرد. نتیجه چنین اجبار 
نرمی )حداقل در ابتدای امر( اغلب همان چیزی است 
که برای مدیر مطلوب است: تابعیت سازمانی خوب. 
خوب«  »سربازان  ساختن  برای  زیادی  فشار  آیا  اما 

می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب شود؟
برای یافتن پاسخ، ما چند تحقیق انجام داده ایم که 
از آن طریق توانستیم پس زنی اخالقی را در تابعیت 
سازمانی برای افرادی که از طریق عوامل خارجی به 
آنها انگیزه داده شده بود، اندازه گیری کنیم. تحقیق 
از  می دهد.  نشان  کار  محیط  در  را  اثر  این  ما  اولی 
تحقیقات ما روی 82 تیم کاری که نماینده سازمان ها 
و صنایع مختلف بسیار گسترده در شرق چین بودند، 
این نتیجه به دست آمد که وادار کردن کارمندان برای 

ارائه رفتارهای فراتر و باالتر از حوزه کاری تعریف شده 
در ابتدای کار تابعیت رفتاری خوبی را نشان داد.

نیز  انحرافی  رفتارهای  متعاقبا  آنها در عین حال  اما 
از خود نشان دادند، مثل مسخره کردن یک کارمند 
دیگر یا برداشتن بدون اجازه اموال شرکت. در تحقیق 
دوم خود تاثیر تابعیت سازمانی افرادی که از بیرون 
به آنها انگیزه داده شده بود را هم در داخل و هم در 
خارج از محیط کار بررسی کردیم. با تحقیق از 180 
تیم از کارمندان و مدیران در سازمان های آمریکا، به 
این نتیجه رسیدیم که کارمندانی که از سوی عوامل 
کار  محیط  در  بودن  خوب  سرباز  به  وادار  خارجی 
می شدند بیشتر احتمال داشت که دست به اقدامات 
انحرافی چه در محیط کار و چه در خارج از آن بزنند، 

مثل فحش دادن به یک همکار یا غریبه.

 این رفتار بد به چه علتی است؟
تحقیقات به تئوری »مجوز اخالقی« کشیده شد که 
بر مبنای این تئوری انجام کارهای خوب به ما مجوز 

تئوری،  این  می دهد.  را  آینده  در  بد  کارهای  انجام 
می گیرد.  نظر  در  بانکی  حساب  یک  مثل  را  اخالق 
پشتوانه  که  می کنند  ایجاد  اعتباری  خوب  کارهای 
برداشت آینده ما از کارهای بد است. پس وقتی رفتار 
و  ترازو  کفه  در  را  می توانیم خود  هنوز  داریم،  بدی 
با  یا، مطابق  ببینیم  تعادل  در  انسان خوب  به عنوان 

تحقیق ما، به عنوان کارمندان خوب.
از  که  کارمندانی  کردیم  مشاهده  تحقیق  دو  هر  در 
هنجارهای  نظارت،  )اعمال  خارجی  عوامل  سوی 
شده  مجبور  تنبیه(  به  تهدید  غیررسمی،  و  رسمی 
از  یکی  به عنوان  خود  از  مطلوبی  کیفیت های  بودند 
روانی  تمایل داشتند حقوق  ارائه دهند،  تیم  اعضای 
همان  حقوق  این  باشند.  قائل  خود  برای  بیشتری 
است که در حساب بانکی اخالقی آنها به عنوان اعتبار 
ذخیره می شود و آنقدر قدرتمند هستند که به عنوان 
مجوز اخالقی عمل کند و به  کارمندان در زمانی که 
فراغت  و  آزادی  بد مشارکت می کنند،  رفتارهای  در 
خیال بدهد. این رفتارهای بد می توانند با رفتارهای 

کارهای خوب اجباری به کارمندان مجوز کارهای بد اختیاری می دهد
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تابعیت سازمانی خوب که در واقع برای ارائه آن وادار 
دیگر،  به عبارت  باشد،  بی ارتباط  کامال  بودند  شده 
انطباق، منجر به انحراف می شود.البته الزم است که 
در اینجا یک تمایز بسیار مهم میان یک تبعه خوب 
بودن در سازمان به خاطر اینکه »می خواهید« باشید 
و یک تبعه خوب بودن در محیط کار به خاطر اینکه 

»مجبور هستید« قائل شویم.
روانی  نمونه هایی که در آن حقوق  ما،  تحقیقات  در 
رفتارهای  به  مربوط  تنها  می یافت،  افزایش  افراد 
تابعیت سازمانی بود که افراد ازسوی عوامل خارجی 
به آن وادار می شوند و این در مورد افرادی که انگیزه 
درونی دارند، صدق نمی کند.این مساله مدیران را تا 
از وظایف مهم  حدی سردرگم می کند؛ چراکه یکی 
مدیر یافتن راه هایی برای ایجاد انگیزه در کارمندان 
است، به ویژه زمانی که آنها فاقد انگیزه ذاتی هستند. 
پس یک رهبر خوب چه اقدامی باید انجام دهد تا از 
جلوگیری  سازمان  در  حقوق  احساس  داشتن  ایجاد 
شود؟ برای این مساله ما یک رویکرد دوجانبه را به 

شرح زیر پیشنهاد می کنیم:

1- اصرار خود در ایجاد انگیزه در کارمندان 
برای فراتر و باالتر رفتن از شرح وظایفشان را 

تعدیل کنند.
مجددا  را  خود  انگیزشی  تاکتیک های  عوض،  در 
تا  به مدیران بدهید  ارزیابی کنید )و آموزش مجدد 
رهبران  باشند(.  می کنند،  اعمال  که  فشاری  متوجه 
سازمان ها باید تکنیک های انگیزشی خود را برای هر 

کارمند جداگانه تعریف کنند تا در آنها انگیزه ذاتی 
واحد  تکنیک  یک  از  شود  سعی  نباید  شود،  ایجاد 
برای همه استفاده شود که باعث شود تعداد زیادی از 
کارمندان احساس کنند تحت کنترل هستند. به عنوان 
جهت  ذاتی  انگیزه  دارای  که  کارمندانی  برای  مثال 
تبعه خوب بودن در سازمان ها هستند، رهبران باید 
یاد بگیرند که بیشتر بر مشوق های غیررسمی تکیه 
کنند مثل دادن فیدبک مثبت یا ستودن آنها در جمع 

به خاطر رفتار خوبشان.

2- محیط کاری ایجاد کنید که برای افراد به طور ذاتی 
ابهام بخش تر باشد و آنها به میل خودشان بخواهند در 
رفتارهایی که به نفع سازمان  است، مشارکت کنند. به 
کارمندان اختیار بدهید برنامه های زمانی و کارهایی 
شخصی  هر  ظرفیت  حداکثر  با  که  کنند  معین  را 
از  باشد.  داشته  مطابقت  خودانگیزشی  ایجاد  برای 
طبیعت  که  کنید  استخدام  را  افرادی  ابتدا  همان 
نشان  خود  از  بودن  سازمانی خوب  تبعه  برای  ذاتی 
می دهند. داستان کارمندانی را که کار استثنایی برای 

ارزش های ذاتی خود و نه مشوق های خارجی انجام 
می دهند برای دیگران بازگو کنید. مطمئن شوید که 
رهبری در سطح باالی سازمان خود الگوی مناسبی 
پرداخت  و  پاداش  مشوق  بدون  سازمانی  تابعیت  در 
از  جلوگیری  اصلی  کلید  باشد.درنهایت،  و...  نقدی 
پیامدهای منفی دادن حقوق اخالقی به خود، ایجاد 
فرهنگی است که در آن به ارزش های ذاتی افراد برای 

رفتارهای تابعیت سازمانی خوب ارج نهاده شود.
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