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شناسنامه تحقیق
ردیف: 79

عنوان: رابطه فس�اد و س�رمایه اجتماعي در الگوهاي 
رشد

نگارنده: علي صیادزاده و زهرا علمي
سال انتشار: 1392

شاخه: علوم اجتماعي
روش: کاربردي

محل چاپ: رفاه اجتماعي 
نتیجه گیري

 با گس��ترش مدل رش��د رومر، منکیو و ويل )1992( و وارد 
ك��ردن متغیر فس��اد اقتصادی در آن، انتظار م��ي رود رابطه 
فس��اد اقتصادی و رش��د اقتصادی، رابطه ای معکوس باشد. 
عالوه بر اين، فس��اد از مجراهای مس��تقیم و غیرمستقیم بر 
رشد اقتصادی تأثیر مي گذارد. بر اين اساس، در اين تحقیق 
ضم��ن برآورد رگرس��یون چندكي بین س��رمايه اجتماعي و 
فس��اد و تحلیل آنها، بر اساس ادبیات اقتصادی مورد مطالعه، 
يك سیس��تم معادالت همزمان طراحي شده است كه در آن 
متغیرهای رش��د اقتصادی، سرمايه گذاری، رشد نیروی كار، 
فس��اد، س��رمايه اجتماعي، اندازه دول��ت، آزادی اقتصادی و 
نابرابری در توزيع درآمد حضور دارند. در اين تحقیق با تصريح 
دستگاه معادالت همزمان، عوامل بنیادی تأثیرگذار بر فساد، 
ارتباط سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی، نابرابری اقتصادی 
و اندازه دولت ها با فساد و ارتباط آنها با رشد اقتصادی برآورد 
ش��ده است. درحقیقت در اين سیس��تم معادالت سعي شده 
است تا با استفاده از مدل های اقتصادسنجي، تأثیر مستقیم 
و غیرمستقیم فساد بر رش��د، تأثیر مستقیم انباشت سرمايه 
اجتماعي بر فس��اد و اثر غیرمس��تقیم آن بر رشد و نیز تأثیر 
اندازه دولت بر س��طح فس��اد و رش��د اقتصادی بررسي شود. 
از اين رو، سیس��تمي با چهار معادله برای چهار متغیر درون 
زای رش��د اقتصادی، سرمايه گذاری، رشد نیروی كار و فساد 

طراحي شده است. مدل های مورد نظر بر اساس محدوديت 
داده های آماری به خصوص برای متغیر س��رمايه اجتماعي، 
برای 54 كش��ور در س��ال 2007 برآورد ش��ده اس��ت. نتايج 

تخمین ها نشان مي دهند كه: 
1. رش��د نیروی كار و بهبود فس��اد، دو نیروی محرک رش��د 
اقتصادی هستند و اثر مستقیم بر آن دارند، اما سرمايه گذاری 
و هزينه های دولت، تأثیر معنادار و مستقیم بر رشد اقتصادی 
ندارند. مقايس��ه اثرهای تس��ريعکنندگي رش��د نیروی كار و 
شاخص فساد نشان مي دهد اثر رشدی بهبود شاخص فساد، 

به مراتب قويتر از رشد نیروی كار است. 
2. بهبود ش��اخص فساد اثر در خور توجهي بر میزان سرمايه 
گذاری دارد، به طوری كه با يك واحد افزايش در اين شاخص 
)كاهش فساد( میزان سرمايه گذاری به اندازه 3020 میلیارد 

دالر در سطح بین المللي افزايش مي يابد.
3. نتايج تخمین معادله اش��تغال نشان مي دهد بهبود فساد، 
اثر چش��مگیری بر رشد نیروی كار ندارد و تنها افزايش رشد 

اقتصادی به افزايش اشتغال منجر خواهد شد. 
4. نتايج تخمین معادله فس��اد نش��ان مي دهد چهار متغیر 
سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی، سرمايه گذاری و نابرابری 

اقتصادی تأثیر معناداری بر بهبود شاخص فساد دارند.
5. نتیجه كلي آن اس��ت كه برای مقطع زماني بررسي شده، 
انباشت سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی و رشد نیروی كار 
مانند محرک های رش��د اقتصادی عم��ل كردند و در مقابل، 
گسترش فساد و نابرابری درآمدی به عنوان مانعي برای رشد 

اقتصادی عمل كرده اند. 
6. با توجه به نتايج معادالت و رابطه بین رشد اقتصادی با دو 
شاخص سرمايه اجتماعي و فساد اقتصادی و وضعیت نامناسب 
ايران در دو ش��اخص سرمايه اجتماعي و فساد، بايد به بهبود 

اين دو شاخص در برنامه ريزی رشد اقتصادی توجه شود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 80

عنوان: تأثیر شاخص درک فساد مالي بر رشد اقتصادي 
بر اساس تفکیک بین کشوري در حوزه آزادي اقتصاد 

)GMM( با روش گشتاورهاي تعمیم یافته
نگارنده: سهراب دل انگیزان و محمد شریف کریمي و 

زینب خالوندي
سال انتشار: 1392

شاخه: اقتصاد
روش: کاربردي

محل چاپ: علوم اقتصادي 
نتیجه گیري

 اي��ن مقاله با اس��تفاده از داده های تلفیقي ش��اخص درک 
فس��اد مالي، ش��اخص نش��ان دهنده آزادی اقتصادی و نرخ 
رش��د اقتصادی، تأثیر فساد مالي بر رشد اقتصادی را در قالب 
يك مدل پانل ديتای پويا به روش گش��تاورهای تعمیم يافته 
)GMM )، در نمونه 156 تايي از كشورهای جهان و در دوره 
زماني 00 20- 11 20 بررس��ي كرده اس��ت. كشورها به سه 
گروه شامل كشورهای با آزادی اقتصادی باال، آزادی اقتصادی 
متوس��ط و آزادی اقتصادی پايین تقس��یم و ضرايب برای هر 
گروه اس��تخراج ش��ده اس��ت. نتايج در رابطه با دسته بندی 
كشورها نش��ان مي دهد كه در كشورهای با آزادی اقتصادی 
باال، رابطه شاخص درک فساد مالي و رشد اقتصادی مثبت به 
دست آمده است اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط 
و پايین، رابطه ش��اخص درک فس��اد مالي و رشد اقتصادی 
منفي برآورد ش��ده است. شايان ذكراس��ت افزايش شاخص 
ادراک فساد به معني كاهش فساد است. وجود شاخص آزادی 
اقتصادی پايین در اي��ن گروه ها به معنای محدوديت آزادی 
اقتصادی در زمینه امور مالیاتي و گمركي و نرخ های مالیاتي 
بی��ش از حد، ق��درت بیش از حد دول��ت و انحصارات دولتي 

در فعالی��ت های مرتبط با صدور مجوزه��ا و امتیازهای الزم 
برای فعالیت های مختلف، فقدان شفافیت عمومي در عملکرد 
دولت، اختیارات خودسرانه گسترده و قدرت انحصاری مقامات 
دولتي اس��ت كه سبب افزايش فساد مالي مي شود. مي توان 
گفت داش��تن آزادی اقتصادی متوسط و پايین باعث افزايش 
فس��اد مالي شده و اين سبب كاهش رشد اقتصادی مي شود. 
همچنین بر اساس نتايج به دست آمده، پايداری در سیاست 
های كنترل فساد مالي در گروه با آزادی اقتصادی باال، منجر 
به رش��د اقتصادی بیشتری مي شود. اما در گروه دوم و سوم 
طبقه بندی ش��ده بر اساس آزادی اقتصادی كه از لحاظ اين 
شاخص در سطح متوسط و پايین هستند، كنترل فساد مالي 
باعث كاهش رش��د اقتصادی شده و اين نتیجه دور از انتظار 
نیست. در كشورهای با آزادی اقتصادی باال كنترل فساد مالي 
به س��ود رش��د اقتصادی عمل كرده اما در وضعیتي كه فساد 
ناش��ي از آيین نامه ها و مداخله مفرط دولت اس��ت، فس��اد 

احتماال تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادی دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 81

عن�وان: راهکارهاي مبارزه با فس�اد اداري بر اس�اس 
ارزش هاي اسالمي

نگارنده: علي حسني و عبدالحمید شمس
سال انتشار: 1391

شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: اسالم و پژوهش هاي مدیریتي
علل و عوامل 

عوام�ل گلوگاه�ي فس�اد: انحص�ار ق�درت/ فق�دان 
پاس�خگویي/ خاموش�ي وج�دان عموم�ي/ فق�دان 
مس�ئولیت پذی�ری اجتماعي/ ضعف اخ�الق عمومي/ 
فقدان شایسته ساالری/ عدم ش�فافیت/ پایین بودن 

معاشات/ فقدان سیستم کنترل و نظارت. 
راهکارها

 كنت��رل از باال و برخ��ورد با انحصارگراي��ان/ افزايش نظارت 
اجتماعي/ تقوا و خود كنترلي/ افزايش زمینه های مش��اركت 
م��ردم در ام��ور اجتماعي/ ترويج فرهنگ وظیفه شناس��ي و 
وج��دان كاری/ احیای حس مس��ئولیت پذي��ری اجتماعي/ 
افزايش اعتماد اجتماعي/ نهادسازی )توسعه زيربنايي(/ ايجاد 
يك محی��ط بازدارنده/ عدم تبعیض در برخوردها/ شايس��ته 
س��االری در عزل و نصب ها/ ش��فاف و سادهسازی قوانین و 
مقررات/ توجه به معیشت كارمندان/ افزايش نظارت اجتماعي/ 
قاطعیت در برخورد با متخلفان. ش��ايان ذكراست كه در اين 
تحقیق، هر يك از راهکارها متناظر با يکي از عوامل گلوگاهي 

فساد ارائه شده است. 
نتیجه گیري

 در اي��ن تحقی��ق از چارچوب نظری تئ��وری محدوديت ها 
اس��تفاده شده است كه به اقتضای اين چارچوب، راهکارهای 
عرضه شده معطوف به عوامل گلوگاهي هستند. بر اين مبنا، 
مشخص شد كه فس��اد اداری، حاصل وجود و تعامل عواملي 
چ��ون انحصارطلبي، پنه��ان كاری و عدم ش��فافیت، فقدان 

شايسته ساالری و مسئولیت اجتماعي شهروندان است. 

شناسنامه تحقیق
رديف: 82

عنوان: جرائم اقتصادي، جرمي آمیخته با فساد
نگارنده: غالمحسین بیاباني

سال انتشار: 1391
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: كارآگاه 

نتیجه گیري
 در اين تحقیق ضمن تعريف جرم اقتصادی و بیان مهم ترين 
اش��کال و ويژگي خاص آن، ارتباط آن با جرائم سازمان يافته 
و پیامدهای اقتصادی و اجتماعي آن و در نهايت تفاوت میان 
جرائم اقتصادی و فس��اد بیان شده است. جرائم اقتصادی در 
كش��ور ما جرمي س��ازمان يافته اما ارتباط تنگاتنگي با فساد 
دارد. مجرمان اين حوزه برای پیش��برد اه��داف خود نیاز به 
همکاری كارمندان فاس��د دارند. آنها گاهي مواقع با پرداخت 
رش��وه های كالن به كارمندان و تطمیع آنها به ش��یوه های 
مختلف متوس��ل به حربه فس��اد برای كاهش هزينه ارتکاب 
جرم مي ش��وند. تفاوت جرم اقتصادی با فس��اد از آنجا ناشي 
مي شود كه برای جرم، قانون مجازات تعیین كرده است ولي 
معیار اثبات فس��اد وجود مجازات قانوني نیست بلکه انحراف 
از اخالق و هنجارهای پذيرفته ش��ده است. تحقیقات بیانگر 
اين اس��ت كه رش��د جرائم اقتصادی، به تحوالت اجتماعي � 
سیاسي بستگي دارد و نیز كاهش انجام وظیفه از جانب افراد 
و كمرنگ ش��دن نقش آنها در اداره فعالیت های اقتصادی و 
ضعف نقش مؤسس��ات و حاشیه نگاه داشتن آنها زمینه برای 
بروز فس��اد در دس��تگاه ها را فراهم مي سازد و نیز به اعتقاد 
فیس��من و میگل فس��اد معموال تا حد قابل توجهي به افکار، 
باور و فرهنگ انسان ها ارتباط دارد. در جامعه ای كه فرهنگ 
فساد فراگیر باشد، تغییر قوانین به خوديخود برای اصالح امور 

كفايت نخواهد كرد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 83

عن�وان: عوام�ل مؤثر بر بروز فس�اد در س�ازمان هاي 
ورزش�ي )مطالعه موردي فس�اد اداري در فدراس�یون 

فوتبال جمهوري اسالمي ایران(
نگارن�ده: مقصود نجف�ي کلوري و محم�ود گودرزي و 

ابوالفضل فراهاني و حسن اسماعیلي بیدهندي
سال انتشار: 1391

شاخه: تربیت بدني
روش: توصیفي

محل چاپ: مدیریت ورزشي 
نتیجه گیري

 ه��دف از اين تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز فس��اد در 
سازمان های ورزشي اس��ت كه فدراسیون فوتبال جمهوری 
اس��المي ايران به عنوان مطالعه موردی انتخاب ش��ده است. 
نمونه آماری موردنظر در اين تحقیق تمامي كاركنان فدراسیون 
فوتبال بوده اند )13 نفر(. نتايج تحقیق نشان دهنده آن است 
ك��ه از ديدگاه كاركنان فدراس��یون فوتبال، عوامل اقتصادی، 
ويژگي های س��ازماني، ويژگي های فرهنگ��ي، ويژگي های 
ف��ردی و كمیت و كیفی��ت قوانین و مقررات در بروز فس��اد 
اداری در اين س��ازمان نقش دارند. ايجاد سازوكارهای مشوق 
مالي برای ورزشکاران و مسئوالن ورزشي، يکي از راهکارهايي 
است كه مديران سازمان های ورزشي برای جلوگیری از فساد 
مي توانند به آن متوس��ل شوند. وجود قوانین مبهم، پیچیده 
و ناآش��نا برای ارباب رجوع ع��الوه بر اينکه باعث ايجاد رابطه 
بوروكراتیك و تسلط كاركنان و مأموران دولت بر ارباب رجوع 
مي ش��ود، به افزايش ارتباط بین اين دو گروه منجر مي شود 
كه اين شرايط، افزايش بروز فساد اداری در سازمان را اجتناب 
ناپذير مي كند. تدوي��ن قوانین كارآمد و اجرای مصرانه آنها، 
باي��د مورد توجه سیاس��ت گذاران و قانونگذاران فدراس��یون 
فوتبال باشد. در خصوص نقش ويژگي های فرهنگي در بروز 
فساد، مديران سازمان ها مي توانند با افزايش تعهد سازماني 
در ن��زد كاركنان، اصالح فرآيند گزينش افراد بر اس��اس خط 
مشي های سازمان و همچنین آموزش كاركنان خود در زمینه 
برخورد صحیح با چنین عوامل فرهنگي و اجتماعي، تأثیر اين 
عوامل در بروز فس��اد در سازمان خود را كمرنگ تر كنند. در 

خصوص ويژگي ه��ای فردی بايد گفت در مب��ارزه با پديده 
فس��اد اداری، تمركز روی عواملي كه به طور مستقیم به بعد 
انساني مربوط مي شود، مانند ويژگي های شخصیتي و فردی 
كاركنان، مي تواند تأثیر بیش��تری در كاهش يا حذف فساد 
اداری در س��ازمان داشته باشد. اين ويژگي ها شامل مواردی 
مانند آزمندی، فردگرايي و... است. نتايج حاصل از رتبه بندی 
آزمون فريدمن بیانگر اين است كه از ديدگاه كاركنان، عوامل 
فرهنگي، اقتصادی، سازماني، قوانین و مقررات و ويژگي های 
فردی كاركنان به ترتیب مي توانند از جمله عوامل تأثیرگذار 
بر بروز فساد در فدراسیون فوتبال باشند كه در اين میان نقش 
عامل فرهنگي بس��یار پررنگ تر به نظر مي رس��د. در بخش 
رتبه بندی روش های كنترل فس��اد اداری، خصوصي سازی 
از ديدگاه كاركنان به عنوان بهترين روش كنترل فساد اداری 
تعیین شده است و دومین روش از ديدگاه كاركنان، تشديد و 

افزايش مجازات هاست. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 84

عنوان: بررس�ي اث�ر اندازه دولت بر فس�اد، با تأکید بر 
نقش دمکراسي در منطقه

نگارن�ده: منا نظ�ر دهمرده و محمد علیزاده و س�میرا 
زیدي زاده

سال انتشار: 1391
شاخه: اقتصاد

روش: کاربردي
محل چاپ: اقتصاد و توسعه منطقه اي 

نتیجه گیري
 هدف اصلي اين تحقیق، ش��ناخت پديده فس��اد و شناسايي 
وابستگي فس��اد با برخي از متغیرهای اقتصادی و سیاسي از 
جمله دمکراس��ي است. اين مطالعه با استفاده از رويکرد داده 
های تابلويي، طي س��ال های 2010-2003 تأثیر اين عامل 
مهم بر فس��اد را در 16 كشور منتخب منطقه منا، با توجه به 
نقش دمکراسي مورد بررسي قرار مي دهد. در معادله استفاده 
ش��ده در اين تحقیق، شاخص ادراک فس��اد به عنوان متغیر 
وابس��ته لحاظ شده و متغیرهای مستقل شامل: سهم مخارج 
مصرفي دول��ت از تولید ناخالص داخلي )اندازه دولت(، تولید 
ناخالص داخلي سرانه، آزادی اقتصادی، شاخص دمکراسي و 
حاصل ضرب ش��اخص دمکراس��ي و اندازه دولت است. نتايج 
نش��ان مي دهد گس��ترش اندازه دولت، يا پايین بودن سطح 
دمکراس��ي مي تواند سطح فس��اد در منطقه را افزايش دهد. 
همچنین اثر تعاملي اندازه دولت و دمکراسي بر فساد، گويای 
اين مطلب اس��ت كه با كاهش يافتن میزان دمکراسي، اندازه 
بزرگتر دولت، میزان فس��اد را كاهش م��ي دهد، اين نتیجه 
بازخورد اين مطلب اس��ت كه در س��طح دمکراس��ي پايین، 
سیس��تم نظارت و كنت��رل نیز كمتر اس��ت، در نتیجه وقوع 
فس��اد كمتر نشان داده مي ش��ود كه الزاما به معنای كاهش 
فس��اد نیس��ت. آزادی اقتصادی نیز به عنوان يك عامل ديگر 
در كاهش فس��اد، تنها با اعمال سازوكارهای نظارت و وجود 
س��طح باالی دمکراسي دارای تأثیر معنادار بوده و افزايش آن 
در منطقه به دلیل نبود آزادی سیاس��ي كه پیششرط آزادی 
اقتصادی اس��ت، موجبات فس��اد را به همراه دارد. با افزايش 
سطح درآمد سرانه، سطح فساد افزايش مي يابد، زيرا در اين 
منطقه دولت ها به جای تکیه بر درآمدهای پايدار مالیاتي بر 
منابع طبیعي برای تأمین مالي تأكید دارند، در نتیجه قدرت 
پاس��خگويي به مردم كمتر ش��ده كه احتمال وقوع فس��اد را 
افزايش مي دهد. بر اين اس��اس در اين تحقیق پیشنهاد شده 
اس��ت كه ضمن توجه و تأكید بر خصوصي س��ازی و كاهش 
انحصارات دولتي، با گس��ترش دمکراس��ي و مخصوصا آزادی 
مطبوعات و رس��انه ها، راه برای هرگونه ارتشا و اختالس كم 

شده و سیستم نظارت و پاسخگويي تقويت شود. 
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اشاره:
اقتص��اد هر جامعه، محل ظهور و ب��روز همه متغیرهای 
فع��ال و متاث��ر از جه��ان بین��ی، آرمان ه��ا، ارزش ها، 
فرهن��گ، سیاس��ت و قوانی��ن اداره ش��وون مختلف آن 
اس��ت. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان 
و آش��کار اسناد فرادس��ت و ايده آل های هر ملت است 
كه از طريق سلس��له مراتب اختی��ارات و قوانین به بدنه 
و كف جامعه و زندگی مردم می رس��د. فس��اد اداری و 
اقتص��ادی بی��ش از آنکه معل��ول فرآينده��ای معیوب 
اقتصادی باش��د تحت تاثیر ش��رايط سیاسی و فرهنگی 
جامعه اس��ت. مهم ترين علت فس��اد اداری و اقتصادی، 
تس��لط انديش��ه و عمل ناكارآمد از طري��ق قانونگذاری 
س��نتی و ناكارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است كه 
زمینه س��وء استفاده زياده خواهان را فراهم می كند. در 
شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال 
انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق 
قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها 
و نتیج��ه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اس��ت. 
»چالش قانون« پیش��اپیش از ارائه نظرات سازنده عموم 
انديشمندان و نخبگان سپاس��گزار است. اين نوشتار به 
معرفی پژوهش های انجام ش��ده در حوزه فس��اد اداری 
و اقتص��ادی می پردازد كه هم اكنون از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد: 

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )67( میکند

چیستی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی!؟

چگینى  بهادیوند  سعید 
مناسبت  به  که  نشستى  در 
هفته صرفه جویى و مدیریت 
سالن  در  برق  و  آب  مصرف 
توزیع  شرکت  اجتماعات 
شد  قزوینبرگزار  استان  برق 
بزرگ  تونل  وجود  با  گفت: 
بادى در تاکستان وجود دارد 
بردارى  بهره  به  مى تواند  که 

برسد.
خوب  ظرفیت  از  چگینى 
تجدید  نیروگاههاى  احداث 
گفت:  و  داد  خبر  هم  پذیر 
استان هاى  از  قزوین 
زمینه  این  در  برخوردار 
است و بیش از 1500 مگاوات 

کهک  نیروگاه  در  انرژى  تولید  ظرفیت 
هم  خورشیدى  نیروگاه  در  و  شده  ایجاد 
مورد  باید  که  داریم  باالیى  قابلیت هاى 

استفاده قرار گیرد.
تعداد  زمینه  در  افزود:  چگینى  بهادیوند 
زیر  تأمین  انرژى،  فروش  برق،  پست هاى 
نیروگاههاى  تولید  و  احداث  ساخت ها، 
پراکنده هم وضعیت خوبى در کشور داریم 
پذیر  تجدید  انرژى هاى  حوزه  در  ولى 
طرح هاى زیادى عملیاتى نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان 
گذشته  سال هاى  در  کرد:  تصریح  قزوین 
شرکت  بدهى  تومان  میلیارد   87 از  بیش 
کارکنان  و  مدیران  مجموعه  تالش  با  را 
توانستیم پرداخت کنیم و امروز در صورت 
و  شرکت ها  و  دولتى  بدهى هاى  بازگشت 
جدیت  با  مى توانیم  استان  برق  به  صنایع 

خدمت رسانى را تداوم بخشیم.

حاضر  حال  در  گفت:  چگینى  بهادیوند 
و  صنعت  بخش  با  خوبى  بسیار  تعامل 
با درك  سایر دستگاه هاى اجرایى داریم و 
شرایط ایجاد شده نسبت به تقسیط بدهى 
اقدام  اجرایى  دستگاه هاى  شرکت ها، 
از  صنایع  برخى  متأسفانه  اما  کرده ایم 
پرداخت  از  و  کرده  استفاده  همکارى  این 
مطالبات خوددارى مى کنند.سعید بهادیوند 
نیروى  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  چگینى، 
برق  شرکت  هشدار  در  قزوین  استان  برق 
استان قزوین به مشترکاننشست خبرى با 
مناسبت هفته صرفه  به  که  اصحاب رسانه 
جویى و مدیریت مصرف آب و برق برگزار 
تأکیدات  و  بخشنامه ها  طبق  گفت:  شد، 
صورت گرفته باید در بازه زمانى 15 خرداد 
تا 15 شهریور از ساعت 13 تا 17 در مصرف 

برق صرفه جویى شود.
تاکنون  جارى  سال  ابتداى  از  افزود:  وى 
823 مگاوات برق در استان قزوین مصرف 

شده که یک رکورد تازه 
با  نشان مى دهد  و  است 
سهمیه  افزایش  وجود 
به   775 از  استان  برق 
هم  هنوز  مگاوات   777
جویى  صرفه  نیازمند 

هستیم.
شرکت  عامل  مدیر 
برق  نیروى  توزیع 
دیگر  به  اشاره  با  استان 
گرفته  صورت  اقدامات 
مصرف  کاهش  براى 
تصریح  استان،  در  برق 
کرد: در حوزه کشاورزى 
منعقد  نامه اى  تفاهم 
کردیم که اگر کشاورزى، الکتروموتور خود 
را در این باره زمانى خاموش کند مشمول 

تخفیف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان 
اینکه 67 درصد برق تحویلى استان قزوین 
مابقى  گفت:  مى شود،  مصرف  تولید  در 
حوزه  در  درصد   14 شامل  تحویلى  برق 
خانگى  حوزه  در  درصد   19 و  کشاورزى 

مصرف مى شود.
قول  ما  کرد:  خاطرنشان  چگینى  بهادیوند 
در  برق  قطعى  جارى  سال  در  که  داده ایم 
استان نداشته باشیم، اما الزم است در این 

رابطه صرفه جویى صورت گیرد.
استان  برق  مصرف  وقتى  شد:  یادآور  وى 
برق  خودکار  صورت  به  مى یابد،  افزایش 
مردم  اموال  به  تا  مى شود  قطع  منطقه 
نباید  رابطه  این  در  و  نشود  وارد  خسارت 
مردم نگران خاموشى و کسرى برق باشند.
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