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راه اندازی دفتـر انرژی 
در اتـاق بازرگانی اصفهان

احمدرضا	صافی؛	رییس	هیات	مدیره	شعبه	
اصفهان	سندیکای	صنعت	برق	ایران	

ــن	 ــی	از	مهمتری ــرژی	کشــور	یک ــع	ان صنای
ــا	 ــت،	ام ــور	اس ــاد	کش ــای	اقتص بخش	ه
علیرغــم	اهمیــت	غیرقابــل	انــکارش،	هنــوز	
هــم	متولــی	واحــدی	بــرای	ایــن	حــوزه	در	

کشــور	وجــود	نــدارد.	نهادهــا	و	بخش	هــای	
ــت،	 ــه	وزارت	نف ــددی	از	جمل ــی	متع اجرای
وزارت	نیــرو،	ســازمان	انرژی	اتمی،	ســازمان	
ــای	 ــه	مقتض ــک	ب ــر	ی ــه	ه ــه	وبودج برنام
وظایــف	خــود	متولــی	بخشــی	از	ایــن	حوزه	

هســتند.
همیــن موضــوع باعــث شــده تــا در تصمیم گیری هــا عــدم تمرکــز و 
در برخــی مــوارد تضــاد منافــع ایجــاد شــود. به عنــوان مثال در پاســخ 
بــه یــک ســوال کــه صــادرات گاز )نفــت( و یــا صــادرات بــرق کــدام 
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ــاغ.شــد.. اجتماعــی.اب

ســازمان تامیــن اجتماعــی در راســتای اجــرای سیاســت های 
و  بخشــنامه ها  تنقیــح  خصــوص  در  کالن  و  راهبــردی 
اصــل  رعایــت  راســتای  در  و  صــادره  دســتورالعمل های 
قانون مــداری، وحــدت رویــه، ابهــام زدایــی و شفاف ســازی مقــررات 

و جلوگیــری از تعــدد بخشــنامه ها، لغــو و حــذف دســتورالعمل های 
تکــراری، مشــابه و اطــالع شــرکای اجتماعــی ســازمان از حقــوق 
و تکالیــف مقــرر کــه رضایتمنــدی واگذارنــدگان کار، کارفرمایــان 
ــع  ــزوم تجمی ــن ل ــال دارد، همچنی ــه دنب ــدگان را ب ــه ش و بیم
و  بخشــنامه ها  مربوطــه،  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 
دســتورالعمل های مقاطعــه کاری موجــود را بــا توجــه بــه قوانیــن 
ــی و  ــن اجتماع ــی تأمی ــورای عال ــای ش ــررات و تصویبنامه ه و مق
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــی و تخصص ــأت عموم ــای هی دادنامه ه

ــت. ــرار داده اس ــری ق ــورد بازنگ م
ــه ای  ــط بیم ــص ضواب ــح و تلخی ــنامه تنقی ــاس بخش ــن اس برای
ــالغ  ــی اب ــن اجتماع ــازمان تامی ــوی س ــه از س ــه کاران ک مقاطع
ــایر  ــی 14/13 و س ــنامه  های 14 ال ــن بخش ــت، جایگزی ــده اس ش

دســتورالعمل ها و مکاتبــات مغایــر بــا آن می شــود.

چهارمین.شماره.

نشریه.سراسری.
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ــه صرفــه و صــاح کشــور اســت، وزارت خانه هــای  ب
نفــت و نیــرو پاســخ وعملکــرد متفاوتــی در برخــورد 

بــا ایــن موضــوع دارنــد.  
خوشــبختانه در قــوه مقننــه و بخــش خصوصــی بــه 
ــرژی  ــن موضــوع توجــه و کمیســیون ان ــت ای اهمی
ــی  در مجلــس شــورای اســامی و اتاق هــای بازرگان
تشــکیل شــده اســت.  تشــکیل کمیســیون انــرژی 
ــود  ــی ب ــوارد مهم ــان از م ــی اصفه ــاق بازرگان در ات
کــه توســط ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه جــد 
پیگیــری می شــد و در دوره جدیــد بــا موافقت هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان تشــکیل شــد. 
  حساســیت بــاالی موضــوع انــرژی و  مــوارد مرتبــط 
بــا آن توانــی بیــش  از کمیســیون انــرژی را در 
ــد.  ــب می کن ــه طل ــب جلســات هفتگــی و ماهان قال
بــه همیــن خاطــر ســندیکای صنعــت بــرق شــعبه 
اصفهــان لــزوم ایجــاد دفتــر و یــا اتــاق انــرژی را نیــز 
ــر  ــت دفت ــرار داد و در نهای ــود ق ــتور کار خ در دس

ــدازی شــد.  ــی اصفهــان راه ان ــاق بازرگان ــرژی ات ان
 اهــداف تعریــف شــده بــرای ایــن دفتــر عبــارت انــد 

از:
و  تصمیم ســازی  در  تمرکــز  ایجــاد  ـ 
تصمیم گیری هــای حــوزه انــرژی، بــا محوریــت 

بازرگانــی. اتــاق 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه ـ اس
ــرژی. ــوزه ان ــای ح ــب و کاره ــعه کس ــاالن و توس فع
ـ توســعه انرژی هــای تجدیــد پذیــر و توســعه 
زیرســاخت های ایــن انــرژی و ایجــاد توســعه پایــدار 
ــظ  ــرژی و حف ــع ان ــت از مناب ــا صیان ــتان ب در اس

ــت. ــط زیس محی
 وظایفــی کــه باعــث شــده ایــن دفتــر از کمیســیون 
انــرژی اتــاق بازرگانــی اســتان متمایــز شــود بــه ایــن 

شــرح اســت: 

انــرژی شــامل  اطاعــات حــوزه  ـ جمــع آوری 
زمینه هــای توســعه کســب وکار، شناســایی فعــاالن 

ــرژی ــوزه ان ــا ح ــط ب ــای مرتب و پروژه ه
و  نیازمندی هــا  بررســی  و  مطالعــات  انجــام  ـ 
توانمندی هــای اســتان در ســه بخــش: تولیــد، 

انتقــال و مصــرف انــرژی
ـ انجــام مطالعــات تحلیلــی و برنامه ریــزی بر اســاس 

منابــع و مصــارف انــرژی در بخش هــای مختلــف
ـ پایش قوانین مرتبط در حوزه استانی و کشوری

از برنامه هــای دیگــر ایــن دفتــر،  بــاال بــردن توانایــی 
فعــاالن ایــن حــوزه بــرای انجــام پروژه هــای بــزرگ 
در زمینه هــای نفــت، گاز، پتروشــیمی و بــرق در 
 )GC(ــزرگ ــکاری ب ــای پیمان ــاد واحده ــب ایج قال

اســت. 
ــن  ــز ای ــه از خطــوط قرم ــد در نظــر داشــت ک   بای
دفتــر عــدم ورود بــه فعالیــت اجرایــی و حــوزه 
مســئولیت  نهادهــای مســئول خواهــد بــود و 
ــا اســتانداری اصفهــان بــه  هماهنگــی و همــکاری ب
ــرای  ــتان ب ــی در اس ــاد اجرای ــن نه ــوان باالتری عن
ــود.  ــد ب ــا خواه ــر راهگش ــن دفت ــداف ای ــق اه تحق
ــه  ــری در هم ــن دفت ــه زودی چنی ــت ب ــد اس امی
اتاق هــای بازرگانــی بخصــوص اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــاهد  ــور ش ــرژی کش ــوزه ان ــود و در ح ــکیل ش تش
اتفاقــات خوبــی باشــیم و بخــش خصوصی در پاســخ 
ــرژی پاســخی مبتنــی  ــه هــر ســوالی در حــوزه ان ب

برمطالعــه و تحقیــق داشــته باشــد.  

مدیرعامل	ساتبا	اعالم	کرد:

توسعه	انرژی	های	تجدید	پذیر	با	کمک	رمزارزها
تهران-	ایرنا-	مدیرعامل	سازمان	انرژی	های	تجدیدپذیر	و	بهره	وری	برق	ایران،	گفت:	تالش	می	شود	
با	اختصاص	برق	حاصل	از	انرژی	های	تجدید	پذیر	به	استخراج	رمز	ارزها،	توسعه	این	انرژی	ها	تسریع	

شود.
آخرین طرح های  افتتاح  مراسم  در  ایرنا، »محمد ساتکین«   اقتصادی  روز سه شنبه خبرنگار  گزارش  به 
پویش هر هفته #الف ب-ایران در سال جاری، افزود: اختصاص برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر به 
استخراج رمز ارز از سال آینده جدی تر دنبال خواهد شد که این موضوع به توسعه این انرژی ها در کشور 

خواهد انجامید.
مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ادامه داد: امسال و در قالب پویش هر هفته #الف 

ب-ایران، ۴۶ نیروگاه تجدید پذیر با سرمایه گداری هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان احداث شد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: از این تعداد ۳۲ نیروگاه با ظرفیت ۸۲.۹ مگاوات خورشیدی است.

مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق گفت: پنج نیروگاه بادی به ظرفیت ۱۲ مگاوات و 
پنج نیروگاه برق آبی کوچک به ظرفیت ۹.۱۷ مگاوات و یک نیروگاه انبساط حرارتی و یک نیروگاه توربین 
انبساطی جزو این نیروگاه ها به شمار می رود که احداث شده است. ساتکین گفت: سال آینده با دو محور 

منابع دولتی و غیردولتی توسعه تجدیدپذیرها دنبال خواهد شد.  
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مدیرعامل	توانیر	اعالم	کرد:

سرمایه	گذاری	۱2	هزار	میلیارد	
تومانی	برای	توسعه	شبکه	برق	

کشور
تهـران	-	ایرنـا	-	مدیرعامـل	شـرکت	تولیـد،	
انتقـال	و	توزیـع	نیـروی	بـرق	ایران)توانیـر(،	
	99 سـال	 در	 شـبکه	 توسـعه	 بـرای	 گفـت:	
به	عنـوان	سـخت	ترین	سـال	صنعت	بـرق،	۱2	
هـزار	میلیـارد	تومـان	سـرمایه	گذاری	صورت	

متن کامل

اسـت. گرفته	
به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی ایرنا، "محمدحسـن 
متولـی زاده"  روز سـه شـنبه در مراسـم افتتـاح 
آخریـن طرح هـای پویـش# هرهفته_الـف_ب_

ایـران افـزود: تامیـن منابـع مالی به دلیل وابسـتگی 
یارانه هـا، صنعـت  هدفمنـدی  بـه  منابـع  گـردش 
بـرق را دچـار چالـش جـدی کـرده بـود کـه یکـی 
از سـخت ترین سـال های صنعـت بـرق بـه شـمار 

می رفـت.
بـا  مـا  همـکاران  امسـال  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
قالـب  در  توانسـتند  مشـکات  ایـن  همـه  وجـود 
طرح هـای سـاخت و سـازی، یـک هـزار و  ۵۸۰ 
کیلومتـر خطـوط انتقـال و فـوق توزیـع، ۱۱ هـزار 
کیلومتـر خطـوط توزیـع، ۹ هـزار و ۵۰۰ مگاولـت 
آمپـر ترانسـفورماتورهای انتقـال و فـوق توزیـع و  
دو هـزار و ۷۰۰ مگاولـت آمپـر ترانسـفورماتورهای 
توزیـع احـداث کنند که ۱۴ درصد بیشـتر از سـال 

۹۸ بـود.
 ۳۲۲ همچنیـن  امسـال  داد:  ادامـه  زاده  متولـی 
بخـش  توسـط  پراکنـده  تولیـد  واحـد  مـگاوات 
خصوصی احداث و ۲۸۸ روسـتا برق دار شـد که در 
مجمـوع بـرای همـه این طرح هـا ۱۲ هـزار میلیارد 

تومـان سـرمایه گذاری صـورت گرفـت.
طرح هـای  بـه  همچنیـن  توانیـر  مدیرعامـل 
بخـش  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نیـز  سـازوکاری 
سـازوکاری و سـایر خدمـات نیـز افتخـارات بزرگی 
کسـب شـد به طـوری که با مشـارکت خـوب مردم 
و مشـترکان توانسـتیم، بـرای دومیـن سـال پیاپی، 
رشـد بـار را در یـک درصـد کنترل کنیـم در حالی 
که متوسـط رشـد آن در ۴۰ سـال گذشته باالی ۷ 

درصـد بوده اسـت.
متولـی زاده اضافـه کـرد: همچنین در سـال جاری 

بـا ۱۹۰ هـزار مشـترک بـزرگ تفاهم نامـه همـکاری 
منعقـد شـد کـه بـرای تابسـتان ۴۲۰ میلیـارد تومان 
و بـرای زمسـتان هـم به دلیـل همـکاری در مدیریت 
سـوخت زمسـتانی نیروگاه هـا، ۲۰۰ میلیـارد تومـان 

پـاداش همـکاری دریافـت کردند.
وی در خصـوص کاهـش تلفـات نیـز اظهـار داشـت: 
تلفـات شـبکه بـرق بـرای اولیـن سـال بـه زیـر ۱۰ 
درصـد رسـید و تـک رقمـی شـد و در بخـش احداث 
کابل هـای خودنگهـدار نیـز در کل کشـور بـا شـعار 
آشـتی شـبکه های بـرق بـا شـاخ و بـرگ درختـان و 
کاهـش خاموشـی مشـترکان، احـداث ایـن کابل هـا 

توسـعه بسـیاری پیـدا کـرد.
متولـی زاده در خصـوص طـرح بـرق امیـد نیـز گفت: 
ایـن طـرح بـا هـدف تشـویق مشـترکان بـه کاهـش 
مصـرف و اصـاح الگوی مصرف تدویـن و برنامه ریزی 
شـد که تاکنـون نیز با اجـرای طرح برق امیـد، تعداد 
مشـترکان پرمصـرف ۶ درصـد کاهش داشـته اسـت.

متولـی زاده از برنامـه ریزی هـای انجـام شـده بـرای 
کاهـش دخالـت دولـت در خریـد و فـروش بـرق نیـز 
سـخن گفـت و افـزود: بـا ایـن هـدف، بـورس انـرژی 
به منظـور کاهـش دخالـت دولـت در خریـد و فـروش 
بـرق و ایجـاد یـک بـازار رقابتی مناسـب توسـعه پیدا 

. د کر
وی خاطرنشـان کـرد: امسـال بـرای نخسـتین بار در 
تاریـخ صنعـت بـرق، اوراق سـلف در بخـش انتقـال 
و فـوق توزیـع عرضـه شـد کـه مـورد اسـتقبال قـرار 

. فت گر
مدیرعامـل توانیـر همچنیـن از صفـر شـدن مراجعـه 
مـردم بـه شـرکت های توزیـع خبـر داد و گفـت: بـا 
حـذف قبـوض کاغذی بـرق و الکترونیکی شـدن ارائه 
خدمـات بـه مـردم، مراجعـه بـه شـرکت های توزیـع 

صفر شـده اسـت.

ویروس	بی	اعتمادی
دکتر علی فرحبخش

ویروس	ابوال	در	کنگو	در	سطحی	محدود	شیوع	
پیدا	کرده	بود	و	به	راحتی	قابل	کنترل	بود؛	اما	
به	دلیل	کم	تجربگی	سیاست	گذاران	به	سرعت	
که	 بود	 آن	 بزرگ	 گرفتاری	 یافت.	 گسترش	
مردم	محروم	به	هیچ	کس	و	هیچ	نظری	اعتماد	

نداشتند.
دروغ  و  راست  اخبار  از  ملغمه ای  و  شایعات 
با  همکاری  از  مردم  و  می شد  منتشر  راحتی  به 
حتی  می زدند.  باز  سر  بهداشت  دولتی  ماموران 
ابوال وجود خارجی  اعتقاد داشتند ویروس  برخی 

ندارد و تماما ساخته و پرداخته حکومت است.
صلیب سرخ جهانی گروهی را برای کمک به این 
نیز مورد حمله  آنها  اما  کشور بحران زده فرستاد، 
نیز  بستری شده  بیماران  حتی  گاه  قرار  گرفتند. 
به ماموران رشوه می دادند تا شبانه از بیمارستان 

بگریزند.
از  را  شهر  دو  مردم،  تنبیه  برای  سیاستمداران 
همه  پیامد  کردند.  محروم  انتخابات  در  شرکت 
آمار  که  بود  آن  بی اعتمادی ها  و  درگیری ها  این 
مبتایان به ابوال در مدت کوتاهی به ۱۰ هزار نفر 
رسید و ۵۰۰ نفر نیز در مدت کوتاهی قربانی این 

ویروس شدند.
موضوع  نبود.  کنگو  به  مربوط  فقط  مساله  این 
و  کرونا  شیوع  از  قبل  حتی  که  بود  مهم  آنقدر 
»ظن  جهانی  بهداشت  سازمان   ،۲۰۱۹ سال  در 
نسبت به واکسن« را در زمره بزرگ ترین خطرات 
پیش روی سامت جهان گنجاند. واکسن سرخک 
فاصله  در  و  کرد  پیدا  ابوال  شبیه  سرنوشتی  هم 
سال های ۱۷-۲۰۱۶ با وجود دسترسی به واکسن، 
شیوع این بیماری ۳۰ درصد افزایش یافت. جالب 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3749271-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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معاون	وزیر	صمت	خبر	داد

صدور	مجوزهای	توسعه	تولید	
شرکت	های	برتر	در	کمتر	از	یک	

هفته
معاون	وزیر	صمت	گفت:	تا	اردیبهشت		سال	آینده	
آیین	نامه	ای	ابالغ	خواهیم	کرد	که	بر	مبنای	آن	
همه	مجوزهای	الزم	برای	توسعه	تولید	و	اشتغال	
شرکت	های	برتر	در	کمتر	از	یک	هفته	صادر	شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی عصر امروز در 

حاشیه آئین امضای تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با پنج شرکت برتر تولیدی در اجرای طرح 
اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پنج شرکت چادرملو، ماشین سازی اراک، آلومینیوم 
پتانسیل  عسل،  شیرین  و  سپاهان  نفت  المهدی، 

۳۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارند.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: رویکردی در 
جهان وجود دارد که شرکت های بزرگ و برتر را به 
عنوان لکوموتیو اقتصادی تلقی می کند؛ اگر چنین 
می توانند  یابند،  توسعه  کشورمان  در  شرکت هایی 

نقش آفرین جدی در مقوله توسعه باشند.
وی با اشاره به برنامه حمایت از ۱۰۰ شرکت برتر 
کشور، گفت: تا اردیبهشت سال آینده آئین نامه ای 
اباغ خواهیم کرد که بر مبنای آن همه مجوزهای 
برتر  الزم برای توسعه تولید و اشتغال شرکت های 
به دور از بوروکراسی های رایج اداری در کمتر از یک 

هفته صادر شود.
برخی  گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  زرندی 
شرکت های بزرگ از کشورمان خارج شده اند از این 
رو باید اعتماد به این شرکت ها را تقویت کرد؛ در 
همین راستا به دنبال فراهم کردن خط سبزی برای 

شرکت های برتر هستیم.
نامه  تفاهم  امروز  که  پنج شرکتی  یادآور شد:  وی 
هزار  هزار  یک  از  بیش  شد،  امضا  آنها  با  همکاری 
ما  و  دارند  پتانسیل سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
بالفعل  به  شأن  بالقوه  ظرفیت های  تبدیل  آماده 

هستیم.
صادرات  اشتغال،  اصلی  شاخص  سه  به  زرندی 
برای  اصلی  پارامتر   ۱۹ همچنین  افزوده،  ارزش  و 
گفت:  و  کرد  اشاره  برتر  شرکت   ۱۰۰ انتخاب 
و  تولید  شوند،  تقویت  شرکت ها  این  اگر  معتقدیم 

سرمایه گذاری در ایران را متحول خواهند کرد.

بخش	زیادی	از	کارگران	صنعت	برق	عیدی	و	حقوق	بهمن	و	اسفند	
را	نگرفتند

خبرهای	دریافتی	حاکی	است	حقوق	ده	هاهزار	نفر	از	کارگران	و	کارکنان	صنعت	برق	در	بهمن	و	اسفند	
پرداخت	نشده	است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک فرد آگاه از عدم پرداخت حقوق ده هاهزار نفر از کارگران 
و کارکنان صنعت برق در بهمن و اسفند خبر داد.

از  نگرانی  ابراز  این خبرگزاری،  ضمن  با  تماس  است، در  برق  نیروگاه های  ارشد  کارکنان  از  یکی  وی که 
تداوم این وضعیت خاطرنشان کرد: به دلیل برداشت غیرقانونی منابع صنعت برق توسط سازمان هدفمندی 
برق در   و  شبکه های  نیروگاه ها  به صورت شبانه روزی در  و کارکنان که  از کارگران  نفر  یارانه ها، ده هاهزار 

بخش های پیمانکاری و عملیاتی مشغول فعالیت هستند، هنوز حقوق اسفند خود را دریافت نکرده اند.
به گفته این مقام آگاه برخی از این افراد حتی عیدی و حقوق بهمن ماه خود را نیز دریافت نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه ها به تعهدات قانونی خود می تواند باعث ایجاد 
بحران در صنعت زیربنایی برق شود .

برق،  آخرین  با سخنگوی صنعت  تماس  از صحت و سقم موضوع،  در  اطمینان  به منظور  خبرنگار تسنیم 
وضعیت را جویا شد که وی با تأیید موارد مذکور گفت: برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی،  در 

حال مذاکره هستیم.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: مسئولین صنعت همچنان پیگیر دریافت مطالبات و حق و حقوق 

کارکنان خود از سازمان هدفمندی هستند.
از  برق،  بخشی  با دریافت مطالبات صنعت  بتوانیم  امروز و فردا  امیدواریم طی  ابراز کرد:  رجبی مشهدی 

مشکات همکاران را حل کنیم.
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کاری		می	کنیم	وزارت	نیروی	
دولت	آینده	وقت	سرخاراندن	

نداشته	باشد
وزیر	نیرو	گفت:	برنامه	۱80	روزه	وزارت	نیرو	در	
سازوکاری،	 پروژه	های	 تکمیل	 فعالیت	 	3 قالب	
تکمیل	پروژه	های	ساخت	و	سازی	و	ریل	گذاری	
برای	دولت	آینده	طراحی	شده	و	انشااهلل	کاری	
خواهیم	کرد	که	وزارت	نیروی	دولت	آینده	از	روز	

اول	وقت	سر	خواراندن	نداشته	باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو در اختتامیه پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران در سال ۹۹ که با بهره برداری از ۶ 
پروژه بزرگ صنعت آب و برق در استان های تهران، 
قزوین، گیان و مازندران به صورت ویدئوکنفرانسی 
گفت:  شد،  برگزار  جمهوری  رئیس  حضور  با 
و  برنامه ریزی  جمعی  کار  یک  از  حاکی  گزارش ها 
شده با همت باال در سال جهش تولید و در کوران 

جنگ اقتصادی و روانی دشمنان این سرزمین برای 
ابراز توانمندی ملت بزرگ ایران در تمامی صحنه ها 
این  انسانی در  نهفته منابع  بروز ظرفیت های  برای 
کشور و نمایش تاب آوری این جامعه و البته انجام 
وظیفه عرضه خدمات در آب و برق و انجام موفق 
این پویش ملی بود که در ۲۵ فروردین امسال اعام 

شد.
اردکانیان با اشاره به پروژه های افتتاح شده در سال 
با  پروژه   ۲۵۰ که  بود  این  وعده  کرد:  تاکید   ،۹۹
سرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به مدار 
صورت  تاش  با  خوشبختانه  که  بیاید  بهره برداری 
با  پروژه   ۳۰۷ امروز،  طرح های  احتساب  با  گرفته 
سرمایه گذاری ۸۱ هزار و ۲۲ میلیارد تومان افتتاح 
شده و  می شوند و یا طرح هایی آبگیری و  آب اندازی 

می شوند یا مرحله آزمایشی خود را آغاز می کنند.
وزیر نیرو، از جمله طرح هایی که در پویش امسال 
 ۵۵ مخزنی،  سد   ۱۴ را  رسیدند  بهره برداری  به 

هزار و ۶۴۲ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی، 
آبرسانی شهری، ۹ تصفیه خانه آب، ۱۳  پروژه   ۱۰
روستای   ۱۶۵۰ به  آبرسانی  فاضاب،  تصفیه خانه 
کشور به شکل پایدار با جمعیت بیش از یک میلیون 
بازتوانی  پروژه   ۵ جدید،  نیروگاه   ۹ همچنین  نفر، 
کوچک،  مقیاس  نیروگاه   ۳۰ موجود،  نیروگاه های 
 ۲۳۳۵ ظرفیت  به  جمعا  تجدیدپذیر  نیروگاه   ۲۵
مگاوات نام برد و گفت: به ۲۸۸ روستای دیگر باقی 

مانده هم برق رسانی شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم، گفت: مهمترین بخش 
در  که  سازی  و  ساخت  طرح های  تنها  نه  پویش 
نتیجه رساندن هر کدام کار مهمی  به  این شرایط 
است، بلکه طرح های ساز و کاری آن بود. طرح هایی 
را در مجموعه  تدریج جای خود  به  که الزم است 
فعالیت های صنعت آب و برق به درستی و به وسعت 
بهره وری،  افزایش  موجب  که  طرح هایی  کنند.  باز 
خدمت رسانی  تسهیل  شده،   تمام  قیمت  کاهش 
به مردم،  سرعت بیشتر اجرای طرح های ساخت و 

سازی و مجموع تحوالتی از این نوع خواهد شد.
*اهمیت پروژه های سازوکاری از پروژه های ساخت 

و سازی بیشتر است
وی افزود: تهیه و تصویب طرح های سازگاری با کم 
شرکت های  یکپارچه سازی   ، استان   ۳۱ برای  آبی 
آب و فاضاب شهری و روستایی،  آغاز گردشگری 
آبی در تعداد قابل توجهی از دریاچه های احداثی بر 
اثر ساخت سدهای بزرگ،  طرح های آب و برق امید،  
تعویض کابل های فرسوده با کابل های خودنگهدار، 
ساختار جدید آب کشور بر اساس حوضه های آبریز 
کاری  و  ساز  طرح های  عنوان  تحت  طرح   ۵۳ و 
موجب تحول معناداری در گردش کار در سال های 

پیش رو هم خواهد شد.
توسط  نیرو  وزارت  پروژه های  منابع  درصد   ۷۰  *

بخش خصوصی تامین شد
اردکانیان، طرح های امروز را شامل یک واحد بخار 
 ۱۵۰ ظرفیت  به  کاسپین  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مگاوات در استان مازندران، تصفیه خانه بزرگ آب 
گیان، تصفیه خانه مسکن مهر صومعه سرا، آبگیری 
آب اندازی  و  تست  قزوین،  استان  در  نهب  سد 
از  تهران که پس  فاضاب غرب  بزرگ  تصفیه خانه 
این مرحله، مرحله عملی بهره برداری از آن در زمان 
مقتضی آغاز خواهد شد و نیز تصفیه خانه فاضاب 

مسکن مهر برشمرد.
وزیر نیرو ادامه داد: حدود ۷۰ درصد منابع اجرای 
اشکال  به  دولتی  غیر  بخش  توسط  طرح ها  این 
مختلف تامین شده که انشاءاهلل این مسیر و نسبت، 

استمرار و افزایش خواهد یافت.
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
اقتصادی فارس، پیرامون تداوم پویش هر هفته الف 
حضور  تجربه  من  گفت:   ۱۴۰۰ سال  در  ایران  ب 
داشته ام و  را  انتهای دولت ها  زمان  باره در  در سه 
آخر  سال های  در  دولت  هر  هواپیمای  که  می دانم 
حیات خود فرود را تجربه کرده و از شدت تجربه و 

انگیزه فعالیت کاسته می شود.
اردکانیان تاکید کرد: پویش هر هفته الف ب ایران 
به منظور جلوگیری از کاهش فعالیت ها در سال های 
پایانی دولت آن هم در یک دستگاه خدماتی طراحی 
شد و انشااهلل در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

روزه   ۱۸۰ برنامه  به  اشاره  با  پایان  در  نیرو  وزیر 
روزه   ۱۸۰ برنامه  این  کرد:  بیان  دولت،  انتهای  تا 
سازوکاری،  پروژه های  تکمیل  فعالیت   ۳ قالب  در 
گذاری  ریل  و  سازی  و  ساخت  پروژه های  تکمیل 
کاری  انشااهلل  و  شده  طراحی  آینده  دولت  برای 
روز  از  آینده  نیروی دولت  وزارت  خواهیم کرد که 

اول وقت سر خواراندن نداشته باشد
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دستیابی	ایران	به	دانش	
طراحی	و	ساخت	پیشرفته	ترین	

توربین	های	گازی	دنیا
بـه  اشـاره  بـا  حرارتـی  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
توانمنـدی کشـورمان در زمینـه دانـش طراحـی، 
سـاخت، اجـرا و بهره بـرداری از نیروگاه هـای نسـل 
جدیـد گازی کاس اف در کشـور، گفت:طـی پنـج 
سـال اخیر سـهم مشـارکت بخش خصوصـی در به 
مـدار آمـدن نیروگاه هـای حرارتـی بزرگ بـه بیش 

از ۷۳ درصـد رسـید.
بـه گـزارش خبرنگار اقتصـادی خبرگزاری تسـنیم، 
محسـن طرزطلـب،  همزمان با هفتـه پایانی پویش 
افتتـاح  مراسـم  در  #هرهفته_الف_ب_ایـران، 
کاسـپین  سـیکل ترکیبی  نیـروگاه  بخـار  واحـد 

توسـط رئیس جمهـور، گفـت: ایـن نیـروگاه شـامل 
یـک واحـد گازی ۳۰۶ مگاواتـی و یـک واحـد بخار 
۱۵۰ مگاواتـی اسـت کـه حجـم سـرمایه گذاری در 
ایـن پـروژه بـه ۳۱۳ میلیـون یورو رسـیده اسـت.

وی بـا تاکیـد بر اینکـه این پروژه نخسـتین نیروگاه 
کشـور بـا راندمـان حـدود ۵۹ درصـد اسـت، ادامه 
داد:  راندمـان ایـن نیـروگاه ۱۰ درصـد نسـبت بـه 
راندمـان سـایر نیروگاه هـای فعلـی سـیکل ترکیبی 
همزمـان  تولیـد  سـاالنه  و  اسـت  باالتـر  کشـور 
نیروگاه هـای  سـایر  بـه  نسـبت  نیـروگاه  ایـن 
سـیکل ترکیبی موجـب صرفه جویـی ۱۰۰ میلیـون 

می شـود. مصـرف سـوخت  در  مترمکعبـی 
بـه  اشـاره  بـا  حرارتـی  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
توانمنـدی کشـورمان در زمینـه دانـش طراحـی، 

نیروگاه هـای  از  بهره بـرداری  و  اجـرا  سـاخت، 
گفـت:  در کشـور،  اف  گازی کاس  نسـل جدیـد 
نیروگاه هـای  راندمـان  باالتریـن  حاضـر  حـال  در 
سـیکل ترکیبی در جهـان حـدود ۶۱ درصـد اسـت 
نـوع  ایـن  سـاخت  و  طراحـی  فنـی  دانـش  کـه 
نیروگاه هـا عمدتـا در اختیـار چنـد کمپانـی بزرگ 
دنیـا از جملـه جنـرال الکتریـک و زیمنـس اسـت.
طزرطلـب یـادآور شـد: در ابتـدای دولـت تدبیـر و 
امیـد اجـازه ورود توربین هـای گازی کاس اف بـه 
کشـور داده شـد و متعاقبـا دولـت نیـز بـرای ورود 
و انتقـال تکنولـوژی سـاخت ایـن نـوع توربین هـا 
قـرار  کار  دسـتور  در  را  عظیمـی  سـرمایه گذاری 
داد. بـه طـوری کـه انعقـاد یک قـرارداد پنـج هزار 
مگاواتـی بـا گـروه مپنـا موجـب انتقـال تکنولوژی 
ایـن نـوع توربین هـا بـه کشـور می شـود و در حال 
حاضـر پـس از گذشـت چهار سـال می تـوان اعام 
کـرد که تکنولوژی سـاخت ایـن نـوع نیروگاه ها در 

کشـور فراهم شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: امـا همت تاش گـران صنعت برق 
بـه ایـن دسـتاورد ختـم نشـده اسـت و طـی هفته 
جـاری قـرارداد طراحـی و اجـرای این نـوع توربین 
بـرای اولیـن بـار در کشـور تحـت عنـوان توربیـن 
ملـی میـان شـرکت بـرق حرارتـی و گـروه مپنا به 

امضا رسـیده اسـت.
طرزطلـب بـه سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در 
احـداث نیروگاه هـای حرارتـی اشـاره کـرد و گفت: 
در طـی پنـج سـال اخیـر سـهم مشـارکت بخـش 
خصوصـی در به مـدار آمـدن نیروگاه هـای حرارتی 
بـزرگ بـه بیـش از ۷۳ درصـد رسـیده اسـت؛ ایـن 
مهـم در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در پنـج سـال 

قبـل از آن حـدود ۶۰ درصـد بـوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق حرارتـی تاکیـد کـرد:  در 

طـی ۱۰ سـال اخیـر حجـم سـرمایه گذاری انجـام 
شـده بـرای احـداث ایـن نیروگاه هـا صرفـا از محل 
اعتبـارات صندوق توسـعه ملی حـدود ۴.۵ میلیارد 

دالر بوده اسـت.
خصصـی  بخـش  داد: سـرمایه گذاران  ادامـه  وی 
بایـد منابـع دریافتـی از محـل اعتبـارات صنـدوق 
توسـعه ملـی را بـه صـورت ارزی بازگرداننـد؛ امـا 
دریافتـی آن هـا از محـل فـروش بـرق تولیـدی در 
صـورت  بـه  تضمینـی  خریـد  قراردادهـای  قالـب 
ریالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه تغییـر نـرخ ارز و 
اختـاف بیـن نـرخ مبنا و نـرخ ETS مشـکاتی در 
ایـن زمینـه بـرای سـرمایه گذاران بخـش خصوصی 
ایجـاد شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا کمـک دولت 
بـه وزارت نیـرو بتوانیـم ایـن مشـکل را حـل کنیـم.
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متن کامل

سرمایه	گذاری	۱2	هزار	میلیارد	
تومانی	برای	توسعه	شبکه	برق

مدیرعامل	توانیر،	سال	۱399	را	سخت	ترین	سال	
صنعت	برق	دانست	و	گفت:	برای	توسعه	شبکه	
در	سال	جاری	به	عنوان	سخت	ترین	سال	صنعت	
سرمایه	گذاری	 تومان	 میلیارد	 هزار	 	۱2 برق،	

صورت	گرفته	است.
آئین  در  زاده  متولی  محمدحسن  ایسنا،  به گزارش 
اشاره  با  -ب-ایران  الف  هرهفته  پویش#  اختتامیه 
از  تعدای  زندگی  و  نفس  جاری  سال  در  اینکه  به 
سویی  از  و  خورده  گره  برق  پایداری  با  هموطنان 
گرمترین تابستان در طی ۵۰ سال گذشته را پشت 
سر گذاشتیم و در زمستان نیز با محدودیت شدید 
در  افزود:  بودیم،  مواجه  نیروگاه ها  سوخت  تامین 
وابستگی  دلیل  به  مالی  منابع  تامین  سال  همین 
گردش منابع به هدفمندی یارانه ها، صنعت برق را 
دچار چالش جدی کرده بود که یکی از سخت ترین 

سال های صنعت برق به شمار می رفت.
وی با بیان اینکه این سال سخت با پشتیبانی وزارت 
نیرو و هماهنگی تیم همکاران در همه شرکت های 
استانی و پیمانکاران و مشاوران با افتخار سپری شد، 
همه  وجود  با  ما  همکاران  امسال  کرد:  خاطرنشان 
این مشکات توانستند در قالب طرح های ساخت و 

سازی، ۱۵۸۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع، 
مگاولت   ۹۵۰۰ توزیع،  خطوط  کیلومتر  هزار   ۱۱
آمپر ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع و ۲۷۰۰ 
مگاولت آمپر ترانسفورماتورهای توزیع احداث کنند 

که ۱۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ بود.
متولی زاده ادامه داد: امسال همچنین ۳۲۲ مگاوات 
واحد تولید پراکنده توسط بخش خصوصی احداث 
و ۲۸۸ روستا برق دار شد که در مجموع برای همه 
تومان سرمایه گذاری  این طرح ها ۱۲ هزار میلیارد 

صورت گرفت.
به طرح های سازوکاری  توانیر همچنین  مدیرعامل 
نیز اشاره کرد و گفت: در بخش سازوکاری و سایر 
به طوری  بزرگی کسب شد  افتخارات  نیز  خدمات 
توانستیم،  و مشترکان  با مشارکت خوب مردم  که 
برای دومین سال پیاپی، رشد بار را در یک درصد 
کنترل کنیم در حالی که متوسط رشد آن در ۴۰ 

سال گذشته باالی ۷ درصد بوده است.
متولی زاده اضافه کرد: همچنین در سال جاری با 
۱۹۰ هزار مشترک بزرگ تفاهم نامه همکاری منعقد 
برای  و  تومان  میلیارد  تابستان ۴۲۰  برای  که  شد 
زمستان هم به دلیل همکاری در مدیریت سوخت 
پاداش  تومان  میلیارد   ۲۰۰ نیروگاه ها،  زمستانی 

همکاری دریافت کردند.
وی در خصوص کاهش تلفات نیز اظهار کرد: تلفات 
شبکه برق برای اولین سال به زیر ۱۰ درصد رسید 
کابل های  احداث  بخش  در  و  شد  رقمی  تک  و 
آشتی  شعار  با  کشور  کل  در  نیز  خودنگهدار 
کاهش  و  درختان  برگ  و  شاخ  با  برق  شبکه های 
توسعه  کابل ها  این  احداث  مشترکان،  خاموشی 

بسیاری پیدا کرد.
متولی زاده در خصوص طرح برق امید نیز گفت: این 
طرح با هدف تشویق مشترکان به کاهش مصرف و 

برنامه ریزی شد که  الگوی مصرف تدوین و  اصاح 
تاکنون نیز با اجرای طرح برق امید، تعداد مشترکان 

پرمصرف ۶ درصد کاهش داشته است.
برای  شده  انجام  ریزی های  برنامه  از  زاده  متولی 
نیز  برق  فروش  و  خرید  در  دولت  دخالت  کاهش 
انرژی  بورس  هدف،  این  با  افزود:  و  گفت  سخن 
فروش  و  خرید  در  دولت  دخالت  کاهش  به منظور 
پیدا  توسعه  مناسب  رقابتی  بازار  یک  ایجاد  و  برق 

کرد.
وی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار در تاریخ 
فوق  و  انتقال  بخش  در  سلف  اوراق  برق،  صنعت 

توزیع عرضه شد که مورد استقبال قرار گرفت.
مراجعه  شدن  صفر  از  همچنین  توانیر  مدیرعامل 
مردم به شرکت های توزیع خبر داد و گفت: با حذف 
قبوض کاغذی برق و الکترونیکی شدن ارائه خدمات 
شده  صفر  توزیع  شرکت های  به  مراجعه  مردم،  به 

است.

	نایب	رئیس	کمیسیون	اقتصاد	نوآوری	و	تحول	
دیجیتال	اتاق	تهران	عنوان	کرد

برخوردهای	قهری	و	خروج	
دارایی	های	دیجیتال	از	کشور

نایب	رئیس	کمیسیون	اقتصاد	نوآوری	و	تحول	
که	 است	 باور	 این	 بر	 تهران	 اتاق	 دیجیتال	
کسب	وکارهای	 صاحبان	 با	 قهری	 برخوردهای	
نوآفرین	و	متوقف	ساختن	این	فعالیت	ها	به	مثابه	

ذبح	این	کسب	کارهاست.
در سخنانی  مرکزی  بانک  کل  رئیس  آنکه  از  پس 
مجاز  را  کاال  واردات  برای  رمزارزها  از  استفاده 
برشمرد و مبادله آن را میان افراد غیر قانونی عنوان 
کرد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که با عنوان 

اسفندماه،  اواسط  در  می شود،  شناخته  شاپرک 
خواست  پرداخت یار  شرکت های  از  ای  نامه  طی 
کسب وکارهای  الکترونیک  پرداخت  خدمات  تا 
ایران  اسامی  جمهوری  قوانین  و خاف  نامتعارف 
و بانک مرکزی را قطع کنند و در این نامه »فروش 
رمز ارز« را نیز در کنار سایر فعالیت های غیر قانونی 
نظیر فروش VPN، سایت های شرط بندی و قمار 
قرار داده است. این نامه با واکنش های بسیاری از 
سوی صاحبان کسب وکارهای حوزه دیجیتال مواجه 
شده است و آنها معتقدند که این نوع برخوردهای 
قهری، منجر به کاهش نظارت پذیری و زیان های 

مادی و معنوی می شود.
اقتصاد  نایب رئیس کمیسیون   شهاب جوانمردی، 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در گفت وگو با 
روابط عمومی اتاق تهران به تبعات چنین تصمیماتی 
اشاره کرد و گفت: نکته اساسی این است که چرا 
در نامه شاپرک، نام شرکت های مبادله کننده رمز 
در  ثبت شده  و  قانونی  تجاری  که شرکت های  ارز 
گام  به  گام  را  اقدامات خود  همه  و  کشور هستند 
با نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی یا انجمن  های 
صنفی و تخصصی مربوطه در میان گذاشته اند، در 
کنار سایت های شرط بندی قرار گرفته است؛ ضمن 
به پیش  را نسبت  نظرات خود  این شرکت ها  آنکه 
روی  آنها  اصرار  به  مرکزی  بانک  که  قانونی  نویس 
سایت خود قرار داد، اعام کردند و اصوال خود به 
این مساله باور دارند که باید تحت نظارت نهادهای 

دولتی یا حاکمیتی فعالیت کنند.
 او افزود: حال نام این شرکت ها در کنار فعالیت هایی 
نظیر قمار و شرط    بندی مورد اشاره قرار گرفته است. 
بر  مثبتی  اثر  تنها  نه  که  غیرقانونی  فعالیت های 
و  اقتصاد  بر  آنها  منفی  اثرات  که  ندارند  اقتصاد 

سرمایه مردم، مشهود است.

http://www.tccim.ir/story/?nid=67519
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اقتصاد ایران و جهان  

	رئیس	کمیسیون	حمایت	قضایی	و	مبارزه	با	فساد	اتاق	
تهران	خبر	داد

پذیرش	استاندارد	بین	المللی	
ضد	رشوه	در	سازمان	ملی	

استاندارد

ــال	20۱6	 ــه	س ــوه	ک ــد	رش ــتاندارد	ض اس
میــالدی	از	ســوی	ســازمان	بین	المللــی	
اســتاندارد	تدویــن	و	منتشــر	شــد،	ســرانجام	
ــا	ترجمــه	رســمی	در	ایــران	جــزو	یکــی	از	 ب
الزامــات	ســازمان	ملــی	اســتاندارد	در	ایــران	
قــرار	گرفــت.	بــه	گفتــه	حســن	فروزان	فــرد،	
رئیــس	کمیســیون	حمایــت	قضایــی	و	مبارزه	
ــق	و	 ــرای	دقی ــران،	اج ــاق	ته ــاد	ات ــا	فس ب
پیاده	ســازی	هدفمنــد	ایــن	اســتاندارد،	
می	توانــد	فصــل	تــازه	ای	از	شــفافیت	و	
حرکــت	در	مســیر	ارتقــای	ســطح	عدالــت	در	
ــی	و	 ــای	دولت ــادی	و	نهاده ــای	اقتص بنگاه	ه

ــد	آورد. ــور	پدی ــی	در	کش حاکمیت
ــا  رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه ب
 ISO37001 فســاد اتــاق تهــران از تاییــد ترجمــه
ــزو  ــن ای ــل ای ــی اســتاندارد و تبدی در ســازمان مل

بــه اســتاندارد ملــی خبــر داد.
بــرای  جدیــد  اســتاندارد  یــک   ISO37001
الزامــات مربــوط بــه سیســتم مدیریــت مقابلــه بــا 
ــادی از  ــه ســال ۲۰۱۶ می رشــوه خواری اســت ک
ــر  ــتاندارد منتش ــی اس ــازمان بین الملل ــوی س س
ــج  ــی رای ــای مدیریت ــتاندارد ابزاره ــن اس ــد. ای ش
را در اختیــار ســازمان ها قــرار می دهــد تــا در 
ــب و کار و  ــای کس ــازی فض ــه سالم س ــایه آن ب س

عدالت خواهــی کمــک شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران، حســن 
فروزان فــرد بــا اعــام ایــن خبــر، یــادآور شــد کــه 
ــا ۲۰۱۶  ــن اســتاندارد طــی ســال های ۲۰۱۳ ت ای
ــورهای  ــان از کش ــی متخصص ــارکت جمع ــا مش ب
ــوان  ــه عن ــال ۲۰۱۶ ب ــی س ــن و ط ــان تدوی جه
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه ش ــی پذیرفت ــتاندارد بین الملل اس
وی، بــا ایــن حــال ایــن اســتاندارد از زمــان 

ــتاندارد،  ــی اس ــازمان بین الملل ــب آن در س تصوی
ــت. ــرار نگرف ــورد توجــه ق ــدان م ــران چن در ای

ــه ISO37001 از  ــه اولی ــه ترجم ــن ب وی همچنی
ــا  ــارزه ب ــی و مب ــت قضای ســوی کمیســیون حمای
فســاد اتــاق تهــران و انتشــار نســخه  های محدودی 
از آن طــی ســال گذشــته، اشــاره کــرد و تصریــح 
کــرد کــه اتــاق تهــران و ایــن کمیســیون، در دوره 
قبــل هشــتم هیــات نماینــدگان، بــا تشــکیل 
ــبی  ــدل مناس ــا م ــرد ت ــاش ک ــه کاری ت کمیت
ــالم، طراحــی و پیشــنهاد  ــگاه س ــن بن ــرای تببی ب
ــن الگــو در دســترس بخش خصوصــی و  کنــد و ای

ــرار گرفــت. دولتــی ق
اســتاندارد  ایــن  اهمیــت  ســپس  فروزان فــرد 
بــا  مقابلــه  مدیریــت  سیســتم  پیاده ســازی  و 
ــزود:  ــرار داد و اف ــد ق ــورد تاکی ــوه خواری را م رش
طــی ســال های اخیــر بــه دنبــال تشــدید تــورم و 
مشــکات اقتصــادی، موضــوع رشــوه خواری بیــش 
از ادوار گذشــته بــه مقولــه ای حســاس و پرریســک 
ــل  ــور تبدی ــب و کار کش ــای کس ــه و فض در جامع
بایــد  دولــت  و  بخش خصوصــی  و  شده اســت 
تــاش کننــد تــا ایــن ناهنجــاری را درمــان کننــد، 
ــتاندارد  ــات اس ــت الزام ــرای درس ــن رو، اج از ای

ــت. ــت اس ــه و پراهمی ــل توج ISO37001 قاب
بــه گفتــه عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران، 
ــا فســاد  ــارزه ب ــی و مب ــت قضای کمیســیون حمای
ــوزش و  ــه آم ــا موسس ــل ب ــکاری و تعام ــی هم ط
توســعه منابــع انســانی اتــاق تهــران، بنــا دارد طــی 
ــرای آشــنایی  ــای آموزشــی ب ــده دوره ه ســال آین
فعــاالن اقتصــادی و ســازمان های دولتــی بــا مبانی 
ــا رشــوه خواری کــه  ــه ب ــت مقابل ــات مدیری و الزام
ــه  ــده، ارائ ــن ش ــتاندارد تدوی ــن اس ــاس ای ــر اس ب

کنــد.

فروزان فــرد بــا ایــن حــال، تاکیــد کــرد کــه 
در  اســتاندارد  ایــن  مجریــان  آماده ســازی 
بــرای  دولتــی  و ســازمان های  بخش خصوصــی 
آن،  دســتورالعمل های  پیاده ســازی  و  اجــرا 
ــام  ــا اع ــت و ب ــدی اس ــی و کلی ــدی حیات فرآین
پیشــگامی  و  رشــوه  ضــد  مکانیــزم  عمومــی 
ــد شــرایط  بخش خصوصــی در اجــرای آن، می توان
ــر و تحــوالت اساســی در  ــرای تغیی را در کشــور ب

ــد. ــم کن ــاد فراه ــش فس ــوزه کاه ح
ــان  ــوزش مجری ــازی و آم ــه وی، آگاه س ــه گفت ب
ــوار  ــای دش ــاد فض ــتاندارد ISO37001 و ایج اس
ایجــاد محیــط  بــرای خطاکاری هــا، در کنــار 
زندگــی آبرومندانــه و نرمــال بــرای عمــوم جامعــه، 
از جملــه شــروط اجــرای دقیــق و بهینــه الزامــات 
ــرار  ــه ق ــد موردتوج ــه بای ــت ک ــوه اس ــد رش ض

ــرد. گی
رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه 
بــا فســاد اتــاق تهــران در عیــن حــال، بــه 
مصوبــه اخیــر شــورای عالــی اداری در رابطــه 
بــا ساده ســازی شــروع کســب و کار و تســهیل 
مجوزهــا اشــاره کــرد و همزمانــی ابــاغ و اجــرای 
ــا تاییــد و اجــرای اســتاندارد ضــد  ــه ب ــن مصوب ای
ــال  ــه ف ــتاندارد را ب ــی اس ــازمان مل ــوه در س رش
نیــک گرفــت و یــادآور شــد کــه بــا اجــرای نظــام 
دولــت الکترونیــک در کشــور، بســترهای مناســبی 
بــرای شــفافیت و دسترســی عمــوم بــه اطاعــات 
فراهــم شــده اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــه 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس خوب
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یادداشت

متن کامل

آزمون	های	استخدامی	را	جدی	بگیریم

5	مزیت	انتخاب	درست	کارکنان
طی	فرآیند	استخدامی،	شرکت	ها	باید	مطمئن	
خود	 شغل	 برای	 موردنظرشان	 فرد	 که	 شوند	
پیش	 ارزیابی	 انجام	یک	 یا	خیر.	 است	 مناسب	
شناسایی	 برای	 را	 آنها	 شانس	 استخدام،	 از	
کارکنانی	با	بیشترین	احتمال	موفقیت	افزایش	
می	دهد.	همواره	راهی	برای	جمع	آوری	بیشترین	
اطالعات	مرتبط	با	چنین	نامزدهای	تصدی	شغلی	
وجود	دارد.	در	گذشته،	روش	کار	انجام	ساعت	ها	
مصاحبه	با	متقاضیان	شغل	و	بررسی	ده	ها	رزومه	
کاری	بود.	اما	این	روش	را	می	توان	با	رویه	هایی	
از	 پیش	 آزمون	های	 کرد.	 جایگزین	 اثربخش	تر	
استخدام،	منصفانه	تر	هستند	و	باعث	می	شوند	
با	معیارهایی	 نامزدهای	تصدی	یک	شغل	 تمام	
نهایت	هم	مدیران	 یکسان	سنجیده	شوند.	در	
می	توانند	از	اطالعات	حاصل	از	این	آزمون	ها	برای	
بهبود	آموزش	و	استخدام	های	قابل	اتکاتر	بهره	
ببرند.	روش	آزمون	گیری	بر	ارزیابی	استعدادها	
تمرکز	می	کند.	این	روش	شامل	بررسی	ترکیبی	
قابل	 یا	 اکتسابی	 و	 شخصیتی	 ویژگی	های	 از	
یادگیری	برای	انجام	بهتر	شغل	است.	ویژگی	های	
مختلفی	که	می	توان	در	چنین	آزمونی	بررسی	

کرد،	به	قرار	زیر	هستند:

شـخصیت  فـرد  هـر  شـخصیتی.  ویژگی هـای 
آزمون هـای  طریـق  از  و  دارد  منحصربه فـردی 
اسـتخدامی می تـوان بـه آنهـا پـی بـرد. از طرفـی 
برخـی  در  وظیفـه  انجـام  بـرای  اسـت  ممکـن 
خاصـی  شـخصیتی  ویژگی هـای  بـه  مشـاغل،  از 
نیـاز باشـد کـه بـا آزمون هـای اسـتخدامی بتـوان 
بـودن  دارا  نظـر  از  منصفانـه  به صورتـی  را  افـراد 
از  پـس  کـرد.  بررسـی  ویژگی هـا  آن  نبـودن  یـا 
مشـخص شـدن ویژگی هـای شـخصیتی هـر کدام 
از متقاضیـان شـغلی، می توان نسـبت به اسـتخدام 
یـا آموزش هـای متناسـب آنهـا تصمیم گیـری کرد. 
موضـوع دیگـر آن اسـت کـه بـا مشـخص شـدن 
شـخصیت هـر فرد، شـیوه یادگیـری او، اولویت ها و 
دغدغه هـای فـردی، شـیوه تصمیم گیری ها، شـیوه 
ارتباطـی و... می توانـد درک بهتـری از او به دسـت 
دغدغه هـای  کـه  فـردی  مثـال،  به عنـوان  آورد. 
اسـت  ممکـن  دارد،  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی 
مناسـب تر  سـازمانی  مشـاغل  از  برخـی  بـرای 
باشـد. از طرفـی، شـیوه انگیـزش او بـا فـردی کـه 
موفقیت طلـب و قدرت طلب اسـت، فـرق دارد و )در 
صـورت تصمیم گیـری به اسـتخدام یا آمـوزش این 
فـرد( از شـناخت حاصـل شـده می تـوان در شـیوه 
ارتباطـات آینـده، تعییـن وظایـف و شـیوه انگیـزه 

دادن بـه او اسـتفاده کـرد.
از  پیـش  آزمون هـای  بـا  رفتـاری.  ویژگی هـای 
بـه  نسـبت  کلـی  تصـوری  می تـوان  اسـتخدام 
رفتارهـای افـراد و واکنش هـای احتمالـی آنهـا در 
موقعیت هـای مختلـف به دسـت آورد. ممکن اسـت 
یـک کسـب وکار بـرای شـغل خالـی مدنظـر خـود 
نیـاز بـه افـرادی بـا تفکـر خـاق و انتقادی داشـته 
باشـد و از طریـق آزمون هـای پیـش از اسـتخدام 
بتـوان افـرادی بـا ایـن قابلیـت و توانمنـدی پیـدا 

کـرد. ویژگی هـای فکری-شـناختی. ارزیابی شـیوه 
اسـتدالل و حـل مسـاله افـراد می توانـد بـه درک 
ذهنیـت افـراد و شـیوه مواجهه با مشـکاتی که در 

شغلشـان پدیـد می آیـد، کمـک کنـد.
ویژگی های اکتسابی الزم

بـر  عـاوه  اسـت  الزم  کسـب وکار،  هـر  کارکنـان 
مشـاغل،  انجـام  ضـروری  و  ذاتـی  ویژگی هـای 
اطاعـات و دانـش بیشـتری در حیـن فعالیت خود 
بیاموزنـد. آزمون هـای پیـش از اسـتخدام تـا حـد 
زیـادی می تواننـد تعییـن کننـد که کـدام کارکنان 
پتانسـیل یادگیـری دانـش و آموخته هـای جدید را 

دارند.
مهارت هـای تخصصـی. برخـی از کارکنـان با توجه 
بـه دانـش تخصصـی کنونـی خـود، بـرای تصـدی 
برخی پسـت ها و وظایف سـازمانی ایده آل هسـتند. 
توانمندی هـای فنـی نیـز عامـل دیگـری اسـت که 
کمـک  افـراد  بـه  تصمیم گیری هـا  از  بسـیاری  در 

می کنـد.
زبان هـای  بـه  آشـنایی  کدنویسـی.  مهارت هـای 
می توانـد  کدنویسـی  و  برنامه نویسـی  مختلـف 
کسـب وکارها  از  بسـیاری  بـرای  مثبـت  امتیـازی 
باشـد. ایـن مهـارت  ممکـن اسـت زمانی نیاز شـود 
کـه حـل مسـائل به صـورت ماشـینی )و از طریـق 

اسـت. مدنظـر  کدنویسـی( 
مهارت هـای ارتباطاتـی. ایـن مهـارت بسـیار مهـم 
اسـت؛ چراکـه فـرد بایـد بتوانـد صحبـت کـرده و 
اطاعـات خـود را بـه سـایر همـکاران و مدیـران 
خـود انتقـال دهـد. اسـتفاده از گفتـار مناسـب بـه 
شـکلی کـه دیگـر کارکنـان بتواننـد منظـور شـما 
را بـه خوبـی متوجـه شـوند، ضـروری اسـت. البته 
ممکن اسـت برخـی از افـراد به قـدری قابلیت های 
فنـی و شـخصیتی ممتازی داشـته باشـند که الزم 

باشـد در انتخـاب مهارت هـای ارتباطـی آنها اندکی 
انعطـاف بـه خـرج داد. به عنـوان مثال ممکن اسـت 
یکـی از متقاضیـان باپتانسـیل نتوانـد بـه خوبی در 
جمـع صحبـت کنـد. راهکاری کـه در ایـن صورت 
می توانـد مشـکل را کاهـش دهد، کسـب نظرات او 
در یـک جلسـه کوچک تـر یا انتقـال آنهـا به صورت 

مکتـوب یـا پاورپوینـت خواهـد بود.
یافتـن مهارت هـای ذکـر شـده بـرای هر شـرکت و 
کسـب وکاری حیاتی اسـت؛ چـرا که از طریـق آنها 
می تواننـد در رسـیدن به اهـداف تعیین شـده برای 
خـود موفق باشـند. تمـام این مهارت هـا را می توان 
براسـاس آزمون هـای پیـش از اسـتخدام سـنجید. 
هـر چنـد، بـرای هـر شـغل و پسـت سـازمانی نیاز 
بـه مجموعـه مهارت هـای متفاوتی اسـت، اسـتفاده 
از آزمون هـای پیـش از اسـتخدام می توانـد منافعی 

به شـرح زیر داشـته باشـد:
افزایش نرخ نگهداشت کارکنان

آزمون هـای  زیـاد، مهم تریـن مزیـت  احتمـال  بـه 
پیش از اسـتخدام، افزایش نرخ نگهداشـت کارکنان 
اسـت. از آنجـا که این آزمون ها تصـورات متقاضیان 
شـغل را از وظایـف آینـده خـود و همچنین فضای 
شـرکت تعدیـل می کنند، احتمال کمتـری دارد که 
پـس از ورود بـه کار، شـوکه شـوند. ایـن سـخن به 
معنـای آن اسـت کـه هم شـرکت و هـم متقاضیان 
شـغل، می تواننـد بـه ایـن توافـق برسـند کـه چـه 
تصمیمـی بـرای نیازمندی هـای آنهـا بهتـر اسـت. 
بـا فـرض اینکـه آزمون هـا بـه درسـتی انجام شـده 
باشـند، هـر دو دسـته کارفرمـا و کارکنـان پیش از 
شـروع کار خـود درک درسـتی از وظایـف و فضای 
تصمیمشـان  و  آورد  خواهنـد  به دسـت  شـرکت 
آگاهانـه خواهـد بـود. در ایـن صـورت، حرکـت بـه 
سـمت موفقیـت با سـرعت بیشـتری انجـام خواهد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3749151-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
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