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استعـالم میـانگین قیـمت تجهیزات 
فهـارس بهای رسـته نیـرو
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فهرست

نظر سنجی حضور در 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی برق

قیمت هــای منــدرج در فهــارس بهــا در اســتخراج شــاخص های 
آحــاد بهــای ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و بــه تبــع آن محاســبه 
ــر  ــاالن بخــش خصوصــی تاثی ــه فع ــا ب ــل قرارداده ــص تعدی و تخصی

ــزایی دارد.  بس
بــر ایــن اســاس هماهنگــی هــای صــورت پذیرفتــه فیمابیــن ســندیکا 
و دبیرخانــه فهــارس بهــای انتقــال و فــوق توزیــع نیــروی بــرق شــرکت 
توانیــر، مقــرر شــده اســت قیمت هــای اعــام شــده از ســوی ســندیکا 
پــس از تحلیــل کارشناســی اطاعــات دریافتی از شــرکت های ســازنده، 
ــی عضــو )به عنــوان تامین کننــدگان کاال و  ــکار، مشــاور و بازرگان پیمان
ــادار در فهــارس بهــای  ــی معن ــا وزن ــرق کشــور( ب خدمــات صنعــت ب
منتشــر شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه مدنظــر قــرار گیــرد. 

ــورخ 1400/06/24  ــماره 367/246/1400 م ــه ش ــال نام ــن ارس ضم
دبیرخانــه فهــارس بهــای انتقــال و فــوق توزیــع نیــروی بــرق شــرکت 
توانیــر، خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد میانگیــن قیمــت تجهیزات 
منــدرج در جــداول پیوســت در ســه ماهــه چهــارم 1399 ، ســه ماهــه 
اول 1400و ســه ماهــه دوم 1400 در ســه گــروه فهرســت بهــای 
ــی  ــوط هوای ــای خط ــت به ــع، فهرس ــوق توزی ــال و ف ــت های انتق پس
انتقــال و فهرســت بهــای خطــوط زمینــی انتقــال و دو گــروه هزینــه 
بکارگیــری دســتگاه های پســت و خطــوط انتقــال را حداکثــر تــا تاریــخ 

ــه ســندیکا ارســال فرماینــد. ــه دبیرخان 1400/06/30 ب
نامه پیوست 

جداول پیوست
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متن کامل

دستگاه  های  عملکرد  از  اقتصادی  فعاالن  رضایت 
ملی  گزارش  سومین  نتایج  یافت.  کاهش  اجرایی 
اتاق ایران نشان می دهد نمره 2هزار فعال اقتصادی 
به عملکرد بانک مرکزی بسیار پایین است. این نهاد 
 /09 ضعیف  نمره  ایران  اتاق   99 سال  گزارش  در 

7 را کسب کرده است. در عین حال شهردای      های 
کشور با نمره 54/ 6 و نیز سازمان تامین اجتماعی با 
نمره 20/ 5 در رده   های بعدی بدترین سازمان های 
کشور از منظر این شاخص قرار دارند. در عین حال 
مشارکت   کنندگان در این طرح، از سه دستگاه دیگر 
ملی  سازمان  کشور،  کل  بهزیستی  سازمان  شامل 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  ایران  استاندارد 
ایران  اتاق  گزارش  داشته   اند.  را  رضایت  بیشترین 
محیط  با  که  کشور  اداری  دستگاه های  عملکرد  از 
کسب و کار در ارتباطند، حاکی از آن است که نمره 
کشور از 47/ 4 در سال 1398 به 66/ 4 در سال 

1399 تنزل یافته است. 
هرچقدر این نمره به »یک« نزدیک باشد عملکرد 
وضعیت  شود  نزدیک   »10« به  هرچقدر  و  بهتر 
فاصله یک سال،  ترتیب در  این  به  بود.  بد خواهد 
تامین  در  کشور  دستگاه های  نمره  0درصد   /19
است.  شده  کم  کارها  و  کسب  صاحبان  رضایت 
مرتبط  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  ارزیابی  طرح 
با محیط کسب و کار که پیش تر نیز در سال های 
ارزیابی  در  سعی  بود  شده  انجام   1398 و   1397
عمومی  نهاد  و  سازمان  اجرایی،  دستگاه   44 اثر 
همین  از  و  دارد  کشور  در  اقتصادی  فعالیت  روی 
مورد  را  ایران  کار  و  کسب  محیط  وضعیت  مجرا، 
ارزیابی  طرح  آمارگیری  در  می دهد.  قرار  پرسش 
عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب 
و کار که به   صورت ساالنه برگزار می شود، عملکرد 
مؤلفه:  چهار  زمینه  در  ملی  و  استانی  دستگاه های 
ارائه  در  سرعت  و  اداری  فرآیندهای  در  »سهولت 
درخواست   های  به  رسیدگی  »کیفیت  خدمات«، 
اقتصادی  فعاالن  با  رفتار  قانونی مراجعان«، »نحوه 
اطاع   رسانی  و  »شفافیت  و  ارباب   رجوع«  تکریم  و 
در زمینه ارائه خدمات« مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 1399 سال  در  طرح  این  یافته   های  اساس  بر 
دستگاه های اجرایی در سه استان: مرکزی، ایام و 
مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را جلب کرده   اند و در مقابل دستگاه های 
اجرایی در سه استان: تهران، خوزستان و کرمانشاه 
کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به خود 
اختصاص داده   اند. البته بر اساس نتایج به دست      آمده 
از مجموع اجرای این طرح      ها از ابتدا تا پایان فصل 
مرکزی،  استان      های   ،)1400( سال جاری  بهار 
در  مازندران  و  سمنان  زنجان،  غربی،  آذربایجان 
زمینه بهبود وضعیت محیط کسب و کار و همچنین 
ارزیابی دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب 
و کار در سطح استان، دارای بهترین عملکرد بوده 
کشور  سطح  در  برتر  رتبه      های  حائز  ترتیب  به  و 

شده      اند.
گزارش  این  خصوص  در  جالب  نکات  جمله  از 
وضعیت بخش کشاورزی است. بر اساس نتایج طرح 
اقتصادی  فعاالن  رضایت  میزان   ،1399 سال  در 
از عملکرد دستگاه های  در بخش کشاورزی  شاغل 
اجرایی در مقایسه با رضایت فعاالن اقتصادی شاغل 
در بخش   های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده 
است. شواهد موجود  توجه  نوع خود جالب  در  که 
کشور  بخش   های  همه  وضعیت  می دهد  نشان 
این  منظر  از  خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  از  اعم 
شاخص تنزل یافته است. گزارش اتاق ایران نشان 
می دهد بعد از یک بهبود محسوس شاخص در سه 
بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در سال 1398، 
شاخص در سال 1399 رو به وخامت گذاشته است. 
در  و  کمتر  نمرات  کشاورزی  بخش  کماکان  البته 
عین حال رضایت بیشتری را در این گزارش به ثبت 
رسانده که این موضوع گویای وضعیتی است که بر 

نظام کسب و کار کشور حاکم است.
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حجت اهلل عبدالملکی در این دیدار گفت: خوشبختانه 
کارگروه مشترک دو وزارتخانه در بهمن ماه سال 99 
نهایی  مشترک  همکاری  تفاهم  یادداشت  و  برگزار 
شده که این سند آغازی برای همکاری   های گسترده 
دوجانبه است. او با بیان اینکه برنامه اقدام مشترک 
می تواند نقشه راه همکاری   های دو کشور در حوزه   های 
مورد عاقه طرفین باشد، خاطرنشان کرد: باید برای 
توسعه و تعمیق روابط دو کشور در حوزه وظایف دو 
وزارتخانه گام   های عملی برداشته شود و بر این اساس، 
زمانی  بازه  در  مشترک  کارگروه  می   کنم  پیشنهاد 
را  همکاری  تفاهم  یادداشت  اقدام  برنامه  سه ماهه، 
تدوین و نهایی کند.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جمهوری  اهالی  شغل  و  مهاجرت  محنت،  وزیر  از 
برنامه  تهران،  به  سفر  با  تا  کرد  دعوت  تاجیکستان 
وزارت  اینکه  بیان  با  او  امضا کند.  را  اقدام مشترک 

تبادل.نیروی.کار.ماهر.
و.متخصص.بین.ایران.و.

تاجیکستان
وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.:.وزیر.تعاون،.
کار.و.رفاه.اجتماعی.که.به.همراه.رئیس.جمهور.به.
تاجیکستان.سفر.کرده.است،.با.شیرین.امان.زاده،.
اهالی.جمهوری. وزیر.محنت،.مهاجرت.و.شغل.

تاجیکستان.دیدار.و.گفت.وگو.کرد.

وزارتخانه  سه  ادغام  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
تشکیل شده و حوزه وظایف بسیار گسترده   ای دارد، 
حوزه   ها  تمامی  در  داریم  کامل  آمادگی  کرد:  تاکید 
و  کار  تعاون،  وزیر  کنیم.  همکاری  تاجیکستان  با 
از  دارم که می توانیم  اطمینان  افزود:  اجتماعی  رفاه 
ظرفیت   های موجود دو وزارتخانه برای ارتقای سطح 
تعامات و روابط دو کشور بهره بگیریم و در بسیاری 
از زمینه   ها از جمله حوزه   های روابط کار، تبادل نیروی 
کار و آموزش فنی وحرفه   ای کارهای مشترکی انجام 
دهیم. عبدالملکی اظهار کرد: از رایزنی و همکاری در 
سازمان بین المللی کار و همچنین تبادل تجربیات و 
گسترش همکاری   ها در زمینه بازرسی، حفاظت فنی، 
بهداشت کار، اشتغال و کارآفرینی استقبال می   کنیم. 
او با اشاره به اینکه امیدوارم در شرایط شیوع ویروس 
کرونا ملت و دولت تاجیکستان توانسته باشند، آثار 
این پدیده را کنترل کنند، گفت: از تبادل تجربیات 
بر  کرونا  اثرات  کاهش  زمینه  در  وزارتخانه  دو  بین 

فضای کسب وکار و نیروی کار استقبال می   کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبادل نیروی کار ماهر 
و متخصص بین دو کشور را یکی از زمینه   های همکاری 
دانست و تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران، دارای 
نیروی انسانی ماهر و متخصص در همه حوزه   هاست، 
بنابراین آمادگی داریم پیش   نویس موافقت نامه تبادل 
نیروی کار ماهر و متخصص بین    دو کشور را برای شما 
ارسال کنیم. او گفت: پیشنهاد می   کنم این موضوع 
هم در دستور کار کارگروه مشترک قرار بگیرد تا دو 
کشور همسایه بتوانند نیازهای واقعی بازار کار خود 
را با استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص برطرف 
کنند.  به گفته عبدالملکی، امضای این سند می تواند 
قانونی  اشتغال  کار،  بازار  سیاست   های  تنظیم  در 
از  اجتماعی  و حمایت   های  کار در دو کشور  نیروی 
آنان بسیار موثر باشد. وزیر محنت، مهاجرت و شغل 

اهالی جمهوری تاجیکستان گفت: تفاهم نامه همکاری 
موجب تقویت مناسبات دو کشور در زمینه   های روابط 

کار می شود.
حجت اهلل  انتصاب  تبریک  با  دیدار  این  در  امان زاده 
عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به فرهنگ و زبان مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت: 
این موارد باعث می شود، میان دو کشور همکاری   های 
این  اساس  افزود:  او  باشد.  داشته  وجود  راهبردی 
روابط  حوزه   های  در  اندیشه  و  افکار  تبادل  دیدار، 
و  کسب وکار  ایجاد  فنی وحرفه   ای،  آموزش   های  کار، 
تفاهم  یادداشت  به  امان   زاده  است.  اشتغال آفرینی 
همکاری نیز اشاره کرد و افزود: امضای این یادداشت 
تفاهم، موجب تحکیم و گسترش مناسبات دو کشور در 
زمینه    روابط کاری می شود.  وزیر محنت تاجیکستان 
بر ضرورت تهیه نقشه عمل برای اجرای سند همکاری 
بین دو وزارتخانه تاکید و از تشکیل کمیته مشترک 
بین دو وزارتخانه استقبال کرد و گفت: نشست   های 
این کمیته می تواند به صورت مجازی و منظم برگزار 
برای  را  خود  آمادگی  همچنین  امان زاده،  شود.  
همکاری در زمینه   های مورد تفاهم اعام و تاکید کرد: 
عاقه مند هستیم در زمینه روابط کار، نظارت و ایمنی 
و سیاست   های بازار کار از تجربیات جمهوری اسامی 
ایران استفاده کنیم. او به کشورهای استفاده کننده از 
را  اشاره و عاقه مندی خود  تاجیکستان  نیروی کار 

برای همکاری در این زمینه اعام کرد.
و  نشست   ها  برگزاری  به  تاجیکستان  محنت  وزیر 
همایش   های مشترک به صورت تخصصی در حوزه   های 
را  خود  عاقه   مندی  و  اشاره  طرف  دو  توافق  مورد 
آموزش   های  زمینه  در  منظور گسترش همکاری  به 

فنی وحرفه   ای، مشاغل و صنایع روستایی اعام کرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین تامین ارز 
مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که پس 

از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه امروز 
بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات موثر در جهت 
ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کاالهای اساسی 

تاکید کرد.
ارائه  گزارش  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
شده در زمینه ترخیص کاالهای موجود در بنادر بر 
ضرورت تسریع در روند ترخیص کاالها تاکید کرد.

گزارشی  جمهور  رئیس  اول  معاون  جلسه  این  در 
درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای 

تثبیت قیمتها ارائه کرد.

جلسه.ستاد.هماهنگی.اقتصادی.دولت

تاکید.رئیس.جمهور.بر.سرعت.
بخشیدن.به.اقدامات.در.راستای.

ثبات.در.بازار
روز. دولت. اقتصادی. هماهنگی. ستاد. جلسه.
یکشنبه.به.ریاست.رئیس.جمهور.برگزار.شد.و.
در.این.جلسه.موضوع.ثبات.بخشیدن.به.بازار.و.
تامین.اقالم.مورد.نیاز.مردم.در.دستور.کار.قرار.
بانک.مرکزی.در.خصوص. گرفت.که.رئیس.کل.

تامین.منابع.مالی.آن.گزارش.داد.
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عبور.از.تحریم.و.میل.به.سوی.شرق؛

بازتاب.عضویت.ایران.در.
سازمان.شانگهای.در.رسانه.های.

خارجی
ایران.روز.جمعه.به.عضویت.دائم.سازمان.همکاری.
شانگهای.درآمد..بسیاری.از.رسانه.های.خارجی.
ضمن.اعالم.این.خبر.تاکید.کردند.که.عضویت.در.
این.سازمان.راه.را.برای.بی.اثر.کردن.تحریم.های.

غرب.علیه.ایران.هموار.می.کند.

بـه گـزارش ایسـنا، عضویـت دائـم جمهوری اسـامی 
ایـران در سـازمان همـکاری شـانگهای روز جمعـه 26 
شـهریور مـاه در جریـان نشسـت سـران ایـن اتحادیه 
بـه  پایتخـت تاجیکسـتان  چندجانبـه در دوشـنبه، 

رسـید. تصویب 
شـبکه بلومبـرگ با اعـام ایـن خبر نوشـت: عضویت 
ایران در این باشـگاه رو به رشـد اوراسـیایی که هدایت 
آن بـر عهده چین و روسـیه اسـت به تهـران برای رفع 

تحریـم هـای آمریکا کمـک خواهد کرد.
نشـریه نیِکـی آسـیا هـم بـا اشـاره بـه تـاش چنـد 
سـاله ایـران بـرای بـه دسـت آوردن عضویـت دائم در 
سـازمان شانگهای نوشـت که اکنون این عضویت نفوذ 
جمهـوری اسـامی در منطقه آسـیای میانه، بـه ویژه 

همسـایه اش افغانسـتان را افزایـش خواهـد داد.
همچنیـن خبرگـزاری آناتولی در این باره گـزارش داد: 
ایـران در ژوئـن 2005 به عنوان عضو ناظر در سـازمان 
شـانگهای انتخـاب شـد. ایـن کشـور سـرانجام پس از 
گذشـت بیش از 15 سـال با کمک روسـیه به عضویت 

دائـم این اتحادیـه درآمد.
آناتولی نوشـت: والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسـیه 
در سـخنرانی خود در نشسـت روز جمعه در دوشـنبه 

کـه به صـورت ویدئـو کنفرانس انجام شـد، تاکید کرد 
کـه ایران نقـش مهمی در منطقه ما ایفا مـی کند و از 

نزدیک با سـازمان شـانگهای همکاری دارد.
شـبکه فرانـس24 در این بـاره گـزارش داد: جمهوری 
اسـامی ایران با اسـتقبال از عضویت دائم در سـازمان 
همکاری شـانگهای، آن را چرخشـی به سـمت شـرق 
بـرای دسترسـی به بازارهای جهانـی و مقابله با تحریم 

های سـخت غرب مـی بیند.
ایـن شـبکه در ادامـه تصریـح کـرد که عضویـت دائم 
ایـران بـا کمـک روسـیه و چین انجـام گرفـت، چراکه 
آنهـا انتظـار دارنـد مذاکرات هسـته ای با تهـران برای 

احیـای برجـام به نتیجه برسـد.
فرانـس24 همچنیـن گـزارش داد کـه عضویـت ایران 
در سـازمان شـانگهای و رفـع تحریـم های این کشـور 
فرصتـی برای سـرمایه گـذاری در ایران ایجـاد می کند.

شـبکه بی بی سـی فارسـی هم در گزارش با تاکید بر 
اینکه سـازمان همکاری های شـانگهای آغـوش خود را 
بـه سـوی ایران باز کرده نوشـت کـه ایـن کار گام تازه 

ایران به سـوی شـرق است.
بی بی سـی نوشـت: سـازمان همکاری های شـانگهای 
سـرانجام درهایـش را به روی جمهوری اسـامی ایران 
بـاز کـرد؛ تحولـی کـه اگرچه بیـش از یک دهـه طول 
کشـید، اما در زمانی رخ داد که ایران بیش از همیشـه 
بـه اقدامـات مشـروعیت زای بین المللی نیـاز دارد و در 
جریـان مواجهـه  با آمریـکا و مجادله برنامه هسـته ای، 
روزهایـی سرنوشت سـاز پیـش رویش قرار گرفته اسـت.
دویچـه وله آلمان هم در گزارشـی نوشـت کـه ایران با 
حمایـت روسـیه و چین عضـو دائم سـازمان همکاری 
شـانگهای شـد. نشسـت سـازمان همکاری شـانگهای 
هم زمـان با بیسـتمین سـالگرد تاسـیس این سـازمان 
روز جمعـه 26 شـهریور در شـهر دوشـنبه، پایتخـت 

تاجیکسـتان آغاز شد. 

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
مالی شرکت های دولتی  انتشار صورت های  آغاز  از 
زیر مجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و 

نظارت عمومی بر عملکرد آن ها خبر داد.
برای  اساسی  کار های  و  ساز  از  یکی  گفت:  او 
فساد  کاهش  همچنین  و  شرکت ها  عملکرد  بهبود 
وجود  شرکت ها  از  برخی  در  که  منابع  اتاف  و 
بر  نظارت  برای  عمومی  ابزار های  از  استفاده  دارد، 
عملکرد شرکت هاست. این نظارت ها باعث می شود 
تا شرکت هایی که اموال مردم در دست آن هاست، 
قرار  کارشناسان  بررسی  مورد  بیشتری  وسواس  با 

گیرد.
خاندوزی افزود: یکی از روش هایی که تاکنون برای 
همین  بوده،  مغفول  دولتی  شرکت های  بر  نظارت 
بخش  تاکنون  که  است  مالی  صورت های  انتشار 

زیادی از عملکرد مالی شرکت ها پنهان بوده است.
او ادامه داد: در عین حال شرکت هایی که در بورس 
طریق  از  آن ها  عملکرد  شده اند،  ثبت  بهادار  اوراق 
سایت کدال قابل بررسی است. صورت های مالی 6 
ماهه و یکساله منتشر می شود و سوء عملکرد ها و 
استفاده نادرست از منابع زیر نظر دقیق سهامداران 
دولتی،  شرکت های  خصوص  در  اما  می گیرد،  قرار 
چنین رویه ای وجود نداشت. وزارت اقتصاد تصمیم 
و  کارشناسان  نظارت  رویه،  این  اصاح  با  گرفت 

با.دستور.خاندوزی؛

صورت.های.مالی.شرکت.های.وابسته.به.وزارت.اقتصاد.اطالع.رسانی.
عمومی.می.شود

وزیر.اقتصاد.گفت:.به.منظور.ایجاد.شفافیت،.صورت.های.مالی.شرکت.های.دولتی.زیر.مجموعه.وزارت.
اقتصاد،.در.سایت.کدال.منتشر.می.شود.

خود  زیرمجموعه های  عملکرد  بر  اقتصادی  فعاالن 
را شروع کند.

در  که  وعده ای  اساس  بر  کرد:  بیان  اقتصاد  وزیر 
به  کردیم  تاش  بودیم،  داده  شهریور  چهاردهم 
سرعت و پیش از موعد مقرر، صورت های مالی آن 
وزارت  مجموعه  زیر  دولتی  شرکت های  از  دسته 
کدال  سایت  در  بود،  شده  آماده  که  را  اقتصاد 

بارگذاری کنیم.
با  و  اکنون  هم  کرد:  اظهار  خاندوزی  ادامه  در 
مالی  می توان صورت های  کدال،  به سایت  مراجعه 
بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین 
خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت ها 

را مشاهده کرد.
نهایی  با  آینده  هفته های  در  گفت:  پایان  در  وی 
شدن صورت های مالی سایر شرکت ها، به تدریج این 
فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله، در 
دولت سیزدهم با افزایش نظارت های عمومی شاهد 

بهبود عملکرد شرکت های دولتی باشیم.
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محدودیت های تامین برق صنایع و مزارع استخراج 
که  آنگونه  شود.  می  لغو  مهر  ابتدای  از  ارز  رمز 

به  مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق 
برق  خبرگزاری »بازار« می گوید: محدودیت های 
صنایع در ساعت های پیک حدود 2 هزار مگاوات 
 250 حدود  هم  رمز  مجاز  مزارع  همچنین  بود. 
مگاوات برق مصرف می کردند که تقریبا از حدود 
لغو  عبارت دیگر  به  لغو خواهد شد.  روز دیگر   10
به  مگاوات   250 و  هزار  و   2 حدود  ها  محدودیت 
آن طرف  از  اما  کند  اضافه می  برق کشور  مصرف 
هم به دلیل کاهش دما و استفاده کمتر از وسایل 
خانگی  بخش  در  مصرف  کاهش  شاهد  سرمایشی 

خواهیم بود.
برق  انرژی  مصرف  رشد  داشت:  ابراز  همچنین  او 
امسال نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد بوده، 
 5 تا   4 ساالنه  رشد  در گذشته شاهد  حالی که  در 
درصد بوده ایم. همچنین امسال انرژی تحویل داده 
درصد   25 ماه،  فروردین  در  فوالد  صنایع  به  شده 
رشد داشته که سعی می کنیم با توجه به این رشد 
تا پایان سال انرژی مورد نیاز صنایع را تامین کنیم.

تامین  درباره  همچنین  توانیر  ریزی  برنامه  معاون 
از  برق صنایع گفت: روز جمعه، صنعت برق بیش 
5000 مگاوات برق برای صنایع بزرگ کشور تامین 
معادل  باری  کم  زمان  در  رقم  این  البته  که  کرده 
8000 مگاوات بوده است، همچنین صنایع کوچک 
و  بوده  فعالیت  حال  در  دستورالعمل ها  طبق  نیز 

تامین برق آنها نیز درحال انجام است.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه اوج مصرف 
 12 و  هزار   67 رقم  با  مردادماه  در  تابستان  برق 
بار در کشور رخ داده است،  اولین  برای  مگاوات و 
گفت: با کاهش مصرف برق که هم اکنون در کشور 
رخ داده است به تدریج از حجم و تعداد برنامه های 
کاهش  بار  مدیریت  اقدامات  و  شده  زمانبندی 

می یابد.

کاهش.مصرف.برق.در.کشور./.
خاموشی.ها.به.پایان.رسید؟

سخنگوی.صنعت.برق.با.اشاره.به.لغو.محدودیت.

های.تامین.برق.صنایع.و.مزارع.استخراج.رمز.ارز.

از.ابتدای.مهر،.گفت:.لغو.محدودیت.ها.حدود.دو.

هزار.و.250.مگاوات.به.مصرف.برق.کشور.اضافه.
می.کند.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعرفه پلکانی قبوض برق گفت: تعرفه  برق همه ساله از اول اردیبهشت 

ماه 7 درصد افزایش می یابد و البته برای پرمصرف ها  تا 16 درصد بیشتر محاسبه می شود.
او ادامه داد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش پلکانی تعرفه قبوض برق در کشور نداریم، صحبت هایی 
در خصوص افزایش پلکانی در مجلس شده است که گویای این است که در قانون مجلس شورای اسامی 

تعرفه های برق به صورت پلکانی افزایش یابد.
سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: در واقع اجرای افزایش پلکانی تعرفه های انرژی زمان بر است و اگر 

قرار است انجام شود، سال آینده اجرا می شود.
رجبی مشهدی افزود: این قانون به منظور برقراری عدالت، که خواسته همیشگی مردم بوده، وضع شده 
است، زیرا مشترکان پرمصرفی که بیش از الگوی متعارف مصرف می کنند باید هزینه مضاعفی به منظور 

جبران برق کم مصرف ها بدهند.
افزایش تعرفه برق مشترکان وجود ندارد و همانند قبل 7 درصد  افزود: در حال حاضر برنامه ای برای  او 

مشترکان عادی و 16 درصد برای پرمصرف ها محاسبه خواهد شد.
به گفته سخنگوی صنعت برق از 30 میلیون مشترک خانگی، 800 هزار نفر مشترک پرمصرف هستند و 
این مشترکان بنا بر قانون جدید باید میزان مصرف مازاد بر 600 کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید 

تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر پرداخت کنند.

باشگاه.خبرنگاران.جوان.پیگیری.کرد؛

برق.چه.زمانی.دوباره.گران.می.شود؟
سخنگوی.صنعت.برق.کشور.در.خصوص.زمان.افزایش.تعرفه..برق،.توضیحاتی.ارائه.داد.
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متن کامل

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایـران با اشـاره به نهایی شـدن تغییرات قـوه مجریه، 
بـه تشـریح برخـی توصیه هـای بخـش خصوصـی در 
مـورد مواجهـه با وضعیـت موجود اقتصـاد پرداخت و 
نسـبت به تبعات ناشـی از تکـرار تجربه هـای ناموفق 

قبلی بـرای رفـع فقر هشـدار داد.
غامحسـین شـافعی، در شـانزدهمین نشست هیات 
نماینـدگان پارلمـان بخـش خصوصی، گفـت: توصیه 
اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی این اسـت 
کـه دولت جدیـد با رفع تحریم ها، فضـای نااطمینانی 
را از بیـن ببریـد تـا سـرمایه های داخلـی و خارجـی 
جـذب و امـکان رشـد اقتصـادی باالتـر و پایدارتـر 
فراهـم شـود و هم زمـان بـا رقابتـی کـردن اقتصـاد و 
خصوصی سـازی واقعی یـا واگذاری مدیریـت بنگاه ها 

شافعی.در.شانزدهمین.نشست.هیات.نمایندگان.اتاق.
ایران

با.رفع.تحریم.ها،.رقابتی.کردن.
اقتصاد.و.خصوصی.سازی.واقعی.

به.تولید.کمک.کنید
غالمحسین.شافعی.با.اشاره.به.مسائل.روز.اقتصاد.
رقابتی. تحریم.ها،. رفع. با. کرد:. توصیه. کشور،.
امکان. واقعی. خصوصی.سازی. و. اقتصاد. کردن.
تولید.کارآمد.و.کاهش.هزینه.های.تولید.فراهم.

شود.

بـه بخـش خصوصی واقعـی و همچنیـن عدم مداخله 
در قیمـت، امـکان تولید کارآمـد و کاهش هزینه های 

تولید را فراهـم آورد.
او تأکیـد کـرد: چنانچـه دولـت ضمـن رفـع موانـع 
داخلـی و خارجـی تولیـد، مبنـای همـه تصمیمات و 
موضع گیری هـای خـود را بـر ایجـاد فضـای مسـاعد 
کسـب وکار قـرار دهد، مشـکات اقتصادی در کشـور 

رفـع خواهد شـد.
متـن کامل سـخنان رئیـس اتاق ایـران به این شـرح 

است:
بـا توجـه بـه تغییـر قـوه مجریـه در کشـور طـی دو 
جلسـه اخیر هیات نمایندگان، نکاتـی درباره وضعیت 
بحرانـی اقتصـاد ایران به عـرض رسـاندنم. همان طور 
کـه وعده شـده بـود ویرایـش اول برنامه پیشـنهادی 
اتـاق ایـران برای انجـام اصاحات اقتصـادی به منظور 
کمـک بـه دولـت منتشـر شـد کـه در ادامـه جلسـه 
محورهـای اصلـی آن توسـط همـکاران به اسـتحضار 

اعضـای محتـرم هیات نماینـدگان خواهد رسـید.
درک و قبـول ایـن مطلـب که کشـور در چه شـرایط 
قـرار دارد و دالیـل آن  اقتصـادی  ازنظـر  خطیـری 
چیسـت، به نوعـی قـدم اول بـرای حـل مشـکات به 
شـمار مـی رود. متأسـفانه شـاهد بدتر شـدن جایگاه 
ایران در سـطح جهان هسـتیم. گرچه شـاخص تولید 
ناخالـص داخلـی به تنهایـی گویـای تمـام واقعیت ها، 
کیفیـت تولید و سـطح توسـعه نیافتگی در کشـورها 
نیسـت و برای بررسـی اقتصاد یک کشـور باید زوایای 
متعددی موردبررسـی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسـی 
وضعیت کشـور در این شـاخص ها می توانـد جدای از 
کیفیت تولید و سـطح توسـعه نیافتگی، وضعیت کلی 

تولیـد را در ایـن شـورها به تصویر بکشـاند.
بانـک  داده هـای  به روزرسـانی  آخریـن  اسـاس  بـر 
جهانـی در تیرماه 1400 مشـاهده می شـود که تولید 

ناخالـص داخلـی ایـران بـه قیمـت جـاری از 445 
میلیـارد دالر در سـال 96 بـا 57 درصـد کاهـش بـه 

191 میلیـارد دالر در سـال 1399 رسـیده اسـت.
همچنیـن رتبـه ایـران بـه لحـاظ GDP در میـان 
کشـورهای جهـان از رتبـه بیسـت و ششـم اقتصـاد 
جهـان در سـال 2017 بـه رتبـه پنجاهمیـن اقتصاد 
جهان در سـال 2020 سـقوط کـرده این آمار نشـان 
می دهـد کـه رقابت پذیـری و سـهم مـا از اقتصـاد 
جهانـی کاهـش پیـدا کـرده اسـت. به صراحـت بایـد 
گفـت دلیـل عمـده مشـکات اقتصـادی بـه بینـش 
غلـط در ایـن عرصـه برمی گـردد و نـه صرفـاً کمبود 

دانـش یا مدیـران دلسـوز.
در ایـن زمینـه تنها بـه ذکر یک مثـال اکتفا می کنم. 
امـام  امـداد  چنـدی پیـش مدیـر محتـرم کمیتـه 
خمینـی )ره( اعـام کـرد: برآوردهـا نشـان دهنده آن 
اسـت کـه در دوره زمانـی 98 – 80 به طـور متوسـط 
حـدود 33 درصـد از جمعیـت کشـور زیـر خـط فقر 
چندبعـدی قـرار گرفته انـد و خـط فقـر از 950 هـزار 
تومان در سـال 90 به 10 میلیون تومان در سـال 99 
رسـیده اسـت. برآوردهـای وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی دربـاره فقـر چندبعـدی نیز همیـن حدود 

است.
مطالعات اخیر نشـان می دهد سـابقه خوب جمهوری 
اسـامی در بـه نصف رسـاندن نرخ فقـر از 20 درصد 
در سـال 2000 به کمتر از 10 درصد در سـال 2010 
قربانـی کاهش درآمد، آسـیب تحریم هـا و همه گیری 
کرونـا شـده و اکنـون دو راه پیـش روی دولت اسـت: 
اول تأکیـد بـر سیاسـت های بـاز توزیعی و برداشـتن 
پـول از جیـب یـک نفر و واریـز آن به جیـب دیگری، 
ایجاد شـغل های ناپایدار به پشـتوانه اعتبـارات بانکی 
و اجـرای طرح هـای به اصطـاح زودبـازده کـه البتـه 
نتیجـه ایـن نـوع نـگاه بـه مسـائل کشـور کـه همان 

نرخ هـای تـورم و بیـکاری دو رقمی، کسـری بودجه و 
... اسـت را بارهـا دیده ایـم. پس ایـن راه حل نمی تواند 

باشد. مفید 
راه دوم اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای کشـور بـرای 
افزایـش تولیـد رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد اسـت. 
افزایـش  و  اشـتغال زایی  تولیـد،  در  تحـرک  ایجـاد 
درآمدهـای مالیاتـی را در پـی دارد کـه موجب بهبود 
در توزیـع درآمـد و کاهـش کسـری بودجـه به عنوان 
ریشـه اصلـی تـورم خواهـد شـد. بـا افزایـش تولیـد 
امکان پرداخت دسـتمزدهای باالتر و در نتیجه بهبود 
معیشـت مـردم فراهـم می شـود و بـا پرداخـت حـق 
بیمـه تأمین اجتماعی از سـوی تولیدکننـده و نیروی 
کار، وضعیـت بازنشسـتگان نیـز بهبـود می یابـد. لـذا 
چنانچـه دولـت ضمـن رفع موانـع داخلـی و خارجی 
تولیـد، مبنـای همـه تصمیمـات و موضع گیری هـای 
خـود را بر ایجاد فضای مسـاعد کسـب وکار قرار دهد، 

مشـکات اقتصـادی در کشـور رفع خواهد شـد.
در ایـام انتخابـات و سـپس در نطق هـای موافقـان و 
مخالفـان برنامـه دولـت و وزرا دیدیـم کـه همـه بـه 
دنبـال راه حل هایـی بـرای حـل مشـکات هسـتند. 
توصیـه اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی 
ایـن اسـت که با رفـع تحریم ها، فضـای نااطمینانی را 
از بیـن ببرید تا سـرمایه های داخلـی و خارجی جذب 
و امکان رشـد اقتصـادی باالتر و پایدارتر فراهم شـود. 
بـا رقابتـی کـردن اقتصـاد و خصوصی سـازی واقعـی 
یـا واگـذاری مدیریـت بنگاه هـا بـه بخـش خصوصی 
واقعـی و همچنیـن عدم مداخلـه دولـت در قیمـت، 
امـکان تولیـد کارآمـد و کاهـش هزینه هـای تولید را 
فراهـم کنیـد. بـا حمایـت عملـی از صـادرات، امکان 
اسـتفاده از مزیت هـای ناشـی از مقیـاس تولیـد کـه 

منجـر بـه ثـروت آفرینـی می شـود را فراهـم کنید.
کار بررسـی صاحیـت وزرا پایان یافت و وزرا مسـتقر 

https://otaghiranonline.ir/news/39629
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سرمایه.گذاری.بنیاد.مستضعفان.
در.صنعت.برق

مدیرعامل.هلدینگ.نیروگاهی.بنیاد.مستضعفان.

این. تومانی. میلیارد. هزار. .19 سرمایه.گذاری. از.

واحد. .7 احداث. حال. در. پروژه.های. در. بنیاد.
نیروگاهی.خبر.داد.

بنیاد  از  سیما  صداو  خبرگزاری  گزارش  به 
تکمیل  با  افزود:  امیری  محسن  آقای  مستضعفان، 
این واحدها، بیش از 1230 مگاوات برق به ظرفیت 

تولید برق کشور اضافه می شود.
وی با اشاره به فعالیت هلدینگ برق و انرژی بنیاد 
عنوان  به  برق  تولید  توان  ارتقاء  در  مستضعفان 
زیرساختی برای توسعه پایدار کشور اظهار کرد: در 
حال حاضر بنیاد مستضعفان با دارا بودن 7 نیروگاه 

گازی و سیکل ترکیبی در اهواز، خرمشهر، خرم آباد، 
چابهار، قم، گلستان و قائن، حدود 4400 مگاوات 
برق تولید می کند که با توجه به مصرف کشور، این 

میزان تولید، 6 درصد نیاز کشور را پاسخگو است.
بر  تاکید  با  صبا  انرژی  و  برق  هلدینگ  مدیرعامل 
برق  تولید  افزایش  برای  مستضعفان  بنیاد  اینکه 
و  صنایع  خانگی،  مصرف  نیاز  تامین  و  کشور  در 
دارد  جدی  برنامه ای  کشاورزی،  بخش  همچنین 
احداث  حال  در  بنیاد  این  حاضر  حال  در  گفت: 
و  چابهار  خرمشهر،  نیروگاه های  در  بخار  واحد   5
بیشتر،  سوخت  مصرف  بدون  که  است  آباد  خرم 
ظرفیتی معادل 870 مگاوات را به میزان تولید این 
نیروگاه ها اضافه می کند و عاوه بر آن، با احداث فاز 
دوم سیکل ترکیبی نیروگاه خرم آباد، میزان تولید 
مگاوات  میزان 366  به  نیز  را  نیروگاه  این  در  برق 

افزایش می دهد.
وی ادامه داد: با تکمیل 7 واحد نیروگاهی در دست 
احداث، بیش از 1230 مگاوات به ظرفیت تولید برق 
مستضعفان  بنیاد  نیروگاهی  هلدینگ  مجموعه  در 
افزوده می شود و ظرفیت تولید برق این هلدینگ به 

بیش از 5 هزار و 500 مگاوات خواهد رسید.
برای  مستضعفان  بنیاد  کرد:  خاطرنشان  امیری 
مبلغ 19  احداث،  در دست  پروژه های  این  تکمیل 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که انشاهلل 
به  پروژه ها  این  از  مگاوات   360  ،1400 پایان  تا 

بهره برداری خواهد رسید.
بنیاد  نیروگاهی  هلدینگ  مدیرعامل  گفته  به 
جهت  در  تاش  بر  عاوه  بنیاد  این  مستضعفان، 
توسعه تولید برق برای جلوگیری از مشکات برق 
مشترکان خانگی، برای تامین بخشی از نیاز صنایع 
در  بزرگ،  صنایع  مشارکت  با  تا  دارد  نظر  در  نیز 

جهت حل مشکات تولید کشور تاش کند.

عضو.اتاق.بازرگانی.تهران.مطرح.کرد

سرمایه.گذاری.خارجی.در.ایران.
طی.چند.سال.اخیر؛.تقریبا.

صفر!
تهران. بازرگانی. اتاق. نمایندگان. هیئت. عضو.
می.گوید.که.سرمایه.گذاری.خارجی.در.اقتصاد.
ایران.در.طول.این.سال.ها.تقریبا.صفر.بوده.و.باید.

برای.عبور.از.این.شرایط.فکری.اساسی.کرد.

اگر  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عباد  مهرداد 
ایران قصد دارد در مسیر توسعه اقتصادی گام هایی 
بلند بردارد، رشد سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین 
شاخص های آن است. در کنار سرمایه گذاری داخلی، 
متاسفانه در سال های گذشته در حوزه جذب سرمایه 
گذاری خارجی نیز نتوانسته ایم موفق عمل کنیم و 

باید در این حوزه تغییراتی اساسی اجرایی شود.
به گفته وی، در شرایطی که کشوری مانند امارات 
مالیات  از  را  خارجی  گذاران  سرمایه  عربی  متحده 
معاف کرده و با چنین روش هایی سعی در تشویق 
خارجی ها دارد، متاسفانه در ایران مقدمات جذب آنها 
فراهم نشده و باید چه در حوزه مشوق ها و چه در 

زمینه امنیت سرمایه کارهای کان انجام شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در داخل نیز 
حمایت از سرمایه گذاران به درستی پیگیری نشده 
است، تشریح کرد: با وجود آنکه ما در سال های اخیر 
در  اما  دادیم  داخل  تولید  از  حمایت  شعار  همواره 
تولیدکنندگان  از خواسته های  بسیاری  عرصه عمل 
فراهم نشده است. تولیدکنندگان در این سال ها حتی 
برای تامین مواد اولیه نیز با مشکات جدی مواجه 
بودند و از این رو باید در عمل به حل مشکات فکر 

کرد.

ممنوعه  کاالهای  فهرست طوالنی  به  اشاره  با  عباد 
دستورالعمل های  اساس  بر  گفت:  ایران  به  وارداتی 
کشور  به  کاال  قلم   2000 از  بیش  واردات  دولت، 
ممنوع است و این در حالی است که برخی از این 
در  واسطه ای  کاالی  یا  اولیه  مواد  عنوان  به  کاالها 
تولیدات صنعتی موردنیاز هستند و همین موضوع 

برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده است.
وی ادامه داد: ما باید از این نگاه که همه کاالها باید 
در  رقابت  مزیت  کنیم.  عبور  شود  تولید  ایران  در 
تولید کاال بیشترین اهمیت را دارد. باید با استفاده 
از نظر کارشناسان از سویی روی تولید کاالهایی که 
امکان صادرات آنها و ارزآوری برای کشور وجود دارد 
تمرکز شود و از سوی دیگر مقدمات واردات کاالهای 
موردنیاز به کشور را فراهم کنیم. با در کنار هم قرار 
دادن این رویکرد می توان انتظار داشت که بسیاری از 

مشکات در این بخش برطرف شوند.
عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: اصاح سیاست های 
دولت،  اقتصادی  تیم  میان  هماهنگی  بودجه ای، 
دار  شناسنامه  صادرکنندگان  با  دولت  همراهی 
تقویت  مسیر  در  کشور  تجاری  سیاست  اصاح  و 
صادرات و مقابله با قاچاق بخشی از اولویت هایی است 
که باید آنها را در سال های آینده دنبال کنیم؛ اگر به 
دنبال رشد اقتصاد و عبور از مشکات فعلی هستیم.

و  آمریکا  اقتصادی  تحریم های  ایسنا،  گزارش  به 
محدودیت های بانکی ایران در سال های گذشته باعث 
شده در کنار دشواری تجارت، جذب سرمایه گذاران 

خارجی نیز دشوار شود.
شرکت های  از  بسیاری  برجام  دوره  در  چند  هر 
خارجی برای حضور در اقتصاد ایران اعام آمادگی 
کردند اما با بازگشت تحریم ها، این شرکت ها ریسک 

باقی ماندن در ایران را نپذیرفتند.
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  توربین MGT-70 )3( دارای ویژگی های مهمی 
بهبود  مکانیکی،  طراحی  بهبود  موجب  که  است 
محفظه احتراق، بهبود مسیر گاز داغ، بهبود سامانه 
پره های  آیرودینامیک  بهبود  و  توربین  خنک کاری 
تغییرات  این  مجموع  می شود.  کمپرسور  و  توربین 
منجر به باالتر رفتن راندمان در توربین گاز به میزان 
4/ 36 درصد و در سیکل ترکیبی به میزان 55 درصد 
شده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. 

ترکیبی گهران )گل گهرسیرجان(،  نیروگاه سیکل 
در کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز مستقر است.
مدیرعامل گروه مپنا در مراسم امضای قرارداد این 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  دوم  بلوک  احداث  پروژه، 
با  و  دانست  توسعه ای  و  اقدامی سازنده  را  گل گهر 
شرکت  با  پیشین  مشترک  همکاری های  به  اشاره 
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان، ساخت این نیروگاه 
توسعه  در  دیگری  گام  را  گل گهر  مگاواتی   546

ظرفیت تولید برق کشور عنوان کرد.
عباس علی آبادی ویژگی برجسته این پروژه را بهبود 
کرد:  تصریح  و  دانست  انرژی  صنعت  در  بهره وری 
تولید  به  برق  مصرف  )نسبت  انرژی  کاهش شدت 
ناخالص داخلی(، شاه کلید استفاده مناسب از انرژی 
با اشاره به  نرخ نزولی  برق محسوب می شود. وی 
امیدواری کرد که در  ابراز  انرژی در جهان،  شدت 

ایران نیز چنین اتفاقی رقم بخورد.
بلوک  بهره گیری  به  اشاره  با  مپنا  گروه  مدیرعامل 
توربین  از  گل گهر  نیروگاه  ترکیبی  سیکل  دوم 
MGT-70 )3( ساخت کارخانجات مپنا، مزیت آن 
را تامین و پشتیبانی بومی و داخلی و قابلیت اعتماد 
هیات مدیره  رئیس  کرد.   ذکر  باال   )reliability(
خبرنگاران  از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  مپنا  گروه 
هزار   10 ساخت  به  صنایع  بودن  موظف  درباره 
تاکنون  مپنا  گروه  که  یادآور شد  نیروگاه،  مگاوات 
در  را  صنایع  سهم  این  از  مگاوات   1500 ساخت 
به  اشاره  با  است. وی  متقبل شده  قالب مذاکرات، 
برنامه  و  صنعت  بخش  در  مپنا  گروه  پروژه های 
برای شرکت  نیروگاه  احداث  در حوزه  این شرکت 
نیازهای  کرد  امیدواری  اظهار  المهدی،  آلومینیوم 
ایجاد  ظرفیت  با  فوالد  صنعت  خصوصا  نیاز  مورد 
شود.   داده  پوشش  خوبی  به  مپنا  گروه  در  شده 
علی آبادی به صاحبان صنایع توصیه کرد که پروژه 
کنند  دنبال  بیشتری  سرعت  با  را  نیروگاه  ساخت 
تا تدارک تامین تجهیزات و انجام پروژه با سرعت 
پاسخ  در  وی  شود.   دنبال  کمتر  هزینه  و  بیشتر 
به پرسشی درباره راهکارهای جلوگیری از هدررفت 
بود،  گفته  سخن  آن  درباره  این  از  پیش  که  برق 
یادآور شد: گروه مپنا در دو نامه، راهکار های خود را 
برای وزارت نیرو ارسال کرده است و تصمیم گیری 
در این زمینه، بر عهده وزارت نیرو است. وی درباره 

نقش برق ارزان در رونق صنایع داخلی در شرایط 
ویژه بین المللی، صنایع را دارای حق برخورداری از 

فرصت های منطقی اقتصادی کشور دانست.
در ادامه، پیمان کنعان، رئیس هیات مدیره شرکت 
مولد نیروگاهی گوهر سیرجان نیز با تقدیر از گروه 
مپنا به خاطر تداوم فعالیت در صنعت برق در شرایط 
تدبیر  با  کرد  امیدواری  ابراز  اقتصادی،  مختلف 
یابد.  ادامه  کشور  در  توسعه  راه  منابع،  مدیریت  و 
وی با بیان اینکه رونق و حل مشکات بخش تولید 
باعث رونق در زنجیره اقتصادی کشور می شود و به 
بازار سرمایه رونق می بخشد، برق را نه یک کاالی 
آینده  راه  چراغ  بلکه  محدود،  کاربرد  با  خدماتی 

کشور دانست.  
گوهر  نیروگاهی  مولد  شرکت  هیات مدیره  رئیس 
سیرجان با اشاره به مشکل کمبود برق برای بخش 
سرمایه گذاران  رسالت  اخیر،  سال های  در  تولید 
بخش برق را جبران این عقب ماندگی دانست. وی 
قرارداد نیروگاه 546 مگاواتی برق گل گهر را اولین 
گام در راستای تحقق بخشیدن به این هدف خواند 
و ابراز امیدواری کرد که گروه مپنا با ادامه حضور 
در چنین پروژه هایی، در همکاری با دیگر شرکت ها 
سیدعبدالرحیم  کند.   برطرف  را  موجود  خألهای 
برق  بخش  فروش  و  بازاریابی  معاون  کاظمی، 
این  امضای  مراسم،  این  ابتدای  در  نیز  مپنا  گروه 
ساخت  طرح  در  مپنا  مشارکت  سرآغاز  را  قرارداد 
10 هزار مگاوات نیروگاه برای صنایع دانست و ابراز 
امیدواری کرد که در همکاری گروه مپنا و شرکت 
به طور  پروژه  این  سیرجان،  گوهر  نیروگاهی  مولد 
را  نیروگاه گل گهر  دوم  بلوک  وی  رود.  پیش  موثر 
در مقایسه با بلوک اول، پیشرفته تر و با تغییر جدی 
مسیر  در  بزرگی  کمک  که  دانست  همراه  راندمان 

نیازهای صنعتی کشور است.

قرارداد.نیروگاه.سیکل.ترکیبی.گل.گهر.2.امضا.شد
دنیای.اقتصاد.:.قرارداد.نیروگاه.سیکل.ترکیبی.گل.گهر.2.با.ظرفیت.546.مگاوات،.صبح.روز.شنبه.27.
شهریور.1400.میان.گروه.مپنا.و.شرکت.مولد.نیروگاهی.گوهر.سیرجان.به.امضا.رسید..این.قرارداد.پس.
از.اجرای.موفقیت.آمیز.نیروگاه.گل.گهر.1.برای.تامین.برق.مورد.نیاز.مجموعه.صنعتی.معدنی.گل.گهر.
توسط.گروه.مپنا.با.سرمایه.گذاری.شرکت.مولد.نیروگاهی.گوهر.سیرجان.و.بهره.گیری.از.دو.توربین.
گازی.MGT-70.)3(.و.یک.بویلر.بازیاب.و.توربین.بخار.ساخت.گروه.مپنا.نهایی.و.امضا.شد..به.گزارش.
»دنیای.اقتصاد«،.احداث.این.نیروگاه.و.تامین.تجهیزات.آن.با.بهره.مندی.از.آخرین.تکنولوژی.روز.و.
کامال.داخلی.با.امکانات.ساخت.داخل.کارخانجات.گروه.مپنا،.گام.مهمی.در.تامین.برق.مورد.نیاز.صنایع.

محسوب.می.شود.و.سرآغازی.برای.رفع.محدودیت.های.برق.صنایع.خواهد.بود.
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9

یادداشت

سرکشی.به.شبکه.های.اجتماعی.ممنوع
شبکه.های.اجتماعی.چون.فیس.بوک،.تیک.تاک.و.اینستاگرام.در.سازمان.های.بسیاری.به.ابزار.جدیدی.
برای.استخدام.مبدل.شده.است.طبق.بررسی.که.در.سال.2018.توسط.CareerBuilder.انجام.شده.
70.درصد.از.کارفرمایان.به.عنوان.بخشی.از.پروسه.انتخاب.نیرو.و.استخدام.صفحات.متقاضیان.به.کار.
در.شبکه.های.اجتماعی.را.مورد.بررسی.قرار.می.دهند.و.54.درصد.متقاضیان.کار.را.به.علت.مواردی.که.
در.این.شبکه.ها.پیدا.می.کنند.رد.می.کنند..شبکه.های.اجتماعی.تصویری.آزاد.و.آسان.از.چیزهایی.را.به.
نمایش.می.گذارند.که.افراد.به.آنها.عالقه.دارند،.که.تصویر.روشن.تری.از.اینکه.آیا.شخص.برای.این.کار.

مناسب.هست.یا.خیر،.به.دست.می.دهد.

که  می دهند  نشان  جدید  تحقیقات  حال  این  با 
برای  روش  این  از  که  استخدامی  امور  مسووالن 
هوشیار  باید  می کنند  استفاده  کارمندان  انتخاب 
شبکه های  از  که  مواردی  بیشتر  چراکه  باشند؛ 
اجتماعی بیرون می کشند اطاعاتی هستند که به 
پروسه  در  اینکه  از  قانونی  حتی  یا  اخاقی  لحاظ 
استخدامی آنها را در نظر بگیرند منع شده اند و البته 
تا حد بسیار کمی هم قادر به پیش بینی عملکرد 

افراد است.
انجام  تحقیق  سه  مجموع  از  تحقیق  نخستین  در 
از  نفر   266 فیس بوک  صفحات  محققان  شده، 
دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  آمریکایی  کارجویان 
صفحات  این  در  کارجویان  که  اطاعاتی  از  برخی 
کاری  تجارب  تحصیات،  چون  بودند،  داده  قرار 
پوشش  را  حوزه هایی  برنامه،  فوق  فعالیت های  و 
می دهند که سازمان ها به طور معمول و قانونی در 
طول پروسه استخدام افراد آنها را مورد بررسی قرار 
از پروفایل ها  می دهند. ولی حجم قابل ماحظه ای 
لحاظ  به  شرکت ها  که  هستند  جزئیاتی  حاوی 
قانونی از در نظر گرفتن آنها منع شده اند، جزئیاتی 
نژاد و قومیت )که در 100 درصد  چون جنسیت، 
درصد(،   7( ناتوانی ها  است(،  مشهود  پروفایل ها 
 21( سیاسی  نظریات  درصد(،   3( بارداری  شرایط 

متن کامل

درصد( .
لوا  دانشگاه  استاد   Chad Van Iddekinge
می گوید:  مطالعه  این  محققان  از  یکی  و   Iowa
استخدام کنندگان  چرا  که  ببینید  می توانید 
آنها  به  زیرا  دارند؛  دوست  را  اجتماعی  شبکه های 
اجازه می دهد اطاعاتی را که در طول مصاحبه های 
استخدامی نباید درباره آنها سوال کنند را بپرسند.

اما این یک مشکل است، چراکه یکی از نشانه های 
یک پروسه استخدام قانونی این است که آنها روی 
باشند؛  داشته  تمرکز  کاری  زمینه  در  رفتارهایی 
بیرون  و  کار  در طول  مردم  که  کارهایی  بین  باید 
از محیط های کاری انجام می دهند تمایز مشخصی 

وجود داشته باشد.
موضوع  این  بررسی  به  محققان  دوم  مطالعه  در 
ارزیابی  بر  اطاعات  این  آیا  که  پرداخته اند 
از  خیر.آنها  یا  است  تاثیرگذار  استخدام کنندگان 
پروفایل  تا  کردند  درخواست  استخدام کننده   39
فیس بوک 140 جوینده کار را بررسی کرده و قابلیت 
آن  از  پس  کنند.  ارزیابی  را  داوطلب  هر  استخدام 
رتبه بندی استخدام کنندگان را در مقابل محتویات 
گرچه  دادند.  قرار  داوطلبان  از  کدام  هر  پروفایل 
استخدام کنندگان معیارهای قانونی چون تحصیات 
و توانایی نگارش را در نظر گرفته بودند، ولی تحت 

تاثیر عوامل دیگری خارج از محدودیت هایشان نیز 
قرار داشته اند؛ عواملی چون وضعیت رابطه شخصی 
افراد )داوطلبان متاهل و نامزد نمره باالتری نسبت 
سن  بودند(،  کرده  دریافت  مجردشان  رقبای  به 
بودند(،  کرده  دریافت  باالتری  نمره  مسن تر  )افراد 
جنسیت )خانم ها نسبت به آقایان مزیت داشتند( .

ناسزاگویی،  و  فحش  چون  عواملی  دیگر،  سوی  از 
کاهش  را  کاندیداها  نمره  دخانیات  و  الکل  مصرف 
برنامه  فوق  فعالیت های  که  حالی  در  بودند؛  داده 

تغییری در نمرات ایجاد نکرده بودند.
محققان در مطالعه آخرشان هدف نهایی استخراج 
اطاعات شبکه های اجتماعی، یعنی استخدام افراد 
بهتر، را مورد بررسی قرار دادند؛ آنها رتبه بندی 81 
نفر از جویندگان کار مطالعه دوم )که به طور تصادفی 
انتخاب شدند( را 6 تا 12 ماه پس از اشتغال تهیه 
کرده و دالیل تمایل کارمندان به ماندن در محیط 
گروه  از  آن  از  پس  کردند.  لیست  را  خود  کاری 
تا  کردند  درخواست  استخدام کنندگان  از  جدیدی 
پروفایل های فیس بوک این افراد را بررسی کنند، که 
استخدام کنندگان را به دو گروه تقسیم می کرد. یک 
گروه بدون هیچ دستورالعمل خاصی عمل می کرد 
ارزیابی  برای  شیوه ها  بهترین  در  دیگر  گروه  و 
اعضای  به  بود:  دیده  آموزش  اجتماعی  شبکه های 
با  بود  روی اطاعات مرتبط  این گروه گفته شده 
پرهیز  کار  از  خارج  جزئیات  از  و  کرده  تمرکز  کار 

کنند، از یک معیار یکسان برای ارزیابی تمامی افراد 
یادداشت برداری  خود  مشاهدات  از  کنند،  استفاده 
کنند، و درباره خطاها و سوگیری های تصمیم گیری 
هوشیار باشند؛ مانند تمایل به انتخاب کاندیداهایی 
است. شبیه  آنها  به  شخصیت شان  یا  عایق  که 
به  نتوانست  گروه ها  این  از  کدام  هیچ  ارزیابی های 
طور دقیق عملکرد کاری را به درستی پیش بینی 
وجود  با  حتی  می دهد  نشان  که  نتیجه ای  کند؛ 
قرار  استخدامی  مسووالن  دقیق،  دستورالعمل 
اجتماعی  شبکه های  اطاعات  استخراج  از  نیست 
نظر  )به  بیاورند.  دست  به  زیادی  چیز  کارجویان 
می رسد شبکه اجتماعی لینکدین LinkedIn، که 
از مقیاس این مطالعه خارج بوده است، یک  استثنا 
میل  با  مطالعات  این  در  .شرکت کنندگان  است( 
خود به محققان اجازه دادند که صفحات فیس بوک 
مدیران  موارد  بیشتر  در  ولی  کنند؛  بازدید  را  آنها 
چراکه  نداشتند  کردن  سوال  به  نیازی  استخدامی 
بوده اند.به عاوه، مطالعه  باز  برای عموم  پروفایل ها 
قبلی نشان داد که یک سوم از استخدام کنندگان در 
فیس بوک  به صفحات  آمریکا درخواست دسترسی 
کارجویان را داشته اند، و اکثر آنها با درخواست آنها 
است؛  شده  آغاز  تغییر  حال  این  بوده اند.با  موافق 
بیش از 20 ایالت آمریکا کارفرمایان را از درخواست 
توسط  اجتماعی  شبکه های  صفحات  کردن  باز 
گرفتن  یا  استخدامی  مصاحبه  طول  در  کارجویان 
نام کاربری و رمز عبور آنها، منع کرده اند. مسووالن 
اروپایی یک قدم نیز فراتر رفته اند و بازدید شبکه های 
استخدامی  مسووالن  برای  را  کارجویان  اجتماعی 
ممنوع کرده اند، مگر اینکه شخص صراحتا رضایت 
عقیده  این  بر  محققان  باشد.  کرده  اعام  را  خود 
هستند که کارجویان صفحات شبکه های اجتماعی 
خود را پاکسازی و تنظیمات حریم خصوصی شان 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3799657-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
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