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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره 
حالی   در  جاری  سال  ماه  مهر  از  روز  آخرین 
بود  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل  میزبان 
موضوعات  طرح  امکان  نشست  این  طی  که 

مختلفی با این مقام مسئول فراهم آمد. 
جهت  سندیکا  درخواست  موارد،  این  از  یکی 
برق  به مرکزیت  حضور در دو کارگروه  تخصصی 
منطقه ای تهران بود که به جهت اهمیت آن، طی 
گفت وگویی با مهدی م  سائلی، عضو هیات مدیره 
سندیکا به تبیین آن پرداخته ایم. مسائلی که طی 
سال های گذشته دبیری کارگروهی مشترک بین 
این  در  است،  داشته  برعهده  را  توانیر  و  سندیکا 
گفت و گو ضمن بیان تاریخچه ای از این کارگروه به 
تشریح اهداف و برنامه های آتی سندیکا در راستای 
تاثیرگذاری هر چه بیشتر در کارگروه هایی از این 

دست می پردازد:
مهدی مسائلی عضو هیات مدیره سندیکا در توضیح 
تاریخچه ای از چگونگی و دالیل تشکیل کارگروه 
با  پیمانکاران  و  مشاوران  توانمندی های  ارتقای 

بیان آنکه سال های 1389 تا 1391 برهه خاصی 
به  اقتصاد کشور به طور عام و صنعت برق  برای 
طور خاص بوده است تصریح کرد: در این سال ها 
تغییراتی در متغیرهای اقتصاد کالن کشور رخ داد 
که نوسانات نرخ ارز ملموس ترین آن ها برای بخش 
خصوصی بوده است و متعاقب آن با تعداد زیادی 

از قراردادهای متوقف مواجه شده ایم. 
از  بعد  سندیکا  هیات مدیره  عضو  این  گفته  به 
مشترک  کارگروه   1392 سال  در  و  برهه  این 
پیرو  مسائل  به  رسیدگی  جهت  توانیر-سندیکا 
این نوسانات با همکاری این دو نهاد تشکیل شد. 
برق  شرکت های  و  توانیر  شرکت  دیگر  ازسوی 
منطقه ای نیز پیرو جلسات مستقیم خود، تشکیل 
5  کارگروه را جهت واکاوی  هر چه بهتر این قبیل 

مسائل تشکیل دادند. 
موارد  این  از  یکی  کرد:  اضافه  رابطه  این  در  وی 
و  مشاوران  توانمندی های  ارتقای  کارگروه  
پیمانکاران با دبیرخانه ای در برق منطقه ای اصفهان 
بود که با حضور  نمایندگانی از شرکت های برق 

گیالن،  کرمان،  یزد،  تهران،  اصفهان،  منطقه ای 
هرمزگان درکنار نماینده ای از طرف شرکت توانیر 

برگزار می شد. 
ادامه در صفحه 3/

مهر/ مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران مطرح کرد

نقش آفرینی بیشتر سندیکا در مراکز تصمیم سازی صنعت برق 

نقطه عطف برای بخش خصوصی

جهان صنعت/ حمیدرضا صالحی*
اروپایی ها،  با  بخش خصوصی  متعدد  مذاکرات  دنبال  به 
اقتصادی  فعاالن  و  مقامات  از  نفره   ۷۰ هیات  سرانجام 
و  کشاورزی  کمیسیونر  آنها  راس  در  که   اروپا  اتحادیه 
آمد  ایران  به  داشت  قرار  اروپا  اتحادیه  روستایی  توسعه 
تا عالوه بر مذاکره برای گسترش روابط تجاری خود در 
زمینه هایی مثل کشاورزی و صنعت غذا با ایران به آمریکا 
روابط  گسترش  در  سنگ اندازی  قصد  که  کشورهایی  و 
تجاری ایران را دارند، این پیام را مخابره کند که اروپایی ها 
ایران اصرار  با  توافق چندجانبه برجام  همچنان بر حفظ 
دارند. این در حالی است که بعد از صحبت های جنجالی 
تمایل  مورد  در  زیادی  تردیدهای  ما،  علیه کشور  ترامپ 
اروپایی ها به همکاری با ایران به وجود آمده بود.در حال 
حاضر با توجه به اینکه ایران در معرض تنش های سیاسی 
قرار دارد، چنین اقدامی از سوی اروپایی ها نقطه عطفی 
برای فعاالن اقتصادی ایران از جمله فعاالن بخش خصوصی 
به شمار می رود اما آنچه که در چنین موقعیت حساسی 
فرصتی  چنین  از  بهره برداری  نحوه  است،  اهمیت  دارای 
است. فعاالن اقتصادی در چنین برهه ای توقع دارند که 
دولتمردان کاری کنند که اروپایی ها برای سرمایه گذاری 

در حوزه های دیگر هم جدی تر شوند.
ادامه در صفحه 3/ 



 

 ارجاع آسیب  شناسی مشکالت 
صادرات صنعت برق از سوی وزیر نیرو 

به سندیکا
طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره 
ماه  آبان  یکم  بیست و  در  خود  جلسه  دهمین 
موضوعات  خصوص  در  بررسی  و  بحث  ضمن 
مجاز  کار  تعداد  سقف  تغییر  چون  گوناگونی 
در  الزم  راهبردهای  پیمانکاری،  رتبه های  برای 
آسیب  شناسی  موضوع  کاتسا،  تحریم های  برابر 
در خصوص مشکالت صادرات صنعت برق را در 

محوریت قرار داد....... ادامه خبر

 دعوت از کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
دوسلدورف نمایشگاه  در  حضور  برای 
جلسه اخیر کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا 
انرژی های  زمینه  در  آلمانی  هیاتی  حضور  با 
این  وستفالن  نوردراین  ایالت  از  تجدیدپذیر 

کشور برگزار شد....... ادامه خبر

 دعوت از سندیکایی ها جهت حضور 
در نمایشگاه ژوهانسبورگ 

  2018 Africa Energy Indaba  نمایشگاه
از تاریخ 20 الی 21 فوریه 2018 مصادف با اول تا 
دوم اسفند ماه سال جاری در شهر ژوهانسبورگ 

آفریقای جنوبی برگزار می شود....... ادامه خبر

 طرح تشکیل وزارت انرژی هنوز خام 
است

کمیسیون  رئیس  سوی  از  خبر  این  چرا  اینکه 

بود،  واکنش برانگیز  خود  شد،  اعالم  اجتماعی 
برخی  که  گفت  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  اما 
جنبه های این طرح مربوط به کمیسیون اجتماعی 
اعالم  آنها  از سوی  این طرح  برای همین  است، 

شد....... ادامه خبر

 برق دار شدن روستاهای کرمانشاه تا 
ساعت 19

وزیر نیرو گفت: براساس اقدامات صورت گرفته 
کرمانشاه  روستاهای  برق   19 ساعت  تا  نهایتا 
نیز در  وصل می شود. همچنین در خصوص آب 
حال حاضر بیش از 200 هزار بطری آب در حال 

توزیع است....... ادامه خبر

 رفع مشکالت آب و برق زلزله زدگان 
ادامه دارد

پررنگ  حضور  با  گفت:  نیرو  وزیر  قائم مقام 
شرکت های آب و برق استانی و پست های امداد، 
رفع مشکالت آب و برق زلزله زدگان با سرعت 

ادامه دارد....... ادامه خبر

 ناچار شدیم برق مسکن مهر را قطع 
کنیم

مدیر کل بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر 
سایر  به  رسانی  برق  برای  شدیم  مجبور  گفت: 
بخش های سرپل ذهاب، برق مسکن مهر را به 

طور کامل قطع کنیم....... ادامه خبر

 مدیرکل دفتر وزارتی و سرپرست دفتر 
روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد 
مدیرکل  جداگانه ای،  احکام  صدور  با  نیرو  وزیر 

عمومی  روابط  دفتر  سرپرست  و  وزارتی  دفتر 
وزارت نیرو را منصوب کرد....... ادامه خبر

   نوبخت: الیحه بودجه 97 عملیاتی 
تنظیم و برخی ردیف های فرعی آن 

حذف می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش 
خود به نمایندگان مجس شورای اسالمی درباره 
الیحه بودجه 97 گفت: تدوین این الیحه از حالت 
سنتی خارج و بر مبنای »علمکرد« تنظیم شده 

است....... ادامه خبر

 620 میلیارد تومان بودجه 
پیشنهادی مجلس در سال 97

اعضای هیات رییسه مجلس و کمیسیون برنامه 
و بودجه در جلسه مشترک امروز )دوشنبه( خود 
 620 را   97 سال  در  مجلس  پیشنهادی  بودجه 

میلیارد تومان تعیین کردند....... ادامه خبر

 بانک نمی تواند بخشی از تسهیالت 
را سپرده کند

کورش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران...... ادامه خبر

 فساد و رانت مانع رشد اقتصادی
صرف؛  اقتصادی  خودبینی  و  انتخابی  خود   «
همزاد فساد مالی و نقض قوانین برای تأمین سود 

شخصی و گروهی است....... ادامه خبر

 نقدینگی 1389 هزار میلیارد تومانی 
شهریور

بر اساس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی شهریور 
به 1389 هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه 
با 8.9  بانکی،  سپرده گذاری کوتاه مدت در نظام 
سپرده گذاری  به  را  خود  جای  کاهش  درصد 

بلندمدت داده است...... ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
نقش آفرینی بیشتر سندیکا در مراکز 

تصمیم سازی صنعت برق 

کانون  و  ایران  برق  صنعت  سندیکای  این  بر  عالوه 
مشاوران نیز از طرف بخش خصوصی نمایندگانی را در 

این کارگروه داشتند.
گزارش این کارگروه که از اواخر سال 92 آغاز به کار و 
تا اردیبهشت 95 ادامه فعالیت داد، در دو فاز به شرکت 
از طریق چرخه  آن مشکالت  و طی  ارائه شد  توانیر 
دیمایک )DMAIC( مورد واکاوی و در 8 بسته مورد  
ارائه قرار گرفت. مسائلی با بیان این مطلب خاطر نشان 
کرد: برای هر کدام از این بسته ها راهکارهایی پیشنهاد 
مورد  آن   از  راهکار   425 مجموعا  که  جایی  تا  شد 
استخراج قرار گرفت و بسته قوانین و مقررات از این 

مجموعه به سندیکای صنعت برق واگذار شد.
مسکوت  به  اشاره  ضمن  سندیکا  هیات مدیره  عضو 
ماندن این موضوع به مدت یک سال، از پیگیری های 
انجام شده توسط وی جهت احیای مجدد این کارگروه 
گفت و ادامه داد: نهایتا طی تشکیل جلسه ای به تاریخ 
بیست وهفتم مهر ماه سال جاری در محل اتاق جلسات 
کارگروه  این  فعالیت  ادامه  به  تصمیم  توانیر،  شرکت 
و  برنامه ریزی  معاون  فرمد  مجید  دکتر  مسئولیت  با 
طرح های اقتصادی شرکت توانیر گرفته شد و دبیرخانه 

آن همچنان در برق منطقه ای اصفهان واقع است.
مسائلی در ادامه با اشاره به حضور تاثیرگذار نمایندگان 
این  نام  تکمیل  تغییر  از  مذکور  جلسه  در  سندیکا 
کارگروه به »کارگروه ارتقای توانمندی های مشاوران، 
پیمانکاران و کارفرمایان« طی این نشست خبر داد  و 
آن را از جهت فراهم شدن فرصتی برای نقد رودررو 
و بی واسطه بخش خصوصی و بخش کارفرمایی حائز 

نقطه عطف برای بخش خصوصی

ادامه از صفحه 1/ 

خود،  اقتصادی  سیاست های  تغییر  با  همچنین   
چنین  حضور  از  بهره برداری  برای  را  زمینه 
هیات هایی در ایران فراهم کنند و به دنیایی که در 
شرایط فعلی چندان تصویر خوبی از ایران ندارند، 
این پیام را بدهند که ما به دنبال حرکت هایی در 
جهت رشد و توسعه پایدار اقتصادی هستیم. این در 
حالی است که براساس آنچه به تازگی از سوی بانک 
جهانی گزارش داده شده، ایران با نزول چهارپله ای 
در رده بندی جهانی فضای کسب وکار جایگاه 124 
را در بین 19۰ کشور کسب کرده است.این آمارها 
در حالی اعالم می شود که سرمایه گذاران خارجی 
قبل از هرگونه اقدام عملی در جهت همکاری های 
ایران  اقتصادی  امنیت  شاخصه های  به  مشترک، 
در دنیا نگاه کرده و به مسایلی همچون وضعیت 
زیر ساخت های اقتصادی ما، ثبات قوانین، نرخ ارز، 
امنیت سیاسی و... توجه می کنند و سپس از حالت 
احتیاط خارج شده و برای سرمایه گذاری های عملی 
گام بر می دارند. بنابراین ضروری است تا دولتمردان 
برای ثبات وضعیت اقتصادی اقدامات الزم را انجام 
دهند تا هم سرمایه گذار داخلی و هم سرمایه گذار 
کار  کشور  در  خاطر  اطمینان  با  بتواند  خارجی 
انجام دهد.در حال حاضر با توجه به اینکه برجام 
حال  در  زیادی  تجاری  هیات های  تا  شده  باعث 
رفت و آمد و مذاکره با ایران باشند، دیگر نمی توان 
مثل گذشته بهانه جویی کرد و تحریم ها را عامل 
باید برای  بلکه  اقتصادی دانست  مشکالت فراوان 

از فرصت های پیش آمده، زمینه های  بهره برداری 
الزم را فراهم کرد که در این زمینه انتظار می رود 
تمرکز  با  توانسته  که  مثل چین  ایران هم  دولت 
بر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، ثبات قوانین و 
شرایط ارزی و همچنین درهای باز، تمام دنیا را 
احاطه کند و در عین بی نیازی به واردات، بیشترین 
خود  نصیب  را  صادرات  در  ارزی  درآمدهای 
بر  این در حالی است که عالوه  کند، عمل کند. 
این کشور که سوسیالیستی  در  اقتصادی  توسعه 
شده  ایجاد  شغل  مردم  برای  است  کمونیستی  و 
و چین به کارخانه دنیا تبدیل شده است.واقعیت 
که  ظرفیت هایی  با  می تواند  ایران  که  است  این 
خدمات،  صنعت،  کشاورزی،  مثل  حوزه هایی  در 
انرژی و... دارد به محلی برای ارتباط شرق با غرب 
تبدیل شود و موقعیت خود را از آنچه در شرایط 
فعلی وجود دارد، مستحکم تر کند. نکته قابل تامل 
این است که در شرایط  برهه  این  بااهمیت در  و 
برای  و  کنیم  خالی  شانه  نمی توانیم  دیگر  فعلی 
تبدیل تفاهمنامه اقتصادی و تجاری به قراردادهای 
عملی ما نیز باید اقدامات کارگشا در این زمینه را 
از  اطمینان خاطر  با  تا سرمایه گذاران  انجام دهیم 
وعیدهای خود  وعده  بتوانند  ایران،  آینده  شرایط 
را در عمل اجرایی کنند.همچنین با توجه به اینکه 
بازار ایران هنوز نوشکفته است، انتظار می رود که 
اقتصادی، همکاری های مشترک  امنیت  سایه  در 
خود را به طور مستمر افزایش داده و به سرعت 
تحوالت اقتصادی پس از برجام بیفزاییم. در این 
دنیا  پیشرفته  کشورهای  اینکه  به  توجه  با  میان 

و  شفاف  آزاد،  اقتصاد  جهت  در  برداشتن  گام  با 
ما  را پیدا کنند،  توانسته اند مسیر درست  رقابتی 
و  ندارد  این وجود  به جز  راهی  که  معتقدیم  نیز 
و  اروپا  با  خود  تجاری  روابط  گسترش  برای  باید 
قوی  را  خودمان  اقتصادی  لحاظ  از  قاره ها،  دیگر 
کنیم. در این صورت است که می توان گفت حضور 
هیات های تجاری مختلف به خصوص هیات تجاری 
از اتحادیه اروپا به طور حتم می تواند در آینده ای 

نزدیک، اوضاع اقتصادی ایران را متحول کند.

* عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی
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اهمیت فراوان توصیف کرد.
 وی در توضیح چرایی این تغییِر عنوان با نظر نمایندگان 
سندیکا تصریح کرد: با این کار سعی شده است ضمن 
اطالعات  جهت  از  کارفرمایان  مضاعف  توانمندسازی 
فنی و دانش حرفه ای ایشان را ترغیب کنیم تا به جای 
استفاده از قدرت های سلیقه ای، از توانمندی قانونی شان 
بهره  گیرند که این موضوع  به نظر من نقطه عطف 
بسیار مهمی برای بخش خصوصی است که می تواند 
وارد گفت وگو شود.  این شکل  به  کارفرمایان خود  با 
است  شده  مقرر  راستا  این  در  مسائلی  گفته  طبق 
کارگروهی  با این عنوان تعریف و نمایندگان دستگاه 
کارفرمایی نیز به آن معرفی شوند و پیامد مثبت این 
امر برگزاری اولین جلسه این کارگروه طی آذر ماه سال 

جاری در محل سندیکای خواهد بود.
مسائلی در ادامه از تشکیل دو کارگروه دیگر به مرکزیت 
برق منطقه ای تهران با عناوین »کارگروه فهارس بهای خط 
و پست انتقال« و »کارگروه بررسی چالش ها و راهکارهای 
قراردادی در پروژه ها«  و درخواست سندیکا جهت حضور 
در این کارگره ها خبر داد و افزود: چنان که مستحضرید 
همه رسته های صنعتی برق سال ها است دارای فهارس 
و  خط  بخش  در  شده  تهیه  فهارس  اما  هستند  بها 
پست انتقال همچنان قیمت دار نیستند. به این منظور 
کارگروه دیگری تشکیل شده است که برق منطقه ای 
دارد.  عهده  بر  را  آن  دبیرخانه  مسئولیت  راسا  تهران 
طی  کارگروه  این  از  شدن  مطلع  به  اشاره  با  وی 
و  مدیریت  سازمان  از  شده  انجام  پیگیری های 
که  جلسه ای  در  داشت:  عنوان  کشور  برنامه ریزی 
برق  محترم  مدیرعامل  میزبان  سندیکا  مدیره  هیات 
حضور  جهت  رسما  ایشان  از  بود  تهران   منطقه ای 
کارگروه  در خواست شد.  این  در  نمایندگان سندیکا 
البته این درخواست پیش از این از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور نیز صورت گرفته بود تا در اولین 
فرصت حضور سندیکا در این کارگروه قطعی شود. 

مسائلی در خصوص اهمیت حضور نمایندگان سندیکا 
در این کارگروه و توانمندی این تشکل در این زمینه 
تاکید کرد: قریب به هشت سال پیش نیز فهارس بهای 
دیگر بخش های صنعت برق توسط کارشناسان زبده   ای 
از سندیکای صنعت برق تهیه شد که به صورت کامال 
خود  شبانه روزی  زحمات  با  و  گذاشتند  وقت  رایگان 

خدمت ارزنده ای را به صنعت برق کشور ارائه دادند. 
 در خصوص ایجاد کارگروه دوم با محوریت »بررسی 
چالش ها و راهکارهای قراردادی در پروژه ها« نیز مسائلی 
با اشاره به تشکیل آن پیرو قوانین و مقررات خروجی 
از کارگروه ارتقا  تصریح کرد: مطابق گزارش های ارائه 
شده از فاز اول این کارگروه که با حضور نمایندگان 
برق های منطقه ای تهران و فارس تشکیل شده است، 
بنا است با منفک شدن بحث وضع قوانین و مقررات 
از کارگروه ارتقا، عهده دار این مهم شود. از این رو طی 
نشست های هیات مدیره سندیکا در 3۰ و 26 مهر ماه  
در  فرمد  دکتر  به  نامه ای خطاب  ارسال  با  شد  مقرر 
شرکت توانیر با رونوشت به برق منطقه ای تهران، امکان 
حضور نمایندگان سندیکا در این کارگروه نیز فراهم 
در  با مشکالت کمتری  آینده  در  آنکه  امید  به  شود. 

قراردادها روبرو باشیم.
پایانی  بخش  در  سندیکا  هیات مدیره  عضو  این   
این مطلب  اهمیت  به  اشاره  صحبت های خود ضمن 
که سندیکا با این قبیل اقدامات  درواقع تالش داشته 
ارائه  برای آن  نیز  بیان مشکالت راهکاری  است پیرو 
دهد تاکید کرد: همان طور که در جلسات هیات مدیره 
در  مواردتنها  این  گرفت،  قرار  تاکید  مورد  سندیکا 
صورت اجرایی شدن واجد ارزش است و در غیر این 
صورت نشان دهنده عدم اراده  کافی برای حل مسائل 

در دستگاه های اجرایی است.
وی دراین راستا با انتقاد از عملکرد بسیاری از برق های 
منطقه ای و شرکت های توزیع در عدم اجرای قرارداد 
نشان  ماه سال گذشته خاطر  اسفند  در  ابالغی  تیپ 
ساخت: تنها نهادی که می تواند پشتوانه اجرایی الزم را 
برای این مهم ایجاد کند شرکت توانیر به عنوان یک 
شرکت مادر تخصصی است و تا زمانی که این مشکل 
رفع نشود همچنان صنعت برق آبستن اتفاقاتی چون 

قراردادهای متوقف خواهد بود.

جلسه  اولین  در  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
هیات مدیره سندیکا پس از نمایشگاه هفدهم بررسی شد؛

ارجاع آسیب  شناسی مشکالت 
صادرات صنعت برق از سوی وزیر نیرو 

به سندیکا

طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیات مدیره 
ماه  آبان  یکم  بیست و  در  خود  جلسه  دهمین 

موضوعات  خصوص  در  بررسی  و  بحث  ضمن 
مجاز  کار  تعداد  سقف  تغییر  چون  گوناگونی 
در  الزم  راهبردهای  پیمانکاری،  رتبه های  برای 
آسیب  شناسی  موضوع  کاتسا،  تحریم های  برابر 
در خصوص مشکالت صادرات صنعت برق را در 

محوریت قرار داد.
سوی  از  ارجاع شده  تکلیف  به  توجه  با  اساس  براین 
وزیر نیرو به سندیکا در اختتامیه هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق، مقرر شد موضوع آسیب  شناسی 
توسط  صنعت  این  صادرات  مشکالت  خصوص  در 
پژوهشی  معاونت  همکاری  با  توسعه صادرات  کمیته 
سندیکا انجام شود. همچنین درخواست وقت جلسه ای 
از وزیر نیرو با موضوع ارائه سند راهبردی کسب و کار 

صنعت برق در دستور کار قرار گرفت. 
در خصوص موضوع تغییر سقف تعداد کار مجاز برای 
هیات مدیره  مصوبه  طبق  نیز  پیمانکاری  رتبه های 
ارزیابی  کمیته  توسط  موضوع  شد  مقرر  سندیکا 
تشخیص صالحیت مورد بررسی قرار گیرد و الگوریتم 

پیشنهادی سندیکا تهیه شود.
در این جلسه پس از بررسی موضوع کاتسا، به منظور 
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راهبرد این موضوع، تشکیل کارگروهی در هیات مدیره 
سندیکا و برگزاری نشستی با کارشناسان وزارت امور 

خارجه در دستور کار قرار گرفت. 
در بخش دیگری از مصوبات این جلسه مقرر شد پس 
از ارسال گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس در 
و تشکیل  نفت  وزارت  نیرو در  وزارت  ادغام  خصوص 
ارائه  سندیکا،  هیات مدیره  اعضای  برای  انرژی  وزارت 
تحلیلی در این رابطه توسط معاونت پژوهشی سندیکا 

صورت پذیرد. 
در ادامه ضمن ارائه گزارش حضوِر سندیکا در نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق و برگزاری نشست های جانبی، 
ارزیابی  شد  مقرر  سندیکا،  اجرایی  معاونت  توسط 
نمایشگاه با بررسی روند سال های گذشته انجام شود. 

در این جلسه، پیرو ارائه تحلیلی از چالش های عملکردی 
و ساختاری سندیکا توسط معاونت پژوهشی، مقرر شد 
همچنین  و  هیات مدیره  و  کمیته ها  ارتباطی  ساختار 
بر  سندیکا  کوتاه مدت  و  میان مدت  بلندمدت،  برنامه 

اساس سند راهبردی کسب و کار ارائه شود. 
در همین رابطه بررسی و تصویب آیین نامه پیشنهادی 
معاونت امور کمیته های سندیکا طی این جلسه صورت 
پذیرفت و همچنین در پایان این جلسه آیین نامه اداره 

جلسات سندیکا نیز به تصویب رسید. 

سندیکای صنعت برق ایران/ با حضور هیات آلمانی در 
سندیکا اعالم شد؛

دعوت از کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
برای حضور در نمایشگاه دوسلدورف

جلسه اخیر کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا 

انرژی های  زمینه  در  آلمانی  هیاتی  حضور  با 
این  وستفالن  نوردراین  ایالت  از  تجدیدپذیر 

کشور برگزار شد.
ایرانی عضو  برخی شرکت های  این جلسه  ابتدای  در 
معرفی  به  سندیکا  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته 
پرداختند  خود  دستاوردهای  و  فعالیت ها  ظرفیت ها، 
برق  صنعت  سندیکای  معرفی  از  پس  ادامه  در  و 
رییس  توسط  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  و  ایران 
کمیته، مقایسه ای بین جایگاه ایران و آلمان در زمینه 

انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفت. 
حمیدرضا صالحی با اشاره به تولیدحدود 4۰۰ مگاوات 
مگاوات   22۰۰ کشور،  در  خورشیدی  و  بادی  انرژی 
قرارداد شرکت ها با ساتبا و تعرفه های تضمینی خرید 
ایران را  برق از جانب این سازمان، فضای موجود در 

برای سرمایه گذاری جذاب توصیف کرد. 
انرژی های  کمیته  تالش  خصوص  در  همچنین  وی 
خارجی  سرمایه گذاری  موانع  رفع  برای  تجدیدپذیر 
گفت: در تمامی نشست ها با مقامات و مسئولین سعی 
داریم از زاویه دید سرمایه گذاران خارجی ظرفیت ها و 

محدودیت ها را بنگریم. 

سندیکا  هیات رییسه  اعضای  نشست  این  ادامه  در 
موجود  موانع  بیان  و  کمیته  دستاوردهای  معرفی  به 
پرداختند و زمینه های همکاری طرف های آلمانی و 

ایرانی را برشمردند.
پس  نیز  آلمانی  هیات  دیدار،  این  بعدی  بخش  در 
و  امکانات  برشمردن  و  خود  شرکت های  معرفی  از 
جهت  مناسب  بستر  آوردن  فراهم  به  آنان،  تجربیات 
توسط  ایران  در  آلمانی  مختلف  شرکت های  حضور 
سفارت این کشور و جدی بودن دولت آلمان             در 
امر سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اشاره داشتند.  
 NRW شرکت  مدیرعامل  اشمیتز  الموت  همچنین 
برگزاری  از  نشست  این  در  آلمانی  هیات  نماینده  و 
نمایشگاهی در دوسلدورف آلمان در فوریه سال آینده 
میالدی خبر داد  و از شرکت های عضو سندیکا جهت 

حضور در این رویداد دعوت کرد. 
برشمردن مشکالتی چون  با  اعضای جلسه  پایان  در 
بیمه پروژه ها، سود بانکی، محدودیت های بین المللی و 
عدم حضور بانک های بزرگ، جهت رفع این مشکالت 

طی همکاری های آتی ابراز امیدواری کردند.

سندیکای صنعت برق ایران/ 
دعوت از سندیکایی ها جهت حضور 

در نمایشگاه ژوهانسبورگ 

  2018 Africa Energy Indaba  نمایشگاه
از تاریخ 20 الی 21 فوریه 2018 مصادف با اول تا 
دوم اسفند ماه سال جاری در شهر ژوهانسبورگ 

آفریقای جنوبی برگزار می شود.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در پرتوریا طی ارسال 
نامه ای ضمن دعوت از سندیکا جهت حضور در این 
نمایشگاه و با اشاره به پتانسیل  اعضای سندیکا برای 
کشورهای  و  جنوبی  آفریقای  انرژی  بازار  در  حضور 
ظرفیت  نمایشگاه  این  است:  داشته  تاکید  آفریقایی، 
باالیی برای شکل گیری همکاری ها در این منطقه دارا 

خواهد بود.
»حضور تعدادی از وزرای انرژی کشورهای آفریقایی، 
و  مختلف  کشورهای  از  شرکت کننده   1۰۰ از  بیش 
بیش از 6۰ مدیر بخش انرژی همراه با بازدیدکنندگانی 
این  جذابیت های  دیگر  از  مختلف«  کشورهای  از 
نمایشگاه برای صنعتگران ایرانی از حوزه انرژی توصیف 

شده است.
عالوه براین در این نامه از برگزاری کنفرانسی با همین 
عنوان با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژی 
از کشورهای مختلف و نمایندگان بیش از 8۰ رسانه 
نمایشگاه خبر  و  این کنفرانس  جهت پوشش خبری 

داده شده است.
گفتنی است با هماهنگی صورت گرفته با مدیرعامل 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت 
ایران تشکیل پاویون ایران در این نمایشگاه در دستور 
کار بوده و اعضای سندیکا می توانند از یارانه اختصاصی 

برای اجاره غرفه نیز برخوردار شود.
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بیشتر  اطالعات  کسب  و  نامه  اصل  مشاهده  جهت 
مندرج  در آن در خصوص چگونگی رزو غرفه و حضور 

در این نمایشگاه به این لینک مراجعه فرمایید.

  

در  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  اقتصادی/  آفتاب 
گفت وگو با آفتاب اقتصادی :

طرح تشکیل وزارت انرژی هنوز خام 
است

کمیسیون  رئیس  سوی  از  خبر  این  چرا  اینکه 
بود،  واکنش برانگیز  خود  شد،  اعالم  اجتماعی 
برخی  که  گفت  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  اما 
جنبه های این طرح مربوط به کمیسیون اجتماعی 
اعالم  آنها  از سوی  این طرح  برای همین  است، 

شد.
 عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی اما در این باره با اشاره 
به نشست سران قوای سه گانه گفت: در این جلسه علی 
الریجانی و حسن روحانی روسای قوای مقننه و مجریه 
به بحث و بررسی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار 
دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در اینباره رسیدند. 
وی افزود: براساس این توافق وزارت راه و شهرسازی 
امور راهداری  به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و 
تقسیم می شود و سازمان شهرداری ها از وزارت کشور 
به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس اظهارداشت: همچنین براساس این 
توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا 
و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت 

انرژی تغییر کند.

تا  شد  توافق  همچنین  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
وزارتخانه ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به 
عملکردش  حوزه  و  کند  رسیدگی  کشور  روستاهای 
به این بخش معطوف باشد. وی افزود: عالوه بر این، 
و  طبیعی  منابع  همچنین  و  زیست  محیط  سازمان 
بخش آب وفاضالب شهری و روستایی و آب منطقه ای 
یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند. وی افزود: دیگر 
اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه 
مورد  در  و  شود  تقسیم  بازرگانی  و  صادرات  توسعه 
ورزش  از  جوانان  حوزه  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت 
خود  کار  به  جوانان  ملی  سازمان  قالب  در  و  منفک 
ادامه دهد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان 
گفت: ما در کمیسیون اقتصادی این تغییرات را مورد 
از  قبل  تا  باید  و کمیسیون  داد  قرار خواهیم  بررسی 
بررسی بودجه این موضوع به صحن علنی برای تصویب 

ارائه شود.
اسداله قره خانی الوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی 
در گفت وگو با آفتاب اقتصادی عنوان کرد، واقعیت آن 
است که تا کنون بحث فراگیری در مورد تفکیک و ادغام 
بخش های از دو وزارتخانه  نفت و نیرو در کمیسیون 
به  نیاز  مباحثی  و چنین  است  نگرفته  انرژی صورت 
کار کارشناسی مدقن و همه جانبه نیاز دارد، وی در 
ادامه افزود که ما ادغام های نه چندان موفقی همچون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته ایم  که  اخیراً 
صحبت از تفکیک دوباره آن در میان برخی منتقدان 
مطرح شده است، بنابراین نمی توان چنین طرح هایی 
را بدون بررسی دقیق مطرح کرد، من هم این خبر را 
در رسانه ها از زبان رئیس کمیسیون اجتماعی شنیده ام 
که  است  شده  مطرح  قوا  سران  جلسه  در  ظاهراً  که 
وزارت انرژی تشکیل شود. اگر ریاست جمهور چنین 
نظری دارد، حتماً باید این موضوع در قالب الیحه و نه 

انرژی  ارائه شود. هر چند بحث تشکیل وزارت  طرح 
را هنوز خام می دانم. قره خانی گفت : می توان برای 
تلفیق برق در وزارت نفت دالیلی را نیز مطرح کرد، 
زیرا نیروگاه های تولید برق سوخت را به صورت رایگان 
خاطر  همین  به  و  می کنند  دریافت  نفت  وزارت  از 
انگیزه چندانی برای به روزرسانی سامانه های انتقال و 
اگر  رفع پرتی برق در مسیر ندارند. بدیهی است که 
بتوان  است  ممکن  یابد،  تغییر  ارائه سوخت  وضعیت 
بود. شاید وزارت نفت  این زمینه  تغییراتی در  شاهد 
تمایلی به این موضوع داشته باشد اما باید دید که تا 
چه میزان می توان به نتایج این گفت وگو امیدوار بود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : حضور چند 
تن از اعضای کمیسیون انرژی بر سر چاه  14۷رگ 
سفید تنها برای همیاری  و دلگرمی بوده است و ما 
قصدی نداشتیم تا در اوایل اتفاق از دوستان توضیحی 
بخواهیم، در واقع مستحضرید که دالیل بسیاری ممکن 
است موجب این رخداد شده باشد که باید در آرامش 
و با اولویت فرو نشاندن آتش بررسی شود. وی افزود 
به همین منظور از آقای عالی پور دعوت شده است تا 
برای روز دوشنبه عصر در مجلس شورای اسالمی  و 
روند  باره ای  در   تا  شود  حاضر  انرژی  کمیسیون  در 
اجرای عملیات در چاه 14۷ رگ سفید به گفت وگو 
بنشینیم، همچنین از شرکت مناطق نفت مرکزی نیز 
دعوت به عمل آمده تا در روز سه شنبه عصر در جلسه 

کمیسیون انرژی حضور یابند.

نارضایتی برق از نیرو
در این بین البته مدت مدیدی است که تولید کنندگان 
برق به ویژه در بخش خصوصی از سیاست های وزارت 
نیرو گله مند هستند. رئیس سندیکای صنعت برق در 
این باره می گوید: روال برخورد وزارت نیرو یا دولت با 

مشتری های خارجی و داخلی به شدت متفاوت است 
و  تضامین  با  می آیند  که  خارجی  شرکت های  یعنی 
اما  می دهند  پیشنهاد  ما  در طرح های  ویژه  امتیازات 
متاسفانه شرکت های داخلی از این موضوعات بی بهره 
اند. انتقاد سندیکای صنعت برق از رفتار دوگانه وزارت 
با شرکت های خارجی و داخلی علی بخشی در  نیرو 
مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: 
و  داشت  وجود  ترکیه  یونیت  شرکت  با  که  بحثی 
واگذاری نیروگاه به این شرکت، بسیار از وزارت نیرو 
ترکیه  برای  که  شرایطی  و  امتیازات  تا  کردیم  تقاضا 
و شرکت یونیت این کشور در نظر گرفته در اختیار 
پیگیری های  وجود  با  متاسفانه  اما  دهد،  قرار  ما 
وزارت  و  ترکیه  یونیت  توافق  به  وقت  هیچ  متعدد، 
نیرو دسترسی پیدا نکردیم. وی اضافه کرد: مپنا بارها 
همان  کرده  اعالم  سندیکا  اعضای  از  یکی  به عنوان 
امتیازاتی را که به یونیت دادید به من بدهید خودم 
حاضرم با سرمایه گذاری، پروژه ها را احداث کنم ضمن 
و  کامل  توانمندسازی  ما  می گوییم  هم  اکنون  اینکه 
کافی برای تامین مالی و احداث نیروگاه در کشورمان 
داریم  اینکه در کشورهای همسایه هم  داریم کما  را 
انجام می دهیم، اما این توانمندی در نظر وزارت نیرو به 
چشم نمی آید. بخشی با بیان اینکه وضع توانمندی های 
داخلی در صنعت برق بسیار مطلوب است گفت: در 
طرح های انتقال اعم از شبکه و خطوط انتقال، پست 
فشار قوی و متوسط و شبکه های توزیع در خودکفایی 
صددرصدی هستیم به جز در رله های خاص که وارد 
می شود. وی افزود: عالوه بر اینکه در صنعت خودکفا 
نشان  که  کردیم  پیدا  هم  را  صادرات  امکان  هستیم 
قیمت  و  کیفیت  نظر  از  ما  کاالیی  تولیدات  می دهد 
 9۰ از  بیش  گذشته  سال  که  طوری  است  رقابتی 
درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت 
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برق  سندیکای  رئیس  است.  افتاده  اتفاق  برق  و  آب 
شرکت های  که  هستیم  شرایطی  در  متاسفانه  گفت: 
تولید کننده و پیمانکار داخلی با ظرفیت کمتر از 4۰ 
رکود  فضای  عمل  در  یعنی  می کنند  فعالیت  درصد 
نبودن  کافی  البته علت رکود هم  است.  کامل حاکم 
و  نشدن طرح ها  اجرا  برق،  در صنعت  سرمایه گذاری 
موانع صادراتی است. بخشی افزود: اتفاقی که به رکود 
و شاید موجب شود صنعت  زد  دامن  داخلی  صنعت 
ما به تعطیلی کامل کشیده شود، پکیج کردن طرح و 
واگذاری آنها به شکل فاینانس به کشورهای خارجی 
رقیب ما در بازارهای صادراتی است. وی با بیان اینکه 
که  می رساند  جایی  به  را  کار  نهایت  در  فرمول  این 
به  است هم  فعال  اکنون  که  همین حداقل ظرفیتی 
تعطیلی کامل خواهد رسید ادامه داد: وزارت نیرو برق 
تهران را متولی کرده که تجهیزات 312 پست انتقال 
و فوق توزیع را به صورت پکیج یک جا خریداری کند. 
بارها از طریق شرکت ها و سندیکا نظر کارشناسی خود 

را در این باره اعالم و اعتراض خود را مطرح کردیم.

ایسنا/ وزیر نیرو تاکید کرد
برق دار شدن روستاهای کرمانشاه تا 

ساعت 19

وزیر نیرو گفت: براساس اقدامات صورت گرفته 
کرمانشاه  روستاهای  برق   19 ساعت  تا  نهایتا 
نیز در  وصل می شود. همچنین در خصوص آب 
حال حاضر بیش از 200 هزار بطری آب در حال 

توزیع است.
در  که  این  بیان  با  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 

دیدگی  آسیب  دلیل  به  کرمانشاه  شهرهای  از  برخی 
مخازن پمپاژها از مدار خارج شدند، اظهار کرد: برای 
حل مشکل آب سرپل ذهاب، قصر شیرین و دیگر نقاط 
آسیب دیده از منابع آب بسته بندی زوار اربعین در مرز 

خسروی استفاده شد.
وی با بیان این که عالوه بر توزیع 2۰۰ هزار بطری آب 
6۷ دستگاه تانکر آبرسانی و سه واحد آزمایشگاه سیار 
در محل حاضر شده اند، عنوان کرد: امیدواریم با از بین 
رفتن مشکل معابر، دسترسی برای آبرسانی به زلزله 

زدگان آسیب دیده ممکن شود.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت برق مناطق زلزله زده 
نیز ادامه داد: دو پستی که از مدار خارج شده بودند از 
ساعت 11 عملیات اجرایی آن آغاز شد و در نهایت تا 
ساعت 1۰:3۰ هر دو پست بازسازی و وارد مدار شدند.

اردکانیان ادامه داد: براساس اقدام های صورت گرفته 
نظر  از  را  آسیب  بیشترین  که  ذهاب  سرپل  منطقه 
تاسیسات برقی دیده بود نهایتا تا ساعت 14 برق دار 
خواهد شد. همچنین برخی پست های فشار ضعیف در 

روستاها نیز تا ساعت 19 برق دار می شوند.
وی تصریح کرد: به منظور تسریع برق رسانی مدیران 
ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب 
و فاضالب و شرکت مدیریت منابع آب در محل حاضر 

شده اند تا سرعت کار افزایش یابد.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت سدهای این مناطق نیز 
گفت: از فاصله هشت تا 125 کیلومتری محل وقوع 
زلزله بیش از 1۰۰ سد بزرگ در حال بهره برداری است 
که براساس بازرسی های انجام شده هیچ کدام از سدها 

آسیبی ندیدند.

ایلنا/ قائم مقام وزیر نیرو:
رفع مشکالت آب و برق زلزله زدگان 

ادامه دارد

پررنگ  حضور  با  گفت:  نیرو  وزیر  قائم مقام 
شرکت های آب و برق استانی و پست های امداد، 
رفع مشکالت آب و برق زلزله زدگان با سرعت 

ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، »ستار محمودی« قائم مقام وزیر نیرو 
ضمن تسلیت به مناسبت جان باختن تعداد کثیری 
به  زلزله در خطه کرمانشاه  وقوع  اثر  بر  از هموطنان 
شب  لرزه  زمین  دیده  آسیب  و  داغدار  خانواده های 
گذشته در غرب کشور، گفت: از نخستین ساعت های 
در  برق  و  آب  صنعت  پرسنل  و  مدیران  زلزله،   وقوع 
منطقه، در محل حاضر شده و سپس مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیران 
فاضالب  و  مادر تخصصی آب، آب  عامل شرکت های 
نزدیک در  از  تا  اعزام شدند  توانیربه منطقه  و  کشور 
امر رفع مشکالت آب و برق منطقه حضور و مشارکت 

داشته باشند.
در  برق  و  آب  شرکت های  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه زلزله زده حضور داشته و در حال رفع مشکالت 
آب و برق مردم هستند، افزود: این شرکت ها تا زمان 
برطرف شدن کامل مشکل و پایداری شبکه های آب و 
برق مناطق زلزله زده، در محل حضور خواهند داشت و 
به دیگر شرکت های آب و برق سراسر کشور نیز ضمن 
شرکت های  تا  است  شده  داده  مأموریت  باش،  آماده 

حاضر در منطقه را کاماًل پشتیبانی کنند.
شرب  آب  تأمین  که  مطلب  این  بیان  با  محمودی 
و ثالث  شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین، هرسین 
باباجانی و تعدادی از روستاهای منطقه از سرآب های 

این شهرها تأمین می شده است، گفت: کدورت آب این 
سرآب ها سبب شد تا زمان رفع این مشکل، آب این 
شهرها از طریق تانکر و بطری های آب معدنی تأمین 

شود.
با اشاره به توزیع 1۰۰ هزار بطری آب در میان  وی 
قصرشیرین،  و  ذهاب  سرپل  شهرهای  زدگان  زلزله 
کدورت  میزان  نیز،  گیالنغرب  شهر  در  داشت:  اظهار 
منطقه  آب  کننده  تأمین  عنوان  به  سراب  چشمه 
افزایش یافته است و به همین دلیل تا رسیدن کیفیت 
آب چشمه به وضعیت مناسب، 2۰۰ هزار بطری آب 
نیز در میان زلزله زدگان این منطقه توزیع خواهد شد.

مناطق  برق  تأمین  در خصوص  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
زلزله زده نیز اظهار داشت: تاسیسات برق رسانی سرپل 
ذهاب به دلیل نزدیکی به کانون زلزله، آسیب فراوانی 
دیده است و از شب گذشته رسیدگی به مشکل قطع 
برق در این منطقه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد 
و امید می رود تا بعد از ظهر امروز بیش از 9۰ درصد 

مشکالت برق رسانی حل شود.
وی با بیان اینکه، شبکه آب و برق استان های نزدیک 
و  کردستان  کرمانشاه،  جمله  از  زلزله  وقوع  مرکز  به 
ایالم در وضعیت پایدار قرار دارد، اظهار امیدواری کرد: 
شهرستان سرپل ذهاب نیز در چند ساعت آینده برق دار 
شود.ستار محمودی تصریح کرد: عملیات پایدارسازی 
کامل برق، با آوار برداری های مسیر با جدیت تکمیل 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر 22 اکیپ از شرکت 
به  استان های همجوار  و  برق کرمانشاه  نیروی  توزیع 
شهرستان سرپل ذهاب اعزام شده اند، افزود: با توجه به 
گستردگی خسارات به شبکه های برق منطقه،  تالش 
می کنیم با وصل کردن پست فوق توزیع بتوانیم هر چه 

زودتر برق شهر سرپل ذهاب را وصل کنیم.
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مهر/  در گفتگو با مهر اعالم شد؛
ناچار شدیم برق مسکن مهر را قطع 

کنیم

مدیر کل بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر 
سایر  به  رسانی  برق  برای  شدیم  مجبور  گفت: 
بخش های سرپل ذهاب، برق مسکن مهر را به 

طور کامل قطع کنیم.
محمد ابراهیم نژاد مدیرکل بحران و پدافند غیرعامل 
بر  تأکید  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  توانیر  شرکت 
مناطق  به  برق رسانی  ما در  بزرگترین مشکل  اینکه 
زلزله زده در شهر سرپل ذهاب است گفت: در ساعات 
ابتدایی وقوع زلزله در کرمانشاه و شهرهای اطراف، با 
ارسال گروه های مختلف و قراردادن پست سیار 63 
کیلوولتی، مشکل قطعی در نیروگاه بیستون را که در 

زمینه فوق توزیع بود را حل کردیم.
وی افزود: مشکالت موجود در شهر سرپل ذهاب ناشی 
از در هم تنیدگی شبکه برقی است البته بخش عمده 
مشکالت مربوط به مسکن مهر این شهر است چرا که 
به دلیل طراحی نامناسب، سیستم توزیع و تأمین برق 
آن آسیب جدی دیده و مجبور شدیم برای برق رسانی 
به سایر بخش های شهر، برق مسکن مهر را به طور 

کامل قطع کنیم.
ابراهیم نژاد در پایان با اشاره به اینکه پیش بینی می 
ادامه داشته  تاریکی هوا  تا ساعات  کنیم آوار برداری 
باشد، خاطرنشان کرد: گروه های امدادی را از استان 
لرستان و مرکزی به شهر سرپل ذهاب فرستادیم به 
این ترتیب روشنایی معابر اصلی این شهر تا ساعت ۷ 
به طور کامل برقرار می شود و چند روستای باقیمانده 

نیز تا قبل از تاریکی هوا، برق دار می شوند.

وزارت نیرو/  با حکم وزیر نیرو؛
مدیرکل دفتر وزارتی و سرپرست دفتر 
روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد 

 
مدیرکل  جداگانه ای،  احکام  صدور  با  نیرو  وزیر 
عمومی  روابط  دفتر  سرپرست  و  وزارتی  دفتر 

وزارت نیرو را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتر 
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو با تقدیر از خدمات دکتر 
مهندس  حکمی  صدور  با  جماعت«،  تابع  »ماشاهلل 
»مجتبی نیک روش« را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل 

دفتر وزارتی وزارت نیرو منصوب کرد.
در حکم وزیر نیرو آمده است:

»با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند 
به عنوان مشاور وزیر  این حکم  به موجب  جنابعالی، 

نیرو و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب می شوید.
با واحدهای  ارتباط مؤثر  با همکاری و  انتظار می رود 
و  تخصصی  مادر  شرکت های  ستادی،  حوزه  مختلف 
سایر شرکت های زیر مجموعه، در انجام وظایف محوله 
وزارت  استراتژیک  برنامه های  و  اهداف  چارچوب  در 

نیرو، اهتمام ورزید.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در راستای پیشبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت رسانی 

مؤثر به مردم عزیز کشور، خواستارم.»
وزیر نیرو همچنین با صدور حکم جداگانه ای، مجتبی 
نیک روش را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر 

روابط عمومی وزارت نیرو منصوب کرد.
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ایرنا/ در صحن علنی مجلس؛
نوبخت: الیحه بودجه 97 عملیاتی 

تنظیم و برخی ردیف های فرعی آن 
حذف می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش 
خود به نمایندگان مجس شورای اسالمی درباره 
الیحه بودجه 97 گفت: تدوین این الیحه از حالت 
سنتی خارج و بر مبنای »علمکرد« تنظیم شده 

است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمدباقر نوبخت« 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 2 
وعده به نمایندگان داده شده بود، اضافه کرد: نخست 
اینکه الیحه بودجه 139۷ در زمان مقرر به مجلس ارائه 
شود که از چهارشنبه گذشته پیش نویس آن به دولت 
ارسال شد و از جلسه دیروز هیات وزیران کار رسیدگی 

به پیش نویس الیحه بودجه 9۷ را آغاز کردند.
وی افزود: مقرر شد همه جلسه ها معطوف به پیش 
نویس الیحه بودجه 139۷ باشد و تالش می کنیم که 

الیحه بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: قول دیگر 
این بود که الیحه بودجه 139۷ با اصالحات اساسی 
برای  تکمیل  به  نیاز  اگر  و  شود  ارائه  و  بگیرد  شکل 
بتوانیم  تا  دهند  انجام  نمایندگان  است  اصالحات 
قانون مناسبی داشته باشیم زیرا طبق ماده یک قانون 
محاسبات عمومی، بودجه عالوه بر اینکه پیش بینی 
از منابع و مصارف است در واقع برنامه یک سال است 
که برش مقطعی برنامه های میان مدت پنج ساله را 

شکل می دهد.
وی به سخنان رئیس دیوان محاسبات کل کشور اشاره 
کرد و گفت: صحبت های آقای عادل آذر درخصوص 

سال  از  بود؛  ها  شناسی  آسیب  درباره  ریزی  بودجه 
138۰ که در مجلس بودم همین اشکاالت گفته شده 
و مهم راه حل این مشکالت است که بودجه ریزی را از 
روش سنتی افزایشی تغییر و به روش بودجه ریزی بر 

مبنای عملکرد تبدیل کنیم.
نوبخت ادامه داد: آنچه که در حال انجام است ما در 
دولت تدبیر و امید الیحه بودجه 139۷ را بررسی می 
کنیم و روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را مبنای 

کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اهم اصالحات در الیحه 
بودجه 9۷ را شامل 6 محور و اصالحات اعمال شده در 
این الیحه برشمرد و از نمایندگان خواست اگر از نظر 
اسالمی  مجلس شورای  در  نمایندگان  است  کم  آنها 

تصحیح کنند.
وی درباره اصالحات انجام شده در الیحه بودجه 9۷ 
نیز گفت: روش را بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
الیحه  در  که  ای  متفرقه  های  ردیف  و  دادیم  تغییر 
بودجه در قانون وجود دارد را اصالح و امسال جداول 
بودجه را متفاوت با جداول سال گذشته تنظیم کردیم.

به  تهران  بودجه ریزی در  تمرکز  اضافه کرد:  نوبخت 
واسپاری اختیارات و تفویض ماموریت ها به استان ها 
محول شده است و نظام درآمد و هزینه استان ها را به 
گونه ای انجام دادیم که تشویق بیشتری در استان ها 

صورت گیرد.
وی درباره اقدام مهم در تدوین الیحه بودجه 9۷ نیز 
گفت: در این الیحه برای کاهش تصدی های دولت و 
استفاده گسترده از بخش غیردولتی به عنوان مشارکت 
عمومی و خصوصی برای طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای در این الیحه اعمال شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به اسناد 
باالدست در الیحه بودجه 9۷ ابتدا برنامه سال آینده را 

احصا کردیم و از نمایندگان می خواهم ابتدا از سازمان 
براساس  بودجه  این  بودجه مطالبه شود که  و  برنامه 
کدام برنامه نوشته شده است؛ در واقع بپرسند برنامه 

دولت در سال 9۷ چیست؟
وی توضیح داد: برنامه 9۷ تبدیل به برنامه اجرایی می 
برنامه مبتنی بر پیش بینی هاست؛ برای  شود و آن 
عملیاتی شدن برنامه اجرایی باید فعالیتی برای هریک 
برنامه ها و  این  برای  انجام شود که احصاء و  آنها  از 

هدف قیمتی تعیین کردیم.
برنامه  حاضر  حال  در  ساخت:  خاطرنشان  نوبخت 
اجرایی، هزینه واحد هر فعالیت و هدف برنامه مشخص 
است و با ضرب این دو، بودجه دستگاه مشخص می 

شود.
و  زنی  به چانه  نیاز  بودجه 9۷  در  اینکه  بیان  با  وی 
برای تعیین بودجه دستگاه ها  مذاکره نیست، گفت: 
برمبنای صفر محاسبه می کنیم که چه فعالیتی با چه 
قیمت و چه تعداد انجام خواهد شد؛ در آخر بودجه را 

تعیین و الیحه را بر این اساس آماده کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: با این 
توانیم  می  ها،  دستگاه  بودجه  محاسبه  تعیین  روش 

عملکرد دستگاه ها را ارزیابی کنیم.
وی با اشاره به بند پ ماده هفت قانون که گفته براساس 
قیمت تمام شده سالی 2۰ درصد به اعتبارات دستگاه 
آینده 29۰ دستگاه و  ها اضافه شود، گفت: در سال 
ردیف ملی که 32 درصد از دستگاه های اصلی، 2۷ 
 1۰ فرعی،  و  اصلی  های  دستگاه  مجموعه  از  درصد 
دستگاه استانی)36 دستگاه استانی( را بر مبنای قیمت 

تمام شده بودجه ریزی کردیم.
قیمت  افزاری،  نرم  های  مدل  با  کرد:  اضافه  نوبخت 
تمام شده دستگاه ها احصاء و بودجه این دستگاه ها 
مشخص شده است و در کمیسیون ها معرفی خواهیم 

بودجه  شده  تمام  قیمت  براساس  آنها  برای  که  کرد 
ریزی داشتیم و بقیه دستگاه ها را براساس هزینه واحد 

تولید است بودجه ریزی شده اند.
کرد:هیچ  تاکید  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
دستگاهی نیست که براساس قیمت تمام شده واحد 
تولید محاسبه نشده  براساس هزینه واحد  یا  فعالیت 

باشد.
صورت  به  که  هایی  دستگاه  برای  کرد:  اعالم  وی 
عملکرد  مبنای  بر  ریزی  بودجه  مسیر  از  داوطلبانه 
بنابراین 5۰  نظر گرفتیم؛  امتیازاتی در  حرکت کنند 
اینکه  از  پیش  که  کردند  اعالم  دیگر  اصلی  دستگاه 
بودجه در مجلس تمام شود بودجه خود را بر همین 

پایه تنظیم می کنیم.
نوبخت خاطرنشان ساخت: بنابراین می توانیم انتظار 
این  به  که  هایی  دستگاه   9۷ سال  در  باشیم  داشته 
ترتیب بودجه ریزی شدند و اعتبارات آنها را به استان 

ها تفویض می کنیم، بتوانند صرفه جویی کنند.
وی تصریح کرد: قرار نیست رقم صرفه جویی به خزانه 
بازگردانده شود بلکه 5۰ درصد برای طرح های عمرانی 
و 5۰ درصد برای بهره وری بیشتر استان مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی درباره اقدامات دیگر در بودجه ریزی سال آینده 
گفت: 33۷ ردیف متفرقه در بودجه است عالوه بر آن 

هر دستگاهی یک ردیف بودجه ای دارد.
نوبخت ادامه داد: همچنین 3۷۷ ردیف دیگری است 
براساس  و  نیست  مشخص  آن  برای  دستگاهی  که 
موضوع در آن ردیف اعتبار گذاشتیم که باید مشخص 

شود چه کسی این اعتبار را دریافت می کند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: باید اعتبار ردیف ها بین 
اقدامی صورت  تا  دستگاه های مختلف تقسیم کنیم 
از  یک  هر  بدانیم  باید  ابتدا  همان  از  بنابراین  بگیرد 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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دستگاه ها چه مقدار بودجه دارند.
وی با بیان اینکه 224 ردیف را از ردیف متفرقه خارج 
برای یک سال  تنها  از ردیف ها  کردیم گفت: برخی 
مستمر  ردیف  عنوان  به  بعدها  اما  بود  شده  تعیین 
باسابقه تعیین می شود که تعدادی از این ردیف ها را 
حذف کردیم و تعدادی از ردیف های متفرقه به ذیل 

دستگاه انتقال یافتند.
وی اضافه کرد: حذف ردیف های متفرقه باهدف شفاف 
دستگاه  هر  به  بدانیم  ابتدا  همان  از  تا  است  سازی 
اعتبار  قدر  دارد چه  که  و هدفی  فعالیت  با  متناسب 
پرداخت می شود که این اقدام سبب کاهش 58 هزار 

میلیارد تومانی از بودجه شده است.
سازی  شفاف  درباره  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
درآمدهای اختصاصی نیز گفت: منابع بودجه عمومی 
از 2 محل تامین می شود؛ یکی منابع عمومی درآمدها 
دیگری  و  سایر  و  گمرکی  حقوق  مالیات،  شامل  که 
واگذاری دارایی های سرمایه ای که نفت است؛ یعنی 
اسناد و اوراق مالی واگذار و پول می آوریم که به عنوان 

منابع عمومی است.

** 60 هزار میلیارد تومان میزان منابع عمومی 
در الیحه بودجه 97

وی با بیان اینکه منابع عمومی امسال و سال آینده به 
ترتیب حدود 52 و 6۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: 
قانونی درباره چگونگی استفاده درآمدهای اختصاصی 
بینی  پیش  بودجه 9۷  در  و  ندارد  وجود  ها  دستگاه 
شده دستگاه هایی که آب، برق و پرسنل آن متعلق 
دو بخش  به  را  اختصاصی  درآمدهای  است  به دولت 
تقسیم کند و ۷۰ درصد آن به عنوان درآمد جاری و 
3۰ درصد به عنوان درآمد عمرانی به اعتبارات بخش 

عمرانی اضافه شود.

انجام  جداول  در  اصالحاتی  داشت:  اظهار  نوبخت 
دادیم؛ به طور نمونه در جدول 1۷ الیحه بودجه که 
59 موسسه وجود دارد، این موسسه ها اعتباراتی را به 
عنوان کمک از دولت می گیرند که برخی زیرمجموعه 
آنها نظارت و پول را  بر  تبلیغات  به نوعی سازمان  یا 

دریافت می کند.
اختیار  در  را  مبلغ  این  باید  بنابراین  کرد:  اضافه  وی 
به  کمک  آینده  سال  دهیم؛  قرار  تبلیغات  سازمان 
برمی  را  دولت  بار  از  بخشی  که  می شود  دستگاهی 
دارد در حالی که اکنون کمک های قابل توجهی ارائه 
می کنیم بدون اینکه بدانیم آن دستگاه چه فعالیتی 

می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی از دستگاه 
ها می خواهند این کمک ارائه شود تا حقوق کارکنان 
تازه استخدام شده خود را از این بخش تامین کنند 
در حالیکه قرار نیست این کمک برای استخدام های 
این  در  اساسی  اصالحات  اساس  براین  باشد؛  جدید 

مورد انجام دادیم.
نوبخت ادامه داد: به جای تخصیص اعتبارات به دستگاه 
های ملی، آن را به استان ها اختصاص دادیم؛ در عمل 
اعتبارات هزینه ای استان ها که امسال 4.3 درصد کل 
هزینه هاست به 24.3 می رسد؛ یعنی 2۰ درصد واحد 
هزینه های ملی در اختیار استان ها قرار داده می شود 

تا در آن استان هزینه شود.
نوبخت اضافه کرد: 1۷9 ردیف ملی که استان ها مایل 
به انجام بودند اما اختیاری در این مورد نداشتند را به 

استان ها واگذار کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در نظام درآمد 
هزینه ای استان ها، مکانیزمی طراحی کردیم تا مبالغ 
مازاد در استان باقی بماند و صرف توسعه استان شود.

** تخصیص اعتبار 128 هزار میلیارد تومانی 
برای طرح های عمرانی

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم برای مشارکت با 
متعدی  عمرانی  های  طرح  تقسیم  غیردولتی،  بخش 
بر  و  است؛  گری  تصدی  و  حاکمیتی  به  باقیمانده 
این اساس آنهایی که قابل واگذاری است را به بخش 

خصوصی خواهیم داد.
یک  بودجه،  شدن  شفاف  برای  کرد:  اضافه  نوبخت 
پیوست مستقل همراه با الیحه در اختیار نمایندگان 
با مشارکت  تا طرح هایی که  مجلس قرار می دهیم 
بخش غیردولتی می تواند انجام شود را مشخص کنیم.

آینده  برای سال  کار جدید،  و  این ساز  با  افزود:  وی 
128 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های عمرانی 
از محل صندوق توسعه ملی، بانک ها، شریک و دولت 

در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اعتبارات بخش 
از  تومان  میلیارد  هزار   3۰ گفت:  نیز  مختلف  های 
صندوق توسعه ملی، 3۰ هزار میلیارد تومان از بانک 
 3۰ خصوصی،  بخش  از  تومان  میلیارد  هزار   2۰ ها، 
هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و 18 هزار میلیارد 

تومان از منابع دستگاه ها اختصاص خواهیم داد.

** شرط اداره کشور بر پایه مالیات
وی با تاکید براینکه برای اصالحات در نظر گرفته شده 
چالش هایی وجود دارد، افزود: در قانون بودجه برخی 
از دستگاه ها تعیین شده و این با بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد تناقض دارد و باید این موارد اصالح شود.
نوبخت در ادامه تصریح کرد: اگر قرار است کشور برپایه 
مالیات اداره شود باید اقدامات الزم در زمینه معافیت 
ها و تخفیف های روبه افزایش مالیات و حقوق گمرکی 
انجام دهیم که بیش از 39 هزار میلیارد تومان وجود 

دارد.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم فقط 2۰ درصد معافیت ها 
را کاهش دهیم می توانیم 8 تا 9 هزار میلیارد تومان از 

این محل اعتبار داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصالحات 
سال  حداقل 16  از  بعد  ریزی  بودجه  در  شده  انجام 
انجام می شود، افزود: می توانیم با محافظه کاری، این 
اقدام را برای دولت های آینده بگذاریم اما دولت این 

کار را شروع کرده است.
وی اضافه کرد: به طور حتم در مسیر اصالح بودجه 
ریزی، تعارض منافع قانونی پیش می آید اما باید در 
چنین آسیبی که وجود دارد به کمک مجلس اقداماتی 
انجام دهیم تا این تعارض و اختالف ها به حداقل برسد.

قوامی(  به  )اشاره  نمایندگان  از  برخی  گفت:  نوبخت 
محقق  عملیاتی  ریزی  بودجه  اصال  که  کردند  اعالم 
نمی شود؛ اگر اینگونه است و به خوبی از بودجه ریزی 
برمبنای عملکرد استقبال نشود بهتر است دولت نیز 

محافظه کاری کند.
الریجانی«  »علی  پرسش  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
برای  دولت  »برنامه  اینکه  بر  مبنی  مجلس  رئیس 
های  دستگاه  به  که  متفرقه  های  ردیف  از  برخی 
مشخصی تعلق ندارند، چیست« گفت: از 3۷۷ ردیفی 
خارج  متفرقه  حالت  از  ردیف   224 دارد  وجود  که 
کردیم و برای بقیه ردیف ها مشکلی پیش نمی آید؛ 
اقدامات اصالحی با مطالعه انجام شده است و هر جا 
که مجلس تشخیص داد کار بیشتری الزم است، این 

کار را انجام می دهیم.
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ایسنا/ 
620 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی 

مجلس در سال 97

اعضای هیات رییسه مجلس و کمیسیون برنامه 
و بودجه در جلسه مشترک امروز )دوشنبه( خود 
 620 را   97 سال  در  مجلس  پیشنهادی  بودجه 

میلیارد تومان تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، جلسه مشترک هیات رییسه مجلس با 
کمیسیون برنامه و بودجه عصر امروز )دوشنبه( برگزار 
شد و با توجه به این که بودجه مجلس باید به تصویب 
هیات رییسه و کمیسیون برنامه و بودجه برسد، این 
موضوع در جلسه مشترک مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
که  کردند  تاکید  کمیسیون  اعضای  جلسه  این  در 
و  شود  اکتفا  مجلس  بودجه  برای  افزایش  به حداقل 
چارچوب سازمان برنامه و بودجه در این زمینه رعایت 

شود.
در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اختصاص 
3۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به آبرسانی 
روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت 

رعایت شاخص ها در توزیع این اعتبارات تاکید شد.

اتاق تهران/
بانک نمی تواند بخشی از تسهیالت را 

سپرده کند

کورش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران

با  تسهیالت  دریافت  زمینه  در  اقتصادی  فعال  اگر 
مشکلی مثل حبس سپرده رو به رو شد می تواند به 

بازرسی بانک مذکور یا بانک مرکزی مراجعه کند.
و  نظر  مورد  وثایق  نظر  از  بانکی  تسهیالت  دریافت 
البته قانون به موارد متعدد تقسیم می شود. گواهی 
جاری  حساب  موجودی  یا  دیگری  بانکی  سپرده 
شخص تسهیالت گیرنده و اوراقی که توسط شرکت 
های تامین سرمایه منتشر می شود، وثایقی است  که 
از تسهیالت گیرنده دریافت کند. در  بانک می تواند 
برای  وثیقه  تامین  مرکزی  بانک  نظر  مورد  مقررات 
اما  است  شده  دیده  شکل  این  به  تسهیالت  دریافت 
اگر بانکی 1۰۰ واحد تسهیالت بدهد و ادعا کند که 
شود، خالف  سپرده  باید  تسهیالت  این  از  واحد   2۰
گواهی  است.  کرده  عمل  مرکزی  بانک  دستورالعمل 
سپرده، حساب ارزی و مانده حساب جاری یا بخشی 
فعال  اگر یک  است،  قبول  وثیقه  به عنوان  از سپرده 
اقتصادی ضمانت نامه بگیرد باید به میزان 1۰ درصد 
سپرده گذاری کند و این از شروط دریافت ضمانت نامه 
است. اگر تخلفی در این زمینه انجام گیرد و شعبه ای 
از یک بانک برخالف دستورالعمل بانک مرکزی رفتار 
کند، متقاضی تسهیالت می تواند به بازرسی آن بانک 

یا بانک مرکزی مراجعه کند.
ماه  از شش  اکنون  بانک ها  وضعیت تسهیالت دهی 
پیش به مراتب بهتر است. نقدینگی بانک ها در ماه 
اما  است  شده  بهتر  مردادماه  و  تیر  به  نسبت  جاری 
مجموعه از عوامل دیگر تعیین کننده بهبود وضعیت 
قدرت  بر  زیادی  میزان  به  دولت  مالی  اوضاع  است. 
تسهیالت دهی بانک ها موثر است. تعهدات دولت به 
زمینه های مختلف اقتصاد و دیگر بخش ها هزینه بر 
است و اگر دولت به این تعهدات عمل کند، بانک ها 
کمتر دچار مشکل می شوند. اگر دولت مطالباتی را که 

در جریان طرح هایی مثل خرید تضمینی گندم برایش 
ایجاد می شود یا بدهی اش به پیمانکاران را بپردازد، 
وضعیت نقدینگی در بانک ها بهبود پیدا می کند و 
اگر به این تعهدات عمل نکند، بار مالی این بدقولی بر 
دوش بانک های دولتی سنگینی می کند و در ادامه 

بانک های خصوصی هم متاثر می شود.
بانک مرکزی هم چنین دستورالعمل جامعی با هدف 
مبارزه با پولشویی به بانک ها ابالغ کرده است. ادارات 
مربوط به مبارزه با پولشویی در تمام بانک ها مستقر 
شده است و وزارت اقتصاد و دارایی به طور مستمر به 
پیشرفت بانک ها در این زمینه کمک می کند. بانک 
ها به طور فزاینده در زمینه پولشویی بهتر از گذشته 
عمل می کنند و استانداردهای بین المللی مربوط به 
قانون پولشویی در بانک ها به اجرا گذاشته شده است.

خبرگزاری صدا و سیما /
فساد و رانت مانع رشد اقتصادی

صرف؛  اقتصادی  خودبینی  و  انتخابی  خود   «
همزاد فساد مالی و نقض قوانین برای تأمین سود 

شخصی و گروهی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در فرهنگ 
ها ی لغت ، فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار 

کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است.
در تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت 

دولتی برای تأمین منافع شخصی است.
سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی در جهت تأمین 
منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه  خاص، 

دوستان و فامیل هم فساد است.

عمدتا فساد مالی و اقتصادی در ارتباط با فعالیت های 
دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان 
 ( تعریف می شود و دولت ها  انحصاری  اختیارات  از 
اقتصادی  فساد  با  مبارزه  اول  مخاطب  ها(  حکومت 

هستند .
برداریم فساد  را  اگر دولت  حتی برخی می گویند » 
برداشته خواهد شد ، البته فساد در بخش خصوصی 

هم وجود دارد.«
هر چند مثلث » چرخش قدرت ؛ نظارت و مدیریت 
سالم » مبارزه با فساد را نهادینه می کند و دولت ها 
تالش می کنند در این زمینه ها اثربخش تر و بازدارنده 
همچنان   « اقتصادی  فساد  »گسترش  اما  باشند  تر 

نگرانی عمده است.
در ایران هم فساد اقتصادی و مالی ، همنشین بدریخت 

در اقتصاد محسوب می شود.
فساد اقتصادی و مالی یک شکل ندارد و چون انحراف 
از مسیر صحیح و قانونی اقتصادی محسوب می شود 
»بی نهایت« شکل پیدا می کند و گاهی هم خود را 
همراه با صداقت حداکثر نشان می دهد که به پدیده » 

اقتصاد شویی« مشهور است.
بیشتری  کشوری  در  اقتصادی  فساد  میزان  چه  هر 
افراد ساکن در آن کشور با مشکالت بیشتری  باشد، 
دست و پنجه نرم می کنند و فاصله مردم با بیماری های 

مهلک یا حتی مرگ ، بسیار کم می شود.
اما این روندمقبول نیست و همه بر مبارزه جدی با آن 

تاکید دارند.
بسیاری معتقدند مانع رشد و توسعه اقتصادی می شود.

هستند  آن  کن شدن  ریشه  خواستار  همه  که  فساد 
های  بخش  و  نظارتی  نهادهای  همه  وقفه  بی  تالش 
اجرایی را در مسئولیت های تخصصی خود می طلبد.

نشست ماهانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم 
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بر مبارزه با فساد و رانت و در پی آن شفاف شدن و 
رقابتی شدن اقتصاد کشور تاکید داشت.

فساد اگر روال عادی به خود بگیرد و در سطح جامعه 
آثار و تبعات آن غیرقابل کنترل خواهد  فراگیر شود 

بود.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد 
است فساد در کشور سازمان یافته شده و قبح آن در 
حال ریختن است که اگر قبح فساد بریزد کار سالم 
فعال  ابویی  محمد  علی  بود.  خواهد  سخت  بسیار 
اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این 
میان دولت و بخش خصوصی را مورد خطاب قرار داد 
و گفت: ادارات و سازمان های دولتی سد تولید شدند 

و کاری انجام نمی دهند.
به سخنان هفته گذشته رئیس سازمان  اشاره  با  وی 
بازرسی کل کشور که اعالم کرده بود هیچ کاری در 
کشور بدون فساد انجام نمی شود ، گفت : 85 درصد 
که  افتاده  اتفاقی  چه  اما  است  دولتی  کشور  اقتصاد 
فساد فراگیر شده است؟ بخش خصوصی این قدر دم از 
مبارزه با فساد می زند چه کاری در این باره انجام داده 
است؟ آیا واقعا نمی شد جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه 

تمایل نداریم هزینه مبارزه با فساد را پرداخت کنیم.
ابویی تشکیل کمیته مبارزه با فساد و راه اندازی سایت 
از  اتاق بازرگانی خواستار شد و  با فساد را در  مبارزه 
فعاالن بخش خصوصی خواست همه تالش خود را بکار 

گیرند تا فساد از اقتصاد کشور حذف شود.
تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار اگرچه نقطه 
امیدی برای کم شدن فساد و شفاف شدن اقتصاد بود 

اما به دالیلی نتوانست اثرگذار باشد.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
بهبود فضای  قانون  ترین ویژگی های  از مهم  : یکی 
کار  و  کسب  ایجاد  و  تبعیض  برداشتن  کار  و  کسب 

رقابتی ، شفافیت در اقتصاد و حذف رانت هاست ، به 
همین دلیل کاسبان رانت و فساد اجازه اجرایی شدن 

کامل این قانون را نمی دهند.
اکید  اول رئیس جمهور دستور  به طور نمونه معاون 
داده است مواد این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود 
اما شاید بتوان گفت 99 درصد سازمان های مسئول 

این دستور معاون اول را اجرا نمی کنند.
یکی از ابزارهایی که به شکل گیری فساد در اقتصاد 
دامن می زند وجود کارت های بازرگانی صوری یا یکبار 
با فرارهای مالیاتی بسیار باالست که به سوء  مصرف 

استفاده کنندگان اجاره داده می شود.
شمالی  خراسان  بازرگانی  اتاق  رئیس  محمد صمدی 
بازرگانی  کارت  که  کسانی  است  معتقد  باره  این  در 
شود  تجارت  آن  با  تا  کنند  می  واگذار  غیر  به  خود 
تخلفی را مرتکب شدند که باید هزینه های آن را نیز 
پرداخت کنند.محمدعلی دیده روشن فعال اقتصادی و 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اما معتقد است اگر 
دولت عوارض ، حقوق و مالیات مربوط به واردات را در 
گمرک بگیرد یا بابت آن ضمانت های بانکی دریافت 
کند دیگر پدیده ای به نام کارت های بازرگانی یکبار 

مصرف وجود خارجی نخواهد داشت.
عدنان موسی پور فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون 
وارد  و  صادرکنندگان  گوید:  می  ایران  اتاق  صادرات 
کنندگان خوش نام با استفاده از کارت های بازرگانی 
خود اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند و به جرات 
می توان گفت در میان این فعاالن کارت بازرگانی یک 
بار مصرف وجود خارجی ندارد اما آنچه فرارمالیاتی به 
اسم کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام می شود توسط 

فعاالن بدون شناسنامه صورت می گیرد .
عبدالرضا ضعیف نژاد فعال اقتصادی هم معتقد است 
مسئولیت  حیطه  در  بازرگانی  کارت  صدور  وظیفه 

های وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که به اتاق 
بازرگانی تفویض اختیار شده است و اگر عده ای از این 
کارت ها سوء استفاده می کنند به علت خالء قانونی 

در احراز صالحیت گیرندگان کارت است.
اگر این خال قانونی رفع شود سوء استفاده از این کارت 

به حداقل کاهش می یابد.
وی در این حال می گوید : کارت بازرگانی باید برای 
صادرات و واردات حذف شود تا همه فعاالن اقتصادی 
صورت  به  را  خود  های  فعالیت  ای  شیشه  اتاقی  در 

شفاف انجام دهند.
در دوره ای بدون اینکه ثبت سفارشی انجام شود اقدام 
به واردات می کردیم که نشان می دهد می شود کارت 

بازرگانی را حذف کرد.
خداشکر کاظمی اما نظر دیگری دارد و می گوید ریشه 
فساد خود ما پولدارها و سرمایه دارها هستیم که نمی 
خواهیم حق و حقوق قانونی دولت از جمله مالیات را 
بطور کامل پرداخت کنیم از این رو به کارمند مالیات 
رشوه پرداخت می کنیم تا مالیات وضع شده ما کاهش 
یابد بطور نمونه 8۰ درصد از سرمایه داران با پرداخت 
رشوه ، حقوق قانونی دولت را به طور کامل پرداخت 

نمی کنند.
ضمن اینکه در کارمند مالیات این توقع را بوجود می 
رشوه  نیز  کنندگان  مراجعه  دیگر  از  باید  که  آوریم 

دریافت کند.
فساد و عدم شفافیت زمانی از اقتصاد ما رخت برمی 
بندد که همه دستگاهها ، نهادها و ذینفعان به دور از 

منافع شخصی آستین های همت را باال بزنند.
بسیاری  مدعیان  روزها  این  فساد  و  رانت  با  مبارزه 
دارد اما باید پذیرفت قدم اصلی در این مبارزه را باید 
مدعیان ، آن هم در حوزه های مربوط به خود بردارند.

مهر/ بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
نقدینگی 1389 هزار میلیارد تومانی 

شهریور

بر اساس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی شهریور 
به 1389 هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه 
با 8.9  بانکی،  سپرده گذاری کوتاه مدت در نظام 
سپرده گذاری  به  را  خود  جای  کاهش  درصد 

بلندمدت داده است.
رقم  انتشار  با  بانک مرکزی  به گزارش خبرنگار مهر، 
آمارهای گزیده اقتصادی اعالم کرد: رقم نقدینگی در 
پایان شهریورماه سال جاری 13899.5 هزار میلیارد 

ریال است.
قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  نقدینگی  میزان  این 
ضرب  است.همچنین  داشته  افزایش  درصد   23.8
آهنگ تغییر سرمایه گذاری کوتاه مدت به بلند مدت 
در بانک ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه 
ای که سرمایه گذاری کوتاه مدت در شهریورماه سال 
جاری نسبت به اسفندماه 1395، 8.9 درصد کاهش 
یافته و سرمایه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی 

35.4 درصد رشد داشته است.

دارایی ها و بدهی های بخش دولتی
آنگونه که در آمارهای بانک مرکزی آمده است: میزان 
دارایی های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه امسال 
به  نسبت  که  رسیده  ریال  میلیارد  هزار   61۷۰ به 
اسفندماه سال گذشته 6 درصد رشد را نشان می دهد؛ 
نیز شامل  دولتی  بخش  بدهی های  میزان  همچنین 
به 23۷3  بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی 
هزار میلیارد ریال رسیده که 8 درصد رشد را نشان 

می دهد.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: مریم مرادخانی 
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کسانی که در واحدهای منابع انسانی فعالیت می کنند، 
 )ATS( متقاضیان«  ردیابی  »سیستم های  نام  حتما 
را شنیده اند. این سیستم ها که به صورت نرم افزار در 
دسترسند به واحدهای منابع انسانی کمک می کنند 
تا به درخواست های شغلی رسیدگی کرده و فرآیند 
جذب نیرو را مدیریت کنند. اما انتخاب یک سیستم 
یک  باشد،  سازمان  نیازهای  پاسخگوی  که  مناسب 
چالش بزرگ است که غلبه بر آن، نیازمند صرف زمان 

و بررسی جوانب است.
متوسط،  و  کوچک  کسب وکارهای  از  بسیاری  برای 
نه تنها  متقاضیان،  ردیابی  سیستم  یک  انتخاب 
خوشایند نیست، بلکه بیشتر شبیه یک کابوس است. 
در  جامع  اما  فشرده  راهنمای  یک  می خوانید،  آنچه 
است.  مناسب  ردیابی  سیستم  یک  انتخاب  با  رابطه 

تا  مناسب  یک سیستم  انتخاب  که  اینجاست  جالب 
حدی شبیه فرآیند جذب نیرو و انتخاب یک کارمند 
را  سازمان  محیط  باید  اول،  وهله  در  است.  جدید 
در  چیستند؟  شما  اساسی  نیازهای  کنید.  ارزیابی 
حل چه مشکالتی تبحر دارید؟ تفکر درباره نیازهای 
و  نپردازید  حواشی  به  تا  می کند  کمک  اساسی 
از  پس  کنید.  صرفه جویی  زمان  در  ترتیب  این  به 
گزینه های  تک تک  باید  انتخاب،  معیارهای  تعیین 
کدام یک  خدمات  ببینید  و  کنید  بررسی  را  موجود 
از آنها با نیازهای شما بیشتر همخوانی دارد. معرفی 
و  تاثیرات  می  تواند  سازمان  در  جدید  سیستم  یک 
پیامدهای بسیاری داشته باشد. انتخاب یک سیستم 
جذب  فرآیندهای  تا  می کند  کمک  شما  به  مناسب 
و استخدام را تقویت کنید. البته، هرچه قدرت شما 
ممکن  است.  بیشتر  نیز  مسوولیت تان  باشد،  بیشتر 
از  یک  هیچ  که  کنید  انتخاب  را  سیستمی  است 
با آن ارتباط برقرار نکنند یا بدتر، به جای  کارکنان 
اصالح فرآیندهای استخدام، باعث ایجاد اختالل شود. 

همه شما را مسوول می دانند پس بهتر است برای این 
تصمیم مهم به شانس اکتفا نکنید.

مشتری  با  ارتباط  سیستم های  خالف  بر  نکته: 
دارند،  را  خود  خاص  کاربران  که  حسابداری  یا 
دارای طیف وسیعی  متقاضیان،  ردیابی  سیستم های 
استخدام  مدیران  از  یعنی  این  هستند.  کاربران  از 
همه  مصاحبه کنندگان،  و  اجرایی  مدیران  تا  گرفته 
بنابراین،  این سیستم ها سر و کار دارند.  با  تا حدی 
اعضای  تمامی  باید  اساسی  نیازهای  شناسایی  برای 
تیم خود را در فرآیند ارزیابی و انتخاب سهیم کنید. 
ممکن است تصور کنید که با برقراری چند تماس یا 
اجرای نسخه آزمایشی، وقت خود را هدر داده اید اما 
فراموش نکنید که هزینه های یک سیستم نامناسب 
به مراتب بیشتر از زمانی است که برای یک انتخاب 

هوشمندانه صرف می کنید.

  تفاوت میان ATS و ابزارهای کاریابی
انتخاب  خودتان  را  خود  کار  نیروهای  شما  اگر 

»سیستم های  شما  برای  گزینه  بهترین  می کنید، 
ردیابی شرکتی« هستند. این سیستم ها، پلت فرم هایی 
سازماندهی  و  مدیریت  هدف  با  که  هستند 
برای   )internal hiring( داخلی  استخدام های 
انسانی طراحی شده اند.  منابع  و  استخدام  واحدهای 
و  متقاضی  میان  تعامالت  تک  تک  سیستم ها  این 
مسووالن مصاحبه را مدیریت می کنند. این نرم افزارها 

معموال دارای این قابلیت ها هستند:
-ابزارهایی برای درخواست و تایید مشاغل

- نرم افزار زمان بندی مصاحبه ها که در سیستم ایمیل 
شرکت گنجانده شده است

- قابلیتی برای برقراری ارتباط میان مدیران استخدام 
و جمع آوری بازخوردهای جلسات مصاحبه

-سیستم تجزیه و تحلیل استخدام برای اندازه گیری 
شاخص های کلیدی عملکرد، ازجمله نرخ تبدیل

امنیت  حفظ  برای  قوانین  از  پیروی  شاخص های   -
شما

- معرفی کامل و جامع سازمان که تجربه فوق العاده ای 

فرآیند استخدام کارمندان را تقویت کنید
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را به متقاضی پیشنهاد می کند
-  سیستم های بررسی پیشینه متقاضی، سابقه اعتیاد 

و ارزیابی های قبل از غربالگری
جامع  داشبوردهای  و  کار  جریان  مفصل  شرح    -  

)ارائه داده ها از طریق ابزارهای متنی و گرافیکی(.

برای  نیرو  جذب  وظیفه  که  کاریابی  آژانس های  اما 
سایر شرکت ها را بر عهده دارند، از ابزارهای جذب نیرو 
استفاده می کنند. ابزار جذب نیرو به تکنولوژی هایی 
اطالق می شود که آژانس ها برای مدیریت پروژه های 
استخدام خارجی)external recruiting( از آنها 
به  کمک  هدف  با  سیستم ها  این  می کنند.  استفاده 
آژانس ها برای مدیریت متقاضیان و اطالعات تماس 
آنها طراحی شده اند. اصلی ترین قابلیت این سیستم ها، 
کار  سفارشات  مدیریت  و  متقاضیان  جست وجوی 
توضیحی  کار  جریان  درباره  سیستم ها  این  است. 
نمی دهند چرا که با هدف ادغام در فرآیندهای داخلی 
تجزیه  اینکه،  نهایت  در  و  نشده اند.  سازمان طراحی 
و تحلیل به کار رفته در این سیستم ها تنها با هدف 
بنابراین  است،  شده   طراحی  آژانس  عملکرد  ارزیابی 
و  مصاحبه  مسووالن  به  مربوط  داده های  نمی توانند 

متقاضیان را در این ارزیابی ها تاثیر دهند.
نرم افزارهایشان  می کنند  ادعا  که  شرکت هایی  نکته: 
و  )کارفرمایان  گروه  دو  هر  نیازهای  با  متناسب 
آژانس های کاریابی( طراحی شده، معموال نمی توانند 
رضایت هیچ یک از طرفین را جلب کنند. اگر شرکتی 
بپرسید  آنها  از  کرد،  پیشنهاد  شما  به  را  نرم افزارش 
کارفرمایان  هستند،  کسانی  چه  شما  »مشتری  که 

دریافت  واضحی  اگر جواب  کاریابی؟«  آژانس های  یا 
این  میان  مرز  که  نکنید.حاال  خرید  آنها  از  نکردید، 
مرحله  به  نوبت  کردیم،  مشخص  را  نرم افزار  دو 
شرکت های  تک تک  به  شما  طبیعتا،  می رسد.  بعد 
عرضه کننده این سیستم ها دسترسی ندارید. پس باید 
نظرتان  مورد  تاریخ  و  سیستم  انتخاب  فرآیند  ابتدا 

برای راه اندازی آن را مشخص کنید.

  تعیین خط زمانی و تاریخ اجرا
درست مثل هر پروژه دیگری، این پروژه نیز نیازمند 
ابتدا تاریخ پایان پروژه را مشخص  زمان بندی است. 
کنید. در این مورد، پایان پروژه همان روز فعال سازی 
این  کامل  فعال سازی  برای  شما  است.  سیستم 
یک  باید  پس  دارید.  نیاز  زمان  ماه  یک  به  سیستم 
برسید.  جمع بندی  یک  به  فعال سازی،  از  قبل  ماه 
تکمیل تحقیقات، انجام تماس ها و اجرای نسخه های 
این  می برد.  زمان  ماه  یک  حدودا  نیز  آزمایشی 
مرحله  از  جدید،  سیستم  یک  انتخاب  فرآیند  یعنی 
هفته  هشت  حدودا  فعال سازی،  مرحله  تا  تحقیقات 

طول می کشد.

  یک طرح کلی از فرآیند انتخاب
تحقیقات  سیستم،  انتخاب  از  پیش  بخواهید  شاید 
است.  محدود  شما  زمان  اما  آورید،  عمل  به  جامع 
یک  تهیه  سیستم،  یک  انتخاب  در  موفقیت  کلید 
طرح ساختارمند است که مراحل انتخاب سیستم را 
مشخص کند. این طرح کمک می کند تا قابلیت های 
سیستم ها را بررسی کنید و روند پیشرفت خود را زیر 

مرحله  انتخاب شامل سه  فرآیند  باشید.  داشته  نظر 
است:

سراغ  است  بهتر  شروع  برای  مستقل:  تحقیقات 
بپرسید  کنید.  جو  و  پرس  بروید.  خود  همتایان 
را  خود  نظر  مورد  سیستم  منطقی  چه  براساس  که 
استفاده  این سیستم ها  از  مواردی  در چه  و  انتخاب 
در  کنید.  اینترنت جست وجو  در  همچنین  کرده اند. 
بعضی از وب سایت ها می توانید نظرات کاربران درباره 
اکتشافی:  کنید.تماس های  مطالعه  را  سیستم ها  این 
از  با یکی  آزمایشی، دست کم  از اجرای نسخه  پیش 
کنید.  صحبت  تلفنی  سیستم ها  این  فروشنده های 
بپرسید  و  کنید  سوال  سیستم  قابلیت های  درباره 
نوع  و  اندازه  نظر  )از  شما  مشابه  کسب وکارهای  که 
فعالیت( از خرید خود راضی بوده اند یا خیر. پیش از 
قبول مالقات حضوری یا نسخه آزمایشی، از قیمت و 

مدت زمان قرارداد اطمینان حاصل کنید.
اجرای نسخه آزمایشی: این روزها بسیاری از خرید و 
فروش ها از طریق اینترنت انجام می شود. مالقات های 
اینترنتی به یک موضوع عادی تبدیل شده. اجازه دهید 
فروشنده  یک  کند.  تعیین  را  مالقات  قرار  فروشنده 
خوب کسی است که براساس اطالعاتی که از تماس 
تلفنی دریافت کرده، یک نسخه آزمایشی مناسب را 
به شما ارائه دهد. او باید بتواند این نسخه را به طور 
»زنده« به نمایش بگذارد نه به صورت پاورپوینت. اگر 
او به حضور یک مهندس در این مالقات اصرار داشت، 
این یعنی برنامه به شدت پیچیده است و نه شما و 
نه اعضای تیمتان نمی توانید حتی از نسخه آزمایشی 

آن سر در بیاورید.

نکته: نسخه های رایگان که برای مدت محدود قابل 
استفاده هستند به هیچ وجه توصیه نمی شوند. شما 
برای فعال سازی یک سیستم ردیابی باید چند مرحله 
اساسی را طی کنید. اگر فروشنده یک نسخه رایگان 
را به شما پیشنهاد کند، این مراحل به درستی طی 

نخواهند شد.
یا  دیر  می گذارید،  سر  پشت  را  مراحل  این  وقتی 
با  کارکرد  نظر  از  که  برمی خورید  سیستمی  به  زود 
نیازهای تان متناسب است. اما این برای تصمیم گیری 
شروط  باید  محصول،  خرید  از  پیش  نیست.  کافی 
و  اجرا  فرآیند  سیستم،  قیمت گذاری  مدل  قرارداد، 
پیشنهادهای مربوط به پشتیبانی را نیز در نظر داشته 

باشید.

  درک ساختار قیمت گذاری
قراردادهای  مدرن:  قراردادهای  مدرن،  سیستم های 
یا  کاربر«  »توافق نامه  عنوان  با  آنها  از  که  امروز 
یاد می شود طوالنی و  از خدمات«  »شرایط استفاده 
خسته کننده اند اما باید آنها را بخوانید و درک کنید. 
مشخص  را  طرفین  مسوولیت های  قراردادها  این 
نمی بندند،  قرارداد  که  فروشندگانی  از  می کنند. 
البته، نیازی به قراردادهای سختگیرانه  دوری کنید. 
نیست. خوشبختانه طی ۱۰ سال گذشته، برای درج 
و  مشترک  زبان  یک  از  نرم افزار  فروش  قراردادهای 

استاندارد استفاده می شود.
مدت قرارداد: از فروشندگانی که قراردادهای چندین 
و چند ساله می طلبند، دوری کنید. استخدام، یکی 
از پویاترین فرآیندهای هر کسب وکاری است. اقتصاد 
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جهان گاهی به یک مو بند است و نوسانات آن می تواند 
منابع و بودجه استخدام را به شدت تحت تاثیر قرار 
دهد. مدت قرارداد شما با این فروشندگان نباید بیش 
از یک سال باشد. شما باید آزادی عمل داشته باشید 
دهید. تغییر  را  که خواستید، سیستم ها  وقت  هر  تا 

سیستم های  انبوه  به  توجه  با  کنید:  خرج  عاقالنه 
متنوع  می تواند  نیز  قیمت گذاری ها  بازار،  در  موجود 
باشد. رایج ترین استراتژی قیمت گذاری، قیمت گذاری 
بر اساس نوع کاربری یا قابلیت های محصول است. از 
فروشندگانی که بر اساس تعداد مشاغل یا آگهی ها از 
اضافی  هزینه های  کنید.  دوری  می گیرند،  پول  شما 
می تواند به بودجه استخدام شما استرس وارد کند و 
این استرس پس از مدتی به مشتریان شما نیز منتقل 

خواهد شد.

  برنامه فعال سازی: مراحل و خط زمانی
»پذیرش«  مرحله  به  نوبت  سیستم،  انتخاب  از  پس 
می رسد. درست مثل استخدام یک نیروی جدید، باید 
برای این مرحله نیز یک خط زمانی تعیین کنید. در 
واحدهای منابع انسانی به این مرحله »پیاده سازی« 
این  شکست  اصلی  علت  باشید.  مراقب  می گویند. 
در  ناتوانی  بلکه  نیست،  قابلیت ها  کمبود  سیستم ها، 
باید  سیستم  فروشنده  است.  سیستم  فعال سازی 
ضمانت کند که سیستم به درستی اجرا خواهد شد. 
همچنین خط زمانی و حجم فعالیت های الزم برای 
یک  اینکه  باشید.  داشته  نظر  در  نیز  را  فعال سازی 
نیست.  کافی  باشد،  داشته  قابلیت  هزاران  سیستم 
طول  ماه  چندین  سیستم  یک  فعال سازی  وقتی 
استخدام  مثل  دیگر،  پروژه های  از  ناگزیر  می کشد، 

پروژه های  دوره  می شوید.  غافل  جدید  نیروهای 
باید  برنامه شما  وقت گیر و طوالنی به پایان رسیده. 
رواج  برای  ما  باشد.  چندکاربردی  و  سبک  چابک، 
»فعال سازی«  واژه  از  پیاده سازی  جای  به  ایده،  این 

استفاده می کنیم.

  مراحل فعال سازی
از  بسیاری  شروع،  برای  داده ها:  جمع آوری   .۱
به  مربوط  اطالعات  می خواهند  شما  از  فروشندگان 
قرار  آنها  اختیار  در  را  شرکت  استخدام  فرآیندهای 
می توانند  اطالعات  این  کمک  با  فروشندگان  دهید. 
حساب کاربری شما را به نحوی راه اندازی کنند که 

پاسخگوی نیازهایتان باشد.
فعال سازی  مدیر  تماس،  این  طی  اولیه:  تماس   .۲
درباره مدت زمان و انتظارات متقابل صحبت می کند 
این  بهتر است در  پاسخ می دهد.  به سواالت شما  و 
حضور  نیز  انسانی  منابع  و  فنی  مسووالن  جلسه، 

داشته باشند تا با نقش ها و وظایف خود آشنا شوند.
دست  به  اطالعات  کاربری:  حساب  پیکربندی   .۳
آمده از تماس اولیه به تیم راه اندازی کمک می کند 
تا حساب کاربری شما را پیکربندی کنند. شما این 

فرآیند را تنها یک بار طی می کنید.
۴. آموزش سیستم: سیستم های امروزی به برنامه های 
آموزشی پیچیده نیازی ندارند. کاربران می توانند در 
دایر می کند،  فروشنده  که شرکت  آموزشی  جلسات 

شرکت کنند.
۵. اتصال سیستم به صفحه آگهی سازمان: برای آنکه 
ارتباط زنده برقرار شود،  میان متقاضیان و سیستم، 
متصل  آنالین  آگهی  صفحه  به  را  سیستم  این  باید 

کنید. به محض اتصال، متقاضیان وارد فرآیند جذب 
سیستم  اصلی  ارزش  که  اینجاست  و  می شوند  نیرو 

ردیابی بر شما آشکار می شود.
به  که  کنید  خریداری  شرکتی  از  را  سیستم  نکته: 
شما در فرآیند فعال سازی کمک می کند. این روزها، 
فعال سازی موفق، دستاوردی است که  یک عملیات 
می توانید آن را به عنوان یک موفقیت در رزومه خود 

ذکر کنید.

  پشتیبانی پس از فعال سازی
پس از راه اندازی سیستم، همه چیز باید طبق خواسته 
و انتظار شما پیش برود. مثال هر جایگاه شغلی جدید 
باید بالفاصله در سیستم قرار بگیرد و پس از دریافت 
درخواست های شغلی، نام افراد باید بالفاصله به عنوان 

متقاضی در سیستم ثبت شود.
به دنبال یک شریک باشید: فراموش نکنید که ارتباط 
شما با فروشنده نباید بالفاصله پس از انجام معامله 
به پایان برسد. آموزش و پشتیبانی، دو عامل مهمی 
هستند که موفقیت یک سیستم را تضمین می کنند. 
در تماس و جلسات اولیه، نسبت به دریافت خدمات 
و آموزش از فروشنده اطمینان حاصل کنید. از آنها 
معیار  کرد؟  دریافت خواهیم  بپرسید: »چه خدماتی 
پشتیبانی تان  تیم های  عملکرد  سنجش  برای  شما 
مساله،  حل  زمان  مدت  پاسخگویی،  زمان  چیست، 
را  فروشنده ای  مشتری؟«   حفظ  یا  رضایت  نرخ 
انتخاب کنید که بتواند به این سواالت پاسخ شفاف 
دهد و بر کیفیت خدمات مشتری تاکید کند. از آنها 
به  را  شما  خدماتشان،  کیفیت  تایید  برای  بخواهید 

سایر مشتریان خود ارجاع دهند.

 منابع آموزشی و توسعه شغلی
فروشنده سیستم باید منابع آموزشی الزم را در اختیار 
شما قرار دهد تا عالوه بر آشنایی با سیستم، از نظر 
در  به خوبی  وقتی سیستمی  کنید.  پیشرفت  شغلی 
یک  نامش  دیگر  می شود،  ادغام  سازمان  فرآیندهای 
نرم افزار نیست، بلکه شاهرگ حیاتی سازمان است که 
شما را در انجام فعالیت های روزانه و مسیر شغلی تان 
یاری می کند. به همین علت، فروشنده سیستم باید 
به طور مستمر منابعی فراهم کند که به پیشرفت شما 

کمک کند.

 فرآیند استخدام را دگرگون کنید
تصمیم  یک  متقاضی  ردیابی  سیستم  یک  انتخاب 
در  کشتی  این  سکان  خوشبختانه،  است.  مهم 
دستان شماست. با رعایت نکات ذکر شده، می توانید 

مناسب ترین سیستم را انتخاب کنید.

 بازگشت به عناوین 15 یادداشت مدیریتی
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