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توقیف آمار

دکتر علی فرحبخش/ دنیای اقتصاد
هنگامی که بیمار به پزشک مراجعه می کند، 
پس از بررسی عالئم بالینی برای وی دستورهای 
یا  خون  آزمایش  رادیولوژی،  شامل  مختلفی 
نمونه برداری های گوناگون تجویز می شود تا با 
آنچه در  و  بیمار  اطالعات  به  دسترسی کامل 
معاینه یافته شده، پزشک به بهترین تشخیص 
سیاست گذاران،  یابد.  دست  ممکن  تجویز  و 
اقتصادگردانان و حتی مردم عادی ممکن است 
با مشاهدات عینی به حدسیاتی در مورد امور 

جاری کشور دست یابند.
ولـی ایـن حدسـیات قابـل اسـتناد نیسـتند، مگر 
آنکـه اطالعـات دقیـق و بهنـگام از آنهـا حمایـت 
نیـز  خالـص  آمـار  ایـن  حتـی  گرچـه  کننـد. 
ممکـن اسـت بـا تحلیل هـای متفاوتـی از سـوی 
تحلیلگـران و صاحب نظـران روبـه رو شـود، ولـی 
بـدون دسـتیابی بـه آمـار جامـع و کامـل، نظرات 
تحلیلگـران همچـون لمس فیل در تاریکی اسـت 
کـه هـر یک ممکـن اسـت، اگرچـه بخش هایی از 

مشاهده متن کامل

دو چالش جدید برای سرمایه گذاران 
انرژی های تجدیدپذیر

دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  آیین نامه 
2 .... صنعت آب و برق در حال تدوین است

وضعیت  ارزیابی  خصوص  در  نظرسنجی 
2 ............1398 شرکت ها در نیمه اول سال

پرداخت 9.۵ میلیارد دالر یارانه پنهان گاز و 
3 ..........................برق به سه بخش اقتصاد

خارج  مدار  از  برق  نیروگاه  مگاوات  هزار   2۰
3 .................................................... می شود
4 ..»دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت

هر هفته یک پروژه بزرگ صنعت آب و برق 
6..........................................افتتاح می شود

بهره برداری از 38۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا 
6......................................99 پیک تابستان

نرخ بهای خرید برق طی 2 هفته آینده اعالم 
7 ..........................................................شود

ضرورت تدوین و ابالغ نظام نامه بازرسی فنی 
7 ...............................................صنعت برق
8 .................. فهرست اهم مناقصات کشور

در  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  گفت:  صالحی   
کشور، طی یک دهه اخیر مرهون ثبات سیاست هایی 
بوده است که از سوی وزارت نیرو اعمال شد. این 
سیاست ها، منجر به رشد سرمایه گذاری خارجی ها 
و  بادی  نیروگاه های  ایجاد  و  شده  صنعت  این  در 

خورشیدی در کشور افزایش پیدا کرد.
صالحی در ادامه به چالش اخیر سرمایه گذاران در 
این حوزه اشاره کرد و گفت: به رغم افزایش قیمت 
انرژی های  تضمینی  نرخ خرید  در سال1397،  ارز 
تجدیدپذیر متناسب با این افزایش، مورد تجدیدنظر 

حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از 
دو چالش جدید در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر خبر داد و عنوان کرد که وزارت نیرو افزایش 
3۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برق را عطف به ماسبق نمی داند. ضمن آنکه، این وزارتخانه در نظر 

دارد از سیاست خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580007-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3569074-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C
https://www.respina.net/?utm_source=ieis&utm_medium=banner&utm_campaign=respinamehr98&utm_term=fixbanner
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نظرسنجی در خصوص ارزیابی 
وضعیت شرکت ها در نیمه اول 

سال 1398
ایران  برق  پژوهشی سندیکای صنعت  معاونت 
عضو  شرکت های  عامل  مدیران  از  نامه ای  طی 
درخواست کرد در نظرسنجی مربوط به ارزیابی 
 1398 سال  اول  نیمه  در  شرکت ها  وضعیت 

شرکت کنند. 
در ابتدای این نامه آمده است، از جمله ماموریت های 
کشور،  اجرایی  دستگاه های  با  تعامل  در  سندیکا 
انعکاس وضعیت کسب وکارهای شرکت های عضو و 
پیگیری حل مشکالت و چالش های پیش روی آنان، 

بصورت مستند و با اتکاء به داده های آماری است.
پژوهشی  معاونت  که  است  شده  عنوان  ادامه  در 
مستمر  پایش  به منظور  پرسشنامه ای  سندیکا، 
وضعیت کسب و کارهای صنعت برق تدوین کرده و 
را  نظرسنجی  این  از  حاصل  گزارش  دارد  نظر  در 
به ارگان های تصمیم گیر کشور در دولت و مجلس 

شورای اسالمی منعکس کند.
در  سندیکا  تاثیرگذاری  اینکه  به  عنایت  با  لذا 
خصوصی  بخش  خواسته های  و  مطالبات  پیشبرد 
صنعت برق، منوط به مشارکت حداکثری اعضا در 
ارائه اطالعات است ، از اعضا درخواست شده است 
تاریخ  تا  حداکثر  و  تکمیل  را  پیوست  پرسشنامه 
98/07/17 به دبیرخانه سندیکا فکس یا به آدرس 

ایمیل info@ieis.ir ارسال کنند. 
نزد  اعضا  ارسالی  اطالعات  که  است  ذکر  شایان 
دبیرخانه سندیکا کاماًل محرمانه بوده و از داده های 
آماری  گزارش های  تدوین  برای  صرفاً  دریافتی 

بصورت عمومی استفاده می شود.
دریافت فرم

محدودیت  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
بدلیل  ایران  به  برای ورود  سرمایه گذاران خارجی 
تحریم های اقتصادی و عدم تمایل بخش خصوصی 
دلیل  به  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری  برای 
عمال  صنعت،  این  طرح های  بودن  غیراقتصادی 
توسط  عمدتا  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  بار 
شرکت های تابعه وزارت نیرو و از محل منابع داخلی 
)درآمدهای حاصل از حق انشعاب و کمک های مالی 

دولت( صورت پذیرد.

فراخوان درج آگهی در نشریه 
شماره 12۰ ستبران 

)ویژه نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق تهران(

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
طی روزهای 9 الی 12 آبان ماه برگزار می شود. 
مناسبی  بسیار  فرصت  رویداد،  این  بی تردید 
دستاوردهای  و  توانمندی ها  موثر  معرفی  برای 

شرکت های عضو خواهد بود. 
نمایشگاه  در  موثر  حضور  اینکه  به  عنایت  با 
از  بهره مندی  مستلزم  برق  صنعت  بین المللی 
فرصت های رسانه ای موجود است، نشریه ستبران با 
توجه به توزیع جامع در نمایشگاه مذکور و همچنین 
اقبال گسترده در بین فعاالن، مدیران و مسئولین 
صنعت برق می تواند یک رسانه توانمند برای معرفی 

پتانسیل های شرکت های عضو باشد.
از اینرو روابط عمومی سندیکا انعکاس توانمندی های 
شرکت های عضو را از طریق انتشار و توزیع گسترده 
اعضا  از  دارد.  کار  دستور  در  نمایشگاه  در  نشریه 
و رزرو صفحه  برای سفارش آگهی  دعوت می شود 
باقرپور  )خانم  سندیکا  روابط عمومی  با  نظر  مورد 

داخلی113- 66570930( تماس حاصل فرمایند.
از  استفاده  برای  سندیکا  اعضای  است  ذکر  شایان 
صفحات اولیه از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار 
مورد  آگهی  موقعیت  انتخاب  اولویت  بود.  خواهند 
نظر با شرکت هایی خواهد بود که زودتر فرایند رزرو 

خود را نهایی کنند. 

برگشت  ارز،  نرخ  افزایش  حال  هر  به  نگرفت؛  قرار 
سرمایه و مطالعات اقتصادی پروژه را تحت تاثیر قرار 
 می دهد؛ در نهایت با پیگیری اتاق تهران، سندیکای 
با  نیرو  وزارت  تجدیدپذیر،  انرژی های  انجمن  و  برق 
افزایش30 درصدی نرخ خرید تضمینی این انرژی ها 
قیمت ها  در  نیرو  وزارت  بازنگری  و  کرد  موافقت 
نشان دهنده آن است که حاکمیت همچنان خواهان 

توسعه این صنعت است.
داد:  ادامه  تهران  اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب رییس 
اخیرا شاهد این هستیم که تغییراتی در تصمیم اخیر 
وزارت نیرو اعمال شده و این تغییرات نگرانی هایی را 
در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است؛ نخست اینکه 
وزارت نیرو، افزایش30 درصدی قیمت ها را عطف به 
ماسبق ندانسته است؛ درحالی که برای ایجاد امنیت 
به  عطف  جدید  نرخ های  است،  الزم  سرمایه گذاری 
ماسبق شود. مساله دیگر این است که ظاهرا وزارت 
نیرو قصد دارد در مورد انرژی های تجدیدپذیر از خرید 
تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود؛ برگزاری 
مناقصه در برخی از کشورها نظیر امارات، ابوظبی و 
عربستان مرسوم است. اما بسیاری از کشورهای اروپایی 
که پیشرفت های بسیار گسترده ای در تولید انرژی های 

تجدیدپذیر داشته اند، روش خرید تضمینی را در پیش 
گرفته اند. چرا که خرید تضمینی جذابیت هایی دارد که 

سرعت پیشرفت در این حوزه را افزایش  می دهد.
او گفت: به نظر  می رسد وزارت نیرو برگزاری مناقصات 
و به تعبیری ایجاد رقابت را باید تا زمانی که سهم تولید 
این انرژی ها حداقل به 10 درصد تولید برق نرسیده به 
تعویق بیندازد؛ در واقع  می توان پس از حصول توسعه 
نسبی در این صنعت، به سوی برگزاری مناقصه تغییر 

مسیر داد.
 صالحی با تاکید بر اینکه انتظار  می رود وزارت نیرو در 
تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها یا در زمان اصالح 
افزود:  کند،  نظرخواهی  نیز  خصوصی  بخش  از  آنها 
به هر روی، دولت باید امنیت سرمایه گذاری در این 
صنعت را ارتقا دهد تا سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
تولید برق از یک درصد فراتر برود. باید به این نکته 
توجه داشت که پیشرفت ها در جهان بسیار چشمگیر 
است و برخی کشورها نظیر آلمان با وجود دسترسی 
اندک به آفتاب، سهم خود را در تولید این انرژی به 

بیش از 25 درصد رسانده اند.
 رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: البته برخی 
از منابع  با وجود برخورداری  ایران  باورند که  بر این 
ما  اما  ندارد  تجدیدپذیر  انرژی های  به  نیازی  گاز، 
نمی توانیم نسبت به تغییرات اقلیمی بی تفاوت باشیم 
و ایران به عنوان یکی از 8 کشور بزرگ تولیدکننده 
گازهای گلخانه ای متعهد است که از تولید این گازها 
بکاهد. از این رو، توسعه نیروگاه های تولید انرژی های 
البته  را محقق کند.  این هدف  تجدیدپذیر  می تواند 
تحقق این هدف مستلزم آن است که دولت با برقراری 
امنیت سرمایه گذاری راه ورود سرمایه گذاران داخلی و 
مشارکت مردم در این زمینه را هموار کند؛ به نحوی 
که شاهد نصب پانل های خورشیدی و نصب دکل های 

بادی در اقصی نقاط کشور باشیم.

http://www.ieis.ir/fa-news-4788.html
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24 و 2۵ مهر در سندیکا برگزار می شود؛ 

دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت«
دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت« روزهای 24 و 2۵ مهرماه 98 از ساعت 14 الی 18 به مدت 8 

ساعت در سندیکای صنعت برق ایران برگزار می شود.
متقاضیان دوره فرم مربوطه را از لینک 

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ 21 مهر ماه به 
واحد آموزش سندیکا ارسال کنند. 

شایان ذکر است در پایان دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی صادر خواهد شد، هزینه دوره نیز 450 
از تخفیف ده درصدی  نام کنند؛  به ثبت  اقدام  تاریخ 98/07/17  تا  اما متقاضیانی که  تومان است  هزار 

بهره مند خواهند شد. 
عالقمندان می توانند برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن 6-66570930 داخلی 131 واحد آموزش و 

پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html


4

صنعت برق شماره  2505 16 مهر 1398

تعرفه برق افزایش نیافته

وزارت نیرو مثل بخش خصوصی 
است

وزیر نیرو با اشاره به اینکه حذف قبوض کاغذی 
به منزله افزایش تعرفه های برق نیست و اتفاقا 
بیش تری  اطالعات  مشترکان  اقدام،  این  در 
نسبت به وضعیت خود پیدا خواهند کرد،  گفت: 
وقتی می گوییم وزارت نیرو بخش خصوصی است 
به این منزله است که طرح های خود را از محل 
اجرا  می کند  دریافت  مردم  از  که  درآمدهایی 

می کند.

به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
رضـا اردکانیـان در حاشـیه مراسـم افتتـاح پسـت 
بـرق شـهدا و آغـاز پویـش الـف ب ایران در پاسـخ 
بـه سـؤال خبرنگار فارس که پرسـید شـائبه ای بین 
مـردم و رسـانه ها ایجـاد شـده کـه حـذف قبـوض 
کاغـذی بـه منزلـه افزایـش تعرفه هـای برق اسـت، 
گفت: بـه هـر حـال پاسـخ ایـن سـؤال را بـه خوبی 
می دانیـد امـا چـون دوسـت داریـد از زبـان بنـده 
هـم ایـن موضوع پخش شـود تا اطمینان بیشـتری 

ایجـاد شـود بنـده پاسـخ آن را می دهـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه هفته گذشـته این سـؤال را 
از بنـده داشـتید بنـده هـم بالفاصلـه به همـکاران 
گفتـم و مدیـر عامـل توانیـر و سـخنگوی صنعـت 
بـه آن پرداختنـد،  گفـت: چـون  بـه کـرات  بـرق 
دوسـت داریـد از لـب و دهـن وزیـر نیـرو هـم این 
پاسـخ داده شـود تـا حـالوت بهتری داشـته باشـد 

می کنـم. عـرض 
وزیـر نیـرو ادامـه داد: حذف قبوض کاغـذی به هیچ 
وجـه بـه معنـای افزایـش یـک ریـال تعرفـه بـرق 
نیسـت بنابرایـن خواهـش می کنـم هـر هموطـن و 
خبرنـگاری هر نـوع اطالع مسـتندی راجـع به این 
موضـوع دارد بـه دفتر بنـده بـا آدرس دقیق اطالع 
دهـد تـا بنـده شـخصا آن را رسـیدگی کنـم. پـس 
بـه هیـچ وجـه تعرفـه بـرق هیچ افزایشـی نداشـته 
اسـت. و هـر آنچـه عمـل شـده همـان بـوده اسـت 

کـه روی قبـوض می آمـده اسـت.
اردکانیـان  تاکید کرد: اتفاقا حـذف کاغذ این امکان 
را ایجـاد کـرده اسـت کـه اطالعـات بیشـتری در 
مقایسـه بـا زمانـی که قبـض کاغذی صادر می شـد 
بـه مشـترکین بدهـد. به عنـوان مثـال وقتی قبض 
کاغذی برای مشـترکین صادر می شـد مشـترک در 
همـان لحظـه همـان قبـض را می دیـد و قبض های 

مـاه قبـل را مشـاهده نمی کـرد. بنابرایـن در حـال 
حاضـر از همـان جـا بـا یـک کلیـک می توانیـد در 
همـان صفحـه و در ادامـه عملکرد سـال های قبل و 

ماه قبـل را مشـاهده کنید.
وی ادامـه داد: پـس انشـااهلل کمـک می کنیـد که ما 
ایـن گام هـا را برداریم و در مسـیر هم اگر اشـکالی 

وجـود دارد اشـکاالت را تصحیح کنیم.
وزیـر نیرو خاطرنشـان کرد: وقتـی می گوییم وزارت 
نیـرو بخـش خصوصی اسـت و طرح های خـود را از 
محـل درآمـدی کـه از مـردم دریافت می کنـد اجرا 
می کنیـم  پـس هـر چقـدر هزینه هـای مـا کمتـر 
شـود عمال یـک کمک بـزرگ به مصـرف کنندگان 

بوده اسـت.
ــن  ــش و کمپی ــه پوی ــه اینک ــاره ب ــان بااش اردکانی
ــا افتتــاح ســه  الــف ب ایــران امــروز از تهــران و ب
ــارد  ــر 105 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرق ب ــروژه ب پ
ــن  ــد، گفت: ای ــاح ش ــران افتت ــرق ته ــان در ب توم
افتتاحیــه امــروز شــامل پســت ها، شــبکه های 
انتقــال، توزیــع وفــوق توزیــع اســت کــه می توانــد 
اطمینــان بیشــتری از ارائــه بــرق مطمئــن و 
پایــدار بــرای مــردم تهــران و مرکــز شــهر فراهــم 
کنــد. پــس بنابرایــن از همــه دعــوت می کنیــم تــا 
وزارت نیــرو را در خصــوص ایــن پویــش و کمپیــن 

ــد. همراهــی کن
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پویــش یــک کار جمعــی 
ــن  ــرد ای ــم ک ــالش خواهی ــه ت ــر هفت ــت و ه اس
ــش  ــری تر پی ــر و سراس ــش را متنوع ت ــه پوی برنام
ــال  ــان امس ــا پای ــش ت ــن پوی ــت: ای ــم گف ببری
ــارد  ــزار میلی ــا ارزش 33 ه ــزرگ ب ــرح ب 227 ط
ــی  ــرداری خواهــد رســاند یعن ــه بهره ب ــان را ب توم
هــر 20 روز یــک واحــد نیروگاهــی و هــر 45 روز 
یــک تصفیــه خانــه فاضــالب، هــر یــک مــاه یــک 

تصفیــه خانــه آب بــه بهره بــرداری می رســد و 
هــر هفتــه حداقــل 30 روســتای کشــور بــه شــبکه 
ــدار متصــل خواهــد شــد. ــن و پای آبرســانی مطمئ
ــن 227  ــع ای ــدی و نف ــه داد: عای ــرو ادام ــر نی وزی
ــا  ــزرگ بیــش از آن چیــزی اســت کــه م طــرح ب
ــد  ــر واح ــه ه ــرا ک ــم چ ــدای کار می بینی در ابت
نیروگاهــی بــه معنــای تضمیــن و رونــق تولیــد در 
ــه  ــدار در منطق ــتغال پای ــی اش ــه معن ــه و ب منطق

اســت. 
ــع  ــه ایــن ســؤال کــه مناب اردکانیــان  در پاســخ ب
آبــی ایــن پروژه هــا از کجــا تامیــن می شــود و آیــا 
ــا  ــا و طرح ه ــن افتتاحیه ه بخــش خصوصــی در ای
ــه  ــه ب ــا ک ــن طرح ه ــا خیر، گفت: ای ــی دارد ی نقش
ــرداری  ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــرور ت م
ــد  ــه خواه ــم ادام ــد از آن ه ــید و بع ــد رس خواه
داشــت یــک برنامــه 6 ماهــه تنظیــم شــده اســت 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش ــه ک ــا آنچ ام
ایــن برنامه هــا از محــل اعتبــارات عمومــی و 
بودجــه عمومــی کشــور و هــم اصطالحــا از منابــع 

ــود. ــن می ش ــی تامی داخل
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع بــه ایــن 
ــه وزارت  ــت ک ــوان گف ــه می ت ــود ک ــر می ش تعبی
ــر  ــک بخــش خصوصــی اســت و اگ ــرو خــود ی نی
ــا از  ــه م ــن باشــد ک ــف بخــش خصوصــی ای تعری
ــد و  ــرای تولی ــم ب ــتفاده می کنی ــردم اس ــع م مناب
ــکا  ــرق ات ــش آب وب ــر دو بخ ــات ه ــه خدم عرض
ــن وزارت  ــس بنابرای ــد. پ ــی دارن ــع داخل ــه مناب ب
ــر  ــت. ه ــی اس ــش خصوص ــک بخ ــود ی ــرو خ نی
چنــد اطالعــات تکمیلــی و تفصیلــی اعتبــارات بــه 
ــرار  ــوم ق ــار عم ــی در اختی ــی جدول ــا ط پروژه ه

ــت. ــد گرف خواه
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در چهارمین نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و اولین جایزه ملی انرژي هاي تجدیدپذیر 
ایران روزهای 22 الی 23 مهرماه با حمایت سندیکا و نهادهای مرتبط، در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیما برگزار می شود.
با توجه به حضور سازمان اتحاد بین المللی خورشیدی )ISA( از کشور هندوستان و شرکت ها و نهادهای 
است  نظر  در  رویداد،  این  در  ایتالیا  و   قطر  آلمان،  فرانسه،  ترکیه،  هندوستان،  کشورهای  از  بین المللی 
طرح هایی نظیر تامین مالی 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران، اجرای طرح اشتغال زایی 10 هزار 
نفری در حوزه انرژی های خورشیدی، طرح توسعه تولید پراکنده منفصل از شبکه انرژی خورشیدی و ... 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
طبق هماهنگی های صورت پذیرفته با ستاد برگزاری کنفرانس شرکت های عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
سندیکای صنعت برق، برای اجاره غرفه در بخش نمایشگاه   از 15 درصد و حضور در کنفرانس از 20 درصد 

تخفیف برخوردار خواهند بود. 
از شرکت های عضو کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر سندیکا دعوت می شود با توجه به محدودیت 
زمانی تا تاریخ برگزاری کنفرانس مذکور و محدودیت فضای در نظر گرفته شده، در صورت تمایل به حضور، 
فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند یا برای هماهنگی های بیشتر با امور نمایشگاه های 

سندیکا )خانم باقرپور داخلی113( تماس حاصل فرمایند. 
اطالعات بیشتر در سایت کنفرانس به آدرس www.irec.irrea.ir قابل مشاهده است.
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اقتصاد ایران

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت 
در  اختصاصی  به صورت  جهانی  رقابت پذیری 
از جمله  مجمع،  این  با  همکار  نهادهای  اختیار 
رتبه  گزارش  این  در  گرفت.  قرار  ایران  اتاق 
رقابت پذیری ایران 1۰ پله سقوط کرده و به 99 
رسیده است. ایران از میان 12 رکن رقابت پذیری، 
اطالعات،  فناوری  به کارگیری  رکن   4 در  فقط 
بهداشت، مهارت و نوآوری کسب وکارها امتیاز 

بهتری نسبت به سال قبل کسب کرده است.
وضعیت  از  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  تازه ترین 
رقابت پذیری جهانی به صورت اختصاصی در اختیار 
نهادهای همکار با این مجمع، از جمله اتاق ایران قرار 
ایران 10  این گزارش رتبه رقابت پذیری  گرفت. در 
پله سقوط کرده و به 99 رسیده است. ایران از میان 
12 رکن رقابت پذیری، فقط در 4 رکن به کارگیری 
نوآوری  و  مهارت  بهداشت،  اطالعات،  فناوری 
کسب وکارها امتیاز بهتری نسبت به سال قبل کسب 

کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد، جدیدترین گزارش رقابت پذیری 
جهانی را تنظیم کرده و نتیجه کلی آن را در اختیار 
اتاق ایران، به عنوان نهاد همکار با این مجمع قرار داده 
است. با توجه به اینکه مشروح گزارش رقابت پذیری 
جهانی به طور رسمی در روزهای آتی منتشر می شود، 
اتاق ایران نیز متعاقباً جزئیات بیشتری در خصوص 

این گزارش اعالم خواهد کرد.
به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  که  گزارش  این  در 
امتیاز  داشته،  حضور  آن  در  پیاپی  سال   10 مدت 
بر اساس اطالعات سال  و رتبه رقابت پذیری کشور 
1397 )با ضریب 30 درصد برای مؤلفه های مبتنی بر 
نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و با ضریب 70 درصد 
برای داده های آماری رسمی( توسط مجمع جهانی 

اقتصاد محاسبه شده است.
در گزارش رقابت پذیری جهانی 2019 که با حضور 
141 کشور )دربرگیرنده 99 درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان و 94 درصد از جمعیت جهان( انجام 
شده است، ایران با کسب امتیاز 53 )از مقیاس 0 تا 
100( در رتبه 99 جای گرفته که در مقایسه با امتیاز 
54.9 و کسب رتبه 89 در گزارش سال گذشته، با 
افت 1.9 امتیاز و 10 پله سقوط در رتبه مواجه شده 

است.
در این گزارش، ایران از میان 12 رکن رقابت پذیری، 
و  اطالعات  فناوری  به کارگیری  رکن   4 در  فقط 
و   )92( مهارت   ،)72( بهداشت   ،)84( ارتباطات 
است  توانسته   )71( کسب وکارها  نوآوری  توانایی 
گذشته  سال  گزارش  به  نسبت  را  بهتری  امتیاز 
 ،)120( نهادها  که  است  حالی  در  این  کند.  کسب 
 ،)134( کالن  اقتصاد  ثبات   ،)80( زیرساخت ها 
بازار محصول )133(، بازار نیروی کار )140(، نظام 
پویایی کسب وکار  و  بازار )21(  اندازه  مالی )123(، 
)132(، هشت حوزه ای هستند که با کاهش امتیاز 

رقابت پذیری وضعیت بدتری را نسبت به گزارش سال 
گذشته نشان می دهند.

است  قابل مشاهده  زیر  نمودار  در  که  همان طور 
بهترین رتبه ایران در حوزه اندازه بازار است و بدترین 
وضعیت را بازار نیروی کار دارد که تنها یک رتبه قبل 
از آخرین کشور قعر جدول قرار گرفته است. با توجه 
به بی ثباتی های سال گذشته در فضای کالن اقتصاد 
کشور، به ویژه در حوزه ارزی و به دنبال آن افزایش 
حوزه هایی  از  دیگر  یکی  کشور  کالن  اقتصاد  تورم، 
است که وضعیت وخیمی را در گزارش امسال تجربه 

می کند.
پیرو این بی ثباتی ها، بازار محصول نیز وضعیت بدتری 
را نسبت به گزارش سال گذشته تجربه کرده است 
که افزایش اثر مخرب مالیات ها و یارانه ها )برای مثال 
کاالیی  اقالم  برخی  مورد  در  که  ارزی  یارانه های 
پرداخت شد( در تضعیف رقابت داخلی در گزارش 

امسال نقش داشته است.
 در گزارش سال جاری، ایاالت متحده آمریکا که سال 
گذشته عنوان رقابت پذیرترین کشور دنیا را در کارنامه 
داشت، صدرنشینی اش را به رقیب سال گذشته خود 
یعنی سنگاپور واگذار کرده است. هنگ کنگ از رتبه 
7 در سال گذشته به رتبه 3 صعود کرده است. هلند 

نیز با صعود 2 پله ای بر جایگاه چهارم نشسته است.
از سوی دیگر سوئیس و ژاپن هرکدام با یک پله تنزل 
نسبت به سال گذشته، به ترتیب در رتبه های 5 و 
جایگاه  تنزل  پله  با 4  آلمان  گرفته اند.  ششم جای 
هفتم را به خود اختصاص داده است و سوئد با 1 پله 
پیشرفت رتبه هشتم را کسب کرده است؛ اما جدول 
10 رقابت پذیرترین اقتصاد دنیا با دو کشور انگلستان 
با یک پله افت و دانمارک با کسب رتبه مشابه سال 
پیش به ترتیب به عنوان نهمین و دهمین اقتصادهای 

رقابت پذیر دنیا پایان می یابد.

از میان 141 کشور حاضر در گزارش رقابت پذیری 
جهانی 2019، کشورهای ماداگاسکار )132(، ونزوئال 
آنگوال   ،)135( بروندی   ،)134( موریتانی   ،)133(
)136(، موزامبیک )137(، هائیتی )138(، جمهوری 
دموکراتیک کنگو )139(، یمن )140( و چاد )141( 
رتبه بندی،  جدول  آخر  رتبه  ده  در  گرفتن  قرار  با 

کمترین رقابت پذیری اقتصادی را نشان می دهند.
جمهوری اسالمی ایران با کسب رتبه 99، در میان 
تاجیکستان  از  قبل  تنها  کشورهای هم منطقه خود 
)رتبه  یمن  و   )110 )رتبه  پاکستان   ،)104 )رتبه 
140( قرار می گیرد و باقی کشورهای منطقه همگی 
رتبه های بهتری را نسبت به کشورمان کسب کرده اند.
است،  قابل مالحظه  زیر  نمودار  در  که  همان طور 
رژیم اشغالگر قدس )رتبه 20(، امارات متحده عربی 
)رتبه 25(، قطر )رتبه 29(، عربستان سعودی )رتبه 
عمان   ،)46 )رتبه  کویت   ،)45 )رتبه  بحرین   ،)36
)رتبه  آذربایجان   ،)55 )رتبه  قزاقستان   ،)53 )رتبه 
58(، ترکیه )رتبه 61(، ارمنستان )رتبه 69(، اردن 
)رتبه 70(، گرجستان )رتبه 74(، لبنان )رتبه 88(، 
مصر )رتبه 93( و جمهوری قرقیزستان )رتبه 96( 

رقابت پذیرتر از ایران ارزیابی شده اند.
گزارش  با  مقایسه  در  گفت  می توان  به طورکلی، 
در  منطقه  از  بیشتری  کشورهای  گذشته،  سال 
رقابت پذیری از ایران پیشی گرفته اند. همچنین، ایران 
با 10 پله تنزل، بیشترین کاهش رقابت پذیری را در 
ایران،  از  است. پس  داشته  میان کشورهای منطقه 
لبنان و گرجستان هر یک با 8 پله تنزل و عمان با 
6 پله تنزل بیشترین تضعیف رقابت پذیری را تجربه 
کرده اند. آذربایجان با 11 پله صعود، کویت با 8 پله، 
بحرین با 5 پله، قزاقستان با 4 پله و عربستان سعودی 
و اردن هریک با 3 پله صعود، بیشترین پیشرفت را در 

رقابت پذیری منطقه به خود اختصاص داده اند.

گزارش اختصاصی پایگاه خبری اتاق ایران از گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد

نزول 1۰ پله ای ایران در شاخص 
رقابت پذیری جهانی
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اقتصاد ایران

انتقاد رئیس اتاق تهران از عدم اجرای ماده 36 قانون 
تامین اجتماعی در حضور معاون اول

کسی پاسخگوی این تخلف بّین 
نیست

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، 
عدم  از  رئیس جمهور،  اول  معاون  با  دیدار  در 
اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و تمدید 
عدم  خاطر  به  کارگران  بیمه  دفترچه  نکردن 

پرداخت حق بیمه انتقاد کرد.
بازرگانی  اتاق های  روسای  مشترک  نشست  در 
که  رییس جمهوری  اول  معاون  با  کشور  سراسر 
بعدازظهر شنبه 13 مهرماه برگزار شد، رییس  اتاق 
تهران  در جریان بیان مشکالت و دغدغه های  فعاالن 
بخش خصوصی به  عدم  اجرای  ماده 36 قانون تامین 
اجتماعی توسط  سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد 

که حقوق کارگران را پایمال کرده است.
در این نشست که با حضور وزرای امور اقتصادی و 
کشاورزی،  تجارت، جهاد  و  معدن  دارایی، صنعت، 
مقامات  از  دیگر  برخی  و  مرکزی  بانک  رئیس کل 
دولتی برگزار شد، روسای  اتاق های بازرگانی کشور، 
اقتصادی  فعاالن  انتقادات  و  نقطه نظرات  مهمترین  
در مورد مسایل جاری کشور را بیان کردند. مسعود 
خوانساری، رییس اتاق تهران، ضمن اشاره به توزیع 
و  آشکار   و  پنهان  یارانه  تومان  میلیارد  1300هزار 
مساله،  این  حل  برای  دولت  چاره اندیشی  ضرورت 
نسبت به عدم اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی 

توسط سازمان مربوطه نیز انتقاد کرد.
اسحاق  به  خطاب  جلسه  این  در  خوانساری 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، گفت: طبق  
بیمه  حق  باید  کارفرما  اجتماعی،  تامین  قانون 

دالیلی  به  کارفرما  اگر  و  کند  پرداخت  را  کارگران 
تامین  سازمان  نپرداخت،  را  کارگران  بیمه  حق 
اجتماعی  نمی تواند دفترچه بیمه کارگران را تمدید 
که  کارگرانی  بیمه  دفترچه  حاضر  حال  در  نکند.  
حق بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده، تمدید 
هم  کسی  و  است  بّین  خالف  یک  این   نمی شود؛ 

پاسخگو نیست.
تامین اجتماعی  قانون  بر اساس آنچه در ماده 36 
آمده است، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم 
خود و بیمه  شده به سازمان بوده و مکلف است در 
موقع پرداخت  مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده 
را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان 
تادیه کند.  در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه 
مسئول  شخصاً  کند،  خودداری  بیمه  شده  سهم 
پرداخت آن خواهد بود، تاخیر کارفرما در پرداخت 
و  مسئولیت  رافع   آن  پرداخت  عدم  یا  بیمه  حق 

تعهدات سازمان در مقابل بیمه  شده نخواهد بود.

رییس   نجفی منش،  محمدرضا  رابطه،  همین  در 
تولید  موانع  رفع   و  کار  و  کسب  بهبود  کمیسیون 
از  مهم  چالش  این  اینکه  به  اشاره  با  تهران،  اتاق 
منعکس  تهران  اتاق  رییس  به  مذکور  کمیسیون 
گفت:  تهران  اتاق  عمومی  روابط  به  است،  شده 
اقتصادی  شرایط  این  در  کارفرمایان  است  ممکن 
و  کنند   دریافت  را  خود  پول  موقع  به  نتوانند 
را  کارگران  بیمه  موقع حق  به  نتوانند  آن  متعاقب 
سازمان  که  است  شده  سبب  مساله  این  بپردازند. 
تامین اجتماعی، دفترچه بیمه کارگرانی که سال ها 
دفترچه بیمه داشته اند را تمدید نکند. در حالی که 
این رویه خالف قانون است و طبق ماده 36 قانون 
تامین اجتماعی، سازمان باید دفترچه بیمه آنها را 

تمدید کند.
او با بیان اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی 
این  ما  داد:  ادامه  تلقی  می شود،  »غیرانسانی« 
مساله را با رییس سازمان تامین اجتماعی در میان 
این  در  قانون  صریح  نص  وجود  با  و  گذاشته ایم 
رابطه، بخشنامه ای هم در سازمان صادر شده اما باز 
هم شاهد این هستیم که برای مثال به دلیل دو ماه 
تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران،  دفترچه آنها 

تمدید نمی شود.
 36 ماده  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  منش  نجفی   
قانون تامین اجتماعی در جهت منافع کلی جامعه 
کارگری است، ادامه داد: اجرای این قانون از فشار ها 
بر گرده کارفرمایان نیز  می کاهد. بنابراین باید تالش 

کنیم که اجرایی شود.
رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع 
اتاق  و  کمیسیون  این  که  کرد  تاکید  تولید  موانع 
این  پیگیر  نهایی  نتیجه  تا حصول  تهران هم چنان 
کارفرمایی  و  کارگری  جامعه  مشکل  رفع  و  مساله 

خواهند بود.

این  در  کارفرمایان  است  ممکن 
شرایط اقتصادی نتوانند به موقع پول 
آن  متعاقب  و  کنند   دریافت  را  خود 
نتوانند به موقع حق بیمه کارگران را 
بپردازند. این مساله سبب شده است 
که سازمان تامین اجتماعی، دفترچه 
دفترچه  سال ها  که  کارگرانی  بیمه 
در  نکند.  تمدید  را  داشته اند  بیمه 
قانون  خالف  رویه  این  که  حالی 
تامین  قانون   36 ماده  طبق  و  است 
اجتماعی، سازمان باید دفترچه بیمه 

آنها را تمدید کند.



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/07/10
استان: سیستان و بلوچستان 
مناقصه گزار: برق منطقه ای

اتاق های  سازی  بهینه  بها  استعالم  آگهی: 
مخابرات پست های برق در سطح استان سیستان 

وبلوچستان
مهلت دریافت اسناد: 1398/07/17

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی : استعالم بها اصالح و تقویت استحکام 
مکانیکی خطوط 132 کیلوولت ) جوشکاری 
از  پیشگیری  جهت  ها  دکل  ی  مهره  و  پیچ 

سرقت و استحکام دکل ها (
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/22

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان آذربایجان 
شرقی

آگهی : مناقصه واگذاری و عملیات نصب و اصالح 
انشعابات مشترکین در نواحی تابعه

مبلغ تضمین : 1.480.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/18 تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : آذربایجان غربی 
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

خدمات  انجام  حجمی  واگذاری  مناقصه   : آگهی 
طرح  و  ای  سرمایه  های  پروژه  طراحی  مهندسی 
توسعه  شامل  رسانی  نیرو  و  توزیع  دارایی  تملک 
توسعه و احداث ، نیرو رسانی ، اصالح و بهینه سازی 
شبکه برق رسانی روستایی ، کاهش تلفات ، توسعه 
فیدر و ایجاد قدرت مانور و بازدید و تهیه کروکی و 

انجاک کلیه فعالیت های مرتبط
مبلغ تضمین : 711.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/22

شماره آگهی : 98110013- 
تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه خرید کنتور تکفاز چند تعرفه به 
کارگزاری  با  به صورت عمده  قاب مکمل  همراه 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30

شماره آگهی : 9861006- 
 تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه فراخوان احداث و بهینه سازی 
شبکه های فشار متوسط 33 کیلوولت ، فشار 
ضعیف و روشنایی معابر آسیب دیده از سیل در 
استان خوزستان با کارگزاری شرکت توزیع برق 
توزیع  شرکت  همکاری  و  اصفهان  شهرستان 

برق استان خوزستان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/21

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
آگهی : استعالم بها تعویض مقره های سلیکونی 
 400 خطوط  از  ای  شیشه  های  مقره  بجای 

تیران-زنده رود و چهلستون - زنده رود
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/20 

شماره آگهی : 44-98 
تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : ایالم
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم

به  رسانی  برق  و  نیرو  انتقال  مناقصه   : آگهی 
دو  احداث  و  برق  نیروی  توزیع  های  شبکه 
اتوبوسترهای  حفاظت  جهت  دژنکتور  دستگاه 
نصب شده بر روی فیدرهای مورموری و شهرک 

صنعتی شهرستان آبدانان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/21 

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : تهران 

مناقصه گزار : وزارت کشور
nyy3*25+16 آگهی : استعالم بها کابل

nyy4*25 کابل
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/16 
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یادداشت

ما  واحد  کارکنان  از  یکی  اخیرا  عزیز،  مشاور 
استعفا داد و حاال شرکت برای جذب یک نیروی 
جدید، آگهی استخدام منتشر کرده. مسوولیت 
مصاحبه با من است و تا به حال این کار را انجام 
ندارم.  زمینه  این  در  تجربه ای  هیچ  و  نداده ام 

چطور می توانم این کار را درست انجام دهم؟
پاسـخ: دوسـت عزیـز، حتـی کسـانی کـه در ایـن 
زمینـه یـد طوالیـی دارنـد هـم گاهـی از کارشـان 
راضـی نیسـتند و بـه نتیجـه دلخـواه نمی رسـند. 
بـرای اینکـه بـه یـک مصاحبه  کننده خـوب تبدیل 

شـوی بهتـر اسـت ایـن نـکات را رعایـت کنـی:
از  خیلـی  نـرو.  جلسـه  بـه  آمادگـی  بـدون   .1
مصاحبه  کننـدگان از قبـل بـرای مصاحبـه آمـاده 
نیسـتند. شـاید رزومه متقاضی را یک بـار بخوانند. 
امـا زمان نمی گذارنـد که ببینند دنبـال چه چیزی 

بایـد باشـند. در عـوض، بـه گفت وگوهـای بـدون 
سـاختار و غیررسـمی اتـکا می کننـد کـه در نهایت 
باعـث می شـود بـه جـای ارزیابـی دقیق، براسـاس 
احساسـات درونی شـان اسـتخدام کنند.بـرای آنکه 
مصاحبـه خوبـی داشـته باشـی، بایـد خوب بـه این 
فکـر کنـی کـه دنبـال چـه چیـزی در متقاضـی 

هسـتی و چطـور می خواهـی او را کشـف کنـی.
کـن.  مشـخص  را  اسـتخدام  اصلـی  شـرایط   .2
مدیـران اسـتخدام معمـوال زمان کافـی نمی گذارند 
ضـروری  و  اصلـی  ویژگی هـای  و  شـرایط  کـه 
از  منظـور  کننـد.  تفکیـک  ویژگی هـا  سـایر  از  را 
شـرایط ضـروری، چیزهایـی اسـت که فـرد »باید« 
داشـته باشـد. سـایر ویژگی هـا یـا غیرمرتبطنـد یـا 
داشتنشـان خـوب اسـت اما ضـروری نیسـت. مثال 
در بعضـی از آگهی هـا ذکـر می شـود کـه داشـتن 
مـدرک دانشـگاهی الزامـی اسـت، اما برای شـغلی 

کـه اصـال نیـازی بـه مـدرک نـدارد.
3. نحـوه ارزیابـی مهارت هـای ضـروری را پیدا کن. 
وقتـی قابلیت هـا و مهارت هـای اصلـی را مشـخص 
کـردی، بایـد راهـی پیدا کنـی که ببینـی متقاضی 
بـا لیسـت مهارت هـا چقـدر همخوانـی دارد. ایـن 
یعنـی سـواالتی طـرح کنی کـه بتوانـی متقاضی را 
کشـف کنـی. بـه جـای پرسـیدن سـواالت فرضی، 
تمرکـز  او  »واقعـی«  تجربیـات  روی  کـن  سـعی 
را  شـرایط  فـالن  می کنـی  »فکـر  نپـرس:  کنـی. 
چطـور مدیریـت خواهـی کـرد؟« از او بپـرس کـه 
در گذشـته چطـور فالن شـرایط را مدیریـت کرده، 
یـا شـرایطی مشـابه بـا آن را. متقاضـی معمـوال در 
جـواب بـه سـواالت فرضـی، پاسـخ های خوبـی بـه 
ذهنـش می رسـد. امـا با بـردن او به شـرایط واقعی 

بـه شـناخت بهتـری از او می رسـی.
4. سـواالت تکمیلـی بپـرس. با پرسـیدن سـواالت 

بـرای  نمی رسـد.  پایـان  بـه  مصاحبـه  اکتشـافی، 
بایـد از جواب هـای  انجـام یـک مصاحبـه خـوب، 
سـطحی فراتـر روی و جزئیـات و اطالعـات مهم را 
دربـاره نحـوه فکـر کـردن و عملکـرد متقاضـی بـه 
دسـت آوری. بـه ایـن منظـور بایـد بـه حرف هایش 
گـوش کنـی و براسـاس گفته هایش، از او سـواالت 
تکمیلـی بپرسـی. مثـال: »بـه نظـرم این یـک مانع 
بـر سـر راهـت بـوده. چطـور بـا آن مقابلـه کردی؟ 
موفـق شـدی؟ اگـر االن بـه گذشـته برگـردی چه 

کار متفاوتـی انجـام می دهـی؟«
5. ببیـن متقاضـی در عمل چطور اسـت. نباید فقط 
بـه »گفته هـای« متقاضـی دربـاره توانمندی هایش 
اکتفـا کنـی. تنهـا بـا سـوال پرسـیدن نمی توانی به 
ارزیابـی دقیقـی از او برسـی. بایـد راه هایـی پیـدا 
کنـی کـه گفته هایـش در عمـل ثابـت شـود. مثـال 
اگـر داری بـرای یـک جایـگاه مرتبـط بـا روابـط 
عمومـی نیـرو اسـتخدام می کنـی، از او بخـواه کـه 
یـک اطالعیـه دربـاره یـک اتفـاق فرضی بنویسـد. 
یـا از متقاضـی کـه برای یک شـغل تحلیلـی آمده، 
بخـواه کـه دربـاره یـک قانـون مشـخص، تحقیـق 
کنـد و یافته هایـش را به طـور خالصـه بگویـد. یـا 
از یـک کاندیـدا کـه بـرای کار اداری آمـده، بخـواه 
کـه یـک شـرایط بحرانـی فرضـی را مدیریـت کند 
)البتـه ایـن کارهـا باید فرضی باشـند. نبایـد از آنها 
بخواهـی کـه واقعـا برایـت کار انجـام دهنـد، مگـر 
اینکـه به آنهـا بابتش دسـتمزد بدهـی(. معموال در 
ایـن شـرایط، خواهی دیـد که یک متقاضـی با یک 
رزومـه درخشـان کـه در مصاحبـه عملکـرد خوبی 
داشـته، آن قدرهـا هـم کـه بـه نظـر می آمـده قوی 

نیسـت. شـاید هـم برعکس.
6. کاری کـن کـه متقاضـی احسـاس آرامـش کند. 
مصاحبـه ذاتـا اسـترس آور اسـت پـس بهتـر اسـت 

تـا جایـی کـه می توانـی شـرایط را بـرای متقاضـی 
کـه  اسـت  ایـن  مصاحبـه  از  هـدف  کنـی.  آرام 
ببینـی فـرد در حالـت عـادی چطـور کار می کنـد، 
نـه در شـرایطی کـه مضطـرب اسـت و در »حالـت 
مصاحبـه« قـرار دارد. بـرای آنکه شـانس خودت را 
در شـناخت متقاضـی بـاال ببـری، باید بـا او گرم و 
دوسـتانه برخـورد کنـی و سـعی کـن فشـاری کـه 

روی اوسـت را کمتـر کنـی.
7. سـواالت عجیـب و غریب نپـرس. اگر توصیه های 
قبلـی را رعایـت کنـی، احتمـاال سـواالت عجیب و 
مضحکـی مثـل ایـن سـوال را از متقاضـی نخواهی 
داشـتی  دوسـت  بـودی،  درخـت  »اگـر  پرسـید: 
چـه جـور درختـی باشـی؟« یـا »اگـر بـه برنامـه 
اسـتعدادیابی بـروی، چـه آهنگـی می خوانـی؟« اما 
اگـر وسوسـه شـدی کـه از ایـن سـوال ها بپرسـی، 
بگـذار واضـح بگویم: ایـن کار را نکن! این سـواالت 
هیـچ ربطـی بـه شـرایط اسـتخدام ندارنـد و باعث 

آزردگـی متقاضیـان خـوب می شـوند.
8. بدان که سـوگیری واقعا وجود دارد و سـعی کن 
بـا آن مقابلـه کنـی. معمـوال مـا بـه متقاضی هایـی 
جـذب می شـویم کـه ما را یـاد خودمـان می اندازند 
ایـن  امـا  آنهـا احسـاس راحتـی می کنیـم  بـا  یـا 
ممکـن اسـت باعـث شـود که نقطـه ضعف هـای او 
را نبینـی یـا نقـاط قـوت بقیـه بـه چشـمت نیایـد.  
اگـر همـه متقاضی هـا را براسـاس لیسـت شـرایط 
اسـتخدام بسـنجی و ایـن لیسـت بـرای همـه یکی 
باشـد، احتمـال سـوگیری کمتر می شـود. می توانی 
تسـت های رایگانـی کـه در رابطـه بـا سـوگیری در 
 IAT وب سـایت ها وجـود دارنـد، بزنی، مثل تسـت
دانشـگاه هاروارد. یـا مقاالتـی در این بـاره بخوانی تا 
ببینـی مصاحبه  کنندگانـی کـه کامـال حسـن نیـت 
دارنـد، چطـور ناخواسـته دچار سـوگیری می شـوند.

چطور یک مصاحبه  کننده خوب 
باشیم؟
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نگاه آخر

منطقه حفاظتی »یخاب«

نایب  سپاه  تجمع  محل  کرشاهی  قلعه 
حسین کاشی بوده است که توسط رضا شاه کشته 
شد. مساحت قلعه بیش از ۴۰۰۰ متر مربع است 
از  قبل  زمان  در  آن  شالوده  که  گفته می شود  و 

اسالم ساخته شده است.
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