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 تعیـین جایـگاه کمـیـته در فـدراسـیون صنـعـت بـرق ایـران 
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو، 
بیست و یکم اردیبهشت ماه در محل سندیکای 

صنعت برق ایران تشکیل شد.
آالت  یراق  سازندگان  کمیته  تبدیل  جلسه  این  در 
در  دیگر  های  کمیته  با  ادغام  یا  انجمن  به  انتقال 
ماده  به  بنا  شد،  مطرح  فدراسیون  تشکیل  راستای 
تهیه   کار،  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون   5
اتاق  عهده  بر  اقتصادی  های  تشکل  ملی  فهرست 
و  است  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
این ارگان مکلف است ضمن اعالم تغییرات فهرست 
اقتصادی، بسترهای الزم را جهت  ملی تشکل های 
ساماندهی و ثبت تشکل های اقتصادی و فراهم کردن 
زمینه ادغام، شبکه سازی و انسجام تشکل های موازی 

فعال ایجاد کند. 
چگونگی  بررسی  و  بحث  از  پس  اساس  همین  بر 
تشکیل فدراسیون و تبدیل کمیته به انجمن یا ادغام 
با سایر کمیته هااز جنبه های مختلف مقرر شد در 
تجهیزات  سازندگان  سندیکای  گیری  شکل  صورت 
در  نیرو  انتقال  آالت  یراق  سازندگان  کمیته  برقی، 

گروه سازندگان قرار گیرد.
در ادامه ضمن تعیین  اهداف و برنامه های آتی کمیته 
و تصویب زمان تشکیل جلسات به صورت ماهانه، در 
آالت  یراق  سازندگان  کمیته  نامه  میثاق  خصوص 
خطوط انتقال به بحث و بررسی پرداخته شد. در این 
راستا با استناد به بند 2 میثاق نامه کمیته سازندگان 
یراق آالت خطوط ا نتقال ، موضوع از جنبه اخالق 

حرفه ای، ارتباطات، تعهدات و تعامل اعضاء با یکدیگر 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نهایتا اعضای کمیته 
اعالم  خود  قبلی  توافقات  و  میثاق  بر  تاکید  ضمن 
داشتند اطالع رسانی و آگاهی اعضاء از قراردادهای 
منعقده یکدیگر، ضمن کاهش تنش، تعامل و استقرار 

توافق جمعی را فراهم می سازد.
در پایان این نشست از اعضای کمیته خواسته شد در 
خصوص نامه سندیکا مبنی بر  ارسال تصویر آخرین 
ساخت  از  حمایت  کمیته  دبیرخانه  به  تولید  پروانه 
این مقرر شد در مورد  بر  اقدام کنند. عالوه  داخل، 
توانیر_سندیکا  مشترک  کارگروه  دبیر  درخواست 
بهای  تفاوت  محاسبه  نحوه  دستورالعمل  به  راجع 

فلزات،  از سوی اعضای کمیته  اعالم نظر شود .

 

 

 

 

اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ در کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو مطرح شد:

شرق/حسین آفریده

در ایران غالب مناطق مرکزی و جنوبی کشور قدرت 
این  از  اما  دارند،  باالیی  بسیار  خورشید  نور  جذب 
انرژی  نه تنها  نمی شود.  بهره برداری  الهی  نعمت 
نیز  دیگر  نو  انرژی های  از  بسیاری  بلکه  خورشید، 
قیمت  با  گرفته اند.  قرار  بی مهری  مورد  کشور  در 
است  کشور  داخل  در  که  فسیلی  فرآورده های 
انرژی های نو امکان رقابت ندارند. مجلس و دولت در 
قانون برنامه ریزی کرده اند برق حاصل از انرژی های 
بادی را با قیمت باالیی بخرند، اما این کافی نیست. 
دارد  بادی  پتانسیل  مگاوات  هزار  حدود 25  ایران 
تولیدی کشور. ولی میزان  برق  اندازه نصف  یعنی؛ 
برقی که اکنون از باد تولید می شود، کمتر از صد 
 مگاوات است. بهره گیری از انرژی های باد، نیازمند 
این  در  است.  باالیی  بسیار  اولیه  سرمایه گذاری 
زمینه شرکت های زیادی برای تأسیس نیروگاه های 
اما آن را اجرا  بادی موافقت اصولی گرفته اند،  برق 
نیازمند  بادی  برق  کیلووات  یک  تولید  نکرده اند. 

حداقل ٨٠٠ یورو سرمایه  اولیه است. 

ادامه در صفحه 3/ 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

امضا قرارداد مابین شرکت کنتورسازی ایران و  
شرکت توزیع برق سوریه

در مراسم امضای سه قرارداد تامین کنتور برق سوریه ) 400 هزار دستگاه 

کنتور تکفاز ، 50 هزار دستگاه کنتور سه فاز مستقیم و 25 هزار دستگاه 
کنتور سه فاز غیر مستقیم( که در تاریخ 2 اردیبهشت 94 در محل وزارت 
برق سوریه صورت گرفت، عالوه بر معاون وزیر برق و مدیرعامل شرکت 
توزیع برق سوریه و مدیر قراردادهای شرکت توزیع برق سوریه ، مدیرعامل 

و مدیر توسعه صادرات شرکت کنتورسازی ایران نیز حضور داشتند.
ادامه در صفحه 3/ 

انرژی باد دارای پتانسیل تولید نیمی از 
برق کشور



 

 وزارت نیرو طرح های نیمه تمام را به 
بخش خصوصی واگذار کند

نیرو  از وزارت  اول رییس جمهوری کشورمان  معاون 
خواست به هر میزان ممکن، طرح های نیمه تمام خود 
در بخش آب رسانی و تولید برق را به بخش خصوصی 

واگذار کند..........ادامه خبر 

 اجرای طرح ذخیره  عملیاتی برق صنایع 
در اوج مصرف تابستان

کسری  به  اشاره  با  توانیر  شرکت  جدید  مدیرعامل 
2٠٠٠ مگاواتی برق در تابستان از اجرای طرح ذخیره 
اوج مصرف فصل گرم  در  برای صنایع  برق  عملیاتی 
قبوض  در  برق  بهای  تخفیف  و گفت:  داد  سال خبر 
صنایع داوطلب همکاری اعمال خواهد شد..........ادامه 

خبر 

 سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
ساخت توربینهای بادی

تهران - ایرنا - مدیر دفتر مهندسی سازمان انرژیهای 
نو ایران گفت: همزمان با بومی سازی ساخت توربین 
های بادی در کشور، سرمایه گذاران بخش خصوصی 
سهیم  باد  ارزان  و  پاک  انرژی  تولید  در  توانند  می 

شوند..........ادامه خبر 

 احداث 4۸ نیروگاه در اندونزی
ایران و  دور جدید مذاکراتی برقی جمهوری اسالمی 
اندونزی به منظور ساخت ۴٨ نیروگاه جدید برق در 
این کشور آسیایی در تهران برگزار شد..........ادامه خبر 

از  کمتر  برابر   7 ایران  در  برق  قیمت   
قیمت واقعي

انرژي در پنل  ایران در هفته بهره وري  اتاق بازرگاني 
رییس  علي شمس اردکاني  میزبان  انرژي  تخصصي 
کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني ایران، نصرت اهلل سیفي 
و  سوخت  مصرف  بهینه سازي  سازمان  مدیرعامل 
سیدحسین سجادي مدیرعامل سازمان بهره وري انرژي 

ایران بود. .....ادامه خبر

اقتصاد  22درصدی  تورم  و   2.3 رشد   
ایران در سال 2015

خود  منطقه ای  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
رشد اقتصادی 2.۳ و تورم 22درصدی را برای ایران در 
سال 2٠۱5 پیش بینی و اعالم کرد هدفمندی یارانه ها 
مشکل کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرد..........

ادامه خبر 

 هشدار ؛ مودیان مالیاتي مراقب 
شگردهاي جدید کالهبرداري باشند  

از  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر 
جدید  شگردهای  مقابل  در  خواست  مالیاتی  مودیان 
کالهبرداران و سودجویان هوشیار باشند.........ادامه خبر 

 هیات تجاری اسلواکی به ایران می آید
مالقات  ضمن  اسلواکی  کشور  از  تجاری  هیات  یک 
درباره  خود  ایرانی  همتایان  با  تهران،  اتاق  رئیس  با 
راهکارهای توسعه مراودات اقتصادی و مبادالت تجاری 
می کنند....... گفت و گو  همکاری  زمینه های  بررسی  و 

ادامه خبر 

 جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 
منتشر شد

یکشنبه  روز  بازار  در  ارز  و  سکه  انواع  قیمت  جدول 
منتشر شد..........ادامه خبر 

 معامله گران در انتظار کاهش بیشتر 
قیمت فلزات پایه

همزمان با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و افت قیمت 

فلزات پایه جهانی، بازار داخلی این محصوالت با شیب 
مالیم کاهشي معامالت خود را در اولین روز از هفته 
ادامه داد.......... با همین روند  این روز  تا عصر  آغاز و 

ادامه خبر 

 ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از 
ابتدای خرداد ماه

خردادماه  ابتدای  از  می توانند  مالیاتی  مودیان  ایسنا: 
نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود اقدام 

کنند..........ادامه خبر 

حق  درصدي   1۸ غیرقانوني  افزایش   
بیمه ها

 سازمان تامین اجتماعي با اضافه کردن حق بیمه براي 
مزایاي رفاهي و انگیزه اي کارگران، حق بیمه ها را ۱٨ 

درصد افزایش داد. ............ادامه خبر 

2 عناوین اخبار

 اقتصادی اخبار صنعت برق

سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار    شماره هزار و  پانصد و یک    



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
امضا قرارداد مابین شرکت کنتورسازی 

ایران و  شرکت توزیع برق سوریه

سفارت  سفارت  اقتصادی  رایزن  کاظمینی  آقای 
و  با مدیرعامل  دیدار  نیز در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اظهار  ضمن  ایران،  کنتورسازی  شرکت  نمایندگان 
در  ایران  برق  صنعت  نماینده  موفقیت  از  شادمانی 
آن  در  موثرتر  فعالیت  راهکارهای  تشریح  به  سوریه 
کشور پرداخته و در خاتمه خواستار حضور پر قدرت 
کشور  در  ایرانی  صنعتی  تولیدی  های  شرکت  سایر 

سوریه شد.
وجوه  پرداخت  و  اعتبار  تأمین  است  توضیح  به  الزم 
کاالی صادراتی موضوع قرارداد از محل خط اعتباری 
ایران و سوریه و از طریق بانک توسعه صادرات ایران 

صورت خواهد پذیرفت.

پایگاه اطالع رسانی دولت/ جهانگیری:
وزارت نیرو طرح های نیمه تمام را به 

بخش خصوصی واگذار کند

از وزارت  معاون اول رییس جمهوری کشورمان 
نیرو خواست به هر میزان ممکن، طرح های نیمه 
تمام خود در بخش آب رسانی و تولید برق را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جلسه بررسی 
نحوه تامین مالی طرح های کلیدی وزارت نیرو عصر 
شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و 
طرح تولید همزمان برق و آب در سواحل جنوبی کشور 

ادامه از صفحه 1/
از سویی برای خرید تجهیزات الزم از شرکت های برند 
این شرکت ها  خارجی دچار مشکل هستیم، چراکه 
به لحاظ تحریم ها هیچ امکاناتی را مستقیما به ایران 

نمی فروشند.
بزرگی  به  بستگی  برق  کیلووات  یک  تولید  هزینه 
بزرگتر هزینه  بادی  نیروگاه های  دارد؛  بادی  نیروگاه 

تولیدشان پایین تر است.
 پس در صورتی که قصد کاهش قیمت هزینه تولید 
مگاوات  پنج  یا  نیروگاه های سه  روی  باید  داریم،  را 
هدف گذاری کنیم. اگر این توافق اجرا شود می توان 
انتظار انتقال تکنولوژی آنها را نیز از برخی کشورها 
امکان مشارکت سرمایه گذار خارجی در  اگر  داشت. 
این زمینه فراهم شود می توان به میزان قابل توجهی 
اینکه  باوجود  بادی  نیروگاه های  در  کرد.  تولید  برق 
نازل  بسیار  جاری  هزینه  اما  باالست،  اولیه  سرمایه 
معمولی  نیروگاه  مانند  بادی  نیروگاه های  است. 
نیستند که نفت و گاز یا مازوت مدام مصرف کنند 
قیمت  اکنون  باشند.  داشته  زیادی  جاری  هزینه  و 
سوخت مایعی که نیروگاه های فسیلی به وزارت نفت 
می پردازند به اندازه هزینه حمل مازوت هم نیست. در 
مورد گاز هم قیمت خیلی نازلی پرداخت می کنند. 
بنابراین دولت در حاکمیت باید ارزیابی کند و به این 
نتیجه برسد تا انرژی باد در سبد انرژی کشور سهم 
قابل قبولی داشته باشد. از طرفی ایران پنج اقلیم برای 
انرژی های خورشیدی دارد. بدترین اقلیم ما از بهترین 
اقلیم کشور ترکیه بهتر است. اگر کشور ایران را به 
مناطق مختلف تقسیم کنیم؛ شمال کشور و مناطق 

کوهستانی سردسیر به لحاظ انرژی خورشیدی، مناطق 
اقلیم بد محسوب می شوند و هرچه به سمت جنوب 
برویم اقلیم بهتر می شود. حال در نگاهی قیاسی با 
ترکیه، بهر ه گیری این کشور از صفحات خورشیدی 
هزار برابر بیشتر از کشور ماست و این فاجعه است. ما 
نمی توانیم از خورشید خدادادی برای انرژی استفاده 
کنیم! به نظر بنده کمیسیون انرژی مجلس می تواند به 
ساماندهی این مسئله کمک شایانی کند و با تعامل 
انتقال  و  سرمایه گذاری  زمینه های  می تواند  بیشتر 
درحال حاضر،  کند.  فراهم  را  جدید  تکنولوژی های 
فروشگاه های بزرگ و برج های تجاری همه به راحتی 
می توانند از سیستم های هیبریدی استفاده کنند و از 
نظر تأمین برق و انرژی خودکفا شوند، ولی این امر 
نیازمند متخصصانی است که بتوانند این سیستم ها 
در  که  نیست  بدین معنی  این  البته  کنند.  پیاده  را 
کشور متخصص این کار وجود ندارد بلکه ممکن است 
تجربه خیلی باالیی نداشته باشد. بنابراین می توان با 
تجربه های بیشتر و استفاده از دستاوردهای جدیدتر، 
آنها را به روز کرد. ایجاد صفحات خورشیدی و افزایش 
تکنولوژی های  از  استفاده  نیازمند  آنها،  راندمان 
جدیدتری مانند استفاده از دانش کوانتوم دات ها است. 
این تکنولوژی های جدید در برخی کشورها کم کم در 
حال تجاری  شدن است. اعتقاد من این است که وقتی 
به این موارد توجه کنیم، می توانیم روند توسعه مان 
به سوخت،  ترکیه درحال حاضر  را تسریع کنیم. در 
مالیات تعلق می گیرد و به این ترتیب، بستر استفاده از 
انرژی های مختلف ازجمله تجدید پذیر کامال رقابتی 
شده است. معتقدم با به کارگیری انرژی خورشیدی و 

باد می توانیم قسمت قابل مالحظه ای از برق مصرفی 
کشور را تأمین کنیم. این اقدامات نیازمند برنامه ریزی 
آن  روی  مجلس  انرژی  کمیسیون  در  باید  و  است 
برنامه ریزی شده و در نگاه کالن مملکتی تصمیم گیری 
شود. انرژی آب به عنوان پاک ترین انرژی هم تقریبا در 
است.  احداث شده  عمده سدها  و  مهار شده  کشور 
اگر روی انرژی باد و خورشید مشخصا کار بیشتری 
کنیم، در آینده نه چندان دور می توانیم در سبد انرژی 
کشورمان کف ۱٠درصد را برای این انرژی ها داشته 

باشیم. 

پتروشیمی  و  گاز  نفت،  پژوهشکده  رئیس   *
کمیسیون  رئیس  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه 

انرژی مجلس ششم

انرژی باد دارای پتانسیل تولید نیمی از برق کشور
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مورد بررسی قرار گرفت.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ابالغ قانون 
مهم و راهگشای ›رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور‹ در هفته گذشته و مجموع امتیازات 
مهمی که در این قانون برای رفع مشکالت پیمانکاران 
و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده، یکی از اولویت 
های دولت را واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام 

به بخش خصوصی عنوان کرد.
وزارت  های  برنامه  از  یکی  به  اشاره  با  وی همچنین 
نیرو برای احداث مجتمع های آبرسانی روستایی، آن را 
یکی از طرح های مهم دولت ارزیابی کرد و افزود: بهتر 
است برای اجرای این طرح اولویت بندی صورت گیرد 
تا شاهد اجرای هرچه بهتر آن در برنامه زمان بندی 

مشخص باشیم.
در این جلسه که رییس هیات عامل صندوق توسعه 
نمایندگان  و  جمهور  رییس  اقتصادی  مشاور  ملی، 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور نیز حضور داشتند، وزیر نیرو به مشکالت 
جدی تامین آب مورد نیاز بخش های شرب، صنعت و 

کشاورزی در جنوب کشور اشاره کرد.
حمید چیت چیان گفت: در این مناطق مشکالت جدی 
برای تامین آب وجود دارد اما با وجود دسترسی این 
مناطق به دریا می توان از طریق نمک زدایی و شیرین 

سازی آب بخشی از این مشکالت را برطرف کرد.
وزارتخانه  این  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی همچنین 
برای شیرین سازی آب جهت استفاده در پنج استان 
واقع در محدوده سواحل جنوب کشور خاطرنشان کرد: 
در این طرح از بازیافت حرارت نیروگاه های برق، برای 

شیرین سازی آب استفاده خواهد شد.
وزارتخانه  این  نماینده  نیرو،  وزیر  سخنان  از  پس 
و  در حوزه آب  کلیدی  برخی طرح های  از  گزارشی 

برق را ارائه کرد که یکی از این طرح ها تولید همزمان 
برق و آب در سواحل جنوبی کشور بود و جزئیات فنی، 
اهداف طرح، اعتبارات مورد نیاز و الزامات اجرای آن 

مورد بحث بررسی قرار گرفت.
آبی  تنش  دارای  و  پرجمعیت  مناطق  به  آبرسانی 
کلیدی  های  طرح  دیگر  از  روستاها  به  آبرسانی  و 
بدان پرداخته شد  این جلسه  بود که در  نیرو  وزارت 
و جزئیات مربوط به برنامه این وزارتخانه برای احداث 
92۴ مجتمع آبرسانی روستایی برای ۱5 هزار روستا و 
تحت پوشش قرار دادن 7 میلیون نفر از ساکنین این 

روستاها تشریح گردید.
و  زمانبندی  برنامه  از  گزارشی  نشست  این  ادامه  در 
پیشرفت فیزیکی 5٨ طرح مهار آب در استانهای غربی 
کشور شامل احداث سد و شبکه های سد ارائه و اعالم 
شد که با اجرای این طرح ها، آب مورد نیاز توسعه این 

مناطق استحصال خواهد شد.
برنامه  و  مصوب  اعتبارات  مالی،  تامین  نحوه  بررسی 
زمان بندی تخصیص این اعتبارات برای اجرای طرح 
های کلیدی وزارت نیرو از دیگر موضوعاتی بود که در 

این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

با فارس  توانیر در گفت وگو  فارس/ مدیرعامل جدید 
خبر داد

اجرای طرح ذخیره  عملیاتی برق صنایع 
در اوج مصرف تابستان

مدیرعامل جدید شرکت توانیر با اشاره به کسری 
طرح  اجرای  از  تابستان  در  برق  مگاواتی   2000
ذخیره عملیاتی برق برای صنایع در اوج مصرف 

فصل گرم سال خبر داد و گفت: تخفیف بهای برق 
در قبوض صنایع داوطلب همکاری اعمال خواهد 

شد.
آرش کردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، در پاسخ به این سئوال که برنامه های توانیر برای 
عبور از فصل تابستان و خاموشی برنامه ریزی نشده 
برنامه ریزی های ویژه ای  توانیر همواره  چیست، گفت: 
برای عبور از فصل تابستان داشته و تنها مختص به 

امسال نیست.

*مدیریت مصرف برق جزء برنامه های توانیر بوده 
و هست

وی ادامه داد: حتی اگر وضعیت تولید برق یک وضعیت 
مناسب باشد بحث مدیریت مصرف یک بحث اقتصادی 
و الزام است چرا که حتی اگر وضعیت تولید برق هم 
برنامه های  جزء  برق  مصرف  مدیریت  باشد  مناسب 

توانیر بوده و هست.
کردی اضافه کرد: حال اگر در برخی از سالها احساس 
شود که کمبودی وجود دارد آن سال حساسیت بیشتر 
می شود بنابراین برنامه و تمرکز توانیر در سال جاری 

بیشتر بر روی مدیریت مصرف است.

*ذخیره عملیاتی یک اقدام مشترک با صنایع 
است

مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه در این خصوص با 
صنایع تفاهماتی صورت گرفته و در حال انجام است 
صنایع  با  مشترک  اقدام  یک  عملیاتی  ذخیره  گفت: 
است که صنایع بزرگ دچار مخاطره نشوند و آن مواقع 
که می توانند در زمان پیک مصرف فعالیت خود را جابه 
جا کنند به گونه ای که تولید هم دچار مشکل نشود 

و هم صنایع و هم توانیر از این اقدام منتفع می شوند.

برای  عملیاتی  ذخیره  این  کرد:  خاطرنشان  کردی 
صنایع کار جدیدی است که از سال گذشته شروع شده 
است و امسال نیز ادامه می یابد، بنابراین در این روش 
اگر دچار مشکل کمبود برق شدیم 2۴ ساعت قبل به 
آنها اعالم می کنیم و آنها هم بار شبکه را متناسب با 
فعالیت خود طی روز و دوره مشخص کاهش می دهند.

*تعطیالت تابستانه در دستور کار توانیر
وی افزود: بحث تعطیالت تابستانه نیز در دستور کار 
و  شده  اجرا  صنایع  برای  گذشته  از  که  است  توانیر 
بنابراین طرح ذخیره عملیاتی یک  بوده است  پابرجا 
که  است  تابستانه  تعطیالت  طرح  این  مکمل  طرح 

هدفمندانه تر کار خواهد کرد.
وی گفت: یعنی اگر دچار کمبود برق شدیم به صنایع 
اصاًل دچار کمبود  احتمال دارد که  و  اعالم می کنیم 
نشویم و به صنایع هم اعالم نکنیم و آنها هم از مزایای 

طرح برخوردار شوند.

*از صورت حسابهای برق صنایع کسر خواهد شد
مدیرعامل جدید توانیر ادامه داد: اگر صنایع در طرح 
ذخیره عملیاتی همکاری خوبی با توانیر داشته باشد از 

صورتحسابهای برق این صنایع کسر خواهد شد.
همکاری  برای  و  آمادگی  برای  حتی  داد:  ادامه  وی 
خاموشی داوطلبانه مدیریت بار شبکه توسط صنایع، 
توانیر از صورتحسابهای برق این صنایع کسر خواهد 

کرد.
وی اضافه کرد: دیدگاه ما این نیست که صنایع دچار 
مشکل شوند بنابراین این برنامه طرح ذخیره عملیاتی 
نیز مرسوم است تالش می شود در  دنیا  تمام  که در 

کشور نیز به خوبی اجرا شود.
نگهداری تمام  این لحظه سرویس و  تا  کردی گفت: 
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نیروگاه های کشور انجام شده است و در بحث پیک بار 
شبکه بحث تعمیر و نگهداری نیروگاه ها را نیز نخواهیم 

داشت تا به صورت کامل نیروگاهها در اختیار باشند.
بخش  در  دارد  احتمال  که  تنگناهایی  داد:  ادامه  وی 
تولید و برق وجود داشته باشد نیر شناسایی شده و 

تدابیری اندیشیده شده است.
در حال  رسانه ها  با  نیز  تبلیغات  بحث  در  گفت:  وی 
می توانند  که  آنجایی  تا  مردم  تا  هستیم  هماهنگی 

کمک کنند شرایط تابستان را مدیریت کنیم.
کردی اظهار امیدواری کرد وضعیت آب و هوا هم به 

گونه ای باشد که دمای هوا بیش از حد باال نرود.

* از آب سدها زیاد برای تولید برق استفاده 
نکردیم

وی ادامه داد: مدیریت استفاده از سدها خیلی خوب 
کنترل شده و از زمستان گذشته تاکنون این برنامه به 
خوبی اجرا شده است بدین معنا که آب سدها را برای 
تولید برق خیلی زیاد استفاده نکرده ایم و آب ذخیره 
را  استفاده  حداکثر  تابستان  در  بتوانیم  که  کرده ایم 

داشته باشیم.
مدیرعامل جدید شرکت توانیر گفت: از پائیز گذشته 
به  است  شده  شروع  ها  بینی  پیش  و  برنامه ریزی 
طوریکه تحلیل ما به گونه ای است که از هم اکنون به 

فکر سال 95 نیز باشیم.

*با یک درجه افزایش حرارت ۸00 مگاوات به بار 
شبکه اضافه می شود

وی در پاسخ به این سئوال که کسری و کمبود برق 
در حال حاضر به چه میزان است گفت: با یک درجه 
افزایش حرارت در کشور نزدیک به ٨٠٠ مگاوات به بار 
شبکه اضافه می شود البته بین ۳5 درجه تا ۴۱ درجه 

یک نوع جهش بار رخ می دهد و از ۴۱ درجه به باالتر 
نیز این جهش بار متفاوت می شود.

مستند  برق  کسری  مگاوات   2000 به  *نزدیک 
است

وی ادامه داد: نزدیک به 2 هزار مگاوات کسری برق 
مستند است اما اگر بتوانیم برنامه های مدیریت انرژی 
فصل  سر  به  سر  می توانیم  کنیم  پیاده  خوبی  به  را 

تابستان را سپری کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا به غیر از مدیریت 
مدار  وارد  جدیدی  نیروگاه  نیست  قرار  برق  مصرف 
شود گفت: ظرفیت هایی را داریم که باید آنها را احیاء 
قدم های  می توانیم  دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  که  کنیم 
خوبی برداریم که به عنوان مثال دیزل های کوچکی در 
صنایع وجود دارند که اگر سوخت آنها را تامین کنیم 
شاید چندان به چشم نیاید اما می تواند کمک خوبی 

به شبکه برق کند.

*برخی از شرکت های توزیع برق بحث پیک های 
برق را چندان جدی نگرفته اند؟

این سئوال که گفته می شود برخی  به  وی در پاسخ 
را  برق  پیک های  بحث  برق  توزیع  شرکت های  از 
چندان جدی نگرفته اند گفت:اینطور نیست چرا که به 
شرکت های توزیع برق اعالم کرده ایم که سهمیه هایی 
خود  سهمیه  کف  می دهیم  پیک سایی  عنوان  به  که 
ببینند و سقف آن در اختیار خود شرکت های توزیع 

برق است.
به یک شرکتی گفته می شود  اگر  ادامه داد:مثاًل  وی 
۱5٠ مگاوات پیک سایی کند آن شرکت همت خود را 
در این بگذارد که کف پیک سایی ۱5٠ مگاوات باشد و 

هر چقدر می توانند پیک سایی را افزایش دهند.

کردی گفت: مسائل مدیریت مصرف برق مختص ایران 
نیست به طوریکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی و 
حتی ژاپن و استرالیا بیشترین برنامه مدیریت مصرف 

برق را اعمال می کنند.
وی افزود: این مدیریت مصرف برق دو بحث دارد که 
یکی بحث منافع اقتصادی برای هر دو طرف است و 

بحث بعدی بحث محیط زیست است.

*گردش شغلی به غیر از اینکه حتی عملکردها 
چگونه باشد در سیستم الزم است

مدیرعامل جدید شرکت توانیر در پاسخ به این سئوال 
از  توانیر  جدید  مدیرعامل  عنوان  به  او  آمدن  با  که 
سوی وزیر نیرو آیا او نیز برنامه ای برای تغییر مدیران 
یا خیر  برق منطقه ای دارد  و  برق  توزیع  شرکت های 
حتی  اینکه  از  غیر  به  شغلی  گردش  بحث  گفت: 
یعنی  است  الزم  سیستم  در  باشد  چگونه  عملکردها 
این امر مدیریت پذیرفته شده در دنیا است که گردش 
شغلی به نظر یک امر بدیهی است که باید انجام شود 

حاال ما نیز بررسی ها را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: جابه جایی در برق حساسیت های خاص 
خود را دارد چرا که باید ابتدا پیک برق در نظر گرفته 
شود و نکته بعدی باید بررسی کنیم ببینیم که آیا نیاز به 
حضور نیروی جوان تر در برخی از پست ها و مدیریت ها 

هست یا خیر بنابراین این نیاز به برنامه ریزی دارد.

عقالیی  و  منطقی  جایی  جابه  بر  اعتقاد  *بنده 
صنعت  یک  را  خود  نباید  برق  دارم/صنعت  را 

سیاسی فرض کند
کردی اضافه کرد: بله بنده اعتقاد به جابه جایی منطقی 
و عقالیی را دارم،صنعت برق نباید خود را یک صنعت 
یک صنعت  برق  که صنعت  چرا  کند  فرض  سیاسی 

تکنیکال است.
مدیر عامل جدید توانیر اضافه کرد: بحث اول ما بحث 
تعهد است و اگر مدیران شرایط الزم و تخصص الزم 
را داشته باشند مشکلی نیست اما فعال برنامه ضربتی 
با توجه به نزدیک شدن پیک برق برای تغییر مدیران 

صنعت برق را ندارم.
و  می کنم  رصد  را  موارد  تمام  بنده  داد:  ادامه  وی 
حساسیت بیش از حد به صنعت برق چندان سودمند 
نخواهد بود چرا که صنعت برق در حال حاضر با صنعت 
برق ۱5 سال پیش بسیار متفاوت شده است اما به هر 

حال گردش شغلی جزء شعارهای اصلی ما است.

ایران  انرژیهای نو  ایرنا/ مدیر دفتر مهندسی سازمان 
خواستار شد؛

سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
ساخت توربینهای بادی

سازمان  مهندسی  دفتر  مدیر   - ایرنا   - تهران 
با بومی سازی  انرژیهای نو ایران گفت: همزمان 
سرمایه  کشور،  در  بادی  های  توربین  ساخت 
گذاران بخش خصوصی می توانند در تولید انرژی 

پاک و ارزان باد سهیم شوند.
ایرج  نفت،  وزارت  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
باد  انرژی  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  هرسینی 
ارزان در صورت سرمایه  انرژی پاک و  به عنوان یک 
گذاری بخش خصوصی، می تواند تولید برق کشور را 

در سالهای آتی افزایش دهد.
وی افزود: حمایت از ساخت نیروگاههای بادی راهبرد 
آماده  مسیر  این  در  و  است  نو  انرژیهای  سازمان 
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همکاری و حمایت از سرمایه گذاران هستیم؛ ضمن 
اینکه اکنون سازندگان ایرانی با بومی سازی و انتقال 
روند  مگاواتی   2,5 توربینهای  ساخت  در  فنی  دانش 

ساخت نیروگاههای آبی را شتاب داده اند.
وی ادامه داد: فقط ۱2 قطعه که بیشتر آنها الکترونیکی 
هستند از خارج برای ساخت توربینهای بادی وارد می 
سوی  از  جدید  قطعه   ٨ پارسال  آنکه  ضمن  شوند، 

کارشناسان ایرانی داخلی سازی شد.
هرسینی با بیان اینکه فناوری ساخت مواد پیش آغشته، 
بومی سازی شده است، گفت: خط تولید این محصول 

ارزشمند بزودی بطور رسمی راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: هرگونه سرمایه گذاری در انرژیهای نو باید 
صرفه اقتصادی داشته باشد و ایران با توجه به موقعیت 
خاص جغرافیایی خود می تواند مکانی مناسب برای 

سرمایه گذاریهای جدید به ویژه در بخش باد باشد.
مدیر دفتر مهندسی سازمان انرژیهای نو ایران با بیان 
اینکه شرکتهای مپنا و صبا نیرو در کشورمان پیشگام 
حضور  گفت:  هستند،  بادی  های  توربین  ساخت  در 
نو  انرژیهای  به  تازه  جانی  تواند  می  بخش خصوصی 
که سرمایه  است  امید  و  ببخشد  ایران  تجدیدپذیر  و 

گذاری در این بخش شتاب گیرد.
هرسینی مشارکت بانک ها و اعطای تسهیالت را یکی 
از راههای تشویق به سرمایه گذاری خواند و تاکید کرد: 
مشارکت صنایع بزرگ و بخش خصوصی در ساخت و 
راه اندازی مزرعه های بادی می تواند از شدت مصرف 
در  بر صرفه جویی  افزون  و  بکاهد  در صنعت  انرژی 
هزینه ها، صیانت از محیط زیست را نیز درپی داشته 

باشد.

مهر/ 
احداث 4۸ نیروگاه در اندونزی

اسالمی  جمهوری  برقی  مذاکراتی  جدید  دور 
نیروگاه   4۸ ساخت  منظور  به  اندونزی  و  ایران 
جدید برق در این کشور آسیایی در تهران برگزار 

شد.
برقی  مذاکرات  جدید  دور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران و صوفیان جلیل 
به  امروز  اندونزی  اقتصادی  امور  وزیر هماهنگ کننده 

میزبانی تهران در ساختمان وزارت نیرو انجام شد.
و  منظور ساخت  به  کشور  دو  مقامات  اساس  این  بر 
به  برقآبی  مقیاس کوچک  نیروگاه جدید  احداث ۴٨ 
واحدهای  این  است  قرار  و  یاقته  دست  نهایی  توافق 
این  در  ایرانی  شرکت های  توسط  نیروگاهی  جدید 

کشور آسیایی احداث شود.
حمید چیت چیان با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی 
ایران و اندونزی برای گسترش روابط دو کشور، گفت: 
در  اسالمی  کشورهای  با  نزدیک  ارتباط  ایران  برای 
اولویت مطلق سیاست خارجی قرار دارد و حضور تیم 
اقتصادی اندونزی در ایران فرصت بسیار خوبی برای 
توسعه روابط دو جانبه با این کشور محسوب می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه با توجه به ویژگی های دو کشور 
همچون وجود جمعیت کثیر در کشور اندونزی و ایران، 
بازار بسیار بزرگی در دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: 
این دو بازار بزرگ می تواند مکمل همدیگر باشند و این 

بازارها بهترین زمینه برای فعالیت مشترک است.
این عضو کابینه دولت با اعالم اینکه دو کشور عالقهمند 
به گسترش همکاری هستند، اظهار داشت: اولین مانع 
این کار نبود شناخت کامل از توانمندی های دو کشور 
دو  بازرگانان  و  اقتصادی  فعاالن  آمد  و  رفت  و  است 

کشور به شناخت دو کشور از همدیگر کمک خواهد 
کرد.

شرکت هایی  توانمندی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ایرانی در زمینه ساخت نیروگاه بیان کرد: شرکت های 
در  هم اکنون  که  خود  توانمندی  با  می توانند  ایرانی 
سطح بین المللی قابل رقابت است، همکاری الزم را با 
اندونزی در زمینه ساخت نیروگاه ها داشته باشد و این 
شرکت ها می توانند پیشنهادهای خوبی برای اندونزی 

داشته باشند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: هم اکنون در ایران ۱۱ هزار 
بهره برداری  مدار  در  برق آبی  نیروگاه  مگاوات  و 7٠٠ 
قرار دارد و شرکت های سازنده تجهیزات، مشاوران و 
پیمانکاران فعال در این زمینه این توانمندی را دارند 
که در ساخت نیروگاه های برق  آبی اندونزی مشارکت 

داشته باشند.
اقتصادی  امور  کننده  هماهنگ  وزیر  دیدار  این  در 
اندونزی با اشاره به زیرساخت ها مناسب ایران در زمینه 
اقتصادی و صنعتی گفت: به رغم وجود تحریم هایی که 
برای این کشور وجود داشته، پیشرفت های بزرگی در 

ایران اتفاق افتاده است.
و  اقتصادی  هیئت  اینکه  بیان  با  جلیل  صوفیان 
تجاری برای حضور در یازدهمین کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی اندونزی و ایران به تهران سفر 
کرده است، تبیین کرد: بزرگترین مانع گسترش روابط 
در زمان حاضر مشکل روابط بانکی با ایران است که 
امیدواریم با رفع این موانع حرکت های جدیدی را در 

توسعه روابط دو کشور شاهد باشیم.
فعالیت شرکت های  به  اشاره  با  اندونزیایی  این مقام 
یادآور  اندونزی  نیروگاهی کشور  پروژه های  در  ایرانی 
اقلیمی،  و  تغییرات جوی  به  با توجه  این کشور  شد: 
قصد دارد تا پنج سال آینده ۴٨ سد جدید را در مناطق 

نیروگاه های  اساس  همین  بر  و  کند  احداث  مختلف 
برق آبی یک تا ۱٠ مگاواتی را نیز ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی اندونزی در پایان خاطرنشان کرد: با 
توجه به راهبرد اندونزی در زمینه نیروگاه های کوچک 
به ویژه احداث نیروگاه های گازی، ایران می تواند در این 

زمینه حضور جدی در بازار برق اندونزی داشته باشد.

بهره وري  جشنواره  در  سجادي  سیدحسین  تعادل/ 
انرژي تاکید کرد

قیمت برق در ایران 7 برابر کمتر از قیمت 
واقعي

اتاق بازرگاني ایران در هفته بهره وري انرژي در 
علي شمس اردکاني  میزبان  انرژي  تخصصي  پنل 
ایران،  بازرگاني  اتاق  انرژي  کمیسیون  رییس 
بهینه سازي  مدیرعامل سازمان  نصرت اهلل سیفي 
مصرف سوخت و سیدحسین سجادي مدیرعامل 

سازمان بهره وري انرژي ایران بود. 
شمس اردکاني در این نشست تاکید کرد: »در بخش 
که  مي شود  موجب  عوام فریبي  و  عوام زدگي  انرژي 
اقتصاد ملي گرفتار نکث شود و در نتیجه ما نمي توانیم 
سیدحسین سجادي  باشیم.«  داشته  بهره وري  انتظار 
در  انرژي  مصرف  بحث  بر  را  خود  تمرکز  بیشتر  نیز 
حوزه ساختمان ها قرار داد. وي همچنین تاکید کرد تا 
زماني که قیمت انرژي در کشور واقعي نشود، قدر این 
موهبت را نخواهیم دانست. نصرت اهلل سیفي نیز دوباره 
نفت مطرح  وزارت  در  اردیبهشت ماه  در  که  سخناني 
روند  همین  اگر  که  تاکیدکرد  و  تکرار   را  بود  کرده  
مصرف انرژي را ادامه دهیم حداکثر تا سال ۱۴٠۴ به 
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واردکننده انرژي تبدیل خواهیم شد.
رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني ایران گفت: »یکي 
از راه هاي افزایش بهره وري در مصرف انرژي استفاده 
از قانون شماره هاي بزرگ است« وي قانون شماره هاي 
بزرگ را شناخت و تقویت مرکز ثقل و تاثیرگذار در هر 

متغیري مي داند.
به  بهره وري  »افزایش  گفت:  ادامه  در  شمس اردکاني 
معناي کاهش تضییع و اسراف، جلوگیري از هرز و از 

بین رفتن و استفاده بهینه از سرمایه است.«
رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني ایران بیان کرد: 
مربوط  کشور  اقتصاد  در  تاثیرگذار  و  اصلي  »متغیر 
رشد  شاهد  مي توانیم  انرژي  رشد  با  است.  انرژي  به 
در  یکدیگر  با  متغیر  دو  این  باشیم،  کشور  اقتصادي 

ارتباط مستقیم و تنگاتنگي قرار دارند.«
شمس اردکاني تاکید کرد: »در بخش انرژي عوام زدگي 
ملي گرفتار  اقتصاد  عوام فریبي موجب مي شود که  و 
انتظار بهره وري  نکث شود و در نتیجه ما نمي توانیم 

داشته باشیم.«
وي با اشاره به اینکه بخش خصوصي باید به دنبال حق 
خود در مصرف انرژي باشد، توضیح داد: »خصولتي ها 
و دولتي ها به دنبال این هستند که سهم مصرف انرژي 
را از بخش خصوصي براي خود بگیرند. در حالي که در 
ماده ۱2 قانون حمایت از تولید سهم بخش خصوصي 

تعیین شده است.«
شمس اردکاني ضمن تاکید بر این نکته که حق گرفتني 
است، گفت: »شرکت هاي خصولتي و دولتي مي توانند 
از طریق صحبت با وزرا و با افراد بانفوذ امکانات را براي 
خود فراهم کنند در حالي که خصوصي ها  این امکانات 
اتاق هاي  باید  را ندارند.« وي در پایان اشاره کرد که 
شهرستان نیز به دنبال حق خود باشند و تمامي توان 

خود را در این راه بگذارند.

مصرف  36 درصد انرژي در ساختمان ها
سیدحسین سجادي مدیرعامل سازمان بهره وري انرژي 
ایران نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت اطالعات 
و آمار در کشور و اینکه اغلب آمار موثق و یکساني در 
اختیار نیست، گفت: »من تالش کردم از اطالعاتي که 
تولیدکننده گرفته شده  مراجع  از  و هم  باشد  معتبر 
استفاده کنم که یکي از این منابع ترازنامه انرژي است 

که آخرین سال انتشار آن 9۱ بوده  است.«
سجادي در ادامه صحبت هاي خود گفت: »در کشور 
نفت  انرژي حدود ۱٨٠٠میلیون بشکه معادل  عرضه 
خام در سال است که حدود ۴7٠میلیون بشکه تلفات 
حدود  چیزي  کشور  انرژي  مصرف  نهایتا  و  داریم 
 ۳٠٠ حدود  که  است  نفت خام  بشکه  ۱2٠٠میلیون 
میلیون بشکه از آن در صنعت مصرف مي شود؛ یعني 

یک چهارم از آن در بخش صنعت استفاده مي شود.«
مدیرعامل سازمان بهره وري انرژي در رابطه با مصرف 
فعلي کشور در بخش انرژي گفت: »حدود ۳6درصد 
همین  در  است.  ساختمان  در  کشور  انرژي  مصرف 
انرژي حدود ۴5,5  نیز مصرف  برق  در حوزه  بخش، 
بخش  در  برق  از  میزان  این  یعني  است؛  درصد 
ساختمان مصرف مي شود.« وي در ادامه گفت: »سرانه 
ما ۳,۳برابر  انرژي در بخش کشاورزي کشور  مصرف 
دنیاست. در بخش ساختمان نیز حدود 2 درصد بیشتر 
انرژي داریم. در صنعت برق  از سرانه جهاني مصرف 
مصرف  جهاني  سرانه  از  بیشتر  ۱,5درصد  حدود  نیز 
»از  امر گفت:  این  با دالیل  رابطه  در  مي کنیم.« وي 
دالیل باال بودن مصرف، میزان پایین بهره وري انرژي 
دارند.  پاییني  بازده  نیز  ما  کاالهاي  و  خدمات  است. 
دلیل دیگر مصرف باالي انرژي نیز قیمت پایین انرژي 

در سبد کاالي مصرف کننده است.«
سجادي در ادامه نشست با تمرکز بر مصرف در بخش 

ساختماني گفت: »عمده مصرف انرژي کشور در بخش 
ساختمان، یکي مربوط به بخش سرمایش و گرمایش 
و دیگري مربوط به بخش روشنایي است. با توجه به 
اینکه سرمایش در یک مقطع کوچک سه تا چهارماهه 
شهرهاي  استثناي  )به  مي افتد  اتفاق  سال  طول  در 
خاصي که در مناطق خیلي گرم هستند(، با این وجود 
سهم بزرگي را در مصرف برق کشور دارد.« وي افزود: 
از  نیز یکي  پایین  راندمان  با  »سیستم هاي سرمایش 
عوامل مهم در این قضیه است. کولرهاي آبي ما شاید 
هنوز آن قدر که باید به لحاظ تکنولوژیکي رشد و ترقي 
نکرده است، شرکت هاي اندکي وجود دارند که در این 
حوزه کار مي کنند. در بخش سیستم هاي تراکمي نیز 
جامعه  استقبال  مورد  به شدت  که  اسپیلت  کولرهاي 

قرار گرفته اغلب از راندمان پاییني برخوردار است.«
مدیرعامل سازمان بهره وري انرژي در رابطه با قیمت 
انرژي در ایران اظهار داشت: »قیمت گاز در کشور ما 
حدود ۱2,5برابر نسبت به قیمت جهاني پایین تر است، 
در بخش برق نیز حدود7برابر از قیمت واقعي آن کمتر 
است، این بدین معناست که ما به دلیل نداشتن قیمت 
درست و واقعي، قدر این نعمت را به خوبي نمي دانیم 
و به درستي از آن بهره نمي گیریم.« سجادي با اشاره 
به اینکه برق در ایران حدود ۱,۳۴ سنت است که با 
گفت:  دارد،  بسیاري  فاصله  دنیا  در  رایج  قیمت هاي 
»این امر به بهره وري انرژي در کشور آسیب زده است. 
بنگاه هاي  حاکمیت،  کشور،  در  انرژي  ذي نفعان 

اقتصادي و مصرف کنندگان انرژي هستند.«
سجادي با بررسي منحني شاخص بهره وري در کشور از 
سال 7٨ تا سال 9۱ اظهار داشت: »این منحني در این 
سال ها روند نزولي داشته به استثناي مقطع کوتاهي 
که در آن بحث هدفمندي یارانه ها مطرح شده است. به 
این ترتیب مي بینید که بهره وري زماني رخ مي دهد که 

قیمت ها، درست و واقعي باشند و تورم نیز در کشور 
متناسب باشد.«

وي در مورد شدت انرژي در کشور گفت: »شدت انرژي 
ما بر اساس قیمت خرید حدود ۱,5برابر شدت انرژي 
انرژي  برابر شدت  ارز، حدود ۴  نرخ  بر اساس  و  دنیا 
در  انرژي  بد  وضعیت  نشان دهنده  این  که  دنیاست 

کشور ماست.«
اینکه  بیان  با  انرژي  بهره وري  سازمان  مدیرعامل 
وضعیت تغییر انرژي در کشور ما به جاي اینکه منفي 
میزان  صنعت  بخش  »در  گفت:  است،  مثبت  باشد، 
روند  تا 2٠۱٠،  از 2٠٠٠  ما  در کشور  انرژي  مصرف 
باز هم مثبت است و  ایران  کاهش شدت مصرف در 

سال به سال بدتر از قبل است.«
وي اضافه کرد: »نکته  یي که باید به آن توجه داشت 
این است که برخي از کشورها صنایع خود را به سمتي 
و  مي کنند  مصرف  کمتري  انرژي  که  مي برند  پیش 
حالي  در  این  داشت.  خواهند  بیشتري  افزوده  ارزش 
دیگري شکل  گونه  به  ما صنعت  در کشور  که  است 
باشیم که  انتظار داشته  باید  ترتیب  این  به  مي گیرد. 
انرژي  صادرکننده  تنها  نه   ۱۴٠۴ سال  تا  حداکثر 

نباشیم بلکه واردکننده انرژي نیز خواهیم بود.«
سجادي در ادامه با اشاره به اینکه آژانس بین المللي 
را  25سیاست  انرژي  بهره وري  افزایش  براي  انرژي 
قرار  بدین  آنها  در نظر گرفته است، گفت: »مهم ترین 
است: بازار رقابتي که بحث خرده فروشي بتواند خودش 
و  سیاست ها  اجراي  و  نظارت  دهد،  نشان  آن  در  را 
اندازه گیري آنها، حمایت از بخش خصوصي و تحقیقات 
و توسعه براي تکنولوژي هاي کاراتر، تعریف استراتژي ها 
و برنامه هایي از طرف دولت براي استفاده از انرژي و 
حمایت از ایجاد بهره وري در صنعت با روش هایي نظیر 
برداشتن یارانه پرداختي و تشویق سرمایه گذاري براي 
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۸ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سرمایه بیشتر و تضمین وام از طریق موسسات مالي 
خصوصي.«

در  1404 واردکننده انرژي خواهیم بود
نصرت اهلل سیفي مدیرعامل شرکت مدیریت بهینه سازي 
مصرف سوخت نیز در این نشست صحبت هایي داشت 
در نشست  پیش تر  بود که  تکرار سخناني  بیشتر  که 
اردیبهشت ماه وزارت نفت مطرح کرده بود. وي با اشاره 
به بند 7سیاست هاي کلي اصالح الگوي مصرف گفت: 
»بر این اساس، بنا شد که طي2 برنامه 5ساله، تا سال 
۱۴٠٠ شدت انرژي به نصف کاهش پیدا کند. یعني 
شدت انرژي 5٠درصد نسبت به سال پایه که سال ٨9 

بود، کاهش پیدا کند.«
مدیرعامل شرکت مدیریت بهینه سازي مصرف سوخت 
ایران  انرژي،  مصرف  فعلي  روند  با  اینکه  بر  تاکید  با 
براي صادرات  و گازي  نفت  نمي تواند  به زودي دیگر 
خواهد  تبدیل  انرژي  واردکننده  به  و  باشد  داشته 
شد اظهار داشت: »این امکان وجود دارد که تا سال 
۱۴٠۱ تا ۱۴٠۳ به واردکننده انرژي تبدیل شویم. این 
در  بریتانیا  در  گاز  و  نفت  مثال  نیست،  ناممکني  امر 
سال 2٠٠5 مصرف آنها از تولید آنها پیشي گرفت و 

وارد کننده شدند.«
الگوي  اصالح  قانون  اساس  بر  اینکه  بیان  با  سیفي 
)نظیر  قیمتي  اقدامات  یک سري  باید  انرژي  مصرف 
قانون هدفمندي یارانه ها( و غیر قیمتي براي کاهش 
مستمر شاخص شدت مصرف انرژي انجام شود، گفت: 
»یعني شدت مصرف انرژي باید تا پایان برنامه پنجم به 
دو سوم و تا پایان برنامه ششم به نصف نسبت به سال 
٨9 برسد.« وي ادامه داد: »در سال ٨9 عرضه انرژي 
اولیه ۱76٠میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است و 
گزارش  طبق  داخلي  ناخالص  تولید  سال  همان  در 

بانک مرکزي یک میلیون و 7۱7هزار میلیارد ریال در 
آن سال بوده است. این یعني براي تولید یک میلیون 
حدودا  سال  آن  در  که  نفت  بشکه  یک  ثروت،  ریال 
یعني  این  مي کرده ایم.  مصرف  بوده  است،  ۱٠٠دالر 
تقریباً ۱٠٠هزار تومان مصرف مي کردیم که ۱٠٠هزار 

تومان تولید کنیم. یعني عمال هیچ!«
وي همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: »نکته  یي که 
 9۳ سال  تا  ما  که  است  این  کرد،  توجه  آن  به  باید 
تنها  نه  یعني  داده ایم  دست  از  را  خود  فرصت هاي 
حرکت اصالحي نداشته ایم بلکه افزایش هم داشته ایم 
و اکنون دیگر این فرصت از دست رفته است و دیگر 
صرفه جویي  نمي توانیم  نفت  بشکه  ۳6٠٠میلیون  در 

کنیم.«
 5٠ کاهش  از  بعد  که  سناریویي  مورد  در  سیفي 
خواهیم  رو  پیش  در  انرژي  مصرف  شدت  درصدي 
»اگر  گفت:  اقتصاد(  رشد 6درصدي  فرض  )با  داشت 
 5٠٠٠ مي توانیم  بکاهیم،  انرژي  شدت  از  5٠درصد 
میلیون بشکه معادل نفت خام در مصرف کم کنیم و 
۱٨٠٠میلیون تن معادل کربن از انتشار کربن کاسته 
مي شود )این در حالي است که طبق توافقي که امضا 
کردیم از سال 2٠2٠ بابت تولید کربن جریمه خواهیم 
شد(. این میزان خودش معادل 2سال تولید کربن در 

کشور است.«

 

 الی  9ساعت از چُارضىثٍ ي پىجطىثٍ ريزَای )ساعت 16مذت تٍ  94خرداد ماٌ  21ي  20: زمان
17  ) 
ساله کىفراوس سىذیکای صىعت ترق ایران: محل 
حسیه زادٌآقای مُىذس : مذرس دوره 
 ثبت نام  دورهنحوه: 

  www.ieis.irسىذیکا يب سایت متقاضیان ديرٌ جُت ثثت وام ي ضرکت در ديرٌ تٍ تخص آمًزش 
مراجعٍ ومًدٌ ي فرم ثثت وام را تکمیل ي تٍ َمراٌ فیص پرداخت َسیىٍ ديرٌ تٍ ياحذ آمًزش سىذیکا 

 .ارسال فرمایىذ
به ثبت نام اقذام  94/3/12متقاضیانی که تا تاریخ  می تاضذ ي تًمان َسار  450 َسیىٍ ديرٌ

   .خواهنذ شذتخفیف % 10نماینذ مشمول 
در پایان ديرٌ گًاَیىامٍ آمًزضی صادر خًاَذ ضذ. 
 خًاَذ تًد 94/3/17تاریخ مُلت ثثت وام تا. 
 66570930-6(131داخلی )ترای کسة اطالعات  تیطتر تا ياحذ آمًزش ي پژيَص سىذیکا 

 .تماس حاصل فرماییذ
سرفصل ديرٌ  ي رزيمٍ مذرس در تخص آمًزش يب سایت سىذیکا در دسترس می تاضذ. 

 فراخوان برگساری کارگاه آموزشی
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تسنیم/ بانک جهانی پیش بینی کرد
رشد 2.3 و تورم 22درصدی اقتصاد 

ایران در سال 2015

در جدیدترین  بانک جهانی  تسنیم:  خبرگزاری 
و   2.3 اقتصادی  رشد  خود  منطقه ای  گزارش 
 2015 سال  در  ایران  برای  را  22درصدی  تورم 
پیش بینی و اعالم کرد هدفمندی یارانه ها مشکل 

کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک 
جهانی در جدیدترین گزارش منطقه ای خود به بررسی 
وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران 

پرداخته است.
در بخشی از این گزارش به طرح هدفمندی یارانه ها در 
ایران اشاره شده و افزایش کسری بودجه و رشد تورم 

از اثرات منفی این طرح دانسته شده است.
بانک جهانی در این باره نوشته است: »در ایران طی 
سال 2٠۱2 پرداخت نقدی و غیرمشروط پول نقد به 
شهروندان جایگزین یارانه های عمومی شد اما پس انداز 
از آن  یارانه ها کمتر  از طرح هدفمندی  مالی حاصل 
دولت  نتیجه  در  بود  شده  پیش بینی  که  بود  چیزی 
مجبور شد استقراض از بانک مرکزی را افزایش دهد و 
این اقدام به افزایش قابل مالحظه کسری بودجه و رشد 

نرخ تورم کمک کرد«.
در عین حال کاهش شکاف طبقاتی یکی از اثرات مثبت 
برآوردهای  اساس  بر  است.  بوده  ایران  در  هدفمندی 
اجرای  از  بعد  ایران  در  جینی  ضریب  جهانی  بانک 

هدفمندی یارانه ها تا حدودی کاهش داشته است.
برای  ایران  به تالش های دولت  ادامه  این گزارش در 
ملحق کردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی اشاره 
و رشد اقتصادی 2,۳درصدی را برای اقتصاد ایران در 

در  ایران  اقتصاد  است.  کرده  پیش بینی   2٠۱5 سال 
سال 2٠۱۴ رشد ۱,5 را تجربه کرده بود.

این نهاد بین المللی همچنین نرخ تورم 22درصدی را 
ایران در سال 2٠۱5 پیش بینی کرده است که  برای 
نسبت به سال قبل اندکی کاهش می یابد. نرخ تورم 
ایران برای سال 2٠۱۴ بالغ بر 2۳ درصد محاسبه شده 

است.
بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال 2٠۱۴ را نیز 
۱۴ درصد اعالم و پیش بینی کرده است این رقم در 

سال 2٠۱5 به ۱۴,6 درصد افزایش یابد.
تراز حساب های جاری ایران نیز در سال 2٠۱۴ معادل 
پیش بینی  و  بوده  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ٠,2
شده است تراز حساب های جاری ایران در سال 2٠۱5 
ناخالص  تولید  درصد   ٠,۱ معادل  به  و  یابد  کاهش 

داخلی برسد.
سال  در  ایران  دولت  مالی  تراز  کسری  جهانی  بانک 
2٠۱۴ را معادل 2,5 درصد تولید ناخالص داخلی این 
کشور برآورد و پیش بینی کرده است در سال 2٠۱5 

نیز همین رقم تکرار شود.

واحد مرکزی خبر/ 
هشدار ؛ مودیان مالیاتي مراقب 

شگردهاي جدید کالهبرداري باشند  

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور 
از مودیان مالیاتی خواست در مقابل شگردهای 

جدید کالهبرداران و سودجویان هوشیار باشند
شگردهای  اخیرا  ایران،  مالیاتی  رسانه  گزارش  به 
سودجو  و  کالهبردار  افراد  برخی  سوی  از  جدیدی 

فقر  از  با هدف سوءاستفاده  عمدتا  که  مشاهده شده 
آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات انجام گرفته 

است.
طبق گزارش های رسیده به این سازمان، فرد یا افرادی 
امور  سازمان  مکاتبات  سربرگ  جعل  با  کالهبردار 
مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه ای برای برخی مودیان 
مالیاتی و اشاره به یک بخشنامه جعلی، ادعای عودت 
2٠ درصد از مالیات پرداخت شده در سال 9۳ توسط 
شرکت های دارای شماره اقتصادی را مطرح می کنند 
و خواستار ارسال اطالعات هویتی فرد به همراه شماره 

حساب بانکی و رمز دوم آن شده اند.
از آنجا که این اقدام به  منظور کالهبرداری و سرقت از 
موجودی حساب بانکی مودیان محترم است ، از همه 
هموطنان گرامی تقاضا می شود در صورت مشاهده این 
موارد، در اسرع وقت، با شماره تلفن ۳99٠۳755-56 
به دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور یا 
مالیاتی  امور  ادارات کل  در  دفاتر حراست مستقر  به 

سراسر کشور اعالم کنند.

مهر/ 
هیات تجاری اسلواکی به ایران می آید

ضمن  اسلواکی  کشور  از  تجاری  هیات  یک 
ایرانی  همتایان  با  تهران،  اتاق  رئیس  با  مالقات 
خود درباره راهکارهای توسعه مراودات اقتصادی 
و مبادالت تجاری و بررسی زمینه های همکاری 

گفت و گو می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، برابر برنامه تعیین شده هیات 
پیدا  حضور  تهران  اتاق  در  فردا  براتیسالوا،  تجاری 

می کند تا با فعاالن اقتصادی ایرانی به طور مستقیم و 
رو در رو مذاکره کند.

این هیات قرار است با پیشنهاداتی در زمینه های کاری 
صنایع تولید و طراحی شیشه و کریستال، تجهیزات و 
ماشین آالت، صنایع پالستیک، حفاری و خاکبرداری، 
صنایع  چاپ،  و  کاغذ  صنایع  در  انتقال  سیستم های 
بصری و لیزری، وسایل اندازه گیری و ابزار دقیق، صنایع 
معدنی، برق و انرژی و نیروگاه های برق-آبی، صنایع و 
و  دارویی  نسوز،  محصوالت  و  مواد  دفاعی،  تجهیزات 
شیمیایی، لوازم دفتری، صنایع گاز، تجارت محصوالت 
کشاورزی، خدمات مشاوره ای و تجاری به ایران سفر 

کند.
به  تمایل  که  تهران  اتاق  اعضای  و  اقتصادی  فعاالن 
دیدار و مذاکره مستقیم با اعضای هیات تجاری اتاق 
بازرگانی و صنایع براتیسالوا را داشته باشند، می توانند 
با حضور در اتاق تهران از طریق هماهنگی با واحد امور 

بین الملل اتاق تهران در این نشست حاضر شوند. 

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 

منتشر شد

روز  بازار  در  ارز  و  سکه  انواع  قیمت  جدول 
یکشنبه منتشر شد.

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در 
بازار 9۳2 هزارتومان، نیم سکه ۴72 هزارتومان، ربع 
سکه 262 هزارتومان و سکه گرمی ۱٨٠ هزارتومان 

اعالم شد.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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بازار  در  عیار   ۱٨ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 95 هزار و ۳6٠ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی )دیروز( ۱2٠6 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش ۳۳٠7 تومان، هر یورو را ۳672 تومان، هر 
پوند را 5۱۳٠ تومان و هر درهم امارات را 9٠۴ تومان 

اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه
قیمت بازار نوع سکه   

9۳2٠٠٠ سکه تمام طرح جدید   
9۳2٠٠٠ سکه تمام طرح قدیم   
۴72٠٠٠ نیم سکه    
262٠٠٠ ربع سکه    
۱٨٠٠٠٠ گرمی    

95۳6٠ هر گرم طالی ۱٨ عیار  
نوع ارز  

۳۳٠7 دالر    
۳672 یورو    
5۱۳٠ پوند    
9٠۴ درهم    

دنیای اقتصاد/ 
معامله گران در انتظار کاهش بیشتر 

قیمت فلزات پایه

افت  و  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ  کاهش  با  همزمان 
این  داخلی  بازار  جهانی،  پایه  فلزات  قیمت 

محصوالت با شیب مالیم کاهشي معامالت خود 
را در اولین روز از هفته آغاز و تا عصر این روز با 

همین روند ادامه داد.
 البته شنیده ها حاکی از آن است که حجم تقاضا طی 
روز شنبه همچنان راکد بوده و بیشتر معامله گران به 

محصوالت خود چوب حراج زده اند.
امتناع می ورزند و  از معامله  نیز خریداران  از طرفی   
چشم به افت بیشتر قیمت ها دوخته اند، چرا که فاصله 
قیمتی فلزات رنگی در بازار داخلی همچنان با نرخ های 
انتشار یافته از سوی بورس جهانی لندن )lme( فاصله 
احتساب  با  بازار  فعاالن  گفته  به  که  به طوری  دارد، 
هزینه پریمیوم باز هم قیمت محصوالت داخلی بیش از 
یک هزار تومان در هر کیلو بیشتر از بازارهای جهانی 

معامله می شود. 
وجود  قیمتی  فاصله  این  که  زمانی  تا  ترتیب  این  به 
دارد، صادرات هم به نفع تجار نخواهد بود در نتیجه 
مازاد داخلی این محصوالت به ریزش بیشتر قیمت های 
داخلی می انجامد.  همچنین بنا بر پیش بینی کارشناسان 
اقتصادی انتظار می رود که هفته آینده به دلیل کاهش 
بیشتر قیمت ها با افزایش تقاضا در بازار داخلی مواجه 
شویم؛ چرا که شیب کاهنده قیمت ها در بازار داخلی 
موجب افت تقاضای این محصوالت در روزهای اخیر 
بوده است.  از سوی دیگر طی هفته اخیر نیز کاهش 
بیشتر قیمت فلزات پایه در بورس لندن، موجب نزول 
بازار داخلی شد، چرا که همچنان روند طالی جهانی 
در حال نوسان بود و تاثیر زیادی بر نرخ دالر و بازار 
است  پیدا  امر  از ظاهر  آنچه  اما  پایه گذاشت،  فلزات 
این که بازار داخلی در مقابل ریزش بازارهای جهانی 
و سایر پارامترهای تاثیر گذار اندکی مقاومت می کند. 
البته در میان سایر فلزات پایه، مس و آلومینیوم تنها 
که  رو به رو شدند  اندکی  نوسانات  با  که  بودند  فلزاتی 

تنها دلیل آن نیز افزایش تقاضای این فلزات در بازار 
آزاد بوده است. 

جاری  هفته  در  جهانی  بازارهای  از  خبرها  همچنین 
حاکی از آن بود که افول قیمت ها تا پایان ماه جاری 
ادامه خواهد داشت و کارشناسان اقتصادی پیش بینی 
کرده اند که قیمت های داخلی با توجه به شرایط موجود 
کرد.  تجربه خواهند  آینده  هفته  در  را  بیشتری  افت 
البته نمی توان با اطمینان گفت که بازار فلزات داخلی 
نیز به همین سرعت تغییر مسیر می دهد؛ چرا که با 
توجه به نوسان نرخ ارز در این روزها قدرت تاثیرگذاری 
این عامل، بیشتر از نرخ فلزات اساسي در بورس لندن 

است. 

ایسنا/ 
ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از 

ابتدای خرداد ماه

ابتدای  از  می توانند  مالیاتی  مودیان  ایسنا: 
مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  به  نسبت  خردادماه 

الکترونیکی خود اقدام کنند.
 با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور 
مالیاتی کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع 
امور مودیان مالیاتی، مودیان می توانند از ابتدای خرداد 
به صورت  مالیاتی  اظهارنامه های  ارائه  به  نسبت  ماه 
الکترونیکی  عملیات  سامانه  طریق  از  الکترونیکی 
نشانی به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مودیان 

براساس  کنند.  اقدام   WWW.TAX.GOV.IR
مودیان  اطالعات  کامل  و  صحیح  درج  گزارش،  این 
برخورداری  کلید  الکترونیکی،  مالیاتی  اظهارنامه  در 

مالیاتی است و مودیان می توانند ضمن  از تسهیالت 
ارائه الکترونیکی اظهارنامه، همزمان مالیات خود را نیز 
به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. با توجه به اینکه 
سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها، بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مودیان به واحد های مالیاتی است 
و پیش نیاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، تکمیل 
مراحل ثبت نام الکترونیکی است، مودیان باید هر چه 
مهلت  پایانی  روزهای  رسیدن  فرا  از  قبل  و  سریع تر 
تسلیم اظهارنامه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام از 
طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR خود اقدام 

کنند.

اعتماد/ اقدام جدید تامین اجتماعي براي کسب پنج 
هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر

افزایش غیرقانوني 1۸ درصدي حق بیمه ها

 سازمان تامین اجتماعي با اضافه کردن حق بیمه 
حق  کارگران،  انگیزه اي  و  رفاهي  مزایاي  براي 

بیمه ها را 1۸ درصد افزایش داد. 
هزار  پنج  مي تواند  بیمه  حق  پرداخت  اضافه  این 
براي  سال  در  اضافه  درآمد  تومان  میلیارد   227 و 
اساس حداقل  بر  کند.  ایجاد  تامین اجتماعي  سازمان 
حقوق سال 9۴، حق بیمه هر فرد باید ماهانه عددي 
نزدیک به 22٠ هزار تومان شود حال آنکه اگر مزایاي 
رفاهي اعم از بن کارگري، کمک هزینه مسکن، هزینه 
و  تولید  افزایش  پاداش،  عائله مندي،  خوار و بار، کمک 
سود ساالنه را به حقوق حداقلي اضافه کنیم و سپس 
عدد حاصل آمده را )٨۴6۱725 ریال( مبناي محاسبه 
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تومان  به 26٠  نزدیک  عددي  دهیم،  قرار  بیمه  حق 
حاصل خواهد آمد؛ یعني حدود ۴٠هزار تومان یا ۱٨ 
درصد افزایش حق بیمه به ازاي هر فرد در هر ماه براي 
تامین اجتماعي با میلیون ها نفر عضو!بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده از سوي سازمان تامین اجتماعي تعداد 
لذا  است  شده  برآورد  نفر  میلیون   ۱2 بیمه گذاران 
به ازاي  دریافتي هایش  در  سازمان  این  درآمد  افزایش 
هر فرد ۴٠٠٠٠ تومان سود ساالنه تامین اجتماعي از 
محل اجباري کردن پرداخت »مزایاي انگیزه اي مازاد 
بر حداقل دستمزد« به بیش از پنج هزار میلیارد تومان 

خواهد رسید. 
»مزایاي  بیمه  حق  دریافت  اینکه  دیگر  جالب  نکته 
بر حداقل دستمزد« در سال گذشته  مازاد  انگیزه اي 
اما براي سال جاري و  بود  ٨٠ هزار تومان قید شده 
هنوز چند ماه نگذشته این مبلغ از ٨٠ هزار تومان به 
۱۱٠ هزار تومان افزایش یافته و پرداختش نیز الزامي 
شده است. طرح دریافت حق بیمه از مزایاي رفاهي و 
انگیزه اي کارگران که به مفهوم دریافت حق بیمه از 
بن ها، حق مسکن و سایر مزایاي کارگري است سال 
اجتماعي مطرح شد  تامین  از سوي سازمان  گذشته 
اما اعتراض ها و انتقادهاي ایجاد شده پیرو این طرح و 
اعالم غیرقانوني بودن دریافت این حق بیمه که سال 
قبل ٨٠ هزار تومان براي هر فرد دیده شده بود؛ سبب 
شد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي طي اعالمیه اي 
الزامي  پرداخت این حق بیمه از سوي کارفرمایان را 

نداند. 
 9۳/۴/۱ تاریخ  از  داد:  دستور  نوربخش  تقي  سید 
پرداخت حق بیمه بابت مبلغ ٨٠٠٠٠٠ ریال مزایاي 
رفاهي و انگیزه اي از سوي کارفرمایان الزامي نخواهد 
بود. هنوز چند ماهي از این دستور نوربخش نمي گذرد 
که در لیست فروردین حق بیمه کارفرمایان اجباري 

شدن این حق بیمه قید شده است. در صفحه نمایش 
رایانه کارفرمایاني که براي پرداخت حق بیمه فروردین 
داده شد  نمایش  عبارت  این  کرده  بودند،  اقدام  خود 
که پیش تر از آن خبري نبود. »کارفرماي محترم، الزم 
است از فروردین 9۴ به صورت ماهانه نسبت به پرداخت 
حق بیمه مبلغ یک ٠٠، ۱٠٠، ۱ریال مزایاي انگیزه اي 

)مازاد بر حداقل دستمزد( اقدام نمایید.«

غیرقانوني  رفاهي  مزایاي  از  بیمه  حق  دریافت 
است

محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعي 
در این باره به »اعتماد« گفت: مطابق قانون هیچ کس 
نمي تواند خالف قانون، مقرراتي را ایجاد کند که منجر 
از ۱۱٠  بیمه  دریافت حق  لذا  شود  درآمد  به کسب 
هزار تومان مزایاي رفاهي کارگران خالف قانون اساسي 

خواهد بود. 
این عضو سابق هیات رییسه صندوق بیمه روستایي 
ثابت  »مزد  مي گوید  کار  قانون  ماده ۳6  متذکر شد: 
ثابت  مزایاي  و  شخص  مزد  مجموع  از  است  عبارت 
پرداختي به تبع شغل« این ماده قانون کار سه تبصره 
دارد که در تبصره یک آورده شده است: در کارگاه هایي 
نیست؛  مشاغل  ارزیابي  و  طبقه بندي  داراي  که 
ترمیم  براي  که  است  مزایایي  شغل  به تبع  پرداختي 
مزد در ساعات عادي کار پرداخت مي شود مثل مزایاي 
سختي کار، سرپرستي و فوق العاده. تبصره 2 مي گوید: 
در کارگاه هایي که طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله 
اجرا درآمده است مزد پایه، مزد مبنا را تشکیل مي دهد 
و اما در تبصره ۳ عنوان شده است: مزایاي رفاهي و 
انگیزه اي از قبیل کمک هزینه مسکن، هزینه خوار و بار، 
کمک عائله مندي، پاداش، افزایش تولید و سود ساالنه 
جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمي شود. وي افزود: بر 

این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در تاریخ 
با مبنا  9۳/۱2/25 بخشنامه اي صادر کرد که در آن 
قرار دادن تبصره ۳ ماده ۳6 قانون شوراي عالي کار 
عنوان شده است از ابتداي سال 9۴ کمک هزینه اقالم 
مصرفي خانوار به عنوان مزایاي رفاهي و انگیزه اي هر 
کارگر یک میلیون و ۱٠٠ هزار ریال از سوي کارفرما 
پرداخت مي شود که این مزایا در راستاي تبصره ۳، ماده 
۳6 خواهد بود. به عبارت دیگر طبق آخرین کلمات این 
تبصره، مزایاي رفاهي جزو مزد ثابت و مبنا محسوب 
این  کار  قانون  چارچوب  در  ترتیب  این  به  نمي شود. 

مزایا مشمول حق بیمه نخواهد بود.

ایجاد بار هزینه اي اضافه براي دولت
این کارشناس بیمه همچنین توضیح داد: این حق بیمه 
عالوه بر تمام مشکالتي که دارد مي تواند بار هزینه اي 

اضافه اي براي دولت ایجاد کند.
 طبق قانون، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه 2٠ 
درصد، سهم کارگر 7 درصد، بیمه بیکاري ۳ درصد و 

سهم دولت ۳ درصد خواهد بود.
بار  نیز  دولت  براي  بیمه  حق  افزایش  جهت  این  از 
 75 ماده  مخالف  که  داشت  خواهد  اضافي  هزینه اي 
قانون اساسي است. او با اشاره به اینکه به این ماجرا از 
منظر دیگر نیز مي توان نگاه کرد، خاطرنشان کرد: همه 
صاحبنظران امور توسعه به این مساله واقف هستند که 
نظام هاي تامین اجتماهي هم هدف توسعه و هم ابزار 
توسعه هستند اما این بدان معني نیست که این نظام 

اصل قرار گیرد. 
به عبارت دیگر باید اشتغال، واحد تولیدي و فعالیت 
اقتصادي وجود داشته باشد تا نظامات تامین اجتماعي 
کار  و  کسب  فضاي  توسعه یافتگي   سطح  با  مطابق 
 7٠ حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  ایزدخواه  کند.  رشد 

درصد واحدهاي واقع در شهرک هاي صنعتي تعطیل 
و نیمه تعطیل بوده یا با حداقل ظرفیت خود فعالیت 
گرفته  صورت  پیمایش  شرایطي  چنین  در  مي کنند. 
اول  معضل   ۱٠ جزو  اجتماعي  تامین  مي دهد  نشان 
کارفرمایان در غبارآلود شدن فضاي کسب و کار است.

حذف اجباري بیمه شدگان، پیامد محتمل
این دریافتي غیرقانوني جداي از اضافه درآمدي که براي 
تامین اجتماعي خواهد داشت، مي تواند موجب ترغیب 
کارفرمایان به سختگیري نسبت به افراد تحت پوشش 
خود شود و حتي ممکن است منجر به حذف برخي 
لیست هاي بیمه شود چراکه تحمیل ناگهاني افزایش 
افزایش اجباري به کارفرمایان منصفانه  این  ساالنه و 
به نظر نمي رسد. بدین ترتیب باید به کارفرمایان حق 
به  ناگهاني چنین تصمیمي آن هم  اعمال  از  داد که 
صورت اجباري شوک زده شوند چراکه مي دانند اگر 
از پرداخت این مبلغ سرپیچي کنند از یک سو ممکن 
است در کوتاه مدت ارسال گزارش هاي ماهانه شان به 
صورت آنالین غیرممکن شده و وارد مجادله اي نفسگیر 
با مدیران شعبه تامین اجتماعي نزدیک به خود شوند 
و از سوي دیگر آگاهند که بلندمدت در حسابرسي هاي 
با جریمه هاي  تاخیرها  بابت  اجتماعي  تامین  دوره اي 

سنگین مواجه خواهند شد!

اقتصاد زیرزمیني توسعه مي یابد
پیامد  دو  مي تواند  کارفرمایان  هزینه هاي  افزایش 
تعداد  به  نسبت  کارفرمایان  آنکه  یا  باشد؛  داشته 
از  این ترتیب بخشي  به  تا  اقدام کنند  کارگران خود 
بیش  اینکه  یا  کنند  جبران  را  هزینه هاي شان  اضافه 
درحال  برویم.  زیرزمیني  اقتصاد  به سمت  از گذشته 
این  اقتصاد کشور غیررسمي است.  حاضر 5٠ درصد 
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نتیجه گیري را ایزدخواه این گونه توضیح داد: در حال 
حاضر بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
روزانه ۴/5 نفر در حوادث ناشي از کار و بیماري هاي 
ناشي از کار از بین مي روند که در سال این عدد به ۱5 
هزار نفر مي رسد. این درحالي است که آمارهاي تامین 
اجتماعي این عدد را 2٠٠ نفر در سال اعالم مي کند. بر 
این اساس مي توان نتیجه گرفت که یا بخش زیادي از 
کارگران خارجي بوده و از نظام تامین اجتماعي بي بهره 
هستند یا گروهي هستند که به صورت زیرزمیني در 

اقتصاد فعالیت مي کنند.
اقدام عجوالنه تامین اجتماعي و افزایش مقطعي درآمد

هرچند  که  است  آن  ماجرا  این  در  توجه  قابل  نکته 
سازمان تامین اجتماعي براي افزایش درآمد اقدام به 
نظر  در  باید  اما  است  کرده  بیمه  نرخ حق  بردن  باال 

داشت که این افزایش درآمد مقطعي است. 
باال  باعث  اجتماعي  تامین  اقدام عجوالنه سازمان  لذا 
رفتن تعهدات تامین اجتماعي در بلندمدت خواهد شد. 
مي شود  موجب  بیمه  افزایش حق  ساده تر  عبارت  به 
پرداخت  با  بازنشستگي  هنگام  در  افراد  دستمزد 
بیشتري که داشتند ارقام باالتري را شامل شود از این 
رو تعهدات تامین اجتماعي از محل افزایش حق بیمه 
کنوني باالتر خواهد رفت و این مي تواند در بلندمدت 
فراهم  سازمان  این  براي  را  بیشتر  موجبات کسورات 

کند. 
رکودي  در  کشور  تولید  که  شرایطي  در  همچنین 
دولت  تالش هاي  سال  دو  و  است  رفته  فرو  عمیق 
براي به حرکت درآوردن چرخ هاي متوقف شده تولید 
هنوز نتیجه دلخواه را نداشته است چنین تصمیماتي 
مي تواند بر عمیق تر شدن رکود نیز بیفزاید. ایزدخواه 
به  با توجه  را جایي مي داند که  تلخ موضوع  اما طنز 
آنکه این سازمان مي تواند براي برخي مشاغل دستمزد 

مقطوع داشته باشد با این دستورالعمل جدید مي توان 
نیز لحاظ کند.  این مشاغل  براي  را  اضافه  بیمه  حق 
جامعه  اجتماعي  تامین  سازمان  مي کند:  تاکید  وي 
کارآفریني را به گروگان گرفته است چراکه اگر حق 
بیمه اجباري اضافه شده را پرداخت نکند با جریمه هاي 
سنگین مواجه خواهد بود و موجب انباشت بدهي هاي 

کارفرمایان مي شود.

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ رابطه بین هوش هیجانی و کارآیی موثر
مترجم: رویا مرسلی

HBR :منبع

دانیل گولمن اولین کسی بود که واژه »هوش هیجانی« 
را در کتابی با همین عنوان در سال ۱995 وارد حوزه 
مدیریت کرد. او طی تحقیقات گسترده خود از بیش از 
2٠٠ شرکت بسیار بزرگ جهانی به این نتیجه رسید که 
واژه هایی که از قبل با مفهوم رهبری در ارتباط بوده اند؛ 
برای  نگرش  و  اراده  و  عزم  سرسختی،  هوش،  مثل 

موفقیت مهمند؛ اما کافی نیستند.
باالیی  هیجانی  هوش  دارای  تاثیرگذار  واقعا  مدیران 
انگیزه،  خودکنترلی،  خودآگاهی،  متضمن  که  هستند 
یکدلی و مهارت های اجتماعی هستند.اکنون بر کسی 
پوشیده نیست که شناسایی و تربیت افرادی که قابلیت 
تبدیل شدن به یک رهبر سازماني را داشته باشند فقط 
در حیطه علم نمی گنجد. در نهایت ویژگی فردی رهبران 
تحلیلگر  و  آرام  آنها  از  برخی  است؛  متفاوت  سازمانی 
در  و  خروش  و  در جوش  همواره  نیز  برخی  هستند؛ 
حال فریاد زدن هستند و البته باید توجه داشت که هر 

موقعیتی، راهبری مخصوص به خود را می طلبد.
اما من دریافته ام که بیشتر رهبران سازماني تاثیرگذار در 
یک موضوع مهم اشتراک دارند و آن سطح باالی هوش 
هیجانی در آنها است. البته این به آن معنا نیست که 
ضریب هوشی و مهارت های فنی مهم نیستند. طبیعی 
است که مهم هستند؛ اما عمدتا به عنوان »قابلیت های 

آستانه ای«. یعنی این موارد جزو نیازهای اولیه مناصب 
مدیریتی هستند. ما طی تحقیقات خود دریافتیم که بین 
هوش هیجانی و کارآیی موثر باالخص در مبحث رهبری 
رابطه وجود دارد. اما چگونه می توان فهمید که کسی 
دارای هوش هیجانی کم یا زیاد است. خوشبختانه این 

موضوع قابل اندازه گیری و ارزیابی است.

ارزیابی هوش هیجانی
بیشتر شرکت های بزرگ اکنون روانشناس های آموزش 
»مدل های  می توانند  که  دارند  اختیار  در  را  دیده ای 
شایستگی« در سازمان باز شناسایی، آموزش و ارتقای 
افراد مستعد در زمینه رهبری توسعه دهند. من برای 
انجام این کار شروع به شناسایی ویژگی های کارمندانی 
کردم که دارای کارآیی ممتازی بودند و این قابلیت ها 
فنی  کامال  مهارت های  تقسیم کردم:  به سه دسته  را 
مثل حسابداری و برنامه ریزی کسب و کار؛ ویژگی های 
شناختی مثل استدالل های تحلیلی؛ و ویژگی هایی که 
نشانگر هوش هیجانی باشد مثل توانایی کار با دیگران و 

تاثیرگذاری در ایجاد تغییر.
وقتی همه داده ها را کنار هم قرار دادم نتایج قابل توجه 
بودند. به طور قطع، هوش، موتور محرک کارآیی باالست. 
مهارت های استداللی مثل توانایی دیدن تصویر بزرگ تر 
و داشتن دید بلندمدت نیز بسیار مهم بودند؛ اما وقتی 
نسبت مهارت های فنی، ضریب هوشی و هوش هیجانی 
را به عنوان اجزای کارآیی عالی اندازه گیری کردم، به این 
نتیجه رسیدم که هوش هیجانی دوبرابر بیش از عوامل 

اما  است.  بوده  موثر  دیگر در مشاغل در همه سطوح 
خوشبختانه هوش هیجانی قابل یادگیری و رشد است 

که در زیر به این مساله می پردازیم.

آیا هوش هیجانی قابل یادگیری است؟
سال ها دغدغه بسیاری این بود که آیا رهبران سازمانی، 
مهارت شکل  این  زمان  یا طی  می آیند  دنیا  به  رهبر 
می گیرد. در مورد هوش هیجانی نیز همین سوال مطرح 
است. آیا افراد با سطحی از یکدلی به دنیا می آیند یا طی 
تجربیات زندگی شان این گونه می شوند؟ جواب این است 
که هر دو. تحقیقات نشان می دهد که هوش هیجانی 
می تواند فراگرفته شود اما یک چیز مشخص است؛ اینکه 
هوش هیجانی با باال رفتن سن افزایش می یابد. کلمه ای 
که برای آن به کار می رود »بلوغ« است.اما با وجود بلوغ، 
هنوز بسیاری از افراد نیاز به افزایش هوش هیجانی خود 
دارند. برای این کار باید روی ناحیه مشخصی از مغز 
کار شود یعنی سیستم لیمبیک )سازگان کناره ای( که 
مسوول احساسات، انگیزش ها و محرک هاست. تحقیقات 
از  لیمبیک  سیستم  یادگیری  بهترین  که  داده  نشان 

طریق انگیزه، تمرین مداوم و فیدبک است.
این  روی  باید  هیجانی  هوش  افزایش  برای  شرکت ها 
عادات  کنند  کمک  افراد  به  باید  کنند،  کار  سیستم 
کسب  جدید  عادات  و  بگذارند  کنار  را  خود  گذشته 
کنند. تاکید می کنم که توسعه هوش هیجانی در یک 
فرد بدون خواست قلبی و تالش بی وقفه آن فرد میسر 
نخواهد شد و اتفاق نخواهد افتاد. تنها برپایی یک سمینار 

در این رابطه به هیچ وجه کفایت نمی کند. همان طور که 
رالف والدو امرسون گفته است »هیچ دستاورد بزرگی 

بدون جدیت حاصل نخواهد شد«.

خودآگاهی
خودآگاهی اولین جزء هوش هیجانی است. خودآگاهی 
یعنی داشتن درک عمیق از احساسات، نقاط قوت، نقاط 
ضعف، نیازها و محرک های خود. افرادی که خودآگاهی 
باالیی دارند، نه بیش از حد انتقادگر هستند و نه به طور 
غیرمنطقی امیدوار.آنها به خوبی می دانند احساساتشان 
بر خودشان، دیگران و کارآیی شغلی شان چه تاثیری 
دارد. این مساله همچنین به درک آنها نسبت به ارزش ها 
و اهدافشان وابسته است. کسی که دارای خودآگاهی 
باالیی است، می داند در چه موقعیت هایی می تواند مفید 

باشد و چرا.

چگونه می توان خودآگاهی را تشخیص داد؟
اولین ویژگی خودآگاهی در صداقت و خلوص و توانایی 
در  همچنین  می کند.  نمود  خود  از  واقعی  ارزیابی 
کرد.  مشاهده  را  آن  می توان  نیز  شغلی  مصاحبه های 
چنین فردی به راحتی درباره احساسش صحبت می کند 
است،  شده  پشیمانی اش  باعث  که  کرده  کاری  اگر  و 
به راحتی درباره آن صحبت می کند. آنها از اعتراف به 
شکست ابایی ندارند و حتی داستان خود را با لبخند بیان 
می کنند. در آنها نوعی حس شوخ طبعی نیز وجود دارد.

همچنین یکی از مولفه های خودشناسی، اعتماد به نفس 

 بازگشت به عناوین 13 یادداشت مدیریتی
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است. آنها معموال به توانایی های خود اطمینان دارند و 
معموال خود را در شرایط شکست قرار نمی هند. آنها 
و ریسک هایی که  باشد کمک می طلبند  هر جا الزم 

می پذیرند حساب شده است.

خودکنترلی
عوامل بیولوژیک محرک احساسات ما هستند. نمی توانیم 
را مدیریت کنیم.  آنها  اما می توانیم  فرار کنیم  آنها  از 
است  هیجانی  هوش  مولفه های  از  یکی  خودکنترلی 
که می تواند ما را از بند احساساتمان برهاند. به عنوان 
مثال، مدیری را تصور کنید که در جلسه هیات مدیره 
بر  را  پایش  می تواند  او  است.  ناراضی  تیم  عملکرد  از 
زمین بکوبد و بر سر گروه فریاد بزند یا می تواند سکوت 
معناداری کند و قبل از صحبت به چهره افراد تیم نگاه 
کند، کلمات مناسب را انتخاب کند، کارآیی ضعیف تیم 
را بدون عجله در قضاوت بازگو کند و سپس درباره علت 

شکست اطالعات کسب کند.
چرا خود کنترلی برای یک مدیر اینقدر مهم است. اول 
اینکه کسانی که نسبت به احساسات خود کنترل دارند 
ایجاد  را در سازمان  و عدالت  اعتماد  می توانند فضای 

کنند.
دوم، خودکنترلی به دالیل رقابتی نیز مهم است. همه 
می دانند که دنیای کسب و کار امروز پر از ابهام و تغییر 
جداسازی  یا  ادغام  حال  در  همواره  شرکت ها  است. 
هستند. تکنولوژی با سرعت در حال متحول کردن کار 
است. آنها که می توانند احساسات خود را کنترل کنند 

توانایی تطابق با این تغییرات را هم دارند.
مشاهده  قابل  راحتی  به  احساسی  خودکنترلی  عالئم 
هستند: میل به تفکر و اندیشمندی، راحت بودن با ابهام 
و تغییر و همچنین راستی و درستی؛یعنی توانایی نه 

گفتن به مسائلی که باعث تحریک فرد می شوند.

انگیزه
اگر یک ویژگی وجود داشته باشد که تقریبا در همه 
رهبران تاثیرگذار مشترک باشد، همان »انگیزه« است.

آنها طوری حرکت می کنند که دستاوردهایشان فراتر 
در  مهم  کلمه  باشد.  دیگران  و  خودشان  انتظارات  از 
اینجا همان »دستاورد« است. بعضی ها انگیزه خود را از 
عوامل خارجی به دست می آوردند مثل دستمزد باال یا 
شرایط رفاهی که برای یک مدیر ارشد فراهم است و یا 
بخشی از یک شرکت معتبر بودن. اما برعکس کسانی که 
دارای پتانسیل رهبری هستند انگیزه خود را از تمایل 
عمیقشان به حصول دستاوردها به دست می آورند و فقط 
برای موفقیت کار می کنند.چگونه می توان تشخیص داد 
یک شخص وقتی در آینده رهبر یک سازمان می شود، 
و  دستاورد  یا حصول  است  عوامل سطحی  انگیزه اش 
موفقیت؟ اولین نشانه، عشق به کار است؛ چنین افرادی 
به دنبال چالش های خالقانه هستند، عاشق یادگیری اند و 
از کار موفقیت آمیز احساس غرور می کنند. آنها همچنین 
انرژی فزاینده ای برای انجام بهتر کارها دارند به طوری 
که گویی هیچگاه استراحت نمی کنند. آنها بسیار مشتاق 

هستند که روش های جدید را در کار امتحان کنند.
در عین حال که این افراد می خواهند کارها بهتر انجام 
شود، پیشرفت کار را نیز دنبال می کنند، هم درمورد 
که  اینجاست  شرکت.جالب  هم  و  تیم  هم  خودشان، 
افرادی که دارای انگیزه باالیی هستند حتی اگر نتایج 
خالف میلشان باشد باز هم مثبت باقی می مانند. در این 
مواقع، خود کنترلی با انگیزه موفقیت ادغام می شود تا 
شخص بتواند بر مشکالت و شکست ها غلبه کند.مدیرانی 
که در جست وجوی افرادی با انگیزه موفقیت باال هستند، 
یک نشانه دیگر هم وجود دارد: تعهد به سازمان. وقتی 
افراد شغل خود را به خاطر کاری که انجام می دهند 
دوست داشته باشند، اغلب نسبت به سازمان احساس 
تعلق دارند که همین موضوع باعث پیشرفت کار می شود.

یکدلی
در میان همه جنبه های هوش اجتماعی، یکدلی افراد 
بیش از بقیه عوامل قابل تشخیص است. همه ما آن را از 
طرف معلم ها یا دوستان تجربه کرده ایم یا فقدان آن را 
از طرف روسا یا اطرافیان خود حس کرده ایم اما یکدلی 
دیگران  کاری کنیم  نیست که  این  معنی  به  همیشه 
راحت باشند و باالخص برای رهبران سازمان به این معنا 
نیست که آنها خود را با احساسات دیگران تطبیق دهند 
و سعی کنند همه را از خود راضی نگه دارند. این کار 
ابتکار عمل را از رهبران سازمان می گیرد. بلکه یکدلی 
به معنی آن است که احساسات کارمندان با اندیشه و 
فراست و توام با عوامل دیگر مد نظر قرار گیرد تا در 

نهایت به اخذ یک تصمیم درست منجر شود.
یکدلی در رهبری امروز سازمان ها به سه دلیل مهم است: 
استفاده فزاینده از تیم ها به جای اشخاص منفرد؛ سرعت 
سریع جهانی شدن و نیاز فزاینده برای حفظ استعدادها 
در  اغلب  که  می رسد  نظر  به  وجود  این  سازمان.با  در 
می شود.  خودداری  یکدلی  بردن  به کار  از  سازمان ها 
بعضی ها فکر می کنند چگونه ممکن است رهبران بتوانند 
تصمیمات سخت بگیرند اگر نسبت به افرادی که تحت 
داشته  »احساس  می گیرند  قرار  آنها  تصمیمات  تاثیر 
باشند«. اما رهبرانی که دارای یکدلی هستند، کاری بیش 
از همدردی یا جانبداری از آنها انجام می دهند: آنها از 
دانش خود استفاده می کنند تا شرکت خود را با ظرافت 

اما با روش های بسیار با اهمیت ارتقا دهند.

مهارت های اجتماعی
سه جزء اول هوش هیجانی را خود مدیریتی تشکیل 
و  یکدلی  از  است  عبارت  آخر  جزء  دو  می دهند. 
برای  فرد  توانایی  معنی  به  که  اجتماعی  مهارت های 
اجتماعی  مهارت های  است.  دیگران  با  رابطه  مدیریت 
به عنوان یکی از اجزای هوش هیجانی موضوع چندان 

ساده ای نیست. مساله فقط داشتن رفتار دوستانه نیست 
بلکه این رفتار دوستانه باید هدفمند باشد یعنی: حرکت 
دادن افراد به سمت مسیری که مطلوب شماست؛ خواه 
بازاریابی باشد و  این مسیر توافق روی یک استراتژی 

خواه تصمیم گیری درباره یک محصول جدید.
افرادی که دارای مهارت های اجتماعی باالیی هستند 
همواره  و  دارند  گسترده  ارتباطات  برقراری  به  تمایل 
برسند.  نقاط مشترک  به  افراد گوناگون  با  در تالشند 
این بدان معنا نیست که آنها همه وقت خود را صرف 
ارتباطات می کنند بلکه به معنی این است که آنها بر این 
باورند که هیچ کار مهمی را نمی توان به تنهایی انجام 
داد. افرادی با این ویژگی همیشه وقتی زمان عمل فرا 

می رسد، شبکه ای از افراد را پیرامون خود دارند.
اما آیا مهارت های اجتماعی به عنوان یکی از قابلیت های 
بلی  پاسخ  می شوند؟  شناخته  سازمانی  رهبری  مهم 
عناصر هوش  بقیه  با  را  آن  که  زمانی  باالخص  است، 
هیجانی مقایسه می کنیم. بر کسی پوشیده نیست که 
راهبران باید مدیریت موثری روی روابط داشته باشند، 
رهبری جزیره ای امکان پذیر نیست.خالصه اینکه وظیفه 
یک رهبرسازمانی انجام کار از طریق دیگر افراد است 
و این کار با مهارت های اجتماعی امکان پذیر می شود. 
راهبری که نتواند یکدلی خود را نشان دهد، احتماال 
فاقد آن است و انگیزه یک راهبر اگر نتواند عشق و عالقه 
خود را به سازمان منتقل کند، بال استفاده خواهد بود. 
مهارت های اجتماعی رهبران سازمان را قادر می سازند تا 
از هوش اجتماعی خود در محیط کار به بهترین شکل 

ممکن بهره ببرند.
اما  است  یادگیری  قابل  اجتماعی  هوش  خوشبختانه 
فرآیند آن چندان ساده نیست. نیاز به زمان و به ویژه 
تعهد دارد. اما مزایای داشتن هوش اجتماعی باال باعث 
برای  هم  و  افراد  برای  هم  آن  در  پیشرفت  می شود 

سازمان ها ارزش این تالش را داشته باشد.

 بازگشت به عناوین 14 یادداشت مدیریتی
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موضوع: انتخاب پيمانکار انکال جهت اجرای عمليات 
نيرورسانی ، احداث ، اصالح و ساماندهی و روشنايی 

معابر

واحد پولی برآورد مالی: ريال
  

برآورد مالی :60000000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۴ - سی و 
يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۴ - سی و 

يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۴ - شانزدهم 
خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۴ - سی و يکم 

شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ايران - آذربايجان شرقی - 
تبريز

    
محل دریافت اسناد: تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل 
،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك۲ نيم طبقه دوم واحد 

۲۰۷ آقای بهرامی.
تبريز : جاده ائل گؤلی ، باالتر ازهتل شهريار ، ساختمان 

شماره ۲ شرکت توزيع نيروی برق تبريز، طبقه اول ، 
اداره قراردادها و مناقصات

موضوع: ۶۱ع۹۴ خريد کنتور سه فاز ديجيتالی چند 
تعرفه

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خريد يا تامين کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ريال
  

برآورد مالی: 6000000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 
خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نهم خرداد 
ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر:  ايران - مازندران - ساری
    

محل دریافت اسناد : شرکت توزيع نيروی برق استان 
مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

موضوع: ۶۲ع۹۴ خريد کابل خود نگهدار فشار ضعيف 
آلومينيومی ۵۰ و ۷۰

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خريد يا تامين کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال
  

برآورد مالی : 2150000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 
خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نهم خرداد 
ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ايران - مازندران - ساری
  

محل دریافت اسناد: شرکت توزيع نيروی برق استان 
مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

 AAc موضوع: ۶۳ع۹۴ خريد سيم آلومينيوم آلياژی
نمره ۵۰

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خريد يا تامين کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ريال
  

برآورد مالی : 1250000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 
خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۴ - نهم خرداد 
ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۴ - نوزدهم 

شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ايران - مازندران - ساری
    

محل دریافت اسناد: شرکت توزيع نيروی برق استان 
مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

15 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت توزیع برق استان مازندران

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، 
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مسئول بولتن روزانه سندیکا

خرمشهر ...
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