
2504
شنبه 15 مهر 1398

1

رابطه سیاستمدار و اقتصاددان

حمید آذرمند/ دنیای اقتصاد
سواالتی  اقتصادی،  چالش های  بقای  و  تکرار 
نقش  و  اقتصاد  علم  جایگاه  برمی انگیزد:  را 
کشور  اقتصادی  مسائل  حل  در  اقتصاددان 
چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار 
از  بسیاری  در  چرا  نمی آید؟  سیاست گذاری 
کشورها به اتکای شیوه های علمی بر مشکالت 
اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ تر فائق آمده اند، 

ولی در ایران چنین نبوده است؟
طـی پنـج دهه گذشـته و از زمانی کـه ثروت های 
سرشـار نفتـی جایگزیـن حکمرانـی و تدبیر شـد، 
تغییـرات بسـیاری در  خط مشـی و دیدگاه هـای 
مدیریـت  شـیوه  ولـی  اسـت،  داده  رخ  سیاسـی 
اقتصـادی در اغلـب دوره هـا بسـیار مشـابه بـوده 
اسـت. از جملـه وجه اشـتراک سیاسـتمداران در 
ادوار مختلـف پنـج دهـه گذشـته، بی اعتنایـی و 
بـوده  اقتصاددانـان  بـه توصیه هـای  بی اعتمـادی 
آگاهانـه  سیاسـتمدار  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت. 
از توصیـه اقتصـاددان امتنـاع می کنـد، چـرا کـه 

مشاهده متن کامل

مدیرعامل ساتکاب خبر داد:

راه اندازی دفاتر ثابت صادرات کاالی آب 
و برق در کشور های هدف

به گزارش برنا، مدیرعامل شرکت ساخت و تهیه 
کاالی آب وبرق )ساتکاب( از راه اندازی دفاتر ثابت 
صادرات تولیدات ایرانی در زمینه تجهیزات آب و 
آفریقا،  شمال  جمله  از  هدف  کشور های  در  برق 

سوریه، عراق و لبنان خبر داد.

افزود:  مطلب  این  بیان  با  عالالدینی  محمدولی 
به منظور  بار  برای نخستین  دفاتر  این  راه اندازی 
انجام  ایرانی  خدمات  و  کاال  صادرات  توسعه 
می شود و در این باره مقدمات راه اندازی نخستین 

دفتر در کشور لبنان انجام شده است.
وی افزود: افزایش کیفیت تولیدات ایرانی موجب 
رقابتی شدن این کاال ها در رقابت با معروف ترین 
نشان های تجاری جهان می شود ضمن اینکه این 
قابلیت و تولید آن ها با هزینه های کمتر، افزایش 
متقاضیان کاالی ایرانی در بازار های بین المللی را 

در پی داشته است.

محمدولی عالالدینی با بیان این مطلب افزود: راه اندازی این دفاتر برای نخستین بار به منظور 
توسعه صادرات کاال و خدمات ایرانی انجام می شود و در این باره مقدمات راه اندازی نخستین 

دفتر در کشور لبنان انجام شده است.

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
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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. 

معاون وزیر نیرو به پاون خبر داد:

آیین نامه حمایت از شرکت های 
دانش بنیان صنعت آب و برق در 

حال تدوین است
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با 
تاکید بر اینکه در پی تدوین آیین نامه حمایت 
برق  و  آب  صنعت  دانش بنیان  شرکت های  از 
هستیم، گفت: در آیین نامه مکانیزم های مناسبی 
برای کمک به شرکت های دانش بنیان در نظر 
ایجاد یک خط ویژه حمایتی  با  تا  گرفته شده 
بتوانیم به لحاظ مالی، فنی و... از آن ها حمایت 

کنیم.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بازدید  حاشیه  در  اولیا  محمدصالح  مرکزی 
و  آب  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
تاسیسات آب و فاضالب ایران در گفت وگو با پایگاه 
رشد  به  اشاره  با  نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع 
هفت برابری حضور شرکت های دانش بنیان در این 
رویداد بین المللی، ادامه داد: برخی از این شرکت ها 
به مرحله ای رسیده اند که وارد تجاری سازی و تولید 
برق مشتری آن ها  و  از صنعت آب  و بخشی  شده 

محسوب می شوند.

به  شرکت ها  این  از  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موفقیت های تجاری بسیار خوبی رسیده اند، گفت: 
به لحاظ  این شرکت ها  ارائه شده در  دستاوردهای 
تکنولوژیک قابل رقابت با محصوالت خارجی است 
و در صورت ترویج و توسعه آن ها شاهد حضور این 

محصوالت در بازارهای بین المللی خواهیم بود.
عرصه  در  فناوری  مناسب  توسعه  به  اشاره  با  اولیا 
برخی  به دلیل تحریم ها  افزود:  برق،  و  صنعت آب 
از محصوالت تکنولوژیک ما دارای توجیه اقتصادی 
شده است. همین امر موحب شده تا این شرکت ها 
مشتریان  یافتن  و  داخلی  بازار  در  حضور  ضمن 
و  دولتی  بخش  در  خصوصی،  بخش  مناسب 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو نیز محصوالت 

آن ها مورد استفاده قرار بگیرد.
با  نیرو  وزارت  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاون 
از  آیین نامه حمایت  تدوین  پی  در  اینکه  بر  تاکید 
شرکت های دانش بنیان هستیم، گفت: در آیین نامه 
شرکت های  به  کمک  برای  مناسبی  مکانیزم های 
دانش بنیان در نظر گرفته شده تا با ایجاد یک خط 
ویژه حمایتی بتوانیم به لحاظ مالی، فنی و... از آن ها 

حمایت کنیم.
ضمن  آیین نامه  این  تدوین  با  کرد:  تاکید  وی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، نیازهای صنعت 
آب و برق را نیز می توانیم از طریق شرکت های یاد 
شده تامین کرده و چه بسا محصوالت قابل رقابت 
با تجهیزات خارجی را وارد صنعت آب و برق کنیم.

اولیا با اشاره به اینکه نفوذ فناوری پیشرفته در این 
حوزه به ارتقای بهره وری و کیفیت در صنعت آب 
آیین نامه  این  داد:  ادامه  برق کمک خواهد کرد،  و 
مشمول تمامی شرکت های خواهد شد که درصدد 
تعامل با صنعت آب و برق و فروش محصوالت خود 

به این بخش هستند.

http://www.ieis.ir/fa-news-4788.html
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با پایان زمان اوج مصرف

2۰ هزار مگاوات نیروگاه برق از 
مدار خارج می شود

سـخنگوی صنعت برق: ظرفیت از مـدار خارج 

شـده ، برای فعالیت در تابسـتان سـال آینده 
تعمیرات اساسـی می شـود.

مـدار خـارج  از  بـرق  نیـروگاه  مـگاوات  هـزار   20
مصاحبـه  در  بـرق  صنعـت  می شودسـخنگوی 
اختصاصـي بـا خبرنـگار خبرگـزاري صـدا و سـیما  
گفـت: بـا پایـان زمـان اوج مصـرف برق در کشـور، 
بیـش از 20 هـزار مـگاوات نیـروگاه بـرق از مـدار 

می شـود. خـارج  مصـرف 
آقـای مصطفـی رجبی مشـهدی با اشـاره بـه اینکه 
ایـن مقـدار بـرق مصرفـی بـرای تامیـن بـرق مورد 
نیاز دسـتگاه های سرمایشـی در تابسـتان وارد مدار 
شـده بـودد افـزود: ایـن ظرفیـت از مـدار خـارج و 
بـرای فعالیـت در تابسـتان سـال آینـده ، تعمیرات 

اساسـی آن هـا انجام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن ظرفیـت تولیـد بـه تدریج 
از مـدار خـارج خواهـد شـد گفـت: دمـای هـوا در 
برخـی اسـتان ها پـس از پایـان تابسـتان نیـز ۴0 
درجـه اسـت که بـه همین دلیـل همچنـان از کولر 

می کننـد. اسـتفاده 
امیدواریـم  افـزود:   بـرق  صنعـت  سـخنگوی 
رفتار هـای مصرفـی مـردم در سـایر فصـول نیـز بـا 
مراقبـت و رعایـت الگـوی مصـرف همراه باشـد که 
کمتـر شـاهد اتـالف انـرژی، پرداخـت هزینه هـای 
دلیـل  )بـه  زیسـت  محیـط  آلودگـی  و  سـنگین 

باشـیم. فصیلـی(  سـوخت های  از  اسـتفاده 
آقـای رجبـی مشـهدی رعایـت الگـوی مصـرف را 
سـبب کاهـش نیاز بـه سـرمایه گذاری هـای جدید 
در بخـش تولیـد بـرق دانسـت و گفـت: امسـال بـا 
بارش هـای مناسـب بهـاره، عـالوه بـر تامیـن کامل 
نیـاز مشـترکان کشـور بـه بـرق، صـادرات بـرق بـا 
حجـم قابل توجه در مقایسـه با سـال های گذشـته 

شـد. انجام 

در سال 97؛

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

اقتصاد
پنهان بخش صنعت، معدن و  یارانه  میزان کل 
میلیارد   9.۵ حدود  سال 1397  در  پتروشیمی 
دالر  میلیارد   ۵.2 که  است  شده  برآورد  دالر 
مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و 4.3 میلیارد 

دالر مربوط به یارانه پنهان برق است.
در  مجلس  پژوهش های  مرکز  ایلنا،  گزارش  به 
یارانه پنهان در بخش  به بررسی وضعیت  گزارشی 
صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته است. بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته و آمار ارائه شده از سوی 
میزان  در سال 1397،  نیرو،  وزارت  و  نفت  وزارت 
کل مصرف گاز طبیعی برای بخش صنعت، )بدون 
در نظ گرفتن خوراک واحدهای پتروشیمی(، 55.1 
میلیارد متر مکعب و میزان کل مصرف برق 78.۴ 
تعرفه  متوسط  است.  بوده  کیلووات ساعت  میلیارد 
معدن  صنعت،  بخش  برای  طبیعی  گاز  یارانه ای 
ریال   1800 حدود   ،1397 سال  در  پتروشیمی  و 
برق حدود  یارانه ای  تعرفه  متوسط  و  مترمکعب  بر 
671 ریال بوده است. میزان کل یارانه پنهان بخش 
صنعت، معدن و پتروشیمی در سال 1397 حدود 
9.5 میلیارد دالر برآورد شده است که 5.2 میلیارد 
 ۴.3 و  طبیعی  گاز  پنهان  یارانه  به  مربوط  دالر 

میلیارد دالر مربوط به یارانه پنهان برق است.
از  شده  منتشر  آمار  آخرین  اساس  بر  همچنین 
مصرف  میزان  نیرو  وزارت  و  نفت  وزارت  سوی 
کل گاز طبیعی در کشور در حوزه صنعت، معدن 
در  )بدون  مکعب  متر  میلیارد   55.1 پتروشیمی  و 
و میزان فروش  پتروشیمی ها(  نظر گرفتن خوراک 

کل برق در سال 1397 در بخش صنعت، معدن و 
پتروشیمی حود 78.۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده 
است. با در نظر گرفتن مفروضات زیر، برآوردی از 
میزان یارانه پنهان در این بخش برای سال 1397 

ارائه شده است.
بر اساس محاسبات انجام شده، میزان یارانه پنهان 
پتروشیمی  و  گاز طبیعی در بخش صنعت، معدن 
پتروشیمی ها(  خوراک  گرفتن  نظر  در  )بدون 
پنهان  یارانه  میزان  و  دالر  میلیارد   5.2 حدود 
تولیدی  برق  میزان  کسر  )با  بخش  این  در  برق 
نیروگاه های اختصاصی واحدهای صنعتی، معدنی و 
پتروشیمی( حدود ۴.3 میلیارد دالر است. بنابراین 
کل  در  انرژی  پنهان  یارانه  میزان   1397 سال  در 
بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور بر اساس 
مفروضات فوق، حدود 9.5 میلیارد دالر قابل برآورد 
است. برای ارائه تصویری از میزان مصرف انرژی در 
بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور از ترازنامه 
از  شده  ارائه  آمار   ،)1396( کشور  هیدروکربوری 
سوی مرکز آمار ایران برای واحدهای 10 نفر کارکن 
و بیشتر  )1395(، آمار منتشر شده از طرف دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نیرو 

)1397( و آمار وزارت نفت استفاده شده است.
و  معدن  صنعت،  بخش  کل   ،1395 سال  در 
بشکه  میلیون   3۴۴.86 حدود  کشور  پتروشیمی 
گاز  است.  کرده  مصرف  انرژی  خام  نفت  معادل 
را  مصرفی  انرژی  میزان  از  درصد   79.10 طبیعی 
 ۴۴.285 با  برابر  که  است  داده  اختصاص  خود  به 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی است. 13 درصد از 
است  برق  به  مربوط  بخش  این  انرژی  مصرف  کل 
سایر  است.  ساعت  گیگاوات   77.603 با  برابر  که 
نیز  مانند نفت گاز و نفت کوره  نفتی  فرآورده های 

سهم 7.6 درصدی را به خود اختصاص داده اند.
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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 ۴50 
ده درصدی  تخفیف  از  کنند؛  نام  ثبت  به  اقدام  تاریخ 98/07/17  تا  که  متقاضیانی  اما  است  تومان  هزار 

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

پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html
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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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هر هفته یک پروژه بزرگ 
صنعت آب و برق افتتاح 

می شود
وزیر نیرو با اشاره به آغاز رسمی کمپین “الف، 
از این  ایران(  ایران” )آب و برق در سراسر  ب، 
هفته در کشور، گفت: براساس این کمپین مقرر 
پروژه  یک  هفته  هر  سال  پایان  تا  شدهاست 
و  حرارتی  نیروگاه های  سطح  در  بزرگ  بسیار 
زهکشی،  و  آبیاری  شبکه   سد،  تجدیدپذیر، 
آبرسانی شهری و روستایی، تصفیه خانه و … به 

بهره برداری برسد.
“رضا  دولت،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کیلوولت   230 پست  افتتاح  آیین  در  اردکانیان” 
کیلوولت  اجرایی خط 230  عملیات  آغاز  و  ساران 
 ۴7 امروز  سفر  جریان  در  گفت:  چم شیر،  نیروگاه 
اعتباری  با  برق  پروژه در بخش های مختلف آب و 
بالغ بر 166 میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی 
12 پروژه به ارزش 126 میلیارد تومان آغاز خواهد 

شد.
وی با اشاره به بازدید از 11 پروژه بزرگ استان که 
حال  در  تومان  میلیارد   3500 بر  بالغ  اعتباری  با 
پروژه  در حال حاضر 70  داد:  ادامه  است،  ساخت 

بر هشت  بالغ  اعتباری  با  برق  و  بزرگ صنعت آب 
کهگیلویه  استان  در  تومان  میلیارد   32۴ و  هزار 
استان  رو  این  از  اجراست؛  حال  در  بویراحمد  و 
بزرگ  کارگاه های  از  یکی  بویراحمد  و  کهگیلویه 

صنعت آب و برق است.
تنوع  برای  تالش  در  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
هستیم،  برق  و  آب  صنعت  درآمدهای  به  بخشی 
تومان  میلیارد  هزار   23 بالغ بر  برق  صنعت  گفت: 
در سال از روش های مختلف تحصیل منابع می کند 
برق،  توزیع  و  تامین  بزرگ  طرح های  جهت  در  و 
نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر و… به کار گرفته 

می شود.
اردکانیان با اشاره به آغاز رسمی کمپین “الف، ب، 
هفته  این  از  ایران(  سراسر  در  برق  و  )آب  ایران” 
مقرر  کمپین  این  اساس  بر  داد:  ادامه  کشور،  در 
شده است تا پایان سال هر هفته یک پروژه بسیار 
بزرگ  شبکه های  سد،  نیروگاه،  سطح  در  بزرگ 
تصفیه خانه  شهری،  آبرسانی  زهکشی،  و  آبیاری 
روستایی،  آبرسانی  مجتمع های  فاضالب،  و  آب 
به  بادی  و  خورشیدی  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

بهره برداری برسد.
پروژه   227 امسال  پایان  تا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشور  مختلف  نقاط  در  برق  و  آب  صنعت  بزرگ 
افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: در تابستان امسال با 
همکاری تمامی مشترکان رکورد صادرات، تولید و 

صرفه جویی در مصرف برق شکسته شد.
استمرار  با  درصددیم  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
بتوانیم تاب آوری  عادت خوش مصرفی در جامعه 
کشور را افزایش داده و آسیب پذیری خود را کاهش 
بخش  این  در  منابع حاصل  از  استفاده  با  تا  دهیم 
شاهد رونق، توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور 

باشیم.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعالم کرد:

بهره برداری از 38۰۰ مگاوات 
نیروگاه جدید تا پیک تابستان 

99
حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پیک 
مگاوات   864 و  هزار  سه  آینده  سال  تابستان 
کشور  برق  سراسری  شبکه  به  جدید  نیروگاه 

متصل خواهد شد.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
این  عمومی  مجمع  جلسه  در  طرزطلب  محسن 

شرکت با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از یک 
معاون  توسط  جدید  نیروگاه  مگاوات   200 و  هزار 
اول رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری رسیده 
است، گفت: نیروگاه های حرارتی در طی سال های 
در  را  کشور  انرژی  تولید  از  مهمی  سهم  گذشته 
از 92 درصد  بیش  به طوری که  داشته اند؛  اختیار 
برق مورد نیاز کشور توسط این واحدها تأمین شده 

است.
گاز  سوخت  مصرف  میزان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزایش  اخیر  در طی چند سال  نیروگاه ها  طبیعی 
پیدا کرده است، ادامه داد: در سال 9۴ حدود 81 
شده  تامین  طبیعی  گاز  از  نیروگاه  سوخت  درصد 
بود که با برنامه ریزی صورت گرفته این رقم در سال 

گذشته به 90 درصد افزایش پیدا کرده است.
با  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
دست یابی  درصدد   1۴00 سال  تا  اینکه  به  اشاره 
حرارتی  نیروگاه های  در  درصدی   ۴0 راندمان  به 
هستیم، عنوان کرد: در تالشیم تا با احداث بخش 
بخار، نیروگاه های گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل 

و این مهم را محقق کنیم.
طرزطلب با تاکید بر اینکه ضریب آمادگی نیروگاه ها 
نسبت به چندسال گذشته از وضعیت مناسب تری 
ارزیابی  براساس  کرد:  اضافه  است،  بوده  برخوردار 
امسال  ابتدایی  نیمه  در  توانسته ایم  گرفته  صورت 
را  حرارتی  نیروگاه های  آمادگی  ضریب  درصد   99

حفظ کنیم.
زیان  و  ارز  بازار  نوسانات  به  توجه  با  افزود:  وی 
انباشته شده در این بخش در تالش برای پرداخت 
بدهی به پیمانکاران و بانک ها هستیم. خوشبختانه 
در طی سه سال اخیر نیز با اقدامات صورت گرفته 
حدود 12 هزار میلیارد تومان از بدهی مجموعه به 

پیمانکاران شرکت کاسته شده است.
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نرخ بهای خرید برق طی 2 هفته 
آینده اعالم شود

ایران اکونومیست- عضو هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان برق کشور گفت: نرخ بهای خرید 
این  با  که  اعالم شود  آینده  هفته  دو  برق طی 
بازدهی  به  نیروگاهی برق سبز  موضوع صنعت 

مناسبی دست پیدا می کند.
بازدید گروهی  لنده در جریان  تقی زاده   حسنعلی 
بادی  نیروگاه  از  رسانه ها  و  سرمایه  بازار  فعاالن  از 
ضمن  گیالن  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  و  منجیل 
ضرورت  و  ایران  در  سبز  برق  تولید  روند  تشریح 
از آن گفت: در آخرین پیگیری در جلسه  حمایت 
هیئت تنظیم قرار شد نرخ بهای خرید برق طی دو 
صنعت  موضوع  این  با  که  شود  اعالم  آینده  هفته 
نیروگاهی برق سبز به بازدهی مناسبی دست پیدا 

می کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با 
اشاره به این که با تحقق این موضوع در تولید برق 
سبز ایران گام بلندی برداشته می شود، افزود: اگر 
پیشرفتی در کار بوده، نتیجه تالش همه همکاران 

بوده است.
جدیت  با  داشت:  اظهار  برق  نرخ  در خصوص  وی 
هرچه تمام به دنبال اصالح نرخ برق بوده و جلسات 
متعددی با مراکز مختلف داشته و اعتقادمان اینست 
که این نرخ دستوری است و مناسب نمی باشد و 
البته در آخرین پیگیری جلسات هیئت تنظیم قرار 
بر این شد که عدد نهایی خرید برق طی دو هفته 
تواند  این موضوع می  و  اعالم شود  و  نهایی  آینده 

صنعت نیروگاهی را با بازده مناسبی روبرو کند.
در  هلدینگ  یک  شرکت  این  داد:  ادامه  تقی زاده 
بخش  در  و  است  نیروگاهی  گذاری  زمینه سرمایه 

های مختلف کشور هم حضور دارد.
وی در خصوص تولید نیروی برق سبز گفت: زمان 
تحویل این نیروگاه 38 مگاوات ظرفیت نصب شده 
داشت که امروز به 92 مگاوات رسیده استو ضمن 
هور  تابان  امید  انرژی  مدیریت  در شرکت  که  این 
نیروگاههای  در  گذاری  سرمایه  کاهش  سیاست 
پذیر  تجدید  نیروگاههای  در  آن  افزایش  و  فسیلی 

مورد نظر بوده و با جدیت دنبال می شود.
فروش  پایه  نرخ  فرابورسی  شرکت  این  مدیرعامل 
برق را 3۴0 تومان به ازای هر کیلووات ساعت اعالم 
کرد و ادامه داد که با ضرایب مختلف این مبلغ به 

باالی 500 تومان می رسد.
برق  تولیدکنندگان  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
کشور در خصوص صادرات نیز گفت: برای نیروگاه 
های تجدیدپذیر مجوز صادرات صادر شده است و 
می توانند حدود 7 سنت برق را به فروش برسانند 
ولی هنوز این موضوع به صورت عملی انجام نشده 

است.
این  گفت:  ظرفیت  افزایش  خصوص  در  زاده  تقی 
شرکت در حال امکان سنجی این موضوع می باشد.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی 
برق  نیروگاه  برق سبز منجیل هم گفت: سال 83 
باور  منجیل شروع به کار کرد، در آن زمان کسی 
این موضوع پیشرفت چندانی داشته  نمی کرد که 
عرصه  این  در  ما  همکاران  تالش  با  ولی  باشد، 

موفقیت های بسیاری حاصل شده است.
تجدید  انرژی های  به  رویکرد  احمد حقانی دالیل 
محیط  حفظ  فسیلی،  سوخت  از  صیانت  را  پذیر 
زیست، امنیت انرژی در پدافند غیرعامل عنوان کرد. 
انواع آن را باد، خورشید، زمین گرمایی،  همچنین 
کرد.  بیان  هیدروژن  و  اقیانوس  امواج  سوز،  زباله 
مزایای آن را نیز رایگان بودن، پاک بودن، نامحدود 
دور  مناطق  در  استفاده  مستقیم،  استفاده  بودن، 

افتاده و راندمان بیشتر بیان کرد.
باد  انرژی  شده  استفاده  ظرفیت  خصوص  در  وی 
افزود: کاًل در کشور ما ظرفیت 60 هزار  در کشور 
مگاوات وجود دارد که البته با توجه به دسترسی ها 
و دستگاه هایی که قابل استفاده و نصب می باشد 
این ظرفیت تا 15 هزار مگاوات قابل انجام و نصب 

می باشد.
برق  نیروگاه  در  توربین  اولین  داد:  ادامه  حقانی 
دستگاه  دو  نصب  با   1373 سال  رودبار  و  منجیل 
و شروع  انجام  رودبار  و  500 کیلوواتی در منجیل 
بر  متر   8 باد  سرعت  منطقه  این  در  کرد،  کار  به 
از  متر   ۴0 ها  دکل  این  ارتفاع  و  باشد  می  ثانیه 
سطح زمین است این نیروگاه در ۴ سایت به نامهای 
منجیل، هرزویل، رودبار و سیاهپوش تشکیل شده 
و جمعاً 159 توربین از 300 تا 660 کیلووات دارد 
کل وسعت منطقه نیروگاه نیز 830 هکتار می باشد.

ضرورت تدوین و ابالغ نظام نامه 
بازرسی فنی صنعت برق

به منظور ساماندهی نظام مند مقوله بازرسی فنی 
در صنعت برق، تدوین و ابالغ نظامنامه بازرسی 

فنی صنعت برق ضروری است.
و  فنی  بازرسی  در  دقت  افزایش  با  نظام نامه  این 
تعامل  به  برق،  فعالیتهای صنعت  به  دهی  ساختار 
مثبت و سازنده با نهاد ها و مراجع ذی ربط صنعت 
برق، کمک شایانی نموده و بستر مناسبی را جهت 
برق  صنعت  سطح  در  محصوالت  کیفیت  ارتقای 

فراهم می نماید.
تخصصی  کارگروه  نشست  دومین  راستا  این  در 
با  برق  صنعت  فنی  بازرسی  نامه  نظام  تدوین 
حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت های مادر 
سازمان  ساتکاب،  حرارتی،  برق  توانیر،  تخصصی 
بهره وری انرژی برق )ساتبا(  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
پژوهشگاه  و  تولید  سندیکای  برق،  سندیکای  و 
 نیرو )مرکز آبانیرو( در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 
مورد  پیشرو  چالش های  نشست  این  در  گردید. 
این  ابالغ  و  تدوین  ضرورت  و  قرارگرفت  بررسی 
نظام نامه مورد توافق قرار گرفت . همچنین تدوین 
بازرسی  "نظام نامه  عنوان،  با  نظام نامه  این  ابالغ  و 
حاضر  اعضای  توسط  برق"  صنعت  تجهیزات  فنی 

تصویب گردید.



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 :1398/07/06 
استان : آذربایجان شرقی | مناقصه گزار : آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی
افزایش قدرت و احداث پست  : مناقصه  آگهی 

هوایی در ایستگاه پمپاژ آب ملکان
مبلغ برآورد مالی : ۴,829,120,77۴ ریال 

شماره آگهی : 52۴08356 
 تاریخ انتشار : 1398/07/06

استان : خوزستان 
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها خازن فیلتر هارمونی
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/16 

شماره آگهی : 52۴073۴۴ 
تاریخ انتشار : 1398/07/06

استان : خوزستان 
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

هاوکنتاکتورهاو  رله  بها  استعالم   : آگهی 
متعلقات مربوطه

مهلت دریافت اسناد : 1398/07/15 
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

https://pim.ksc.ir : آدرس

تاریخ انتشار : 1398/07/08
استان : تهران 

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
آگهی : استعالم بها عملیات اصالحی و رفع 

معایب و کسری برج های خط 63 ورامین
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/13 

تاریخ انتشار : 10/07/1398
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 : 1398/07/10
استان : خراسان رضوی

صنعتی  شهرکهای  شرکت   : گزار  مناقصه 
خراسان

با  بها تکمیل شبکه روشنایی  استعالم   : آگهی 
کله چراغ خیابانی با نصب دستگاه تابلو جهت 

شهرک زاوین
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/13

تاریخ انتشار : 1398/07/13
استان : اصفهان

مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان
ومولتی  آمپرمترچنگکی  بها  استعالم   : آگهی 

متر دیجینتل
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/16 

تاریخ انتشار :1398/07/13 
استان : اصفهان

مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان
سیم  متر   1000 خرید  بها  استعالم   : آگهی 

آلومینیومی مغز فوالدی
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/16 

تاریخ انتشار : 1398/07/13
استان : اصفهان

مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان
کابل  متر   1200 خرید  بها  استعالم   : آگهی 

آلومینیومی
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/16 
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یادداشت

و  سازمانی  نظریه پرداز  بویاتزیس«  »ریچارد 
رزرو« می گوید  دانشگاه »کیس وسترن  استاد 
یک  راهنمایی  از  می تواند  متخصصی  فرد  هر 
مربی بهره ببرد و خودش هم مربی فرد دیگری 
مربیگری  رابطه  یک  که  است  معتقد  او  باشد. 
یا  آموزش  از  فراتر   )coaching( کوچینگ  یا 
آرمان  تمرکزش روی  مالی است چون  حمایت 
مربی ها  بهترین  است.  بلندمدت  ارزش های  و 

و  ترویج  را  مثبت  نگرش  که  هستند  کسانی 
تقویت می کنند. آنها از فرد سواالت کاوشگرانه 
می پرسند تا بتواند بهترین تصمیم را بگیرد، نه 
تنها تصمیمات کاری، بلکه تصمیمات شخصی. 
ریچارد اخیرا میهمان »الیسون بیرد«، ویراستار 
مجله کسب وکار هاروارد بوده. چکیده ای از این 

مصاحبه را با هم می خوانیم.
چنـد روز پیـش بـرادرزاده ام کـه مدیـر IT اسـت 
در ماشـینم نشسـته بـود و در مـورد ایـن چیزهـا 
صحبـت می کردیـم. احسـاس کـردم او هـم جـزو 
ایـن افراد اسـت. می توانسـتم تمام آمارهـای جهان 
را نشـانش دهـم امـا می دانسـتم تاثیـری رویـش 
نـدارد. بـرای همیـن بـه او گفتـم: »آیـا تا بـه حال 
رئیسـی داشته ای که اسـتعدادهایت را شکوفا کرده 
باشـد؟« گفـت: »بلـه.« گفتـم: »از او برایـم بگـو. 
رفتـارش چطـور بـود؟ چـه چیزهایـی می گفـت؟ 
چـه کارهایـی می کـرد؟« رئیسـش را کامـل برایـم 
توصیـف کـرد. گفتـم: »منظـورم از دقیقـا همیـن 
اسـت.« نبایـد ماشـین وار با مسـاله برخـورد کنیم. 
بیـرون  حرف هایـش  از  را  فـرد  احساسـات  بایـد 

. بکشیم
 الیسـون: این روش ها را چطور در سـازمان نهادینه 

کنیم؟
ایـن  از  بخشـی  اسـت.  پیچیـده  کمـی  ریچـارد: 
تالش هـا منجـر می شـود بـه تمایـل بـرای تغییـر 
فرهنـگ. و تـالش بـرای اینکـه فقـط روی نتیجـه 
تمرکـز نکنیـم. منظـورم ایـن نیسـت کـه نتیجـه 
اینهـا  نیسـت.  مهـم  عملکـرد  یـا  نیسـت.  مهـم 
مهمنـد. امـا تمرکـز ِصـرف روی نتیجـه، همیشـه 
شـما را بـه نتیجـه نمی رسـاند. بهتریـن راه، ایجـاد 
»فرهنـگ پیشـرفت« اسـت کـه هـدف اصلـی آن 
آنهـا  از  اینکـه  و  اسـت  افـراد  در  سـرمایه گذاری 

بیشـترین بهـره را ببریـم. اگـر بتوانیـم بیـن ایـن 
دو، یعنـی تمرکـز بـر نتایج و توسـعه، تـوازن ایجاد 
کنیـم، به سـوی فرهنگی سـوق پیـدا خواهیم کرد 
کـه من نامـش را »فرهنـگ مربیگـری« می گذارم. 
و یـک نکتـه دیگـر. می توانی همزمان بـه عملکرد و 
پیشـرفت فکـر کنی اما نبایـد برنامه هـای مرتبط با 
ایـن دو را همزمـان انجام دهی. اگر امـروز، عملکرد 
کارکنانـت را ارزیابـی کـردی، توصیه هایـت بـرای 
تغییـر و توسـعه را یـک روز دیگر به آنهـا ارائه کن. 
چـون همه مـا وقتی مـورد ارزیابی قـرار می گیریم، 
حالـت تدافعـی می گیریم و وقتـی کارمند در حالت 
تدافعـی اسـت، بهتـر اسـت بـا او دربـاره تغییـر و 
پیشـرفت صحبـت نکنـی و آن را بـه زمـان دیگری 

کنی. موکـول 
 الیسـون: آیـا بـرای ایجـاد تغییـر در سـازمان، تک 

تـک مدیـران واحدهـا باید دسـت به کار شـوند؟
مـا، 33  مطالعـه  مـورد  در سـازمان های  ریچـارد: 
درصـد از مدیـران راغـب بـه تغییـرات بودنـد. کال 
بـه نـدرت پیـش می آید کـه بتوانی کل سـازمان را 
بسـیج کنـی. امـا اگـر بتوانی یـک واحـد را ترغیب 
کنـی، یـا یـک بخـش را، بقیـه بـه مـرور جـذب 
می شـوند. و ایـن تنهـا راه ایجـاد تغییـرات پایـدار 
در سـازمان اسـت و مـا ایـن را بـه چشـم دیده ایم. 
مشـارکتی  فرهنـگ  دارای  کـه  شـرکت هایی  در 

بوده انـد. مثـال شـرکت سیسـکو.
 الیسـون: آیـا عوامل فرهنگـی هم تاثیـر دارند؟ آیا 
ایـن روش مربیگـری در بعضـی از جوامع سـخت تر 

؟ نیست
ریچـارد: بله. در بعضی جوامع، نظام سلسـله مراتبی 
حاکـم اسـت و فاصله قـدرت در آنها زیاد اسـت. در 
ایـن جوامـع تو نباید در برابر کسـی کـه جایگاهش 
از تـو باالتـر یـا پایین تـر اسـت حرفـی بزنـی. مثل 

ژاپـن و کـره و عربسـتان و حتـی ایتالیـا و یونـان و 
اسـپانیا و پرتغـال بـا شـدت کمتر. در این کشـورها 
وقتـی دوره هـای آموزشـی بـرای کارکنـان برگـزار 
می کنـی، شـاگردان در سـر کالس اصـال بی پـرده 
ایتالیـا  در  کـه  یـادم هسـت  نمی کننـد.  صحبـت 
بـرای مدیران اجرایی چند شـرکت، دوره آموزشـی 
صحبـت  هیچ کـس  کالس  در  بـودم.  گذاشـته 
موقـع  یـا  کافـه  در  آدم هـا  همـان  امـا  نمی کـرد. 
ناهـار، آنقـدر حـرف می زدنـد کـه بـه مـن مهلـت 

نمی دادنـد.
در ایـن فرهنگ هـا، مربیگـری می توانـد بـه رشـد 
کارکنـان کمـک کنـد امـا بـه صـورت خصوصـی 
کشـورها  از  بسـیاری  در  نفـره.  دو  جلسـات  و 
بهتـری  رهبـران  می خواهنـد  کـه  کسـانی  بـرای 
مناسـب تر  و  بهتـر  مربیگـری  برنامه هـای  شـوند، 
و  هسـتند.   آموزشـی  و  رسـمی  برنامه هـای  از 
فرامـوش نکنیـد کـه مربیگـری، لزومـا بـه معنـای 
کمـک مدیـر بـه کارمنـد نیسـت. رابطـه مربـی و 
شـاگردی می توانـد بـه سـه شـکل باشـد: مدیـر و 
کارمنـد، کارمنـد و کارمنـد و کارمنـد و مدیـر. که 
البتـه مـورد سـوم، ممکن اسـت بـرای خیلی ها جا 
نیفتـاده باشـد امـا اگر هـر دو طـرف آن را پذیرفته 
باشـند، کارمنـد هـم می توانـد به مدیـرش آموزش 
دهـد. یکـی از بهتریـن مربیان من، شـاگردم اسـت 
کـه بیشـتر اوقـات وقتی به مشـکل برمی خـورم، از 

می خواهـم. کمـک  او 
 الیسـون: حـس می کنـم امـروز بعـد از کار کـردن 
روی ایـن مقالـه در کنـار تـو، مهارتـم در زمینـه 
مربیگـری بیشـتر شـد. ممنـون کـه دعـوت مـن را 

پذیرفتـی.
ریچـارد: ممنـون از تـو کـه ایـن فرصـت را بـه من 

دادی.

رشد و کارآمدی بیشتر با 
مربیگری دلسوزانه
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نگاه آخر

روستای » سرآقا سید«

صاویر این روستا مربوط به روستای پلکانی 
استان  در  چلگرد  کیلومتری   ۴۵ در  سرآقاسید 
چهارمحال و بختیاری است. راه خاکی این روستا 
پس از بارش اولین برف در پاییز تا بهار سال بعد 
مسدود می شده و ارتباط مردم با شهر قطع می 
شود. این روستا تنها از برق برخوردار بوده و اهالی 
آن زمستان های سخت آن را با سوزاندن چوب 
های جنگلی و بوته های گون سپری می کنند. 
خانه های این روستا معموال متشکل از یک اتاق 

با یک در و پنجره های کوچک است.

https://www.mehrnews.com/photo/4738885/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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