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عزم سندیکا برای؛

پیگیری و حل مشکالت بیمه و 
تامین اجتماعی اعضا 

تغییرات نرخ ارز و تورم 

دکتر موسی غنی نژاد/ دنیای اقتصاد
و  هفته ها  در  متناقض  ظاهر  به  رویداد  دو 
روزهای اخیر در اقتصاد ایران پرسش هایی را 
در فضای رسانه ای و افکار عمومی برانگیخته 
که اگر پاسخ درستی به آنها داده نشود ممکن 
سوی  از  زیانباری  تصمیم گیری های  به  است 
برخی مقامات مسوول بینجامد. رویداد نخست 
نرخ  کاهش  و  ارز  بازار  در  تالطم  فرونشستن 

برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است.
این کاهش در مقایسه با نقطه اوج آن در چند ماه 
گذشته چشمگیر است. رویداد دوم تداوم افزایش 
افزایش  این  است، گرچه  قیمت ها  سطح عمومی 
نسبت به قبل شتاب کمتری دارد. برای کسانی که 
افزایش نرخ ارز را علت تورم می دانند طبیعتا این 
پرسش مطرح می شود که چرا به رغم کاهش نرخ 
ارز سطح عمومی قیمت ها همچنان روند افزایشی 
دارد و پایین نمی آید. آنها چون مقدمه استدالل 
خود را درست و حتی بدیهی تلقی می کنند به این 
قیمت ها  نیامدن  پایین  علت  که  نتیجه می رسند 
فروشندگان  و  تجار  استفاده  سوء  و  گرانفروشی 

سندیکای صنعت برق ایران؛ 
بار واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد  سندیکای صنعت برق ایران حادثه مصیبت 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی را که به درگذشت 9 نفر از دانشجویان عزیز 
و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شده است، به تمامی مصیبت دیدگان و جامعه 
دانشگاهی کشور تسلیت عرض نمود، از خداوند متعال برای مجروحان شفای عاجل 

و برای خانواده های داغدار صبر و اجر مسئلت می نماید.

 با توجه به اهمیت موضوع و چالش جدی شرکت های عضو با سازمان تامین اجتماعی، مقرر 
شد روابط عمومی درباره این موضوع برنامه ریزی رسانه ای انجام دهد و ظرفیت های اتاق 

بازرگانی نیز برای پیشبرد موضوع استفاده شود.
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عزم هیأت مدیره سندیکا برای 
پیگیری و حل مشکالت بیمه و 

تامین اجتماعی اعضا 

سی و هفتمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران، بیست و پنجم آذر 

سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
در ابتدای جلسـه دبیر سـندیکا گزارشـی از اقدامات 

دو هفتـه اخیر ارائه کرد. وصول مرحله دوم مطالبات 
و واریـز بـه حسـاب اعضا، جلسـه بـا سـازمان برنامه 
دربـاره اصالحیـه بخشـنامه جبرانـی ارز، پیگیـری 
توافـق  مشـاوران،  ویـژه  جبرانـی  بخشـنامه  ابـالغ 
سـازمان برنامـه برای مبادلـه تفاهم نامـه همکاری با 
سـندیکا، احصـا کمبودها و ابهامات بخشـنامه ارزی، 
پیگیـری خاتمه قراردادها، بررسـی های سـندیکا در 
خصوص بودجه سـال 98 و نیز جلسـات کارشناسی 
شـورای گفتگـو در اتـاق ایـران در خصـوص اصـالح 
شـرایط عرضـه فلـزات و مـواد اولیه از سـوی صنایع 
ایـن  بـود. در  ایـن گـزارش  از  باالدسـتی، بخشـی 
گـزارش همچنیـن بـه موافقـت اولیـه شـورای عالی 
رتبه بنـدی اتـاق بازرگانـی با ایفای نقش سـندیکا به 
عنـوان مجـری رتبه بنـدی شـرکت هـا و نیـز نهایی 
شـدن قـرارداد بیمـه تکمیلـی سـال 97-98 اشـاره 
شـد. در ادامه جلسـه لزوم تدوین بخشـنامه جبرانی 
ارز برای شـرکت های مهندسـی مشـاور صنعت برق 
مـورد تاکیـد قـرار گرفـت و مقررشـد بـا برگـزاری 
نشسـت مابین نمایندگان کمیته مهندسـین مشاور 
بـا مسـئوالن سـازمان برنامـه و ابالغ این بخشـنامه 

به صـورت جـدی پیگیری شـود. 
همچنیـن مقرر شـد کاسـتی ها و ابهامات بخشـنامه 
ارزی بـه صـورت مکتـوب بـرای شـورای هماهنگـی 
و سـازمان برنامـه منعکـس شـود.  تسـهیل حضـور 
ایرانـی در بـازار کشـور عـراق محـور  شـرکت های 
بعـدی جلسـه بـود کـه بـا توجـه بـه اعـالم آمادگی 
زمینه هـای  کـردن  فراهـم  بـرای  توانیـر  شـرکت 
و  سـازنده  شـرکت های  حضـور  منظـور  بـه  الزم 
پیمانـکار ایرانـی در بـازار کشـور عـراق و همچنیـن 
عالقمندی مسـئوالن این این کشـور بـرای همکاری 
بـا شـرکت های ایرانـی، مقـرر شـد ضمـن رایزنی با 
و  تصمیم گیـری  توانیـر،  شـرکت  توزیـع  معاونـت 

پیگیری هـای ایـن موضـوع توسـط کمیتـه توسـعه 
صـادرات انجـام شـود. 

و  چالش ها  درباره  همچنین  جلسه  اعضای 
دشواری های موجود برای صدور ضمانت نامه در بانک 
توسعه صادرات تبادل نظر کرده و  مقرر کردند که 
سندیکا از طریق بانک مرکزی، کمیسیون ماده 19، 
سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی حل این مساله 

را پیگیری نماید. 
در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص 
ارائه و مقرر شد  الیحه پیشنهادی بودجه سال 98 
به ویژه در خصوص بودجه  نکات مورد نظر سندیکا 
کمیسیون  ریاست  به  تسویه  اوراق  و  برق  صنعت 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس منعکس و مورد 
و  برق  اقتصاد  اصالح  الزامات  گیرد.  قرار  پیگیری 
قرار  بررسی  مورد  خصوص  این  در  سندیکا  موضع 
گرفت و مقرر شد موضوع عالوه بر کمیسیون انرژی 
از سوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی هم 

پیگیری شود. 
تامین  و  بیمه  کارگروه  دبیر  و  رئیس  ادامه  در 
اقدامات  و  پیگیری ها  از  گزارشی  اجتماعی سندیکا 
صورت گرفته در کارگروه ارائه کردند. در این گزارش 
تامین  آیین نامه های سازمان  و  تعدد بخشنامه ها  به 
اجتماعی و برخورد سلیقه ای کارشناسان این سازمان 
به عنوان اصلی ترین چالش شرکت های عضو اشاره و 
مقرر شد که به منظور حل این چالش ها الیحه ای 
برای اتاق بازرگانی و کمیسیون های اجتماعی، صنایع 
و حمایت از تولید ملی مجلس تهیه و پیگیری های 
الزم انجام شود.  همچنین با توجه به اهمیت موضوع 
تامین  سازمان  با  عضو  شرکت های  چالش جدی  و 
اجتماعی، مقرر شد روابط عمومی درباره این موضوع 
برنامه ریزی رسانه ای انجام دهد و ظرفیت های اتاق 

بازرگانی نیز برای پیشبرد موضوع استفاده شود. 

عزم هیأت مدیره سندیکا برای پیگیری و حل مشکالت بیمه 
و تامین اجتماعی اعضا
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را  زمینه  عمومی  افکار  در  دیدگاه  این  رواج  است. 
برای برخورد پلیسی و بگیر و ببند در بازار فراهم 
می آورد و چنین برخوردهایی نه تنها مشکل تورم 
در  ناامنی  و  تنش  ایجاد  با  بلکه  نمی کند  حل  را 
فضای کسب و کار، بیشتر به رکود و وخامت اوضاع 

اقتصادی دامن می زند. 
تورم  علت  را  ارز  برابری  نرخ  افزایش  که  کسانی 
می دانند دچار اشتباه مهلکی هستند که در گذشته 
و حال منشأ بسیاری از سیاست گذاری های نادرست 
و زیانبار بوده است. علت تورم، سیاست گذاری های 
انبساطی پولی و مالی نادرست و نامتناسب با توان 

واقعی اقتصادی است. از منظر علم اقتصاد افزایش 
پولی  پدیده ای  تورم  یا  قیمت ها  عمومی  سطح 
کاسبان  تجار،  گرانفروشی  به  ربطی  هیچ  و  است 
مقطعی  به صورت  گرانفروشی  ندارد.  فروشندگان  و 
غیر رقابتی  و  متالطم  بازارهای  شرایط  در  موقت  و 
عمومی  سطح  افزایش  اما  دهد،  رخ  است  ممکن 
قیمت ها ربطی به این پدیده ندارد. از سوی دیگر، 
خارجی  ارزهای  به  نسبت  ملی  پول  ارزش  کاهش 
یا به اصطالح گران شدن این ارزها در بازار معلول 
تورم است نه علت آن. این فراوانی یا عرضه بیش از 
حد و نامتناسب پول نسبت به میزان تولیدات ملی 
آن  قدرت خرید  یا  ارزش  است که موجب کاهش 
می شود. این کاهش مستقل از و مقدم بر تغییرات 
خارجی  ارزهای  به  نسبت  ملی  پول  برابری  نرخ 
صورت می گیرد. یک کشور فرضی را تصور کنیم که 
کامال رابطه اقتصادی و داد و ستد با دنیای خارج را 
قطع کرده باشد؛ برابری نرخ ارزهای خارجی برای 
نخواهد  معنایی  هیچ  عمل  در  طبیعتا  کشور  این 
اگر سطح عمومی قیمت ها  این حال  با  اما  داشت، 
پول  عرضه  افزایش  دلیل  به  کشور  این  در  )تورم( 
باال برود ارزش حقیقی یا قدرت خرید آن طبیعتا 

پایین خواهد آمد.
بگیریم  نظر  در  را  مختلفی  کشورهای  اگر  حال 
بگوییم  می توانیم  دارند  متفاوتی  تورم های  نرخ  که 
دارند  باالتری  تورم  نرخ  که  آنهایی  زمان  گذر  با 
به طور نسبی از ارزش حقیقی پول ملی شان )قدرت 
از  صرف نظر  می شود،  کاسته  بیشتر  خریدشان( 
اینکه این کشورها باهم مراوده تجاری انجام بدهند 
دنیای  در  گفت  می توان  ترتیب  این  به  ندهند.  یا 
واقعی که همه کشورها با دنیای خارج روابط تجاری 
ملی  پول های  برابری  نرخ  منطقی  به طور  دارند، 
بر  نهایی و در درازمدت،  نسبت به هم، در تحلیل 

حسب تغییرات قدرت خریدشان تعیین خواهد شد، 
میان دخالت  این  اینکه دولت ها در  به شرط  البته 
علت  باشد.  آزاد  کشورها  میان  تجارت  و  نکنند 
اینکه در ایران برای بخش مهمی از افکار عمومی و 
دولتمردان این شبهه پیش آمده که افزایش سطح 
عمومی قیمت ها ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد این 
کشورهای  برخی  مانند  ایران،  در  دولت  که  است 
نفتی و برخالف بسیاری از کشورهای دنیا، دارنده و 
فروشنده بیشترین منابع ارزی در اقتصاد ملی است. 
در  که  را می دهد  امکان  این  دولت  به  ویژگی  این 
مقاطع مختلفی برحسب صالحدید خود و بر خالف 
به رغم  و  ارز مداخله کند  بازار  اقتصادی در  منطق 
تورم داخلی و کاسته شدن از ارزش پول ملی، نرخ 
نگه  پایین  آن  برابر  در  را  خارجی  ارزهای  برابری 
دارد. این سیاست تا زمان فراوانی نسبی درآمدهای 
باال  یا  نفتی  صادرات  افزایش  علت  به  دولت  ارزی 
رفتن قیمت جهانی نفت امکان پذیر است و از طریق 
افزایش  مانع  »ارزان«  واردات  با  می توان  حتی  آن 
حجم  افزایش  به رغم  مبادله  قابل  کاالهای  قیمت 
که  نیست  شکی  اما  شد.  موقتی  به طور  نقدینگی 
این سیاست در درازمدت نمی تواند دوام بیاورد؛ زیرا 
تداوم واردات ارزان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی 
را زمینگیر کرده و توان تولیدی و صادراتی کشور را 
به شدت کاهش می دهد. در چنین شرایطی کاهش 
یا زود به  درآمدهای نفتی دولت به هر دلیل، دیر 
این  ارز می انجامد.  کشیده شدن ماشه جهش نرخ 
واقعیتی است که کشور ما بارها آن را تجربه کرده 
نگرفته  تجربه ها  این  از  را  الزم  درس  هیچ گاه  اما 

است.
بازار دچار  ارز  با جهش یکباره نرخ  در هر صورت، 
تالطم می شود و دولت ها معموال در این بزنگاه های 
اقدامات شتابزده و نسنجیده خود برای  با  حساس 

تثبیت دستوری نرخ ارز، به جنگ ساز و کار بازار 
آشوب  بر  نتیجه  در  و  می روند  اقتصادی  منطق  و 
آنچه  می زنند.  دامن  بیشتر  اوضاع  به هم ریختگی  و 
دولت کنونی در فروردین ماه سال جاری انجام داد 
مصداق بارز چنین رفتاری بود که موجب شد نرخ 
بازار غیر رسمی یا آزاد دچار تالطم ناموجه و بسیار 
کاالهای  بازار  شد  باعث  امر  همین  شود.  بیشتری 
وارداتی و به تبع آن سایر کاالها نیز دچار تالطم و 
آشوب شود. البته دولت پس از تردیدها و تعلل های 
زیاد، رویکرد خود را به مساله به تدریج اصالح کرد. 
غیر منسجم  به طور  و  دیرهنگام  اصالح هرچند  این 
با  و  بود  نتیجه بخش  و بیش  اما کم  صورت گرفت 
روند کاهنده ای آرامش را به بازار ارز بازگرداند. به 
انتظار داشت که قیمت برخی  این ترتیب می توان 
جهش  که  واردات  به  وابسته  یا  وارداتی  کاالهای 
نامتناسبی به دلیل شرایط متالطم و آشوب زده پیدا 
کاهش  انتظار  اما  یابد.  کاهش  به تدریج  بود  کرده 
سطح عمومی قیمت ها به صرف کاهش نسبی نرخ 
تورمی  پتانسیل  هنوز  که  کنونی  وضعیت  در  ارز، 
ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار معقولی 
به جای دادن  نیست. مسووالن دولتی و حکومتی 
آدرس غلط در خصوص تورم بهتر است تالش کنند 
ریشه های واقعی آن یعنی افزایش بی رویه نقدینگی 
نادرست  سیاست های  به  عمدتا  که  بخشکانند  را 
مالی و پولی دولت مربوط می شود. افزایش نرخ ارز 
نه علت آن؛  بود  تورمی  فرآیند  نتایج  از  خود یکی 
و عقب نشینی کنونی آن نسبت به نقطه اوج خود 
کردن  باز  و  مساله  به  دولت  رویکرد  اصالح  نتیجه 
مسیر برای عملکرد ساز و کار بازار است. باال رفتن 
نرخ ارز علت افزایش تورم نبود، از این رو با پایین 
آمدن آن هم نباید انتظار داشت مشکل تورم حل 

شود.
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وزیر نیرو امروز راهی عراق می شود

دیدار اردکانیان با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران عازم عراق شد. وی عصر امروز 

)چهارشنبه( در بدو ورود به بغداد نشستی با وزیر آبادانی، مسکن و شهرداری های عراق خواهد داشت.
اردکانیان در ادامه برنامه های روز نخست سفر خود به عراق، نشست مشترکی با وزیر برق و رئیس بانک 

مرکزی این کشور خواهد داشت.
برنامه های روز دوم سفر وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران به عراق با مذاکرات هیئت ایرانی با وزیر برق 
عراق و امضای یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه آغاز خواهد شد و با دیدار اردکانیان و عادل عبدالمهدی، 

نخست وزیر عراق ادامه خواهد یافت.
اردکانیان همچنین ظهر پنجشنبه نیز با برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور مالقات خواهد کرد.

مراسم ترحیم و گرامیداشت مرحوم مهندس ایمان 
 رجایی، رئیس کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا 

روحشان شاد و یادشان گرامی 
سندیکای صنعت برق ایران

http://tnews.ir/site/8aad124441377.html?h=1
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با حضور متخصصان سراسر کشور

ارائه راهکار های کاهش خسارت در حوزه برق
سمینار پروژه های خاتمه یافته شرکت توزیع نیروی برق البرز در کرج برگزار شد.

ارائه راهکارهای کاهش خسارت درحوزه برق به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، در این سمینار که 
با حضور نمایندگان شرکت توانیر، دانشگاهیان و دبیران تحقیقات کشور در حوزه برق برگزار شد، 7مورد اثر 
بخش در زمینه های زیست محیطی، مدیریت منابع، کاهش خطرات برق گرفتگی  و مدیریت مصرف مطرح 

شد.
محاسبه پارامترهای قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق، راهکارهای کاهش خسارت وارده 
به مشترکین، علل نوسان، استفاده از فناوری نانو تکنولوژی، سامانه هوشمند نرم افزارها برای طراحی جامع 
فنی و اقتصادی، مسائل زیست محیطی و افزایش طول عمر ترانسفورمرها مواردی بود که در این سمینار به 

آنها پرداخته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق البرز ارتباط 
موثری با دانشگاههای کشور و مراکز پژوهشی دارد، نیازهای تحقیقاتی شرکت های توزیع برق با کمک و 
این پژوهش ها و مطالعات  با هماهنگی دانشگاهها  افزود:  همراهی متخصصان شناسایی کردند. اسکندری 

علمی انجام شده است و نتایج آن در صنعت برق و ارتقای خدمات استفاده می شود.



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 : 1397/10/04
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
شرکتهای  شناسایی  فراخوان  مناقصه  آگهی: 
ارائه   )RFP(پیشنهاد ارائه  زمینه  در  فعال 

استانداردهای درگاه یکپارچه خدمات
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/09 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : آذربایجان غربی

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان غربی

آگهی : مناقصه خرید انوع یراق آالت
مبلغ تضمین : 400,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1397/10/10 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : آذربایجان غربی

آذربایجان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
غربی

 6 سوالر  کابل  خرید  بها  استعالم  آگهی: 
میلیمتر مربع

مهلت دریافت اسناد : 1397/10/05 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : آذربایجان غربی

آذزبایجان  برق  نیروی  توزیع  گزار:  مناقصه 
غربی

آرم  کراس  انواع  خرید  از  مناقصه  آگهی: 
فنی  مشخصات  36برگ  برابر  وسکو  وکنسول 

واستاندارد وزارت نیرو 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/10

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
آگهی : مناقصه خرید انواع کراس آرم وکنسول 

وسکو
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/11 

رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی 
آدرس : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق 

آ-غ- سایت های ملی - توزیع - توانیر 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان اصفهان
پروژه  اجرای  و  اجناس  تامین  مناقصه   : آگهی 
تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 
واقع در شهرستان های خمینی شهر ، شهرضا ، 

نطنز و برخوار بصورت کلید در دست 
مبلغ تضمین : 8,764,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1397/10/09

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : اصفهان

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
اصفهان

برداری  بهره  برونسپاری  مناقصه   : آگهی 
برق شهرستان خمینی شهر 

مبلغ تضمین : 1,072,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/09 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان
آگهی : مناقصه تابلو الکتریکی

مهلت دریافت اسناد : 1397/10/13
شماره تماس : 2309-0315257 

تاریخ انتشار : 1397/10/04
استان : بوشهر

مناقصه گزار : بنادر و دریانوردی
میکروتیک 300  1-رادیو  بها  استعالم   : آگهی 

 mbps
طبق  کارت  و  کابل  کابینت،  باتری،   ،  usp-2

مشخصات فنی پیوست استعالم 
طبق  کارت  و  کابل  کابینت،  باتری،   ،  usp-3

مشخصات فنی پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/05 



7

صنعت برق _ اخبار شماره    2328 04 دی 1397

فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
»تولید ملی-افتخار ملی«

روال  وفق  را  ملی«  ملی-افتخار  »تولید  جشنواره  شانزدهمین  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
سال های گذشته و با حضور و سخنرانی مقام های عالی رتبه نظام همراه با تقدیر از مدیران واحدهای 
مرکز  در   97 بهمن   29 دوشنبه  روز  جشنواره  این  می کند.  برگزار  کشور  تولیدی  و  صنعتی  برتر 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 
متقاضیان شرکت در بخش انتخاب واحد برتر می توانند فرم های ثبت نام خود را از سایت خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران به آدرس  /http://iranhim.ir/1397/22171 دریافت کنند. 
تمامی متقاضیان ملزم به تکمیل 3 فرم شامل »فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام«، »پرسشنامه 
مشخصات متقاضی« و با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از فرم های »پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی، 
»پرسشنامه واحد بهره بردار معدی« و یا »پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ« 

می باشند. 
شایان ذکر است فرم های تکمیل شده می بایستی تا تاریخ 97/10/10 به آدرس تهران، میدان فاطمی، 
خیابان فلسطین شمالی، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه برادران غفاری، جنب دانشگاه علمی و کاربردی 

پالک 2 ارسال شود. 

http://iranhim.ir/1397/22171/ 
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش طبق روال هرساله طی روزهای 1 الی 4 بهمن ماه 
سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری و حمایت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت و تشکل های حوزه نفت و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز نمایشگاه هـای بین المللی 

کیش برگزار خواهد شد.
با عنایت به حضور شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های 
انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط و همچنین مدیران تدارکات 
شرکت های باالدستی و سرمایه گذاران مرتبط، سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های 

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
1- اختصاص 15 درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : 180 هزار تومان )حداقل 20 مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :153هزار تومان

2- امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند
مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک سندیکا: 1 میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 66944967 مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن 21-88546619 )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن 3-66570930 داخلی 113 )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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9

مدیران

 هفته کاری 40 ساعته یادگاری است که از گذشته 
به ما رسیده است. اما تحقیقات نشان می دهد 
اجبار کارمندان به کار کردن به این مقدار ساعت 
شرکت  برای  و  است  مضر  آنها  سالمتی  برای 
نشان  پژوهش ها  بود.  خواهد  خسارت آور  نیز 
کمتر  کاری  ساعت  با  بهره وری  که  است  داده 
آسیب نمی بیند. مطالعه ای که ازسوی »سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه« روی کشورهای 
عضو در سال 2016 انجام شد نشان داد که زمانی 
افراد ساعات کمتری را کار می کنند، بهره وری 
سال  در  که  دیگر  مطالعه ای  می یابد.  افزایش 
2014 از سوی دانشگاه استنفورد انجام شده بود 
نیز نشان داد که ارتباط اندکی بین تعداد ساعات 
کاری و بهره وری وجود دارد و حتی بیان کرد که 
وقتی افراد 50 ساعت کار می کنند نتایج کاری 

پیش رو  مقاله  در  می کند.  افول  به  شروع  آنها 
قصد داریم بیان کنیم که چگونه می توان یک 

روز کاری کوتاه تر و بهره ورتر ایجاد کرد؟
روزهای کاری 8 ساعته از سوسیالیسم قرن 19 میالدی 
شروع شد. زمانی که هیچ حد باالیی برای ساعاتی که 
تقاضا  کارخانه ها  کارگران  از  می توانستند  سازمان ها 
انقالب صنعتی در حالی رخ  و  نداشت  کنند، وجود 
در  کردن  کار  حال  در  ساله  شش  کودکان  که  داد 
در  کارگری  اتحادیه های  و  بودند  زغال سنگ  معادن 
به شدت  برای تصویب هفته کاری 40ساعته  آمریکا 
در تالش بودند و در نهایت آن را به عنوان بخشی از 
»قانون استانداردهای کاری منصفانه در سال 1938 
 Fair Labor Standards Act( .تصویب کردند »
of 1938 یکی از قوانین نیروی کار در ایاالت متحده 
آمریکاست که حقی برای حداقل دستمزد و پرداخت 

اضافه کاری برای افرادی که بیش از 40 ساعت در 
هفته کار می کنند، ایجاد می کند.(

اینترنت  است.  داده  رخ  زیادی  تغییرات  زمان  آن  از 
اساسا روش زندگی، کار و تفریح ما را تغییر داده و 
ماهیت کار نیز به طور وسیعی از وظایف الگوریتمی به 
وظایف ابتکاری که نیاز به تفکر نقادانه، حل مساله و 
خالقیت دارد، تحول یافته است. در توضیح و تفاوت 
این دو وظیفه باید بگوییم که در وظایف الگوریتمی 
)algorithmic tasks( فرآیند تعریف شده است. در 
این گونه وظایف شما از مجموعه ای از دستورالعمل های 
یک مسیر مشخص پیروی می کنید تا به یک نتیجه 
 )tasks heuristic  ( ابتکاری  وظایف  اما  برسید. 
وجود  آن  برای  الگوریتمی  هیچ  و  است  این  عکس 
ندارد. شما ایده ها و استراتژی ها را ایجاد می کنید و تا 
زمانی که به راه حل برسید مدام فرضیه سازی و تجربه 

می کنید.
کتاب  نویسنده  و  سازمانی  روان شناس  گرنت،  آدام 
پرفروش »نوآفرینی: چگونه افراد ناهمرنگ دنیا را تغییر 
پیچیده تر  مشاغل  »هرچه  که  می گوید  می دهند« 
و خالقانه تر باشد، توجه به ساعات کار کمتر صورت 
ساعته  کاری هشت  روز  اینها،  به  رغم  اما  می گیرد.« 

هنوز در دنیای کار حکمرانی می کند.
حالت  دچار  که  دارد  افرادی  به  نیاز  ابتکاری  کار 
که  وضعیتی  شوند؛   )flow( تچان  فیزیولوژیکی 
توسط روانشناس آمریکایی-مجارستانی به نام میهالی 
چیک سنت میهالی در سال 1975 ابداع شد. تچان در 
واقع یک وضعیت روانی است که فرد به طور کامل، 
تمام قوا و حواس خود را در یک نقطه متمرکز می کند 
و از تمام نیرو و انرژی خود در جهت هدف استفاده 
در  باشد.  کار  نهایی  نتیجه  نگران  بی آنکه  می کند؛ 
واقع در این حالت فرد به طور کامل در یک فعالیت 
غوطه ور می شود. شرکت مکنزی در مطالعه 10 ساله 

خود دریافته است که مدیران اجرایی برتر، زمانی که 
در وضعیت تچان قرار می گیرند، بیش از 500 درصد 

بهره وری بیشتری دارند.
در این مطالعه نشان داده شد که افرادی که به طور 
کامل توانمندی های خود را در راستای یک هدف یا 
چالش به کار می گیرند، آن چیزی را خلق می کنند که 
ما به آن تچان می گوییم. از همه مهم تر، این تحقیق 
می کنند،  تجربه  را  آن  مکررا  که  افرادی  داد  نشان 
بهره ورتر هستند و رضایت بیشتری از کارشان نسبت 
به سایرین کسب می کنند. آنها برای خودشان اهدافی 
تعیین می کنند تا توانمندی های شان را باال ببرند و 
در نتیجه انرژی بی نهایتی کسب می کنند.مطالعه ای 
 Advanced دیگر که توسط دانشمندان در شرکت
Brain Monitoring انجام شد نیز نشان داد که 
بودن در وضعیت تچان میزان زمانی که برای آموزش 
یک تیرانداز مبتدی و تبدیل او به سطح یک کارشناس 

صرف می کنید را به نصف کاهش می دهد.
سازمان های مدرن در بهره وری کارشکنی ایجاد 

می کنند
بیش  روی   Adobe شرکت  توسط  که  تحقیقی 
از 400 کارمند یقه سفید در سن 18 سال و باالتر 
در مورد استفاده آنها از ایمیل انجام شد، این نتیجه 
متوسط 6 ساعت  به طور  کارمندان  آمد که  به دست 
در روز را صرف بررسی ایمیل ها می کنند. این یافته ها 
ابزاری  به عنوان  ایمیل  مورد  در  عرفی  دید گاه های 
را  مصرف کنندگان  برای  اشباع شده  و  خسته کننده 
به چالش کشید. در واقع این تحقیق نشان داد که 
آمریکایی ها معتاد چک کردن ایمیل هایشان هستند و 
بسیاری از سازمان ها در دنیای امروز با ایجاد انتظارات 
ضدتولیدی در دسترس پذیری، پاسخ دهی و حضور در 

جلسات ایجاد تچان در کارمندان را تخریب می کنند.
ادامه دارد

بررسی روز های کاری 6 ساعته
آیا کاهش ساعات کاری بهره وری را زیاد می کند؟)قسمت اول(
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نگاه آخر

واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان علوم و تحقیقات تهران

واحد  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  حامل  اتوبوسی 
علوم و تحقیقات ظهر روز سه شنبه 4 دی ماه 
در محوطه ی این دانشگاه واژگون شد. این حادثه 
9 کشته و 27 مصدوم برجای گذاشت که 7 تن از 
قربانیان در محل حادثه و دو تن نیز در بیمارستان 

جان باختند.

https://www.isna.ir/photo/97100402551/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

	عزم کمیسیون صنایع مجلس برای حل مشکلات
	 کسب و کارهای صنعت برق
	جلسه مشترک سندیکا با سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت و عضو هیأتمدیره شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق وزارت نیرو برگزار شد. 
	نقش انرژیهای تجدیدپذیر در افزایش امنیت ایران
	امسال 3 هزار عدد و سال آینده 30 هزار سامانه خورشیدی نصب میکنیم
	سهم تجدیدپذیرها و برقرسانی روستایی در لایحه بودجه 98
	فهرست اهم مناقصات کشور
	فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
	«تولید ملی-افتخار ملی»
	تسهیلات ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش 
	طرحی برای موفقیت تحولات دیجیتال
	منظرههای زمستانی جاده طالقان



	بررسی زوایای حضور شرکتهای ایرانی در بازار عراق
	سی و هفتمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، بیست و پنجم آذر سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
	دیدار اردکانیان با رئیس جمهور و نخستوزیر عراق
	ارائه راهکارهای کاهش خسارت در حوزه برق
	فهرست اهم مناقصات کشور
	فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
	«تولید ملی-افتخار ملی»
	تسهیلات ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش 
	آیا کاهش ساعات کاری بهرهوری را زیاد میکند؟(قسمت اول)
	واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان علوم و تحقیقات تهران




	Button 19: 
	Button 48: 
	Button 67: 


