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ابزارهای حذف یارانه سه دهک

مجید عینیان/ دنیای اقتصاد
مجلس شورای اسالمی براساس تبصره 1۴ قانون 
بودجه سال 1۳۹۸ کل کشور، دولت را مکلف به 
حذف یارانه سه دهک درآمدی باال کرده است. 
بر همین اساس، اولین گام اجرایی شدن این 
قانون، در شهریور سال جاری عملیاتی شد که 
با بحث ها و انتقاداتی نیز روبه رو شد. به همین 
منظور، در این یادداشت سعی داریم معیارهای 

شناسایی دهک های درآمدی را بررسی کنیم.
دهـک تعریفی آماری اسـت از توزیـع هر متغیر و 
بسـته بـه متغیر مدنظـر دهک های آن نیـز تغییر 
می کنـد. بـه ایـن ترتیـب سـه دهـک درآمـدی 
نیـز کـه در قانـون آمـده اسـت چنـدان تعریـف 
مشـخصی نـدارد. آیـا در شناسـایی دهک هـا بعد 
خانـوار نیـز مهم اسـت؟ آیا دهک بندی سراسـری 
و بـدون توجـه بـه تفاوت سـطح قیمت هـا مدنظر 

ست؟ ا
خانوارهـای  تعریـف  در  تردید هـا  از  گذشـته 
مدنظـر قانـون شـاید بتـوان گفـت در عمـل نیـز 

مشاهده متن کامل

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران 

سرمایـه گـذاری در صنعت برق؛ 
مواجهـه آمار با فرصت ها 

بـر همیـن اسـاس و بـا توجـه بـه اینکـه در بند ت 
ماده 48 پیش بینی شـده اسـت در پایان برنامه 25 
هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت تولید بـرق اضافه شـود، 
الزم اسـت کـه سـاالنه حـدود 5 هـزار مـگاوات بـه 
شـبکه بـرق اضافـه شـود. از آنجـا که بـرای افزایش 
ظرفیـت تولید و انتقال و توزیع برق، بطور متوسـط 
به ازاء هر کیلووات سـاعت، حداقـل 1000 دالر نیاز 
می باشـد، بنابراین برای افزایش 5000 هزار مگاوات 
بـرق در سـال، بـه 5 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری 
نیاز اسـت و اگر نرخ تسـعیر را حـدود 8 هزار تومان 

در نظـر بگیریـم، در سـال بالغ بر 40 هـزار میلیارد 
تومـان نیاز اسـت. این در حالی اسـت که در بودجه 
سـنواتی دولـت، در سـال 1398 مجموعـا 24 هزار 
میلیـارد تومان بـرای بخش سـرمایه ای پیش بینی 
شـده اسـت کـه در ادامـه روند سـال های گذشـته 
ایـن بخـش عمـده ای از منابـع آن )46 درصـد( از 
محـل فاینانـس، و تسـهیالت بانکـی بـرآورد شـده 
اسـت و انتظـار مـی رود حداکثـر 30 درصـد ایـن 
بودجـه معـادل 8 هـزار میلیـارد تومـان )1 میلیارد 

دالر( محقق شود)شـکل 16(. 

سرمایه گذاری در صنعت برق بی شک با چالش ها و مشکالت عدیده و پرشماری مواجه است 
که برآیند همه آنها در نهایت به افت شدید سرمایه گذاری ها و در نهایت تضعیف زیرساخت های 

صنعت برق کشور منجر شده است. 
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نظرسنجی در خصوص ارزیابی 
وضعیت شرکت ها در نیمه اول 

سال 1۳۹۸
ایران  برق  پژوهشی سندیکای صنعت  معاونت 
عضو  شرکت های  عامل  مدیران  از  نامه ای  طی 
درخواست کرد در نظرسنجی مربوط به ارزیابی 
 1۳۹۸ 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

 ؛گذاری در صنعت برقسرمایه

 مواجهه آمار با فرصت ها 
 معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران 

 

سرمایه گذاری در صنعت برق بی شک با چالش ها و مشکالت عدیده و پرشماری مواجه است که برآیند همه آنها در نهایت به افت شدید سرمایه 
 گذاری ها و در نهایت تضعیف زیرساخت های صنعت برق کشور منجر شده است. 

هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شود، الزم  52در پایان برنامه  بینی شده استپیش 84با توجه به اینکه در بند ت ماده بر همین اساس و 
هزار مگاوات به شبکه برق اضافه شود. از آنجا که برای افزایش ظرفیت تولید و انتقال و توزیع برق، بطور متوسط به ازاء  2است که ساالنه حدود 

میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز  2هزار مگاوات برق در سال، به  2111رای افزایش باشد، بنابراین بدالر نیاز می 0111هر کیلووات ساعت، حداقل 
هزار میلیارد تومان نیاز است. این در حالی است که در بودجه  81هزار تومان در نظر بگیریم، در سال بالغ بر  4است و اگر نرخ تسعیر را حدود 

های گذشته این ای پیش بینی شده است که در ادامه روند سالومان برای بخش سرمایههزار میلیارد ت 58مجموعا  0934سنواتی دولت، در سال 
درصد این بودجه معادل  91رود حداکثر درصد( از محل فاینانس، و تسهیالت بانکی برآورد شده است و انتظار می 84ای از منابع آن )بخش عمده

 (. 04میلیارد دالر( محقق شود)شکل  0هزار میلیارد تومان ) 4

 
 به تفکیک منابع )میلیارد ریال( ایسرمایهروند منابع  - 1 شکل

 

درصد  04گذاری انجام شده در بخش برق، متوسط رشد ساالنه در طول برنامه پنجم شود، میزان سرمایهدیده می 01همانطور که در نمودار شکل 
 ر میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.هزا 1451به میزان  0934بوده است و در سال 
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ذخایر و اندوخته ها حق انشعاب اوراق مشارکت تسهیالت بانکی و فاینانس خارجی

می شود،  دیده   17 شکل  نمودار  در  که  همانطور 
برق،  بخش  در  شده  انجام  سرمایه گذاری  میزان 
متوسط رشد ساالنه در طول برنامه پنجم 16 درصد 
بوده است و در سال 1396 به میزان 7627 هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

اگر چه میزان ریالی سرمایه گذاری در صنعت برق، 
تا حدودی رشد داشته است اما عمده این رشد با 
در نظر داشتن جهش نرخ ارز و تورم در صنعت برق، 
قابل توجهی نشده است  افزایش ظرفیت  به  منجر 

 
 گذاری در صنعت برق روند سرمایه-2 شکل

گذاری در صنعت برق، تا حدودی رشد داشته است اما عمده این رشد با در نظر داشتن جهش نرخ ارز و تورم در صنعت اگر چه میزان ریالی سرمایه
قابل توجهی نشده است به نحوی که می توان مشاهده کرد عمال سرمایه گذاری حقیقی  در صنعت برق نسبت به برق، منجر به افزایش ظرفیت 

کاهش یافته است. این کاهش در میزان  0934میلیارد دالر در سال  0.4به  0941میلیارد دالر در سال  4.2روند نزولی داشته است و از  41دهه 
شود دیده می 04افزایش ظرفیت نیروگاه های کشور به خوبی مشاهده  کرد. همانطور که در نمودار شکل سرمایه گذاری را می توان در میزان 
 5944)سال اول برنامه ششم( نسبت به سال قبل  0934درصد و در سال  9.4درصد، در برنامه پنجم  4.4متوسط رشد ساالنه در برنامه چهارم 

های انجام ریزیدرصدی داشته است. این در حالی است که مطابق برنامه 9.0ت که رشدی مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده اس
 درصدی نیاز است. 4شده، برای پاسخ به رشد تقاضای برق، رشد 
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0934تا 0944روند سرمایه گذاری در صنعت برق از 

(میلیارد ریال)سرمایه گذاری  (میلیارد دالر)سرمایه گذاری 

عمال سرمایه  کرد  مشاهده  توان  می  که  نحوی  به 
گذاری حقیقی  در صنعت برق نسبت به دهه 80 
در  میلیارد دالر  از 6.5  و  است  داشته  نزولی  روند 
 1396 سال  در  دالر  میلیارد   1.6 به   1387 سال 
سرمایه  میزان  در  کاهش  این  است.  یافته  کاهش 
گذاری را می توان در میزان افزایش ظرفیت نیروگاه 
های کشور به خوبی مشاهده  کرد. همانطور که در 
نمودار شکل 18 دیده می شود متوسط رشد ساالنه 
پنجم 3.6  برنامه  برنامه چهارم 8.6 درصد، در  در 
ششم(  برنامه  اول  )سال   1396 سال  در  و  درصد 
ظرفیت  به  مگاوات   2366 قبل  سال  به  نسبت 
است که رشدی 3.1  اضافه شده  نیروگاهی کشور 
درصدی داشته است. این در حالی است که مطابق 
رشد  به  پاسخ  برای  شده،  انجام  برنامه ریزی های 

تقاضای برق، رشد 6 درصدی نیاز است.

 
 1331تا  1331 -های کشور روند افزایش طرفیت نیروگاه -3 شکل

ی های اقتصادی و عدم تمایل بخش خصوصسرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران بدلیل تحریمبا توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت 
های گذاری در این صنعت عمدتا توسط شرکتهای این صنعت، عمال بار سرمایهگذاری در صنعت برق به دلیل غیراقتصادی بودن طرحبرای سرمایه

 پذیرد.های مالی دولت( صورتای حاصل از حق انشعاب و کمکتابعه وزارت نیرو و از محل منابع داخلی )درآمده

 اهداف کمی برنامه ششم در بخش برق - 1 جدول

 بخش برق کل بخش ها شاخص ماده 

 )درصد( 3 )درصد( 4 متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده  9

 )درصد( 4.4 )درصد( 9.3 متوسط رشد ساالنه اشتغال 9

 )درصد( 91.9 )درصد( 90.2 متوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری  9
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ظرفیت نامی نیروگاه های کشور

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 120 ستبران 

)ویژه نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق تهران(

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
طی روزهای ۹ 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. 

http://www.ieis.ir/fa-news-4788.html
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مپنا به حوزه تجهیزات هایتک 
صنعت نفت ورود می کند

پمپ های  تامین  گفت:  مپنا  گروه  مدیرعامل 
سرچاهی جهت افزایش عملکرد چاه ها به طور 

جدی در مپنا دنبال می شود و ساخت تجهیزات 
هایتک برای حفاری های پیشرفته در الیه های 
پایین به صورت افقی به ما ماموریت داده شده 

که از امروز برای تولید آنها تالش می کنیم.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
عباس علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا در حاشیه 
جمع  در  مپنا  کارخانه های  از  نفت  وزیر  بازدید 
به  کشور  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
تکنولوژی هایتک که در انحصار چند شرکت بزرگ 
دنیا است،  نیازمند است و ما باید بتوانیم نیازهای 
کشور را تامین کنیم که در این باره ما پذیرفته ایم 
با  که  دهیم  انجام  جامعی  طرح  خصوص  این  در 
نتیجه  به  مپنا  گسترده  زیرساخت های  به  توجه 

خواهد رسید.
و زیرساخت های  مپنا در زمینه هایتک  افزود:  وی 
می کنیم  ادعا  ما  و  دارد  را  کاری  هر  توان  اصلی 
ما  به  که  زمینه هایی  در  را  برق  صنعت  نیازهای 

مربوط می شوند به تنهایی می توانیم تامین کنیم.
تجهیزات  به حوزه  "مپنا  اینکه  بیان  با  آبادی  علی 
تامین  گفت:  کند"،  می  ورود  نفت  صنعت  هایتک 
چاه ها  عملکرد  افزایش  جهت  سرچاهی  پمپ های 
ساخت  و  شود  می  دنبال  مپنا  در  جدی  طور  به 
در  پیشرفته  حفاری های  برای  هایتک  تجهیزات 
الیه های پایین به صورت افقی به ما ماموریت داده 

شده که از امروز برای تولید آنها تالش می کنیم.
وی ادامه داد: خودروهای برقی می توانند جانشین 
خوبی برای بنزین باشند و با برقی شدن خودروها 
به سرمایه گذاری گسترده ای که در حوزه  توجه  با 
صادر  را  فرآورده  این  می توانیم  داشته ایم  بنزین 
دیگر  سال   10 است  ممکن  که  حالی  در  کنیم، 
این فرصت وجود نداشته باشد؛ باید زودتر از بقیه 
خودروها  کردن  الکتریکی  استقبال  به  کشورها 

برویم، این کار کامال اقتصادی بوده و هیچ افزایش 
هزینه ای برای مردم نخواهد داشت و نیاز به دریافت 

یارانه هم نیست.
وی با بیان اینکه با برقی کردن خودروها می توانیم 
را  بنزین  و  ساماندهی  را  شهری  نقل  و  حمل 
صرفه جویی و صادر کنیم، افزود:  این موضوع برای 

کشور استراتژیک است.
ما  گفت:  نیز  برق  صادرات  درباره  علی آبادی 
دقیق تر  باید  که  دادیم  ارائه  وزیر  به  پیشنهاداتی 
بررسی شود، تبدیل گاز به برق عالوه بر درآمدزایی 

منجر به ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گروه مپنا با بیان اینکه "در حال 
حاضر توسعه میدان دانان توسط مپنا در حال انجام 
پارسی  و  کرنج  میادین  خصوص  در  گفت:  است"، 
نیز مذاکرتی صورت گرفته و وزیر نفت معتقد است 
البته مذاکرات  فعال شود،  این زمینه  باید در  مپنا 
امضای  آماده  ما  و  می شود  انجام  که  مدت هاست 

قرارداد هستیم.
صورت  به  لکوموتیو  ساخت  همچنین  افزود:  وی 
چهار  تا  سه  ماهانه  و  است  کار  دستور  در  جدی 
لکوموتیو را برای ناوگان تامین می کنیم که می توان 
این عدد را تا 10 لکوموتیو افزایش داد. از آن مهم تر 
واگن های باری و مسافری جهت تقویت ناوگان نیاز 

است.
علی آبادی با بیان اینکه "مذاکراتی داریم که واگن 
کار  این   اگر  که  گیرد  قرار  ما  تملک  تحت  پارس 
انجام شود پروژه ساخت واگن ها با شتاب بیشتری 
اجرایی خواهد شد"، گفت: به دلیل تامین مالی که 
پروژه  نشد،  انجام  و  دادند  می  انجام  باید  چینی ها 
اما  می رود،  پیش  کندی  به  قطارها  کردن  برقی 
آمادگی داریم سایر خطوط را به صورت برقی اجرا 

کنیم.

تجارت ایران و عراق تا 1۴00 به 
20 میلیارد دالر می رسد

در  عراق  باالی  سهم  به  اشاره  با  صنعت  وزیر 
جایگاه  عراق  گفت:  ایران  غیرنفتی  صادرات 
و  دارد  همسایه  کشورهای  میان  در  را  نخست 
پیش بینی می شود با توجه به تجارت 12 میلیارد 
دالری ایران و عراق در سال جاری، این رقم تا 

سال 1۴00 به 20 میلیارد دالر برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا 
رحمانی در حاشیه امضای تفاهم نامه تشکیل شوراهای 
حل اختالف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه، با اشاره به 
تالش برای حمایت از تولید اظهار کرد: امسال با توجه 
به شعار رونق تولید، تمام تالش خود را کرده ایم که در 
شرایط اقتصادی سخت و تحریم های ظالمانه، برنامه های 
دقیقی را برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، »تعمیق ساخت داخل«، 
معدنی«  »انقالب  و  داخل«  تولید  نهضت  »راه اندازی 
را بخشی از برنامه های این وزارتخانه برای رونق تولید 
در کشور برشمرد و ادامه داد: عالوه بر این، با توجه 
به اینکه »بهبود فضای کسب و کار« از تاکیدات مقام 
معظم رهبری بوده است، موضوع تسهیل حضور بخش 
کار خود  در دستور  را  اقتصادی  در فضای  خصوصی 
اتاق های  لزوم مشارکت  بر  تاکید  با  قرار داده ایم. وی 
بارزگانی، اتاق های اصناف، خانه های صنعت و معدن و 
تشکل ها برای بهبود فضای کسب و کار گفت: امسال 
سعی کرده ایم از تعدد بخشنامه ها با استفاده از همین 
هدف کم کنیم و سیاست دولت نیز بر این اصل استوار 
شده که هیچ تصمیمی بدون مشارکت و مشورت بخش 
خصوصی اتخاذ نشود و تمامی وزارتخانه ها ملزم به 

رعایت این موضوع شده اند.
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2۴ و 25 مهر در سندیکا برگزار می شود؛ 

دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت«
دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت« روزهای 2۴ و 25 مهرماه ۹۸ از ساعت 1۴ الی 1۸ به مدت ۸ 

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

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

شایان ذکر است در پایان دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی صادر خواهد شد، هزینه دوره نیز 450 
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


5

صنعت برق شماره  2503 14 مهر 1398

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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به سرمایه گذاری های کالن  کمپانی های بزرگ 
می دهند،  ادامه  پذیر  تجدید  انرژی های  روی 
اما احتماال تعداد کمی از آنها ادعای رسیدن به 

حد تولید بیش از نیازشان را دارند. به نظر این 
مساله در مورد آیکیا )IKEA( صدق نمی کند 
چرا که اخیرا هولدینگ Ingka اعالم کرده که 
آیکیا تا پایان سال 201۹ بیش از ظرفیت مصرفی 
فروشگاه هایش انرژی تجدیدپذیر تولید خواهد 

کرد.
دهه  در  منزل  وسایل  و  مبلمان  تولید  این شرکت 
گذشته حدود 2.8 میلیارد دالر در حوزه انرژی های 
خورشیدی و بادی سرمایه گذاری کرده است و به 
گزارش رویترز قصد دارد به تامین هزینه تکنولوژی 
ادامه دهد  انرژی های تجدید پذیر  با  های مرتبط 
که خرید سهام مزرعه های خورشیدی آمریکا از آن 

جمله هستند.
این کمپانی برای ارائه پنل های خورشیدی خانگی 
نهایت  در  است.  ریزی کرده  برنامه  تا سال 2025 
به  را  فعالیت های خود  دارد که  این شرکت قصد 
زیست  محیط  با   2030 سال  تا  حداکثری  صورت 

سازگار کند.
شاید زمانبندی آیکیا برای اعالم این موضوع چندان 
و شرکت  آمازون  گوگل،  مثل  نباشد.  تصادفی  هم 
های دیگر، آیکیا هم قصد کرده از جنبش جهانی 
برنامه  و   )Global Climate Strike( اقلیمی 
ملل  سازمان   Climate Action Summit

استفاده کرده تا حسن نیت خود را نشان دهد.
با  آیکیا  این حرکت  بتوان گفت که  واقع شاید  در 
شرکت  مصالح  و  نبوده  خیرخواهانه  کامال  اهداف 
نیز در آن لحاظ شده است. با این اوصاف احتماال 
شاهد در پی گرفتن چنین سیاست هایی از سوی 
کمپانی های بزرگ دیگر هم خواهیم بود تا جهت 
بیشتر  و  گذاشته  کنار  را  های خنثای خود  گیری 
در زمینه مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی اقداماتی 

انجام دهند.

آیکیا تا سال 2020 بیشتر از 
مقدار نیازش انرژی تجدید 

پذیر تولید می کند

افزایش ۷0 درصدی قیمت برق تکذیب شد
شایعه افزایش ۷0 درصدی نرخ برق، حذف طرح های تشویقی و تغییر نحوه محاسبه نرخ برق با صدور 

قبوض الکترونیکی تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه فقط نحوه 
صدور قبض از کاغذی به الکترونیکی تغییر یافته است، افزود: تاکنون 97 درصد مشترکان شناسه قبض و 

شماره تلفن همراه خود را در این سامانه ثبت کرده اند و قبض الکترونیکی برق را دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه، هنوز یک میلیون نفر اطالعات خود را در این سامانه ثبت نکرده اند، گفت: این افراد یا از 
خدمات شبکه تلفن همراه برخوردار نیستند یا تلفن همراه نداشته و یا کم توان هستند که برای این گروه، 

ماموران برق به درب منازل مراجعه و به نحوی آن ها را از صورت حسابشان آگاه خواهند کرد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه مشترکان می توانند جزئیات قبض برق خود را در سایت های شرکت 
و  پرباری  باری،  کم  به  مربوط  مولفه های  برق،  نرخ  محاسبه،  نحوه  داد:  ادامه  کنند،  مشاهده  برق  توزیع 

میانباری همچنان برقرار بوده و تغییری نکرده است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه، تغییر قیمت برق مربوط به ابتدای سال و با تصویب هیئت وزیران انجام شده 
است، گفت: قیمت برق برای مشترکانی که در الگوی مصرف قرار دارند با 7 درصد رشد و مشترکان پرمصرف 
با 23 درصد )7 درصد افزایش اعمال شده برای همه مشترکان و 16 درصد نیز برای باال رفتن برق مصرفی 

نسبت به الگوی مصرف( افزایش محاسبه می شود.
وی افزود: هم اکنون، 85 درصد مشترکان زیر الگوی تعیین شده مصرف می کنند و 30 درصد مشترکان نیز 

عالوه بر قرار داشتن در الگوی مصرف، در مقایسه با سال گذشته نیز کمتر مصرف کرده اند.
سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی درخصوص قبض برق خود ابهام دارند می توانند با شماره 88773042 

تماس گرفته و مشکل را مطرح کنند تا ماموران توانیر در کمترین زمان ممکن موضوع را بررسی کنند.
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کم اتکایی به نفت خام در دوران 
تحریم اولویت کشور است

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا پایان امسال از 220 
پروژه بزرگ صنعت آب و برق بهره برداری خواهد 
شد، گفت: کشور در دوران تحریم نیازمند حرکت 

در مسیر کم اتکایی به نفت خام است.
به گزارش                                                                خبرنگار اقتصادی                                                                                                                                                        خبرگزاری فارس،   رضا 
اردکانیان در مراسم اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه 
فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب  صنعت  بین المللی 
در نشست تخصصی بخش خصوصی تاکید کرد: در 
نیمه دوم امسال 220 طرح بزرگ صنعت آب و برق 

در کشور به بهره برداری خواهد رسید.
از  استفاده  با  تا  تالشیم  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت های قانونی مانند تبصره5، 18 و 19 حرکات 
با منابع مالی و کمک به  جدیدی در تنوع بخشی 
این  ما  تالش  گفت:  آوریم،  پدید  خصوصی  بخش 
است تا از این طریق فشار کمتری بر سازندگان و 

تولیدکنندگان آب و انرژی وارد شود.
اتحادیه  وارد  ایران  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
خواهد  امسال  ماه  آبان  پنجم  از  اوراسیا  اقتصادی 
اتحادیه،  این  به  ایران  پیوستن  با  قطعا  شد، گفت: 
پس  می گیرد،  قرار  ایران  اختیار  در  وسیعی  بازار 
باید با این مسئله هوشمندانه برخورد کنیم؛ چراکه 
اگر تعلل کنیم، طبیعتا بازار کشور در اختیار سایر 

اعضای اقتصادی اوراسیا قرار خواهد گرفت.
اردکانیان به تحریم هایی که توسط کشورهای غربی 
به صورت ظالمانه بر ایران تحمیل شده است، گفت: 

باید از کنار تحریم های هوشمندانه به دستاوردهای 
سابیم.  دست  خام  نفت  به  کم اتکایی  مثل  بزرگی 
پس در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری 
آماج تحریم ها و عهدشکنی های دشمنان قرار گرفته 
را  آثار هجمه های دشمنان فرد فرد کشور  و  است 
هدف قرار داده است، بخش خصوصی باید به عنوان 
مهم ترین نیروی محرکه اقتصادی کشور نقش خود 
بخش  حضور  پس  سازد.  نمایان  پیش  از  بیش  را 
یکی  که  آب  تامین  مانند  عرصه ای  در  خصوصی 
شمار  به  کشوری  هر  توسعه  ارکان  ترین  مهم  از 

می رود، بی تردید از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
به  ایران  رسمی  پیوستن  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  مهم  بسیار  رویداد  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه 
روابط ایران و اتحادیه اوراسیا بوده و منجر به توسعه 
حجم مبادالت تجاری طرفین خواهد شد، پس این 
اقدام فرصتی را فراهم آورده است که شرکت های 
فعال در زمینه صنعت آب و فاضالب،  توانمندی های 
گسترده  بازار  و  پروژه ها  در  حضور  برای  را  خود 
و  قضاوت  معرض  در  اتحادیه  این  عضو  کشورهای 

ارزیابی قرار دهد.
صنعتی  هر  پویایی  الزمه  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر 
نظریه های  و  ایده ها  برق، طرح  و  آب  مثل صنعت 
جدید در عرصه های نرم افزاری و سخت افزاری است.

اردکانیان افزود: پس برای تحقق این امر اصرار بر 
این است که بخش خصوصی در قالب انجمن های 
بنیه  یا  نهاد  یک  عنوان  به  و  شود  متمرکز  صنفی 
قرار  مذاکره  طرف  باال  اجرایی  و  صنعتی  علمی، 
گیرند. به گفته وی، ما می توانیم و باید مشکالت آب 
را از عوامل محدودکننده توسعه کشور حذف و آن 
را به یکی از محورهای توسعه صادرات دانش فنی 
و تجهیزات آبی و عامل همگرایی و تعامل محلی و 

منطقه ای بدل کرد.

حذف قبوض کاغذی به معنای تغییر قیمت برق نیست/ ۸5 درصد 
مشترکان بخش خانگی در حد الگو مصرف داشتند

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با حذف قبوض کاغذی هیچگونه تغییری در نحوه محاسبه و تعرفه برق 
مشترکان رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری توانیر،محمدحسن متولی زاده با تاکید بر اینکه با حذف 
قبوض کاغذی هیچگونه تغییری در نحوه محاسبه و تعرفه برق مشترکان رخ نداده است، گفت: با اجرای 
این برنامه تنها قبوض پیامکی و الکترونیکی جایگزین قبوض کاغذی شده و هیچ تغییری در نحوه محاسبه 

قبض و یا نرخ ها اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به مشارکت 97 درصدی مردم در اجرای طرح حذف قبوض کاغذی، گفت: مشترکان می توانند 
با درج شناسه قبض در سایت شرکت های توزیع نیروی برق محل زندگی خود و یا با استفاده از اپلیکیشن 

های مربوطه قبوض خود را به شکل قبلی به همراه تمامی اطالعت مورد نیاز مشاهده کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: با اجرای این طرح ساالنه از خروج میلیون ها دالر ارز از کشور به منظور 

واردات کاغذ برای چاپ قبوض برق جلوگیری می شود.
متولی زاده با اشاره به همکاری مناسب مشترکان به منظور گذر موفق از پیک تابستان 98، گفت: از ابتدای 
الگوی  امسال تاکنون 85 درصد مشترکان خانگی و به تعبیری یعنی بیش از 25 میلیون خانوار در حد 

تعیین شده  مصرف داشته اند.



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 : 4.829.120.774 ریال 

تاریخ انتشار : 1398/07/06
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آگهی : مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث 

و اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو
 | ریال   5.088.610.353  : مالی  برآورد  مبلغ 

مبلغ تضمین : 419.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/11

شماره آگهی : 52408356 
 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 : 52407344 
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.

الیسـون: تـو در کتابـت دربـاره لحظاتـی صحبـت 
کـردی کـه یکـی از کارکنـان یـا همکارانمـان نیاز 
بـه کمـک دارد و رهبـران باید بتواننـد این لحظات 

را شناسـایی کننـد. چطور؟
ریچـارد: ایـن مثـل چالشـی اسـت کـه والدیـن بـا 
فرزنـد نوجـوان خـود دارنـد. از کجـا بفهمیـم کـه 
اتفاقـی کـه دارد برایـش می افتـد از آن تجربیاتـی 
اسـت کـه بـه او درس زندگـی می دهـد؟  بسـتگی 
دارد کـه آن اتفـاق تـا چه حـد برایمان مهم اسـت. 
کـه البتـه هـر کسـی یـک نظـری دارد. امـا مهم تر 
ایـن اسـت کـه تشـخیص دهیم آیـا او آماده اسـت 
یـا نـه. یکـی از مشـکالتی کـه در مـورد کمـک یـا 
آمـوزش بـه دیگـران وجـود دارد همیـن اسـت که 
بـه آنهـا بیـش از حـدی کـه می خواهنـد کمـک و 
توجـه می کنیـم. پـس بایـد بدانی که کـی و چقدر 
بـه او کمـک کنـی. و ایـن یـک اسـتعداد اسـت که 
بعضی هـا بـه مـرور تقویـت می کننـد و بعضی هـا 
بایـد بیشـتر روی آن کار کننـد. البتـه منظورم این 
نیسـت کـه بـه همـه بـه یـک انـدازه و یـک جـور 
توجـه کنـی چـون این تـو را از پـا درمـی آورد. باید 

عاقالنـه از ایـن مهـارت اسـتفاده کنی.
سـایر  اسـت.  مهـم  توجـه  میـزان  پـس  الیسـون: 

چیسـتند؟ خـوب  مربـی  یـک  ویژگی هـای 
ریچـارد: یکـی از ویژگی هـا مربوط اسـت بـه زمانی 
فکـر  خیلی هـا  می گویـد.  مشـکلش  از  فـرد  کـه 
می کننـد مربیگـری یعنـی فقـط باید روی مشـکل 
فوکـوس کنیـم. در حالـی کـه مربیگری دلسـوزانه 
یعنـی وقتی فـرد دارد از مشـکلش می گوید سـعی 
کنیـم بـه ابعـاد وسـیع تری از مسـاله دسـت پیـدا 
کنیـم. امـا نبایـد بگوییم »لطفـا تصویـر بزرگ تری 
ارائـه بـده« چـون ممکـن اسـت حـس منفـی در 
یـا  منفـی شـود  افـکار  یـا دچـار  ایجـاد شـود  او 

وارد حاشـیه شـود. بایـد بـه او کمـک کنـی کـه 
چشـم انداز، رویاهـا و هدفـش را پیـدا کنـد. مثال از 
او بپرسـیم »اگر 80 میلیون دالر داشـته باشـی چه 
کار می کنـی؟« گاهـی بـا صحبـت دربـاره اینهـا به 

آن تصویـر دسـت پیـدا می کنـی.
 الیسون: فکر کردن درباره اش جالب است.

ریچـارد: بلـه. هـدف هم همین اسـت کـه ایده های 
از  یکـی  و  برسـد  ذهنـش  بـه  بزرگ تـر  و  جدیـد 
تکنیک هـا، برانگیختـن حـس قدردانـی در اوسـت. 
مثـال بـا پرسـیدن ایـن سـوال از او: »چـه کسـی 
کمـک کـرد بـه اینجـا برسـی؟« چـون ایـن حس، 
ترشـح  و  فعـال شـدن شـبکه های عصبـی  باعـث 
ایده هـای  خلـق  بـه  کـه  می شـود  هورمون هایـی 

می انجامـد. جدیـد 
از رویاپـردازی بـه  الیسـون: چطـور گفت وگـو را   

سـمت حـل مشـکل ببریـم؟
ریچـارد: بـه نظـر مـن، اغلـب آدم هـا برنامه ریـزی 
بـرای حـل مشـکل را بلدنـد. فقط بایـد کمک کنی 
کـه بفهمد »مشـکل چیسـت و چـرا وجـود دارد.« 
سـپس مراحـل حـل مسـاله را خودشـان تعییـن 
می کننـد. دلیلـش این اسـت کـه آنهـا چیزهایی را 
می داننـد کـه شـاید بـرای تـو فـاش نکرده باشـند. 
مـن این تجربـه را داشـته ام. اولش از فرد خواسـتم 
سـفره دلـش را باز کند و برایـم از رویاهایش بگوید. 
بـه او گفتـم: »فـرض کـن پـس از یـک هفتـه کار، 
رسـیدی خانـه و بـه خـودت می گویی عجـب هفته 
خوبـی بـود! حـاال بگـو در آن هفتـه چـه کارهایـی 
کـرده ای؟« او هـم توضیـح داد کـه چـه کارهایـی 
در او حـس رضایـت ایجـاد می کنـد. از یـک جایی 
بـه بعـد، ایده پردازی هایـش شـروع شـد. از میـان 
گفته هایـش مشـکل را بیـرون کشـیدم و فهمیـدم 

کـه کجـای کار می لنگـد.

 الیسـون: تو بیشـتر عمرت را صـرف مطالعه درباره 
کوچینـگ کـرده ای. حس می کنم این اسـتعداد در 
ذاتـت بـوده. کسـانی که این مهـارت را ذاتـا ندارند 

چطـور می توانند آن را یـاد بگیرند؟
ریچـارد: بایـد اول از خـودت بپرسـی کـه آیـا ایـن 
موضـوع برایـت مهم اسـت یا نـه. آیا دوسـت داری 
کسـانی کـه در کنـارت کار می کننـد در کارشـان 
از شـاگردانم  تغییـر کننـد؟ یکـی  و  بهتـر شـوند 
در کالس MBA، مدیـر بازاریابـی یـک شـرکت 
نظرسـنجی  او  دربـاره  وقتـی  بـود.  بین المللـی 
پیشـرفت  بـه  او  کـه  گفتنـد  کارکنانـش  کردیـم، 
آنهـا اهمیـت نمی دهـد. بـه نظـرم عجیـب بـود. به 
او گفتـم: »بـه نظـرم تـو ایـن طـور نیسـتی. همـه 
همیشـه بـا تـو حـرف می زننـد و دوسـتت دارند.« 
او گفـت: »فکـر کنـم می دانـم جریان چیسـت. من 
در حـوزه بازاریابـی کار می کنـم در حالـی که تمام 
عمـرم مهندس بوده ام. وقتی کسـی برای مشـکلش 
پیـش مـن می آیـد، مـن فـرد را نمی بینم. مشـکل 
را می بینـم. از نظـر مـن، آدم هـا مثـل سـکوهایی 
هسـتند کـه مشـکل را حمـل می کننـد.« بایـد بـه 
آدم هایـی کـه چنیـن نگرشـی دارنـد )مثـال خیلی 
فنـی یـا تحلیلـی بـه مسـائل نـگاه می کننـد( یـاد 
بدهیـم کـه ایـن نگـرش را تعدیـل کنند. نـه اینکه 
خودشـان را زیـر و رو کننـد. و یکـی از راه هایـش 
ایـن اسـت که بـا آدم ها صحبـت کنند. نـه اینکه به 
فـرد بگویند: »قدم بعدی چیسـت؟« بلکـه بگویند: 
»چـه خبـر؟« حتـی کمـی فضـا را از حالـت جدی 

دربیاورنـد. بـه فـرد فضـا دهنـد کـه حـرف بزند.
افـرادی کـه خیلی فنـی یـا تحلیلی هسـتند، برای 
آنکـه رهبـران تاثیرگذاری باشـند، بایـد این مهارت 

را یـاد بگیرنـد. من بارهـا این را تجربـه کرده ام. 
ادامه دارد

رشد و کارآمدی بیشتر با 
مربیگری دلسوزانه
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نگاه آخر

رونمایی از 1۷۸۳ لوح تاریخی هخامنشی 

از  انگور  دارند. جعبه جعبه  رونق خاصی  و  بيا  و  برو  انگور  برداشت  تاكستان های مالير در فصل 
تاكستان ها راهی خانه های مناطق مختلف اين شهرستان به خصوص »دره جوزان« می شوند تا فراورده 

پرخاصيت كشمش با روش های مختلف در آنها توليد و بستری برای درآمدزايی و اشتغالزايی باشد.

https://www.farsnews.com/photo/13980714000563/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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