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درباب یک تفاهنامه همکاری

نشستی با حضور جمعی از صاحبان 
سرمایه، تولیدکنندگان و مسئوالن 
کشور شامگاه دوشنبه در حمایت از 
کاالی ایرانی در سالن همایش های 
صدا وسیما برگزار شد.

 نشست حمایت از کاالی ایرانی

دکتر محسن عربانی؛ رییس کمیته مهندسی مشاور 
سندیکای صنعت برق ایران

جلسه   97/02/29 مورخ  رسانا   2183 شماره  در 
افغانستان  برشنای  نمایندگان  با  سندیکا  مسئوالن 
تفاهمنامه  نویس  پیش  تهیه  و  همکاری  منظور  به 
از سوی  افغانستان که  با برق  همکاری صنعت برق 
برشنا پیگیری می شود، مشاهده شد که نفس عمل 
بسیار خوب است، اما باید با تمام کشورها از جمله 
داشته  مناسبی  و  خوب  تجاری  روابط  همسایگان 
باشیم. قطعا این حرکت در راستای شناخت بازارهای 
هدف و توسعه فعالیت های برون مرزی برای اعضاء 

سندیکا است. 
نکته کلیدی این است که هر گونه اقدامات صنفی 
دو  سیاسی  اقدامات  و  روابط  گرو  در  مرزی  برون 
شده  تعریف  سیاسی  ساختار  این  اگر  است.  کشور 
برد  ـ  برد  صورت  به  و  طرفین  خواست  بر  مبتنی 
باشد، بنگاه های اقتصادی بهتر و روان تر به تعامالت 
پروژه  عبارتی  به  پرداخت.  خواهند  خود  اقتصادی 
های صنعتی، با انگیزه ایجاد کسب و کار برون مرزی 

برای طرف ایرانی تعریف خواهد شد. 
اما اگر وضعیت سیاسی بازار هدف مختل و وضعیت 
مالی نه چندان مناسب بلکه ضعیف باشد، مسلما در 

چنین بازاری تامل بیشتری الزم است. جالب اینکه
ادامه در صفحه 3

بوروکراسی و اختالف نظر دستگاه ها از موانع اصلی
 توسعه صنعت برق

 مدیرعامل یک شرکت فعال در صنعت برق، ضمن 
انتقاد از فرآیندهای طوالنی مدت اداری و اختالف 
نظر دستگاه ها، این موارد را یکی از موانع بزرگ بر 

سر راه توسعه صنعت برق دانست.
شهرک  نیروگاه  شرکت  مدیرعامل  زمانی فر،  محمد 
صنعتی نورین، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با تاکید 
بر وجود نیروگاه های مقیاس کوچک یا تولید پراکنده 
)CHP( در کشور گفت: در سال 88 پس از مطالعاتی 
که در وزارت نیرو صورت گرفت، به دالیل متعددی، 
وزارت نیرو به این نتیجه رسید که بهتر است در سراسر 
پراکنده  تولید  یا  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  کشور 

وجود داشته باشد.
این نیروگاه ها 2۵  اینکه حداکثر ظرفیت  بیان  با  وی 
مگاوات است، گفت: هدف از راه اندازی این نیروگاه ها، 
محل  نزدیکی  و  بومی سازی  ولتاژهای شبکه،  کنترل 
تولید به محل مصرف برق است. بسیاری از نیروگاه های 
ما در ایران، در نقاط مرزی قرار دارند. بنابراین هزینه 
بسیاری بابت انتقال و توزیع این انرژی صرف می شود 
که با احداث این نیروگاه ها در نزدیکی محل مصر ف شان 
کمک زیادی به کاهش تلفات و پایداری شبکه داشته 

ایفا  پدافند غیرعامل  ازسوی دیگر نقش مهمی در  و 
می کند. زمانی فر ادامه داد: نیروگاه های CHP یا همان 
نیروگاه های مقیاس کوچک یا تولید پراکنده، این قابلیت 
را دارد که از یک سوخت گاز هم برق تولید کند و هم 
حرارت الزم برای مصارف صنعتی. این نیروگاه ها راندمان 
باالیی دارند و طبق قانون، نیروگاه هایی که بتوانند از 
حرارت های تولیدشده برای تولید برق استفاده و آن را 
بازیافت کنند، امتیازات ویژه ای برای آن در نظر گرفته 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت نیروگاه شهرک صنعتی 
نورین تصریح کرد: منطقه ابهر )محل احداث نیروگاه( 

در استان زنجان جزو مناطق سردسیر محسوب می شود 
و به همین خاطر ما هم در فرآیند تولیدات کارخانه 
کابل ابهر و هم برای گرمایش، نیازمند حرارت هستیم. 
در حال حاضر این مشکل با مصرف مقادیر معتنابهی 
سوخت گاز در بویلرهای حرارتی، دیگ های بخار و آب 
 ،CHP گرم حل و فصل شده است؛ اما با اجرای پروژه
مصرف گاز مجموعه به میزان زیادی کاهش یافته و 
صرفه جویی مناسبی انجام خواهد گرفت. وی با اشاره به 

مشکالت و چالش های پیش روی 
ادامه در صفحه 3

http://www.irna.ir/fa/Photo/3631527
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3390411-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

بوروکراسی و اختالف نظر دستگاه ها از 
موانع اصلی توسعه صنعت برق

برق،  صنعت  در  فعال  شرکت  یک  مدیرعامل   
اداری  از فرآیندهای طوالنی مدت  انتقاد  ضمن 
از  را یکی  این موارد  و اختالف نظر دستگاه ها، 
موانع بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق دانست.

صفحه 1
تاثیرات لغو برجام بر کسب و کار اعضای 

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
توزیع،  آالت  یراق  سازندگان  کمیته  جلسه 
بیست و پنجم اردیبهشت سال جاری در محل 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 3

واگذاری بیش از 500 طرح به بخش خصوصی
بیش از 500 طرح در خراسان رضوی در دو سال 

اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.
صفحه 3

دستورالعمل هماهنگي عملیات اجرایي 
ساختمان، تأسیسات و تجهیزات

اجرایي  عملیات  هماهنگي  دستورالعمل 
ساختمان، تأسیسات و تجهیزات در شرکت برق 

منطقه اي تهران تهیه، تدوین و تصویب شد.
صفحه 4

26 روستای کهگیلویه و بویراحمد برقدار 
می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته 26 روستای این استان در سال جاری از 

نعمت برق پایدار برخوردار می شوند.
صفحه 4

مسئوالن در درجه بندی اقلیم بازنگری 
کنند؛ لزوم تغییر تعرفه انرژی

باعث  گلستان  هوای  و  آب  و  اقلیم  تغییرات 
می  مسئله  این  و  شده  انرژی  مصرف  افزایش 
طلبد تا مسئوالن پیگیر بازنگری در درجه بندی 

اقلیم استان و تغییر تعرفه های انرژی باشند.
صفحه 4

نیروگاه ها بیشترین سهم را در انتشار 
6 دی اکسید کربن دارند 

 مرکز آمار ایران میزان انتشار گاز آالینده دی 
اکسید کربن در سال 1394 را 586 میلیون تن 
اعالم کرد که نیروگاه های زیر نظر وزارت نیرو با 
اختصاص 30 درصد از این سهم، بیشترین نقش 

را در آالیندگی کشور برعهده داشتند.
صفحه 6

ضرورت ایجاد نیروگاه های مجازی در 
گیالن

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروگاه های  ایجاد  گفت:  گیالن  برق  نیروی 
مجازی که از طریق مدیریت مصرف انرژی برق 

حاصل می آید،امری ضروری است.
صفحه 6

شبکه فرسوده توزیع برق سیستان و 
بلوچستان بازسازی شد 

و  سیستان  برق  توزبع  شرکت  مدیرعامل 
پیشگیرانه  تعمیرات  اتمام  با  گفت:  بلوچستان 
این  از قطعی و افت ولتاژ برق، خاموشی ها در 

استان پایان یافت. 
صفحه 6

ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان 
یزد به بیش از 33 مگاوات رسید

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد از ظرفیت 
در  خورشیدی  بزرگ  نیروگاه  مگاوات   33.5
استان یزد پیش از پیک بار تابستان 97 خبر داد

صفحه 7
آغاز پخش برنامه فاز مثبت از شبکه سه 

+ میهمانان 
با هدف فرهنگ سازي در مصرف برق و کنترل 
جدید  سري  پخش  امسال،  تابستان  بار  پیک 

برنامه فاز مثبت ، از شبکه سوم سیما آغاز شد.
صفحه 7

بار مالی بدهی های دولت بر دوش 
بنگاه های اقتصادی 

سالهاست سازمان تامین اجتماعی برای جبران 
بیمه ای  معافیت های  از  ناشی  بودجه  کسری 
مصوب مجلس و دولت، به سراغ دریافت مبالغی 
فعاالن  از  قرارداد  بیمه  حق  قالب  در  فراوان 

اقتصادی کشور رفته 
صفحه 8

اشتغال زایی با فرمول آزادسازی قیمت 
انرژی 

قیمت  آزاسازی  می گوید:  اقتصاددان  یک 
انرژی به این معنی نیست که افراد فقیر آسیب 

می بینند و از بین می روند. 
صفحه 9

مناقصات دولتی شفاف می شود
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جزئیات 

اجرای این سامانه را تشریح کرد 
صفحه 10

با یافتن هم قبیله ای های خود به  
شادکاری برسید 

و  نبوده  شما  مثل  دقیقا  دنیا  این  در  هیچ کس 
نیست و نخواهد بود. هیچ کس هم در این دنیا 

مثل شما و به جای شما زندگی نمی کند. 
صفحه 12
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3 سرمقاله و  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1
از  که  کرده اند  اعالم  افغانی  طرف های  گفتگوها  در 
محل کمک های دیگر کشورها و نهادهای بین المللی 
به مبلغی حدود سه میلیارد دالر جهت انجام پروژه 
نیست چه  معلوم  که  بازسازی کشوررسیده اند  و  ها 

درصدی به آب و برق تعلق دارد.
قانونی کشورها  اساس ضوابط  بر  است  به ذکر  الزم 
و نهادهای بین المللیف اینگونه کمک ها باید صرف 
یا  و  مالی  کننده  تامین  کشورهای  از  اجرا  و  خرید 
بازار  تجربه  اینکه  مهمتر  شود.  کشور  آن  تائید  با 
و  هست  سندیکا  مدیران  اذهان  در  سوریه  و  عراق 
شرکت های  اقدامات  بازده  می دانند  مثال  عنوان  به 
بزرگ ایرانی در سوریه چه بوده و هم اکنون جناح 
جدید حاکم بر عراق دستور داده معامالت تجاری با 

ایران را تعطیل کنند. 
و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در  امر  این  البته 
به  مسبوق  میانه  آسیای  کشورهای  از  بعضی  حتی 
بازار  قبال وضعیت  که  فردی  عنوان  به  است.  سابقه 
با  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  نزدیک  از  را  افغانستان 
مسئوالن برق جلساتی هم داشته، پیشنهاد می کنم، 
قبل از هر اقدامی مطمئن شوند که طرف افغانی راسا 
قادر به عقد قرارداد معتبر بوده و پس از اخذ مجوز 
در حد  کاالهای  قیمت  و  مالی  از کشورهای حامی 
وارد  قیمت کشورهایی مانند هند و چین و ترکیه، 
عرصه قرارداد می شوند. قطعا صادر کنندگان کاال و 
پیمانکاران ایرانی تجربه عراق و سوریه را دارند و از 
تکرار آن پرهیز خواهند کرد. شاید با اعزام یک گروه 
از سندیکا به افغانستان و مذاکره و بررسی روند اخذ 
پروژه ها و شناخت تصمیم گیران اصلی که معموال 
یک تیم خارجی هستند، بهتر می توانند در مناقصات 

و مذاکرات قراردادی موفق باشند.

در جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع صورت 
گرفت؛

تاثیرات لغو برجام بر کسب و کار 
اعضای کمیته سازندگان یراق 

آالت توزیع

جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع، بیست 
و پنجم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد. 
پیگیری  بر  تاکید  با  کمیته  رئیس  جلسه،  ابتدای  در 
آالت  یراق  سازندگان  کمیته  اعضای  مطالبات  وصول 
با  مشورت  به  توانیر  شرکت  و  نیرو  وزارت  از  توزیع 

اعضای حاضر پرداخت.

در ادامــه، در مــورد درخواســت ارزیابــی و تشــخیص 
صالحیــت اعضــای کمیتــه تخصصــی ســازندگان 
یــراق آالت توزیــع در چارچــوب جدیــد ارزیابــی، 
ــه  ــور جلس ــه منظ ــای الزم ب ــد پیگیری ه ــرر ش مق
مشــترک بــا کمیتــه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت 
مقــرر شــد  انجــام شــود.  همچنیــن  ســندیکا 
درخواســت انتخابــات پیــش از موعــد هیــات مدیــره 
ــایر  ــا س ــده و ب ــرح ش ــا مط ــوی اعض ــندیکا از س س

کمیته هــای تخصصــی همســو شــود. 
در پایان جلسـه تاثیرات لغو برجـام و بحران اقتصادی 
حاکـم بـر جامعه و اثرات سـوء آن بر مشـکالت اعضا، 
موضـوع ارز مبادلـه ای، مبـارزه با پولشـوئی، اسـتفاده 
از واحـد یـورو به جـای دالر در تجـارت، تقلیل ارزش 

پول کشـور بحث و بررسـی شـد. 

واگذاری بیش از 500 طرح به 
بخش خصوصی

بیش از 500 طرح در خراسان رضوی در دو سال 
اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان   

رضوی ، استاندار خراسان رضوی گفت: در دو سال 
اخیر ۵39 طرح نیمه تمام در استان واگذاری بیش 
از ۵00 طرح در خراسان رضوی به بخش خصوصی 
با توجه به ظرفیت ها به بخش خصوصی واگذار شده 
است. رشیدیان افزود: در سال 9۵ خراسان رضوی در 
واگذاری طرح های نیمه تمام و تکمیل شده به بخش 

خصوصی رتبه دوم کشور را به دست آورد.
استاندار خراسان رضوی افزود: در سال 96 هم تعهد 
و سهمیه استان واگذاری 14۵طرح  بود که در پایان 

سال 194 طرح واگذارشد.
نیروگاه های برق تربت حیدریه و سبزوار، بخش بخار 
نیروگاه فردوسی از طرح هایی است که در این دو 

سال در استان به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: واگذاری طرح های نیمه تمام کار دشواری 
است و بخش خصوصی برای گرفتن طرح که از ابتدا 

در آن حضور و دخالت نداشته خیلی انگیزه ندارد.

ادامه از صفحه 1
نخستین  و  مهم ترین  شاید  گفت:  برق  صنعت 
و  دست  آن  با  سال  چهار  این  در  من  که  موردی 
در  است.  اداری  بوروکراسی های  می کنم،  نرم  پنجه 
اداری  فرآیندهای  صرف  وقت  تمام  چهارسال  این 
البته  افزود:  زمانی فر  دریافت مجوزهای الزم شد.  و 
برق منطقه ای زنجان  با  قراردادی  توانستیم  تاکنون 
تا پنج سال تضمین  تنظیم کنیم که خرید برق ما 
نیروگاه ها  این  راه اندازی  و  احداث  همچنین  باشد. 
صندوق  ارزی  تسهیالت  از  بتوانیم  می شود  موجب 

توسعه ملی استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت صنعتی نورین تصریح کرد: در خرداد 
ماه 9۵، زمانی که وزارت نفت به استناد یکی از احکام 
برنامه ششم توسعه، دارا بودن راندمان الکتریکی باالی 
۵۵ درصد را به عنوان نقطه قرمز مطرح کرد، وزارت 
را متوقف  انفعالی صدور مجوزها  نیز در حالت  نیرو 
کرد و تعداد زیادی از متقاضیانی که اقدامات فراوانی 
را به انجام رسانده بودند عمال با سرخوردگی مواجه 
کرد. این در حالی است که اصوال ماشین آالت تولید 
با راندمان ادعایی  با ظرفیت مقیاس کوچک و  برق 
میانگین  اینکه  ضمن  ندارد؛  خارجی  وجود  دنیا  در 
در کشور حدود  موجود  بزرگ  نیروگاه های  راندمان 
مجلس  قوانین  معاون  نیز  اخیرا  است.  درصد   3۵
را صرفا  آن  استفساریه ای  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
یک  نه  داشته  اعالم  نیرو  وزارت  برای  توصیه  یک 
انباشت  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  اجباری.  حکم 
گاز  بابت  از  نفت  وزارت  به  نیرو  وزارت  بدهی های 
از  زیادی  تعداد  گاز  متاسفانه  نیروگاه ها  مصرفی 
به  جبران ناپذیری  خسارات  و  شد  قطع  نیروگاه ها 
صاحبان نیروگاه ها وارد کرد؛ البته اکنون این موضوع 

تا حدودی مرتفع شده است.

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/cb32111652239.html#%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-500-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C


شماره  2186         1 خرداد 1397

4 اخبار صنعت برق

26 روستای کهگیلویه و 
بویراحمد برقدار می شود

برق کهگیلویه  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
ریزی صورت  برنامه  براساس  بویراحمد گفت:  و 
گرفته 26 روستای این استان در سال جاری از 

نعمت برق پایدار برخوردار می شوند.
داود راهزادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
روستا  تعداد  این  در  234خانوار  داشت:  اظهار  ایرنا 
به  برقرسانی  اعتبار  کرد:  بیان  وی  هستند.  ساکن 

این روستاها با موافقت نهایی شرکت توانیر مشخص 
که  روستاهایی  بیشترین  کرد:  عنوان  وی  می شود. 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  جاری  سال  در 
شهرستان  در  شوند  می  برخودار  برق  نعمت  از 
بویراحمد قرار دارند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
روستا   12 کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  برق 
سه  چرام،  در  روستا  پنج  بویراحمد،  شهرستان  در 
روستا   2 گچساران،  در  روستا   2 باشت،  در  روستا 
در کهگیلویه و 2 روستا در شهرستان لنده از جمله 
روستاهایی هستند که از سوی شرکت توزیع نیروی 
برق استان کهگیلویه و بویراحمد برای برقرسانی به 
شرکت توانیر اعالم شده اند. وی ابراز داشت: براساس 
تصمیم شرکت توانیر، برقرسانی به روستاهایی که با 
شبکه های فشار متوسط یک کیلومتر فاصله دارند 

در اولویت برقرسانی روستایی قرار دارند.
در  روستایی  کد  با  روستاهای  تمامی  افزود:  وی 
برخودار  پایدار  برق  نعمت  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شده اند. راهزادی مهمترین مشکالت برای برقرسانی 
کهگیلویه  استان  در  خانوار   10 زیر  روستاهای  به 
حریم  ملی،  اراضی  و  طبیعی  منابع  را  بویراحمد  و 
وزارت  روستایی  کد  نداشتن  ارتباطی،  محورهای 

کشور و عشایری بودن آنان عنوان کرد.
یک هزار و 763 روستا در کهگیلویه و بویراحمد از 

نعمت برق پایدار برخودار هستند. 
 1396 سال  در  استان  این  در  برق  مصرف  میزان 
رشد   139۵ سال  به  نسبت  درصد   7.۵ حدود 
شهرستان  به  مربوط  آن  مقدار  بیشترین  که  یافت 
گچساران است. 241 هزار و 636 مشترک برق در 
این  از  که  دارد  بویراحمد وجود  و  استان کهگیلویه 
تعداد 202 هزار و 649 اشتراک آن معادل 83 درصد 

خانگی است. 

در شرکت برق منطقه اي تهران تهیه و ابالغ شد

دستورالعمل هماهنگي عملیات اجرایي ساختمان، تأسیسات و 
تجهیزات

دستورالعمل هماهنگي عملیات اجرایي ساختمان، تأسیسات و تجهیزات در شرکت برق منطقه اي تهران 
با اهداف جلوگیري از انجام فعالیت هاي موازي و آسیب به زیرساخت هاي ساختماني و تأسیسات ستادي 
شرکت و پرهیز از دوباره کاري و رعایت نظم و انضباط در انجام هرگونه عملیات اجرایي و ساختماني تهیه، 

تدوین و تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبري توانیر به نقل از روابط عمومي برق تهران، سازماندهي و بهبود روشها؛ محدوده کاربرد 
دستورالعمل مذکور در شرکت برق منطقه اي تهران، شامل مجموعه هاي ستادي، اداري، فرهنگي و ورزشي 
شرکت، محوطه بیروني ساختمان هاي واقع در میدان شهدا و سعادت آباد )فضاي سبز و ...(، ساختمان هاي 

جنب پست و انبارها در سه استان تهران، البرز و قم است.
این گزارش اضافه مي کند؛ تهیه و تدوین این دستورالعمل مطابق با مصوبه جلسه شوراي مدیران با موضوع 
مدیریت بهینه انواع عملیات اجرایي و ساختماني در شرکت و با همکاري دفتر سازماندهي و بهبود روشها و امور 
نظارت بر خدمات عمومي انجام پذیرفته و پس از تصویب، از اواخر اردیبهشت ماه به همه واحدهاي سازماني 

شرکت به منظور اجرا ابالغ شده است.
آدرس: صفحه  به  اینترانت شرکت  اصلي  در صفحه   006/01/W/FC/PS کد سند  با  یادشده  دستورالعمل 
بارگذاري شده و در دسترس  اصلي/ فرآیندها، مدارک، مستندات و فرم هاي سازماني/ مدارک و مستندات، 

همکاران شرکت است.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/5b85111635994.html#26-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C
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افزایش مصرف انرژی در گستان

مسئوالن در درجه بندی اقلیم 
بازنگری کنند؛ لزوم تغییر تعرفه 

انرژی

باعث  گلستان  هوای  و  آب  و  اقلیم  تغییرات   
افزایش مصرف انرژی شده و این مسئله می طلبد 
تا مسئوالن پیگیر بازنگری در درجه بندی اقلیم 

استان و تغییر تعرفه های انرژی باشند.
خبرگزاری مهر، گلستان علیرغم سرسبزی و داشتن 
جنگل های زیبا شاهد تغییر اقلیم تدریجی است که 
بارش  و  بارندگی  کاهش  به  توان  می  آن  مظاهر  از 

های رگباری و نقطه ای اشاره کرد.
به  دارد  دنبال  به  را  دما  افزایش  اقلیم  تغییر  این 
گونه ای که ایستگاه های هواشناسی استان در سال 
گذشته بارها دمای باالتر از 40 درجه را ثبت کردند 
و این امر آستانه آسایش را تغییر داده و میل مردم به 
استفاده از تجهیزات خنک کننده را افزایش می دهد.

شهرهای گلستان هم گرمای جان فرسا و هم سرمای 
سخت دارند؛ این دو مسأله بر مصرف برق و گاز تأثیر 
گذاشته بنابراین باید درجه بندی اقلیم های گلستان 
در  تخفیف هایی  تا  گیرد  قرار  مجدد  بازنگری  مورد 
از  ماه ها خاص  در  گاز خانگی  و  برق  احتسابی  نرخ 

سال لحاظ شود.

تعیین  گفت:  مهر  خبرنگار  به  برق  کارشناس  یک 
اقلیم بیشتر یک امر سیاسی است و اگر نرخ دو قبض 
از دو اقلیم را در گلستان با دمای آن دو شهر مقایسه 

کنید می بینید که عدالت رعایت نشده است.

گرمسیر مناطق  گلستان جزو 
های  شهرستان  کدام  که  این  تعیین  خصوص  در 
با  شود،  می  محسوب  گرمسیر  مناطق  جزو  استان 
علیرضا افشار، رئیس گروه فرابری داده های شرکت 
و  کردیم  گفتگو  گلستان  استان  برق  نیروی  توزیع 
وی به خبرنگار مهر گفت: کل استان گلستان جزو 

مناطق گرمسیری محسوب می شود.
افشار ادامه داد: شهرهای مراوه تپه، کالله، مینودشت، 
گالیکش، انباراولوم و آق قال گرمسیری درجه سه و 

مابقی شهرها درجه چهار هستند.
شروع  سه  درجه  مناطق  در  که  این  بیان  با  وی 
یعنی  شهریور   1۵ تا  خرداد  ابتدای  از  محاسبات 
حدود 10۵ روز است، اظهار کرد: این تعرفه شامل 
تجاری هم  دفاتر  و  ها  مغازه  قبیل  از  سایر مصارف 

می شود.
افشار ادامه داد: ولی در دیگر شهرها چیزی به عنوان 
برای  ندارد؛  وجود  مصارف  سایر  برای  گرمسیری 
مشترکان عمومی، کشاورزان و صنعت در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور، 20 درصد به بهای برق مصرفی 

جهت جلوگیری از مصرف باال اضافه می شود.
وی گفت: تفاوت مناطق در پله های محاسباتی است 

و نرخ هرکدام در پله ها متفاوت است.
پژوهشگاه  و  نیرو  وزارت  توسط  اقلیم  تعیین 
هواشناسی انجام شده و نواقصی در اطالعات آن بوده 
ولی به مرور به روز رسانی شده استمهدی مقدسی، 
استان گلستان هم  مدیر روابط عمومی شرکت گاز 

در خصوص اقلیم ها به خبرنگار مهر گفت: پنج اقلیم 
در کشور وجود دارد که اقلیم درجه یک سردسیر و 

درجه پنج گرمسیر است.
مقدسی با بیان این که ما پیگیر آن هستیم که همه 
شهرستان ها گلستان درجه سه شود، چنین توضیح 
داد: در منطقه بندی نرخ تعرفه ها فرقی نمی کند 
بلکه پله های آن با هم متفاوت است؛ یعنی هر اندازه 
منطقه سردسیر باشد فاصله این پله ها بیشتر شده و 

نرخ کمتری محاسبه می شود.

با  گلستان  مناطق  از  برخی  گرمای  برابری 
مناطق جنوب کشور

گفتیم که گلسـتان در تقسـیم بندی اقلیم در درجه 
سـه و چهار قرار گرفته اسـت؛ برای بررسی چگونگی 
وضعیـت ایـن اقلیـم ها و ایسـتگاه های هواشناسـی 
بـا نوربخـش داداشـی، مدیر کل هواشناسـی اسـتان 
گلسـتان، گفتگـو کردیم، وی به خبرنـگار مهر اظهار 
کـرد: در تعرفه هـای انرژی، گاز و برق مهم هسـتند 
زیـرا در فصـل سـرد، مناطقـی داریـم که با سـرمای 
آذربایجـان و در فصـل گرم هم مناطقـی وجود دارد 

کـه گرمـای آن بـا جنوب کشـور برابـری می کند.
وی بـا بیـان ایـن که گلسـتان حتـی گرمترین نقطه 
کشـور بـودن را هـم تجربـه کـرده اسـت، افـزود: ما 
نوسـانات دمایـی زیـادی داریـم، اسـتان منفـی 14 
درجـه در جاهایـی کـه ایسـتگاه هواشناسـی داریـم 
تـا دمـای ۵0 درجـه را هـم شـاهد بـوده اسـت و 
ایـن یعنـی حـدود 6۵ درجه تغییـر دمایی کـه باید 

شـود. مدیریت 
داداشـی گفـت: این نوسـانات در اردبیل بـا آن همه 
ارتفـاع اتفـاق نمی افتـد و میانگین تغییـرات دمایی 

آن نهایتـاً 30 درجه اسـت.

را می طلبد اقلیم همت مسئوالن  تغییر 
نیرو  وزارت  توسط  اقلیم  تعیین  کرد:  تصریح  وی 
در  نواقصی  و  شده  انجام  هواشناسی  پژوهشگاه  و 
رسانی شده  روز  به  مرور  به  ولی  بوده  آن  اطالعات 
شرکت  گذشته  سال  در  کرد:  اذعان  داداشی  است. 
و  گالیکش  شهر  دو  های  اقلیم  خواست  ما  از  گاز 
هم  گمیشان  و  شود  ویرایش  و  بررسی  مینودشت 
و  بررسی  را  آن  ما  که  داد  اقلیم  تغییر  درخواست 
گزارش کردیم و این امر همت مسئوالن را می طلبد.

شامل  درصد  یک  تا  گاز  مصرف  مقدار  گفت:  وی 
آزاد  قیمت  با  آن  از  بیشتر  و  می شود  اقلیم  تعرفه 

محاسبه خواهد شد.

سعی شده درجه بندی اقلیم ها عادالنه باشد
معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی گلستان، هم 
از  بسیاری  گفت:  مهر  خبرنگار  به  این خصوص  در 
خوش  جمله  از  کوهستانی  مناطق  در  استان  مردم 
ییالق زندگی می کنند و پایین ترین دمایی که ثبت 
شده منفی 14 درجه بوده و یقیناً این منطقه دمایی 

پایین تر از این عدد را هم تجربه کرده است.
محمدرضا رحمان نیا افزود: در پژوهشگاه هواشناسی 
طرف قرارداد شرکت گاز و شرکت توزیع برق سعی 
با جمع آوری یکپارچه اطالعات و روش های  شده 
آن  براساس  و  اقلیمی مشخص  های  ویژگی  علمی، 

تعرفه بندی برای نرخ عادالنه انجام شود.
گلستان  در  اقلیمی  تغییرات  و  نوسانات  به  توجه  با 
که شامل افزایش دما و وقوع سرماهای سخت است 
به نظر می رسد که سازمان هواشناسی باید بازنگری 
مجددی در زمینه تعیین اقلیم نواحی مختلف استان 
باید  هم  گاز  شرکت  و  نیرو  وزارت  و  باشد  داشته 

نسبت به تعیین تعرفه جدید اقدام کنند.

https://www.mehrnews.com/news/4302933/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C#ref=tnews
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پایان خاموشی ها در سیستان و بلوچستان/

شبکه فرسوده توزیع برق سیستان 
و بلوچستان بازسازی شد

و  سیستان  برق  توزبع  شرکت  مدیرعامل 
بلوچستان گفت: با اتمام تعمیرات پیشگیرانه از 
قطعی و افت ولتاژ برق، خاموشی ها در این استان 

پایان یافت.
مهر  رخشانی  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
سال  دیگر  های  فصل  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  
دلیل  به  برق  توزیع  شبکه  تعمیرات  و  بازسازی 
قطعی های مکرر برق دشوار است پیش از ماه مبارک 
استان  سطح  در  پیشگیرانه  تعمیرات  کار  رمضان 
آغازشده بود. مدیرعامل شرکت توزبع برق سیستان 
این  در  تعمیرات،  این  علت  به   : افزود  بلوچستان  و 
مدت ، خاموشی هایی را در بسیاری از نقاط استان 
به  توجه  با  گفت:  وی  داشتیم.  زاهدان  در  بویژه  و 
ممکن،  حد  تا  شده  تالش  موجود،  اعتبارات  میزان 

شبکه های برق فرسوده استان بازسازی شود.
رخشانی مهر با اشاره به گرمای هوا و کمبود برق ،از 
کار  اولویت  در  را  جویی  صرفه  خواست:  شهروندان 

خود قرار دهند.

نیروگاه ها بیشترین سهم را در انتشار دی اکسید 
کربن دارند

نیروگاه ها بیشترین سهم را در 
انتشار دی اکسید کربن دارند

عصـر اقتصاد: مرکـز آمار ایران میزان انتشـار 
گاز آالینده دی اکسـید کربن در سال 1394 را 
586 میلیـون تن اعـالم کرد کـه نیروگاه های 
زیـر نظـر وزارت نیرو بـا اختصـاص 30 درصد 
از این سـهم، بیشـترین نقـش را در آالیندگی 

کشـور برعهده داشتند.
بررسـی سـالنامه آمـاری کشـور )مربـوط بـه سـال 
139۵( نشـان می دهـد 2۵ درصـد گاز آالینـده دی 
اکسـیدکربن حاصـل از حمـل و نقـل، 24 درصـد از 
بخـش خانگـی، تجـاری و عمومـی و 16 درصـد از 

بخـش مصـرف انـواع سـوخت در صنعـت بـود.
از کل ۵86 میلیـون تـن دی اکسـید کربـن انتشـار 
یافتـه، 60 درصد بـه گاز طبیعـی، 1۵درصد به نفت 
گاز )گازوییـل(، 11درصـد بـه بنزیـن و 9 درصـد به 

نفت کـوره اختصاص داشـت.
همچنیـن از کل 60درصـد آالینـده گاز دی اکسـید 
کربـن ناشـی از گاز طبیعی در کشـور )3۵1 میلیون 
بـه  درصـد   33 نیروگاه هـا،  بـه  درصـد   36 تـن(، 
مصـرف انـواع سـوخت خانگـی، تجـاری و عمومی و 

23 درصـد بـه بخـش صنعـت متعلـق بود. 
معـاون برنامـه ریـزی شـرکت تولیـد نیـروی بـرق 
سـه  حـدود  کـرد  اعـالم  پیـش  چنـدی  حرارتـی 
هـزار مـگاوات نیـروگاه قدیمـی بـا بـازده پاییـن در 
کشـور وجـود دارد که طـرح »بازتوانی نیـروگاه های 
حرارتـی« را با هـدف ارتقای بـازده و کاهش مصرف 

سـوخت آغـاز کـرده ایم.
از آغـاز فعالیـت دولـت یازدهـم تـا امـروز، ۵4 واحد 
نیروگاهـی جدید بـه بهره برداری رسـیده و ظرفیت 
نیروگاه های کشـور با افزایش هشـت هـزار مگاواتی 

بـه 77 هزار مگاوات رسـیده اسـت.

ضرورت ایجاد نیروگاه های 
مجازی در گیالن

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن گفت: ایجاد نیروگاه های مجازی 
برق حاصل  انرژی  از طریق مدیریت مصرف  که 

می آید،امری ضروری است.
»هنرمند« گفت: در سال 97 به دلیل شرایط خاص 
موضوع  نیاز  مورد  نیروگاه  کمبود  و  آبی  کم  نظیر 
بیشتری  اهمیت  از  برق  انرژی  مصرف  مدیریت 
برخوردار شده است و طبق دستورالعمل وزارت نیرو 
راهکارهای  ارائه  در  بسیج  ظرفیت های  از  استفاده 
اهمیت  از  مشترکین  آگاه سازی  و  مصرف  مدیریت 
جمعیت  شدن  زیاد  با  چون  بوده،  برخوردار  باالیی 
کاهش  نیروگاه ها  راندمان  انرژی،  مصرف  افزایش  و 
است  آمده  بوجود  الکتریکی  انرژی  کمبود  و  یافته 
و در چنین شرایطی، ایجاد نیروگاه های مجازی که 
انرژی برق حاصل می آید  از طریق مدیریت مصرف 

امری ضروری است.
انرژی  مصرف  از  روشنایی  سهم  این که  بیان  با  وی 
الکتریکی در ایران تقریبا 23 درصد است راهکارهای 
مدیریت مصرف انرژی برق را برشمرد و گفت: طبق 
بخشنامه هیئت وزیران ادارات باید 10درصد انرژی 
قادر  سازمانی  اگر  و  دهند  کاهش  را  خود  مصرفی 
کاهش  را  خود  مصرفی  انرژی  درصد   20 که  باشد 
دهد بر اساس دستورالعمل ارسالی پاداش ریالی به 
آن سازمان تعلق خواهد گرفت و از طرفی به شرکت 
توزیع برق نیز در خدمت رسانی بهتر کمک شایانی 

خواهد شد.

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/9ad2111667184.html#%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://tnews.ir/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/eb34111661046.html#%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد:

ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان یزد به بیش از 33 مگاوات رسید

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد از ظرفیت 33.5 مگاوات نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان یزد 
پیش از پیک بار تابستان 97 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(،  محمدحسن صباغزادگان  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
یزد با اشاره به این که مجوز احداث نیروگاه های خورشیدی توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی )ساتبا( برای تمام ظرفیت های متصل به شبکه توزیع )زیر 7 مگاوات( و شبکه فوق توزیع و انتقال )باالی 
7 مگاوات( صادر می شود؛ افزود: تاکنون 4 نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان با مجموع ظرفیت ۵/33 مگاوات 

احداث شده است.
وی نیروگاه های احداث شده در استان یزد را نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی نور در اشکذر، 10 مگاواتی پژواک 

در اردکان، 10 مگاواتی غدیر در مهریز و نیروگاه خورشیدی 3.۵ مگاوات مکسان در دهشیر ذکر کرد.
صباغزادگان با بیان این که این نیروگاه ها با مشارکت سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، یونان 
احداث شده است؛ ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی نیروگاه های در حال احداث این ظرفیت تا 

پایان سال جاری به بیش از 70 مگاوات می رسد.
وی همچنین اعتبار پروانه احداث نیروگاه های خورشیدی صادره توسط ساتبا به مدت 6 ماه و غیرقابل انتقال 
ذکر و تصریح کرد: تاکنون حدود 20 سرمایه گذار در استان با ظرفیت مجموع بیش از 200 مگاوات با سازمان 
نیروگاه خود  احداث  و در مرحله  منعقد کرده اند  را  قرارداد خرید تضمینی 20 ساله  پذیر  تجدید  انرژی های 
می باشند. این مقام مسئول در صنعت برق استان با اشاره به این که شرکت های برق استانی مسئولیت بررسی 
جذب  اجرایی  روش  کرد:  تاکید  عهده دارند؛  به  را  برق  شبکه های  به  خورشیدی  نیروگاه های  اتصال  و  فنی 
شرکت  و  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  استانداری،  همکاری  با  خورشیدی  نیروگاه های  توسعه  و  سرمایه گذار 
برق منطقه ای تهیه شده و کمیته نظارت و راهبری استان، پیگیر رفع مشکالت و بررسی پیشرفت نیروگاه های 

خورشیدی است.

با هدف فرهنگ سازي در مصرف برق انجام شد؛

آغاز پخش برنامه فاز مثبت از 
شبکه سه + میهمانان

با هدف فرهنگ سازي در مصرف برق و کنترل 
جدید  سري  پخش  امسال،  تابستان  بار  پیک 

برنامه فاز مثبت ، از شبکه سوم سیما آغاز شد.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش 
با همکاري  پخش سري جدید برنامه فاز مثبت که 
شرکت توانیر و شبکه سوم سیما تهیه شده است، از 
هفته جاري آغاز شد و نخستین قسمت آن روز شنبه 

هفته جاري روي آنتن رفت.
برنامه اي است که به صورت ترکیبي   ، فاز مثبت   
ساخته شده و با ریتمي شاد و تند، با هدف فرهنگ 
سازي مصرف برق درفصل پیک برق امسال، ساعت 
از  با اجراي محمودرضا قدیریان   ، 17 روزهاي زوج 

شبکه سوم سیما پخش مي شود.
نخستین قسمت از سري جدید این برنامه روز شنبه 
29 اردیبهشت ماه روي آنتن پخش شبکه سه قرار 
گرفت . در این برنامه مهندس خوش خلق مدیرعامل 
برق منطقه اي تهران به عنوان میهمان حضور داشت 
و درخصوص اهمیت برق به زبان ساده با مردم سخن 
نیز  برنامه  این  از  دوم  قسمت  در  همچنین   . گفت 
روي  ماه/  اردیبهشت   31 جاري/  هفته  دوشنبه  که 
هنرپیشه  آئیش،  فرهاد  با  وگویي  گفت  رفت،  آنتن 
انرژي  برچسب  اهمیت  در خصوص  ایراني،  توانمند 
و لزوم توجه به این شاخص در خرید لوازم خانگي 

پخش شد.
فردا چهارشنبه/ 2 خرداد  فاز مثبت،  بعدي  قسمت 
مهندس  قسمت،  این  در  که  شود  مي  پخش   / ماه 
اسکندري مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق البرز 

به عنوان میهمان برنامه حضور خواهد داشت.
و  بینندگان  دارد  سعي  برنامه  این  مجموع  در 
راهبردي،  صنعت  این  اهمیت  با  را  برق  مشترکان 
بیش از پیش آشنا نماید و سختي هاي تولید، انتقال 
و توزیع برق را به زباني ساده براي آنها بازگو نماید .

مفاهیم  انتقال  برنامه  این  سازندگان  اصلي  هدف 
مصرف  براي  فرهنگسازي  و  برق  مصرفي  مدیریت 

درست این حامل انرژي است.
گفت وگو با مدیران وزارت نیرو و صنعت برق، حضور 
میهماناني از قشر هنرمندان، ورزشکاران وچهره هاي 
برنامه  این  هاي  آیتم  جمله  از  مردم...  عالقه  مورد 

خواهد بود.
روابط عمومي شرکت توانیر از مخاطبان درخواست 
از طریق سامانه  را  تا دیدگاه هاي خود  کرده است 
پیامکي 1000480480 با سازندگان این برنامه در 

میان بگذارند.
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حق بیمه قرارداد، محل جبران کسری درآمد تأمین 
اجتماعی

بار مالی بدهی های دولت بر 
دوش بنگاه های اقتصادی

سالهاست سازمان تامین اجتماعی برای جبران 
کسری بودجه ناشی از معافیت های بیمه ای مصوب 
مجلس و دولت، به سراغ دریافت مبالغی فراوان در 
قالب حق بیمه قرارداد از فعاالن اقتصادی کشور 
رفته و به مانع مهمی در محیط کسب وکار کشور 

تبدیل شده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صندوق های بیمه ای با توجه به تعهداتی که نسبت به 
بیمه شدگان خود دارند باید توانایی پاسخگویی به آن ها 
را داشته باشند. اخیراً بحث صندوق های بیمه ای به علت 
مشکالتی که برای برخی از این صندوق ها به وجود آمده 
است مورد توجه قرار گرفته است. در بین صندوق های 
بیمه گر صندوق تأمین اجتماعی به علت تعداد زیاد افراد 

تحت پوشش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تأمین  برای  آن  مالی  بار  و  بیمه ای  معافیت های 
اجتماعی

صندوق های  اکثر  مانند  نیز  اجتماعی  تأمین  سازمان 
بیمه ای در چند سال گذشته در مدیریت درآمدها و 
مخارج خود دچار مشکل شده است. به گفته مدیران 
به  این مشکالت  از  اجتماعی قسمتی  تأمین  سازمان 

شورای  مجلس  می شود.  مربوط  بیمه ای  معافیت های 
اسالمی و دولت ها در سال های گذشته با تصویب قوانین 
معافیت های بیمه ای، برای سازمان تأمین اجتماعی بار 
مالی ایجاد کرده و حجم تعهدات این سازمان را به مردم 

افزایش داده اند.
برای این معافیت ها در قوانین مصوب منابعی پیش بینی 
شده است تا سهم حق بیمه معاف شده، از آن طریق 
منابع  شامل  نیز  منابع  این  بیشتر  که  شود  جبران 
دولتی می شوند. با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی 
نسبت به افراد بیمه شده صاحب معافیت، مسئولیت 
داشته و نمی تواند از ارائه خدمات به آنان سر باز زند 
اما دولت ها نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان 
تأمین اجتماعی مطابق با قوانین مذکور اقدام نکرده اند. 
این  نشدن  پرداخت  به  توجه  با  گذشته  سال های  در 
مطالبات، بدهی دولت به تأمین اجتماعی به مقدار زیادی 

افزایش یافته است.
سازمان  مطالبات  حجم  موجود،  آمارهای  به  توجه  با 
تأمین اجتماعی از دولت تا سال 1396 بالغ بر 120 هزار 

میلیارد تومان شده است.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی معادل کل 
هزینه های دو سال این سازمان!

براساس اطالعات موجود در آمارنامه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در سال 139۵ کل هزینه های سازمان 
تأمین اجتماعی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه کل هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در یک 
سال با طلب این سازمان از دولت، نشان می دهد که 
کل  معادل  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  دولت  بدهی 
هزینه های این سازمان برای دو سال است. با توجه به 
موارد ذکر شده این نکته حائز اهمیت است که در این 
سال ها سازمان تأمین اجتماعی کسری درآمدی که به 

علت پرداخت نشدن تعهدات دولت به این سازمان به 
وجود آمده را از کجا جبران کرده است؟

سازمان تأمین اجتماعی درآمدهای مختلفی دارد که 
به  توجه  با  است.  بیمه  حق  محل  از  آن ها  مهم ترین 
آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 139۵ 
حدود 99 درصد از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی از 
محل حق بیمه دریافتی است. سازمان تأمین اجتماعی 
حق بیمه را به دو طریق دریافت می کند که یکی حق 
بیمه دریافتی از بیمه شدگان به نسبت حقوق دریافتی 
آن ها و دیگری حق بیمه قرارداد است. حق بیمه دریافتی 
از بیمه شدگان با توجه به قانون تأمین اجتماعی 30 
درصد از حقوق دریافتی فرد است که 7 درصد آن از 
حقوق فرد کم شده و مابقی را کارفرمای کارگر پرداخت 

می کند.

درآمد  کسری  جبران  محل  قرارداد،  بیمه  حق 
تأمین اجتماعی

حق بیمه قرارداد بر خالف حق بیمه دریافتی از بیمه 
شدگان درصد ثابتی ندارد و سازمان تأمین اجتماعی با 
توجه به تشخیص خود می تواند تا 16.67 درصد از کل 
مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه از پیمانکار دریافت 
با  سازمان  این  تا  است  شده  باعث  امکان  این  نماید. 
برخورد سلیقگی در تعیین حق بیمه قراردادها کسری 
درآمد خود را از این محل جبران کند و از طرف دیگر 
فشار کسری درآمد خود را بر دوش تولیدکنندگان و 

بنگاه های اقتصادی بیاندازد.
با انتقال بار مالی بدهی های دولت به بنگاه های اقتصادی 
نهایتاً باید شاهد افزایش مشکالت بنگاه ها و به تبع آن 
تعطیلی و یا کاهش ظرفیت آن ها بود. این اتفاق نهایتاً 
تعطیلی  دود  که  تمام می شود، چرا  کارگران  به ضرر 
بنگاه های اقتصادی به چشم کارگران می رود و نتیجه ای 

جز بیکاری آن ها را به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر 
مسئولین سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را 
حق قانونی خود می دانند و به بهانه مردمی بودن سازمان 
تأمین اجتماعی تیشه به ریشه کسب وکارها می زنند، 
این در حالی است که نهایتاً ضرر این موضوع به کارگران 

می رسد.

لزوم اصالح روند فعلی برای احیای فضای کسب 
وکار

وجود اختیارات فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی باعث 
به دالیل  درآمدهای سازمان  زمان  هر  که  است  شده 
مختلف )که اکثراً نیز به علت مشکالت مدیریتی است( 
کاهش یابد، مدیران این سازمان اقدام به جبران کسری 
این  نتیجه  نمایند.  اقتصادی  بنگاه های  از  درآمد خود 
شیوه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باعث ضربه به 
فضای کسب و کار و به تبع آن کارگرانی شده است که 

این سازمان ادعای حمایت از آن ها را دارد.

آخرین  اجتماعی،  تأمین  قانون   41 ماده  حذف 
راهکار موجود

قوانینی  اسالمی در سال های گذشته  مجلس شورای 
وضع کرده است که دریافت حق بیمه قرارداد را برای 
سازمان تأمین اجتماعی ممنوع کرده است. به رغم این 
موضوع سازمان تأمین اجتماعی به روند گذشته خود 
ادامه می دهد و حق بیمه قرارداد را مطابق با تفسیر خود 
از قانون دریافت کرده است. اصلی ترین دست آویز این 
سازمان برای دریافت حق بیمه در این سال ها ماده 41 
قانون تأمین اجتماعی بوده است. شاید بتوان گفت تنها 
راه موجود برای جلوگیری از ادامه این روند اشتباه حذف 
ماده 41 تأمین اجتماعی است تا فعاالن محیط کسب و 

کار مجبور نباشند بدهی های دولت را پرداخت نمایند!
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اشتغال زایی با فرمول آزادسازی 
قیمت انرژی

یـک اقتصـاددان می گویـد: آزاسـازی قیمت 
انـرژی بـه این معنی نیسـت کـه افـراد فقیر 
آسـیب می بیننـد و از بیـن می رونـد. چرا که 
ممکـن اسـت افزایـش قیمـت انرژی بـر روی 
افزایش میزان اشـتغال و برخی مسـائل دیگر 
تاثیـر مثبـت می گـذارد و باعث می شـود این 

افـراد فقیـر دوباره بـه بـازار کار برگردند.
جملـه  از  نقـدی  یارانـه  پرداخـت  مـرادی:  میـالد 
محـل  همـواره  کـه  اسـت  حمایتـی  سیاسـت های 

بحـث کارشناسـان اقتصـادی و مـردم کوچـه و بازار 
بـوده اسـت. بـه گـزارش تجارت نیـوز، در نیمـه دوم 
قیمـت  بـردن  بـاال  بـا  وقـت  دولـت  سـال 1389، 
حامل هـای انـرژی ماننـد آب، بـرق، گاز و..،  مبلـغ 
4۵ هـزار تومانـی را بـه عنـوان یارانـه پرداختـی هر 
ایرانـی در نظـر گرفـت. اکنـون بعـد از چنـد سـال 
کارشناسـان بسـیاری بـا این طـرح مخالف هسـتند. 
امـا جـواد صالحـی اصفهانـی، از جمله افرادی اسـت 
کـه بـا پرداخـت یارانـه نقـدی در ازای آزادسـازی 
قیمـت انرژی در ایـران موافق اسـت. وی اقتصاددان 
اسـت. صالحـی  تـک  ویرجینیـا  دانشـگاه  اسـتاد  و 
اصفهانـی در گفتگـو بـا تجارت نیـوز، به سـواالتی در 

ایـن زمینـه پاسـخ داده اسـت.

بـه نظـر شـما آیـا حـذف یارانـه انـرژی در 
ایـران و بـاال رفتـن قیمت آن واجب اسـت؟

را  امسـال  مـا  شـاید  اسـت.  واجـب  قطعـا  بلـه، 
کـه  اسـت  ایـن  سـوال  امـا  کنیـم.  صبـر  بتوانیـم 
باالخـره می خواهیـم چـه کار کنیـم؟ آیـا مـا تـا ابد 
بدهیم؟بایـد  مـردم  بـه  ارزان  انـرژی  می خواهیـم 
قیمـت انـرژی متناسـب با تورم بـاال برود. اما سـوال 
ایـن اسـت کـه چگونـه بـاال بـرود. اگـر هـر سـال 
درصـدی بـه قیمـت انـرژی اضافـه شـود، قطعـا بـه 

می شـود. وارد  فشـار  طبقـات  از  بسـیاری 
بهتـر ایـن اسـت که مـا منابـع ناشـی از آزادسـازی 
قیمـت انـرژی را در قالـب یک سیاسـت حمایتی به 
خـود ایـن افـراد بدهیـم که در واقـع پول خـود آنها 
نیـز بوده اسـت. امـا تاکنون ما ایـن منابع آنهـا را به 

صـورت نامسـاوی تقسـیم کرده ایم.

شـما از پرداخت یارانه نقـدی در ازای باال بردن 
اسـتدالل  کرده ایـد.  انـرژی صحبـت  قیمـت 
شـما چیسـت و در ایـن زمینه آیا می تـوان به 

پرداخـت یارانه شـرطی، اکتفـا کرد؟
همانطـور کـه گفتم دولـت باید در نهایت نسـبت به 
حـذف یارانـه انـرژی اقـدام کنـد. چـرا که مشـاهده 
می کنیـم نتیجـه انـرژی ارزان در ایـران آلودگی های 
سـایر  و  حـد  از  بیـش  ترافیـک  زیسـت محیطی، 

مشـکالت دیگر اسـت.
امـا آزادسـازی قیمـت انـرژی در ایـران تـورم را باال 
خواهـد بـرد و قطعـا نیـاز به یـک نوع حمایـت دارد 
تـا اثـر ایـن تـورم را خنثـی کنـد. بهتریـن حمایـت 

می توانـد پرداخـت یارانـه نقـدی باشـد.
امــا پرداخــت یارانــه نبایــد شــرطی باشــد. همیــن 
ــه  ــه یاران ــال طرحــی اســت ک ــه دنب ــت ب االن دول
ــدت  ــه ش ــه ب ــه ک ــمتی از جامع ــه قس ــا ب را تنه
نیــاز دارنــد، پرداخــت کنــد. امــا متوجــه ایــن نکتــه 
ــا  ــود ت ــث می ش ــرطی باع ــه ش ــه یاران ــده اند ک نش
ــه کار و فعالیتــی انجــام  ــرای دریافــت یاران ــراد ب اف
ــرا  ــط فق ــه فق ــه را ب ــه یاران ــع اینک ــد. در واق ندهن
ــک هــدف بســیار خــوب اســت  ــم ی پرداخــت کنی
امــا قطعــا فقــرا انگیــزه  کافــی بــرای خــروج از فقــر 

ــد. ندارن
ــا  ــه آنه ــر، یاران ــه محــض خــروج از فق ــه ب چــرا ک
قطــع می شــود. البتــه ابتــدا بــه نظــرم آقــای 
امــا در  بودنــد،  ایــن طــرح  روحانــی مخالــف 
ادامــه نــه تنهــا موافقــت کردنــد بلکــه جلوتــر نیــز 
ــه  ــط ب ــد فق ــه را بای ــد یاران ــالم کردن ــد و اع رفتن
داد. کمیته امــداد  و  بهزیســتی  مســتمری بگیران 

آزادسـازی قیمـت انـرژی قطعـا یک سـری 
سیاسـی  اقتصـاد  لحـاظ  بـه  مالحظاتـی 
دارد. چـرا کـه امـکان نارضایتـی را در بین 
مـردم افزایـش می دهـد. بـه نظـر شـما آیا 
پرداخـت یارانـه به افـراد، ایـن مالحظات را 

می دهـد؟ پوشـش 
بله قطعا پوشش خواهد داد.

 ابتـدا بایـد گفـت کـه آزاسـازی قیمـت انـرژی بـه 
ایـن معنـی نیسـت که افـراد فقیـر آسـیب می بینند 
و از بیـن می رونـد. چـرا کـه ممکـن اسـت افزایـش 
قیمـت انـرژی بـر روی افزایـش میـزان اشـتغال و 
و  می گـذارد  مثبـت  تاثیـر  دیگـر  مسـائل  برخـی 
باعـث می شـود ایـن افـراد فقیر دوبـاره به بـازار کار 

برگردنـد.
اما مسـاله بر سـر سـال اول و دوم آزادسـازی قیمت 
انرژی اسـت که فشـار بسـیار زیـادی بر روی اقشـار 
فقیـر می آیـد. پرداخـت یارانـه یک نوع اثـر حمایتی 
اسـت کـه ایـن فشـارها را کـم می کنـد. بـه نظـرم 
پرداخـت یارانـه نقـدی در کنـار بـاال بـردن قیمـت 
انـرژی از یـک طـرف از منظـر اقتصاد سیاسـی الزم 
اسـت کـه مـردم بـا خـود طـرح آزادسـازی قیمـت 

انـرژی مخالفـت نکنند.
 از طـرف دیگـر، از جنبـه انسـانی نیـز الزم اسـت. 
چـرا کـه با بـاال بـردن قیمت انـرژی به یـک عده ای 
از مـردم فشـار مضاعـف می آیـد. بـه عنـوان مثـال، 
ادامـه  از  را  خـود  فرزنـد  اسـت  ممکـن  خانـواری 
تحصیـل بـاز دارد. ایـن موضوعـات بـه کل جامعـه 
ضـرر خواهـد زد. بایـد بتوانیم سـطح زندگـی آنها را 

بـاال نگـه داریم.
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مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

مناقصات دولتی شفاف می شود/ 
وزارت صنعت متولی است

مدیـر سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت 
جزئیـات اجـرای این سـامانه را تشـریح کرد و 
گفـت: در ایـن راسـتا دولـت مکلف اسـت این 
سـامانه را بـرای اجـرای کلیـه مراحـل تمامی 
هـای  دسـتگاه   و  وزارتخانـه  بـرای  معامـالت 
مشـمول قانون برگـزای مناقصـات تکمیل کند 
کـه متولی ایجـاد ایـن سـامانه، مرکز توسـعه 
تجـارت الکترونیـک وزارت صنعـت، معـدن و 

اسـت. تجارت 

هـدف  بـا  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه 
نهادهـای  و  دسـتگاه ها  هزینه هـای  شفاف سـازی 
دولتـی و عدالـت اقتصـادی ایجـاد شـده اسـت. بـر 
اسـاس مـاده 9 برنامـه پنج سـاله توسـعه ششـم، تا 
پایـان سـال دوم اجرای قانـون برنامـه، دولت مکلف 
اسـت ایـن سـامانه را بـرای اجـرای کلیـه مراحـل 
تمامـی انـواع معامـالت بـرای وزارتخانه و دسـتگاه

برگـزای مناقصـات تکمیـل  قانـون   هـای مشـمول 
کنـد. اگـر چـه کـه مـاده ۵0 قانـون احـکام دائمـی 
برنامـه توسـعه، دامنـه شـمول را بـه دیگـر معاملـه  
کننـدگان بخـش عمومـی نیز گسـترش داده اسـت. 
متولـی ایجـاد ایـن سـامانه، مرکـز توسـعه تجـارت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  در  الکترونیکـی 

. ست ا
مدیـر سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت با اشـاره 
بـه جزئیـات اجـرای ایـن طـرح کـه از حـدود هفت 
سـال پیـش کلیـد خـورده و بـه تازگـی بـه بهـره 
بـرداری رسـیده اسـت، تاکیـد مـی کنـد کـه ایـن 
سـامانه از نظـر سیاسـی و اقتصـادی بـرای دولـت 
حائـز اهمیـت اسـت و دولـت در ایـن زمینـه گامـی 
بسـیار بلنـد و رو بـه جلـو برداشـته اسـت. در ادامه 
مشـروح گفت وگو سـید امیر اصغری  مدیر سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت  با ایسـنا آمده اسـت:

 اهـداف اولیـه راه انـدازی ایـن سـامانه چـه بـوده 
؟ ست ا

همانسـامانهتدارکاتالکترونیکیدو یـا  سـتاد  سـامانه 
لـت، بـا هـدف شفاف سـازی، توزیـن عدالـت، فسـاد 
سـتیزی، ایجـاد رقابـت منصفانـه و کاهـش هزینه 

ها ایجاد شـده اسـت و تمامـی دسـتگاه های اجرایی 

انـواع  تمامـی مراحـل  را مکلـف می  کنـد  مختلـف 
معامـالت خـود اعـم از خریـد، مناقصـه و مزایـده 
)معامـالت باالتـر از یـک دهـم حـد نصـاب سـقف 
معامـالت جزئی( را در این سـامانه انجـام دهند. کار 
ایـن سـامانه از سـال 1391 شـروع شـده و تاکنـون 
ادامـه داشـت و در تاریـخ 16 اردیبهشـت سـال 96 
بـا مصوبـه هیـأت دولـت با جهـش عظیمـی در این 
زمینـه روبـرو شـد. نکتـه قابـل توجـه آن اسـت که 
موفقیـت ایـن سـامانه پـس از ایـن مصوبـه تاکنـون 
بطـور محسوسـی از ابتـدای عملکـرد آن تـا زمـان 
مصوبه بیشـتر بوده اسـت و دلیل آن تأکیدی اسـت 
کـه دولـت تدبیر و امیـد بر ایـن مسـئله دارد. پیاده  
سـازی تمامـی موارد در این سـامانه مبتنـی بر مفاد 
قانونـی و بـا همـکاری و تعامـل بـا دسـتگاه  هـای 

نظارتـی بوده اسـت.
 در ایـن سـامانه، تمـام ابعـاد و مـوارد قانونـی یـک 
بـه یـک در نظـر گرفتـه شـده و در نهایـت قانـون 
اجـرا می شـود. البتـه بایـد توجـه کـرد کـه برخی از 
ایـن مفـاد قانونـی دیگـر نیازمندی  هـای سـامانه را 
پاسـخگو نیسـتند و بـه مـوازات دیجیتالیـزه شـدن 
فرآیندهـا، ایـن قوانیـن نیـز بایـد پـا به پای سـامانه 

شـوند. منطبق 

- این طرح از ابتدا چگونه مطرح شد؟
نیازمندی هـا و اهـداف ایـن سـامانه، شـفافیت، توزیع 
و توزیـع عدالـت، گسـترده کـردن رقابـت جغرافیای 
تامیـن کننـدگان کاال و خدمـات، کاهـش هزینه ها 
و تسـهیل نظـارت بـر عملکـرد معامالتـی دسـتگاه  
هـای اجرایـی اسـت. آقـای رئیس جمهـور نیـز در 
ایـن خصـوص تاکیـد ویژه ـای داشـته و نظر ایشـان 

شـفافیت معامـالت بـرای مـردم بوده اسـت.

- دربـاره نیازمنـدی به تصویـب قوانین جدید 
معامالتـی توضیح دهید.

بـرای مثـال بنـد ب مـاده 13 ایـن قانـون می گوید: 
تشـخیص  بـه  بایـد  عمومـی  مناقصـه  »فراخـوان 
مناقصه گـذار از دو تـا سـه نوبـت حداقـل در یکـی 
از روزنامه هـای کثیراالنتشـار کشـور و روزنامـه های 
اسـتان مربوطـه منتشـر شـود«. یعنـی مناقصه گـر 
بایـد حتمـاً این مسـاله را طـی دو الی سـه مرتبه به 
اطـالع عمـوم برسـاند. در نهایت هزینه چـاپ آگهی 
در روزنامـه معمـوال از برنـده مناقصـه دریافـت مـی 
شـود و او بـه طـور طبیعـی هزینـه تحمیل شـده را 
روی قیمـت کاالی خـود خواهد افـزود؛ در حالی که 
اگـر اطـالع  رسـانی در سـامانه انجام شـود دیگر نیاز 
بـه انتشـار در روزنامـه نیسـت و همـه ایـن امـور در 
سـامانه قابل اجراسـت. آئین نامه برگـزاری مناقصات 
دسـتگاه های  سـطح  و  وزارتخانه هـا  کلیـه  بـرای 
اجرایـی اسـت، امـا مشـکل دیگـر مـا این اسـت که 
دسـتگاه های قانون گـذار نیـز بایـد پـا بـه پـای ایـن 
سـامانه، قوانیـن را بـه روز کـرده و کمـک حـال مـا 
باشـند و از طرفـی ایـن موضـوع بـه قـوه قضائیه نیز 
مربـوط مـی شـود. لـذا ایـن سـامانه، نمونـة بسـیار 
خوبـی اسـت تـا نشـان دهـد کـه بـا همـکاری سـه 

قـوه، چگونـه می  تـوان کشـور را منتفـع کـرد.

- موانع بهره برداری گسترده از این سامانه چیست؟
مهمترین چالش  در رشـد کند این سـامانه در سال

هـای گذشـته، عـدم اهتمـام بـه این سـامانه اسـت. 
در دولـت تدبیـر و امیـد، پـس از تصویـب قوانیـن و 
مصوبـه  هـای حمایتـی از این سـامانه، تکلیـف برای 

دستگاه  های اجرایی روشن شد که بستری جز
ادامه در صفحه 11
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ادامه از صفحه 10
سامانه ستاد برای انجام معامالت وجود ندارد.   

یکـی از دغدغـه  هـای مهـم سـامانه، عـدم اطـالع 
سـامانه  ایـن  از  خدمـات  و  کاال  کننـدگان  تامیـن 
اسـت. چـرا که بـرای جذب آنهـا در سـامانه اجباری 

نـدارد. وجود 

- آیـا راه حلـی بـرای جـذب مخاطبـان در نظر 
گرفته ایـد؟

بلـه؛ تالش مسـتمر برای جـذب تولیدکننـدگان وجود 
دارد. ارائـه راهکارهای تشـویقی یکـی از راههای کاهش 
نگرانی و کسـب اعتماد آنهاسـت. برای حل این موضوع 
یک پیشـنهاد، تدوین مشـوق های مالیاتی استتا دست 
کـم تولیدکننـده ای کـه قـرار اسـت جنـس، کاال و یـا 
خدمـات خـود را بـه دولـت بفروشـد، تشـویق مالیاتی 
شـود. بدیهی اسـت که بازار دولت، قابل چشـم پوشـی 
نیسـت و اگـر دسـتگاه های اجرایـی بخوبـی قانـون را 
اجـرا کننـد، تامین کنندگان نیز ورود با رشـد بیشـتری 

را خواهند داشـت.

- دورنمای راه اندازی این سامانه چگونه است؟
رونـد رشـد در پارامترهـای مقایسـه  ای بسـیار خـوب 
و امیدبخـش اسـت؛ از جملـه حجـم معامـالت، تعـداد 

تامین کننـدگان، تعـداد دسـتگاه  هـای اجرایـی و ...
 بـا ایـن وجـود نگرانـی هایـی از جملـه تبانـی و عدم 
اطمینـان به سـامانه هـای الکترونیکی همچنـان وجود 
دارد. این سـامانه چگونه به نیازهای امنیتی مرسـوم در 
مناقصات مانند اختفای رقم پیشـنهادی تولیدکنندگان 

بـرای مناقصه پاسـخ مـی دهد؟
همانگونـه که در مناقصه بـه صورت فیزیکی، پاکت های 
مناقصـه بـه صـورت مهـر و مـوم شـدهبه مناقصه گذار 

تحویـل شـده و تـا لحظـه آخـر مهرو مـوم شـده باقی 
مـی ماننـد، در این سـامانه نیز به صـورت دقیق تر همه 
درخواسـت ها بـدون دخالت نیـروی انسـانی، رمزنگاری 
شـده و امـکان مشـاهده رقم هـای پیشـنهادی وجـود 
نـدارد. بـر این اسـاس مناقصه گـر با اطمینـان کاملرقم 
پیشـنهادی خـود را بـه صـورت محرمانـه در سـامانه 
ثبـت خواهـد کرد و اسـناد مناقصه تنها در کمیسـیون 
بازگشـایی و تنها توسـط خود دستگاه قابل رمز گشایی 
و مشـاهده خواهد بود. بنابرایـن، اگر در محیط فیزیکی 
مناقصـه از هـراس افشـای قیمـت، ارسـال اسـناد را به 
زمـان هـای انتهایـی موکـول مـی کـرد، اما در سـامانه 

چنین هراسـی وجود نـدارد.
از  از دیگر مزایای استفاده  همچنین امضای دیجیتال 
سامانه است. به این معنا که مشخص است، هر کسی 
چه کاری را و در چه زمانی انجام داده و این سامانه احراز 
هویت و انکارناپذیری را پیاده سازی کرده است و تمام 
روند کاررا ثبت می کند. این سامانه به مثابه یک ویترین 
شفاف است که هر زمان که شخص اراده کند می تواند 
اطالعات الزم پیرامون معامالت و مناقصات و همچنین 
شرایط انجام آن را ببیند و همچنین پاسخگوی مسائل 

مربوط به خود باشد.

- نیازمنـدی هـای ضروری بـرای بهره بـرداری 
حداکثـری از این سـامانه چیسـت؟

از این سامانه مستلزم آن است که تمام  بهره برداری 
و  داشته  مشارکت  هم  پابه پای  و  همزمان  دستگاه ها 
همکاری همه جانبه وجود داشته باشد. بدین معنا که اگر 
قوه مجریه این سامانه را راه اندازی کند و قانون گذار نیز 
قانون خوبی تدوین و اجرا کند، امادر نهایت نهاد نظارتی، 
نظارت کارآمدی نداشته باشد، کار به خوبی پیش نخواهد 
رفت. اگر مجری، قوانین موجود را بخوبی اجرا نکند نیز 

همین مشکل وجود خواهد داشت و بهمین منوال اگر قوه 
مقننه، قوانین متناسب را تصویب نکند. بنابراین همکاری 
قوای سه گانه و مردم برای توسعه هر چه بیشتر شفافیت 

در دولت ضروری است.
یکـی دیگـر از مشـکالت موجـود، وجـود آییـن نامـه

هـای معامالتـی و قوانیـن متفـاوت دسـتگاه  ها و احیانا 
وزارتخانه  هـای متفاوت اسـت که به نظر می  رسـد می

 تـوان آنهـا را یکپارچه و مشـابه بازترسـیم کرد.

تولیدکنندگان  به  سامانه  شناساندن  دغدغه   -
استانی نیز وجود دارد؟

از  و  اتوبان ها  و  شهری  بزرگراه های  در  تبلیغات  بله، 
تلویزیون های شهر تهران در حال پخش است. نباید به 
علت فقدان آموزش کافی و همچنین ناآگاهی از وجود 
این سامانه، تولیدکنندگان شهرستانی از رقابت باز بمانند. 
البته راه حل هایی از جمله قطب بندی مناطق و محدود 
کردن ارائه خدمات در قطب ها وجود دارد. همچنین با 
توجه به اینکه این سامانه بستر انجام معامله است می توان 
قوانین را به گونه ای تعریف کرد که وزن انتخاب مناقصه گر 
مشخص شود و برای حمایت از تولیدکننده بومی و محلی 
تکلیف مشخص کند. چون ما خود مجری قانون هستیم 
نیاز به اصالح قانون را حس می کنیم و در صورتی که این 
اتفاق بیفتد و قانون برگزاری مناقصات اصالح شود دست 

برای حمایت باز خواهد بود.

- مقاومتی از سوی دستگاه ها برای این شفاف 
سازی به وجود نیامده است؟

مشکلی که سر راه این کار بوجود آمد این بود که سامانه 
باید خود را متناسب با همه دستگاه ها می کرد ولی بهتر 
این بود که چون هر خرید و مناقصه فرمت خاص خود را 
دارد لذا همه دستگاه های اجرایی و کشوری باید از یک 

قانون مشترک تبعیت کنند و باز بحث تغییر و تحول و 
اصالح اساسی در قانون مطرح می شود. به این صورت 
که قانونگذار اعالم کند که هر کسی که از بودجه دولتی 
استفاده می کند، باید از آئین نامه یکپارچه برای خرید کاال 
و خدمات استفاده کند. متاسفانه پیشنهاد دادن و اصالح 
این مشکل به طور یقین بسیار زمان بر و طوالنی خواهد 
بود. تغییر از ساز و کار سنتی به ساز و کار مدرن جدید 

همواره در هر حیطه  ای زمان  بر است.

- اقبـال عمومی از سـامانه را تا بـه امروز چگونه 
ارزیابـی می کنید؟

بسیاری از مردم نسبت به این سامانه اطالع و شناخت 
ندارند. با توجه به عدم شناخت کافی از این سامانه هنوز 
آمار مراجعه کنندگانچندان باال نبودهاست. تاکنون در 
کل کشور حدود 40 هزار نفر تأمین کننده کاال و خدمات 
در سامانه تعریف شده اند و انتظار داریم که این تعداد به 
دست کم ۵00 هزار نفر برسد. اما نکته مهم این است که 
رشد ثبت نام تامین کنندگان نمایی است و انتظار بر این 

است که اهداف مورد نظر شدنی باشند.

- پیمانـکار ایـن طرح داخلی اسـت یـا طرح 
بـه پیمانـکار خارجی واگذار شـده اسـت؟

و  ملـت  بهسـازان  شـرکت  سـامانه،  ایـن  پیمانـکار 
زیرمجموعه بانک ملت اسـت. پیاده  سـازی سـامانه به 
بخش خصوصی واگذار شـده اسـت و سـعی شـده تا با 
بهـره  گیـری از متخصصیـن فناوری اطالعـات داخلی، 
محصولـی مطلـوب ارائـه شـود. واگـذاری ایـن دسـت 
امـور بـه بخش خصوصی باعـث چابکی دولـت خواهد 
شـد و بـا یک مدیریت خوب و تعاملـی با حفظ تمامی 
حاکمیت از شـرایط خصوصی  سازی بیشترین منفعت 

را بـه دولت عرضـه کرد.
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با یافتن هم قبیله ای های خود به 
شادکاری برسید

نویسنده: کن رابینسون
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

Finding Your Element منبع:کتاب
هیچ کس در این دنیا دقیقا مثل شما نبوده و نیست و نخواهد بود. هیچ کس هم در این دنیا مثل شما و به 
جای شما زندگی نمی کند. با این همه بسیاری افراد هستند که عالیق و دلبستگی هایی شبیه شما دارند.

بنابراین بخشی از فرآیند هویدا ساختن گوهر درون شامل یافتن جهانی است که شما می خواهید در آن باشید 
و بخشی از آن را تشکیل دهید و بنابراین باید به روشنی بدانید که از چه نوع فرهنگ و رفتارهای جمعی باید 

پیروی کنید و اعضای قبیله خود را دریابید.
و  دارای عالیق  که  افراد  از  گروهی  از  است  عبارت  اینجا  در  قبیله  از  ما  منظور  قبیله چیست؟  از  منظور  اما 
دلبستگی های مشابهی هستند. قبیله می تواند بزرگ یا کوچک باشد، حتی می تواند به صورت مجازی وجود 
داشته باشد یعنی از طریق رسانه های اجتماعی اینترنت. قبیله ها ممکن است بسیار متنوع و متفاوت باشند و 
اعضای آن را می توانند افرادی از فرهنگ ها و نسل های متفاوتی تشکیل دهند. قبیله ها حتی می توانند شامل 
افرادی باشند که دیگر زنده نیستند اما زندگی و فعالیت هایشان می تواند الهام بخش دیگر اعضای گروه باشد. 
شما می توانید در یک زمان عضو قبیله های مختلفی باشید یا اینکه به مرور زمان قبیله تان را عوض کنید. به طور 
دلبستگی های مشترک  و  تعریف می کند، عالیق  را  آنها  و  متمایز  از هم  را  قبیله های مختلف  آنچه که  کلی، 
آنهاست.  دیل داکتری زمانی به قدرت قبیله پی برد که تصمیم گرفت مجله ای منتشر کند که مخاطبان آن 
را افراد انزواطلب و کسانی باشند که میل به زندگی انفرادی با کمترین تماس با دنیای بیرون دارند یا  کسانی 

که عاشق کشف چیزهای جدید در زیرزمین یا پارکینگ خانه شان هستند.  دیل به من گفت: »هنگامی که 
ما انتشار مجله را شروع کردیم، ایده اصلی در ذهنمان این بود که ببینیم افراد مختلف چگونه از موتورهای 
جست وجو همچون گوگل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند، چرا که ما می دانستیم با نسلی سر 
و کار داریم که با تکنولوژی های نوین بزرگ شده اند و عاشق بازی و کنکاش کردن در محصوالت تکنولوژیک 
هستند. مجله Make خیلی سریع مخاطبان یا به عبارت بهتر »قبیله«اش را پیدا کرد و شمارگان مجله به 
سرعت افزایش یافت و مجله توانست مخاطبان آنالین بسیاری را در سراسر جهان پیدا کند، کسانی که عاشق 
تکنولوژی های روز دنیا و فرهنگ »خودت همه چیز را درست کن« بودند و هستند چرا که ایده پیدا کردن و 
شناسایی همدیگر از طریق اختراعات و ابتکارات در نهایت به ایجاد و گسترش »نمایشگاه سازندگان« منتهی 
شده است که بزرگ ترین گردهمایی مخترعان و مبتکران از سراسر جهان محسوب می شود. جایی که مخترعان 
و نوآوران می توانند محصوالت و آفریده های خود را به نمایش بگذارند و با ابداعات و اختراعات دیگران نیز آشنا 
شوند. در چنین فستیوال هایی، فضای خالقیت، نوآوری و ایده پردازی های نامحدود موج می زند. ناگفته پیداست 
که وقتی شما کاری را انجام می دهید یا چیزی را کشف و اختراع می کنید، می توانید آن را با دیگران به اشتراک 

بگذارید و از همین طریق هم افرادی که شبیه به شما هستند، می توانند شما را پیدا کنند و هم شما آنها را.
نکته جالب توجه درباره این نوع قبیله ها این است که هر چه میزان گستردگی و حمایت کنندگی این قبیله ها 
بیشتر باشد اعضای آن خود را بیشتر و عمیق تر در اجتماع می پندارند. در نتیجه عالوه بر ارضای حس جامعه پذیری 
خود، از همدیگر یاد می گیرند و می آموزند. تبادل انرژی، تجربیات و عالقه مندی ها بین اعضای چنین گروه هایی 
فرصت های بی نظیری را برای آنها جهت شناخت بهتر خود و شکوفاسازی استعدادهای درونی شان فراهم می آورد.
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گنبد سلطانیه - زنجان
در فاصله حدود 30 کیلومتری شرق زنجان و در قسمت 
جنوبی محور زنجان _ تهران بزرگترین گنبد آجری 
جهان خودنمایی کرده و چشم هر بیننده ای را به خود 
خیره می کند.گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از 
معماری اسالمی، به عنوان بلندترین گنبد آجری جهان  
در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است  
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	بوروکراسی و اختلاف نظر دستگاهها از موانع اصلی
	 توسعه صنعت برق
	 مدیرعامل یک شرکت فعال در صنعت برق، ضمن انتقاد از فرآیندهای طولانی مدت اداری و اختلاف نظر دستگاهها، این موارد را یکی از موانع بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق دانست.
	تاثیرات لغو برجام بر کسب و کار اعضای کمیته سازندگان یراق آلات توزیع
	جلسه کمیته سازندگان یراق آلات توزیع، بیست و پنجم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

	واگذاری بیش از 500 طرح به بخش خصوصی
	بیش از 500 طرح در خراسان رضوی در دو سال اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.

	دستورالعمل هماهنگي عمليات اجرايي ساختمان، تأسيسات و تجهيزات
	دستورالعمل هماهنگي عمليات اجرايي ساختمان، تأسيسات و تجهيزات در شركت برق منطقه اي تهران با اهداف جلوگيري از انجام فعاليت هاي موازي و آسيب به زيرساخت هاي ساختماني و تأسيسات ستادي شركت و پرهيز از دوباره كاري و رعايت نظم و انضباط در انجام هرگونه عمليات اجرايي

	26 روستای کهگیلویه و بویراحمد برقدار می شود
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته 26 روستای این استان در سال جاری از نعمت برق پایدار برخوردار می شوند.

	مسئولان در درجه بندی اقلیم بازنگری کنند؛ لزوم تغییر تعرفه انرژی
	نیروگاهها بیشترین سهم را در انتشار دی اکسید کربن دارند
	عصر اقتصاد: مرکز آمار ایران میزان انتشار گاز آلاینده دی اکسید کربن در سال 1394 را 586 میلیون تن اعلام کرد که نیروگاههای زیر نظر وزارت نیرو با اختصاص 30 درصد از این سهم، بیشترین نقش را در آلایندگی کشور برعهده داشتند.

	ضرورت ایجاد نیروگاههای مجازی در گیلان
	معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: ایجاد نیروگاههای مجازی که از طریق مدیریت مصرف انرژی برق حاصل میآید،امری ضروری است.

	شبکه فرسوده توزیع برق سیستان و بلوچستان بازسازی شد
	مدیرعامل شرکت توزبع برق سیستان و بلوچستان گفت: با اتمام تعمیرات پیشگیرانه از قطعی و افت ولتاژ برق، خاموشی ها در این استان پایان یافت.

	ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان یزد به بیش از 33 مگاوات رسید
	مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد از ظرفیت 33.5 مگاوات نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان یزد پیش از پیکبار تابستان 97 خبر داد.

	آغاز پخش برنامه فاز مثبت از شبكه سه + ميهمانان
	با هدف فرهنگ سازي در مصرف برق و كنترل پيك بار تابستان امسال، پخش سري جديد برنامه فاز مثبت ، از شبكه سوم سيما آغاز شد.

	بار مالی بدهیهای دولت بر دوش بنگاههای اقتصادی
	سالهاست سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه ناشی از معافیتهای بیمهای مصوب مجلس و دولت، به سراغ دریافت مبالغی فراوان در قالب حق بیمه قرارداد از فعالان اقتصادی کشور رفته و به مانع مهمی در محیط کسب وکار کشور تبدیل شده است.
	حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، آخرین راهکار موجود

	اشتغالزایی با فرمول آزادسازی قیمت انرژی
	یک اقتصاددان میگوید: آزاسازی قیمت انرژی به این معنی نیست که افراد فقیر آسیب میبینند و از بین میروند. چرا که ممکن است افزایش قیمت انرژی بر روی افزایش میزان اشتغال و برخی مسائل دیگر تاثیر مثبت میگذارد و باعث میشود این افراد فقیر دوباره به بازار کار برگ

	مناقصات دولتی شفاف میشود/ وزارت صنعت متولی است
	مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جزئیات اجرای این سامانه را تشریح کرد و گفت: در این راستا دولت مکلف است این سامانه را برای اجرای کلیه مراحل تمامی معاملات برای وزارتخانه و دستگاه های مشمول قانون برگزای مناقصات تکمیل کند که متولی ایجاد این سامانه، مرکز 


	با یافتن هم قبیلهایهای خود به 
	شادکاری برسید
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