
 در سال هاى اخير ، نوآورى و ارتقاى مستمر كيفيت، 
ــركت هاى چابك و  ــور ش ــى، ظه ــات بين الملل ارتباط
ــتريان را باال برده و رقابت  تغييرات فناورى، انتظار مش
ــوار كرده است. بخش هاى مختلف  را بيش از پيش دش
ــرايط محيطى  ــا توجه به ش ــور نيز ب اقتصادى در كش
اقتصاد كشور، براى حفظ و توسعه موقعيت خود ناگزير 
ــت با رقباى توانمند داخلى و بين المللى خواهند  از رقاب
ــت و رقابت پذيرى در  ــود. از اين رو، لزوم ارتقاى كيفي ب
ــش از پيش مطرح  ــد، خدمات و بخش عمومى بي تولي

شده است. 
ــده محيط،  ــبب تغييرات فزاين ــتا، به س در اين راس
ــمارى از جمله  ــازمان هاى كشور با چالش هاى بى ش س
ــنهادى، ارائه محصوالت  لزوم بازتعريف ارزش هاى پيش
ــزوم برقرارى ارتباط جديد  ــتاى آن، ل و خدمات در راس
ــرون از آن،  ــازمان ها در درون بخش و بي ــاير س ــا س ب
ــب درآمدهاى مالى و  ــزوم افزايش و تنوع راه هاى كس ل
ــى و در نهايت با  ــتگى كمتر به حمايت هاى دولت وابس
ــا روبه رو  ــركت هاى نوپ ــور فناورى هاى جديد و ش ظه

خواهند بود. 
عالوه بر موارد پيش گفته، عوامل ديگرى سازمان هاى 
ــور در جمع  ــوى ارتقاى كيفيت و حض ــور را به س كش
ــوق خواهد داد كه توسعه خصوصى سازى  برترين ها س
ــركت هاى دولتى و حتى رقابت  ــور، رقابت با ش در كش
ــركت هاى دولتى، احاطه رويكردهاى مديريتى و  بين ش
ــوى اداره اقتصادى تر بنگاه ها و  كارآفرينى، تمايل به س
ــى از روش هاى مختلف، لزوم افزايش كارآيى،  درآمدزاي
ــخگويى به  ــه منظور پاس ــاد ارزش ب ــى و ايج اثربخش
ــن كاهش حمايت هاى دولت  نهادهاى ذى نفع، همچني

از شركت ها و سازمان ها از آن جمله اند. 
ــركت ها  ــده مديران ش ــل و محرك ها باعث ش عوام
ــت وجو كنند  ــازمان ها راهكارهاى جديدى را جس و س
ــر و اثربخش تر  ــود را كارآت ــاى خ ــد بنگاه ه ــا بتوانن ت
ــا  فعاليت ه ــت  ــرد،  كيفي عملك و  ــد  كنن ــت  مديري
ــد.  كنن ــى  ارزياب ــر   بهينه ت را  ــود  خ ــاى  خروجى ه و 
ــازمانى  ــى س ــاى تعال ــاز الگوه ــن ني ــه اي ــخ ب در پاس
 (Organizational Excellence Models)
ــت. اين الگوها، از مهم ترين ابزارهاى  ــده  اس معرفى ش
ارتقاى كارآيى در نظام هاى مديريتى هستند و در بيش 

از 80 كشور دنيا با موفقيت به كار برده مى شوند. 

ــازمانى از سال  ــتا، جايزه ملى تعالى س در همين راس
1382 در چارچوب برنامه هاى توسعه صنعتى، به منظور 
ــازمان هاى  ــركت ها، س ــاى كارآيى و كيفيت در ش ارتق
ايرانى و با حمايت دولت آغاز شده است. همه سازمان ها 
و شركت هاى ايرانى (در قالب 5 بخش ساخت و توليد، 
ــالمت، آموزش و بخش عمومى)، در صورت  خدمات، س
ــاس الگوى تعالى سازمانى و به  انجام خودارزيابى براس
اجرا گذاردن برنامه هاى بهبود مى توانند متقاضى جايزه 
ملى تعالى سازمانى باشند. در 14سال گذشته، بيش از 
ــازمان ايرانى را از نزديك ارزيابان خبره تعالى  1300 س
سازمانى ارزيابى كرده اند و نقاط قوت و زمينه هاى قابل 
ــده و بهبود  ــايى ش بهبود نظام هاى مديريتى آنها شناس
يافته است. در اين راستا گسترش صنعت  با محمد على 
محمدى، مديرعامل سازمان مديريت صنعتى گفت وگو 

كرده است. 
  سـازمان مديريت صنعتـى در ارزيابى جايزه

ملى تعالى سازمانى چگونه عمل كرده است؟
ــازمان مديريت صنعتى در ارزيابى هاى جايزه ملى   س
ــازمانى متفاوت با ساير رتبه بندى هاى متداول  تعالى س
كشور عمل مى كند چراكه در جايزه ملى تعالى سازمانى 
با الگوبردارى از تجربه هاى بين المللى مراحل مختلفى را 

با دقت بررسى مى كند. 
ــوى تعالى  ــه طراحى الگ ــل مى توان ب ــن مراح از اي
ــاره كرد. اين الگو دربرگيرنده ويژگى هاى  ــازمانى اش س
ــت و در قالب معيارهاى  ــازمان سرآمد و كارآس يك س
ــازمان  ــه معرفى خصوصيات يك س ــازمانى ب تعالى س
ــازمانى كشور  متعالى مى پردازد. تاكنون الگوى تعالى س

5 بار ويرايش شده است. 
ــان تعالى  ــوزش ارزياب ــل ارزيابى، آم ــر مراح از ديگ
ــد بنگاه ها و كارشناسان  ــت. مديران ارش ــازمانى اس س
ــال   ــرآمدى هر س ــد به موضوعات كيفيت و س عالقه من
ــاره نحوه  ــاى دقيقى درب ــوند و آموزش ه دعوت مى ش

ارزيابى به آنها داده مى شود. 
ــوى  ــى (خودارزيابى) از س ــن، ارزيابى درون همچني
ــت كه  ــر موضوعاتى اس ــى از ديگ ــركت هاى متقاض ش
ــازمان ها و شركت هاى  ــت. س مورد توجه قرار گرفته اس
ــازمانى، در  ــد به حضور در جايزه ملى تعالى س عالقه من
ــه  ــت، كارآيى و عملكرد خود را در مقايس مرحله نخس
ــنجش قرار مى دهند  ــازمانى مورد س با الگوى تعالى س
ــايى  و فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب را شناس

مى كنند. 
ــوى ارزيابان  از ديگر مراحل، انجام ارزيابى دقيق از س
ــازمانى گروه هاى  ــى تعالى س ــت. جايزه مل بيرونى اس

ــره به ازاى هر  ــامل 3 تا 6 ارزياب خب ــى را كه ش ارزياب
ــكيل مى دهد و اين گروه ها با بررسى  شركت است، تش
ــركت كه در  ــالى و بازديد از محل ش ــاى ارس گزارش ه
مجموع، حداقل 7 روز زمان مى برد از نزديك نظام هاى 
مديريتى را ارزيابى مى كنند و ضمن دادن پيشنهادهاى 
ــى، امتيازى بين صفر تا  ــود در رويكردهاى مديريت بهب
1000 به سازمان اختصاص مى دهند كه مبناى اعطاى 
سطوح مختلف تعالى (تنديس ، تقديرنامه و گواهينامه) 
ــاى كارآيى از  ــاى بهبود و ارتق ــت.  تدوين برنامه ه اس
ــى  ــمار مى رود كه خروجى اساس ديگر ارزيابى ها به ش
ــن برنامه هايى براى  ــازمانى، تدوي ــتقرار تعالى س در اس
بهبود در نظام هاى مديريتى و ارتقاى كارآيى است. اين 
برنامه ها با بكارگيرى نتايج ارزيابى ها، به دقت تنظيم و 

به اجرا گذاشته و پيوسته پايش مى شوند. 
  همايـش برگـزارى  بـراى  سـازمان  چنـد 

چهاردهميـن دوره جايـزه ملى تعالى سـازمانى 
ثبت نام كرده اند؟ 

ــى،  صنعت ــت  مديري ــازمان  س  ،1395 ــال  س در 
چهاردهمين دوره جايزه ملى تعالى سازمانى را براساس 
ــه هاى  ــكيل جلس ــا و فرآيندهاى مدون و با تش رويه ه
ــوراى راهبرى، كميته علمى و كميته  مختلف شامل ش

داورى به اجرا درآورده است. 
ــكل از نمايندگان  ــه متش ــوراى راهبرى جايزه ك ش
ــازمان هاى دولتى، بخش خصوصى، انجمن ها و افراد  س
ــت عالوه بر  ــازمانى اس ــى آگاه در حوزه تعالى س حقيق
حمايت كامل از اين جايزه، خطوط اصلى قابل توجه در 

اجراى آن را مشخص كرده است. 
ــاب ارزيابان،  ــل انتخ ــى جايزه بر مراح ــه علم كميت
ــى  ــاى ارزياب ــى و فرآيند ه ــاى ارزياب ــكيل گروه ه تش
ــازمان هاى متقاضى نظارت داشته و درنهايت گزارش  س
ــه كميته داورى  ــت آمده از ارزيابى ها را ب نتايج به دس

تحويل داده  است. 
ــازمانى با  ــى تعالى س ــزه مل ــن دوره جاي چهاردهمي
ــود و 71  ــازمان مديريت صنعتى اجرا مى ش حمايت س
سازمان در آن ثبت نام كردند كه از بين آنها 14 سازمان 
ــازمان در سطح تقدير نامه  ــطح تنديس ها، 26 س در س
براى تعالى و 19 سازمان در سطح گواهى  تعهد به تعالى 
توانستند اظهارنامه خود را به موقع دراختيار جايزه ملى 

تعالى سازمانى قرار دهند. 
  چند مديـر و كارشـناس متقاضـى همكارى

به عنوان ارزياب بوده اند؟ 
و  ــران  مدي از  ــر  نف  415 دركل،   1395 ــال  س در 
ــى و  ــف صنعت ــاى مختل ــد بخش ه ــان ارش كارشناس

ــاب بودند كه  ــى همكارى به عنوان ارزي عمومى متقاض
درنهايت 196نفر به همكارى دعوت شدند و به ارزيابى 
سازمان هاى متقاضى پرداختند كه از اين ميان، 40 نفر 
ــد جايزه ملى تعالى سازمانى ايفاى  به عنوان ارزياب ارش

مسئوليت كردند. 
ــى گروهى، بازديد از  ــل ارزيابى انفرادى، ارزياب مراح
ــاى ارزيابى براى همه  ــى را گروه ه ــل و اجماع نهاي مح
ــال 1395 انجام داده اند و  ــازمان هاى متقاضى در س س
ــپس با توجه به ضوابط و معيارهاى جايزه ملى تعالى  س
ــت آمده در كميته هاى علمى يا  ــازمانى، نتايج به دس س

داورى، مطرح و تاييد شده است. 
  چهاردهمين دوره جايزه ملى تعالى سازمانى

در چه روزى و با چه هدفى برگزار مى شود؟ 
از بين متقاضيان سطح تنديس ها، دركل 11 سازمان 
ــده اند، 29 سازمان در  ــرايط احراز تنديس ش داراى ش
ــده اند تا به سطح تقديرنامه  بخش هاى مختلف موفق ش
ــازمان در بخش هاى  ــت يابند و 18 س ــراى تعالى دس ب
مختلف نيز داراى شرايط دريافت گواهى تعهد به تعالى 
ــن همايش تعالى  ــه در چهاردهمي ــده اند ك شناخته ش

سازمانى، امروز معرفى مى شوند. 
اگرچه سازمان مديريت صنعتى با اعطاى جايزه ملى 
ــازمانى، حدود 2 دهه است كه موضوع ارتقاى  تعالى س
ــازمان ها و بنگاه هاى اقتصادى  ــى و كيفيت در س كارآي
ــورمان را به صورت جدى دنبال كرده است، اما اين  كش
ــازمان هاى  ــخ به چالش هاى پيش روى س الگو در پاس

مختلف، بايد به شكل موثرترى به كار بسته شود. 
ــازمانى،  يكى از بهترين رويكردها در تعميق تعالى س
ــازى مفاهيم و معيارهاى تعالى سازمانى در  متناسب س
بخش هاى مختلف است كه كمابيش در كشور آغازشده 
ــت اين تالش ها هم راستا شود و در استقرار  اما الزم اس
ــود تا ضمن  ــت الزم ش ــازمانى دق ــاى تعالى س ابزاره
ــكلى شدن حركت ها  ــتر بتوان از آفت ش هم افزايى بيش

جلوگيرى كرد. 
ــازمانى نيز از اين طريق مى تواند  جايزه ملى تعالى س
ــت گذارى هاى بهتر و تضمين  به ارتقاى كارآيى، سياس
ــت فرآيندهاى توليد و خدمات دهى در بخش هاى  كيفي
مختلف اقتصادى در كشور كمك و دستيابى به اهداف 
كالن كشور و چشم انداز توسعه اقتصادى را آسان كند. 
بنابراين گزارش،  چهاردهمين همايش تعالى سازمانى 
ــاعت  ــروز  با موضوع «تعالى در خدمت جامعه»، از س ام
ــد و متخصصان اين  ــا حضور مقامات، مديران ارش 14 ب
حوزه در مركز همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار 

مى شود. 

مراحل ارزيابى 
انفرادى، ارزيابى 
گروهى، بازديد از 
محل و اجماع نهايى 
را گروه هاى ارزيابى 

براى همه سازمان هاى 
متقاضى در سال 1395 
انجام داده اند و سپس 

با توجه به ضوابط و 
معيارهاى جايزه ملى 
تعالى سازمانى، نتايج 

به دست آمده در 
كميته هاى علمى يا 

داورى، مطرح و تاييد 
شده است
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جايزه ملى تعالى سازمانى نشان افتخار ايرانى
محمد على محمدى در خصوص جايزه ملى تعالى سازمانى با گسترش صنعت مطرح كرد

دست همكارى انرژى ايران و ايتاليا فشرده شد
ــت ايتاليا با  ــته در ديدار با وزير محيط زيس ــر نيرو در حالى روز گذش وزي
تدوين يك تفاهمنامه مشترك درباره نوع و نحوه همكارى ايران و ايتاليا در 
زمينه انرژى، آب و فاضالب توافق كرد كه حضور اروپايى ها در صنعت آب و 
ــدن است.  به گزارش ايسنا، حميد چيت چيان  برق ايران در حال تقويت ش
ــت ايتاليا با اشاره  ــترك با جان لوكا گالتى، وزير محيط زيس ــت مش در نشس
ــور بيان كرد: ايران و ايتاليا از ديرباز  ــينه طوالنى روابط ميان دو كش به پيش
ــته اند. اميدواريم بتوانيم در  ــادى و ديپلماتيك داش ــا يكديگر روابط اقتص ب
ــابرجام روابط دو كشور را احيا كرده و به پيش از تحريم ها برسانيم.  وى  پس
ــاركت داوطلبانه ايران  ــوم به «پاريس» و مش با بيان اينكه بعد از توافق موس
ــيارى از سوى ايران در راستاى اجراى تعهدات  در اين توافق، برنامه هاى بس
ــن برنامه ها، اجراى بيش  ــت، افزود: ازجمله اي اين توافقنامه در حال اجراس
ــيدى، زمين گرمايى و  ــروگاه تجديدپذير (بادى، خورش ــزار و 500 ني از 7 ه
زيست توده) است.  وى با بيان اينكه يكى از برنامه هاى بسيار مهم ديگر ايران 

احداث بيش از 7 هزار مگاوات بخش بخار در نيروگاه هاى گازى كشور 
ــرى بازده نيروگاه  ــر مى تواند باعث افزايش 1/5 براب ــت كه اين ام اس
ــود، تاكيد كرد:  ــار گازهاى گلخانه اى ش و كاهش قابل مالحظه انتش
ــتين نيروگاه زمين گرمايى ايران كه قرار است تا چند  تجهيزات نخس
ــود را يك شركت ايتاليايى ساخته   است. بخشى از  ماه آينده نصب ش
تجهيزات نيروگاه هاى گازى را شركت «آنسالدو» تامين كرده است و 
ــركت بتواند با دادن پيشنهاد هاى مناسب در توسعه  اميدواريم اين ش

ــعه  ــود. همچنين اجرا و توس بخش بخار نيروگاه هاى گازى نيز وارد عمل ش
ــور  ــوزه آب و فاضالب مى تواند از زمينه هاى همكارى دو كش ــاى ح پروژه ه
ــد.  وزير نيرو با اشاره به لزوم گشايش يك خط اعتبارى ميان دو كشور  باش
ــايش  ــعه همكارى ها گش گفت: در حال حاضر يكى از موانع اصلى براى توس
ــت كه اميدواريم ايتاليا قبل  ــور اس نيافتن يك خط اعتبارى در ميان دو كش
از هر چيز اين امر مهم را به نتيجه برساند.  به گفته وى، يكى از برنامه هاى 

محيط زيستى ايران در بخش نيروگاهى احداث بيش از 7 هزار 
ــت.  در  ــور اس ــگاوات بخش بخار در نيروگاه هاى گازى كش م
ادامه، جان لوكا گالتى، وزير محيط زيست ايتاليا نيز با اشاره به 
لزوم اجراى تعهدات توافقنامه پاريس  گفت: توافقنامه پاريس، 
پيمان الزامى بين بيشتر كشورهاى دنياست و اجراى تعهدات 
ــعه همكارى در بخش هاى زيست محيطى در  آن مستلزم توس

كشورهاى مختلف است.  
ــى در زمينه توليد  ــرو اروپاي ــورهاى پيش ــا يكى از كش ــزود: ايتالي وى اف
ــته قدم هاى بزرگى در اين  ــت و در 10سال گذش انرژى هاى تجديدپذير اس

زمينه برداشته شده است.  
ــركت معتبر ايتاليايى در نمايشگاه بين المللى  خوشبختانه بيش از 10 ش
ــركت كرده اند كه اين امر بيانگر عالقه مندى  انرژى هاى تجديدپذير تهران ش

ايتاليا به بازار انرژى ايران است.

اجراى 4 پروژه مديريت منابع آب 
با همكارى ايران و آلمان

ــا در ديدار با معاون وزير  ــاون وزير نيرو در امور آب و آبف مع
محيط زيست آلمان گفت: در حال حاضر 4 پروژه مهم در زمينه 
ــتفاده از تصاوير ماهواره اى در پايش منابع  مديريت منابع و اس

آب به شكل مشترك بين ايران و آلمان در دست اجراست. 
ــرو (پاون) ، رحيم  ــانى وزارت ني ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــالب در ديدار با  ــاون وزير نيرو در امور آب و فاض ــى، مع ميدان
ــت از طبيعت،  ــت حفاظ ــارت، معاون وزير محيط زيس فالس  ب
ــته اى جمهورى فدرال آلمان با اشاره  ــاختمان و ايمنى هس س
ــا حضور متخصصان آلمانى  ــتى كه حدود 3 ماه قبل ب به نشس
درباره احياى تاالب هامون در يزد برگزار شد، بيان كرد: فعاليت 
كشورها در سرنوشت همسايگان تاثير مى گذارد و ريزگردهاى 
ــوند  ــايه وارد ايران مى ش ــورهاى همس 92درصدى كه از كش
65درصد آنها از عراق بوده و دليل آن نيز سدسازى كشور روى 

دجله و فرات است. 
وى با اشاره به آب و محيط زيست به عنوان مهم ترين مسائل 
روز ايران گفت: پديده ريزگردها كه در روزهاى اخير معضالتى 
ــور ايجاد كرده است، فقط 8درصد آن منشأ داخلى  را براى كش
ــت را  ــعه، آب و محيط زيس ــم توس ــران در برنامه شش دارد. اي
ــت و با توجه  ــور پيش بينى كرده اس به عنوان اولويت هاى كش
ــت و مديريت آب،  ــان در بحث محيط زيس ــه تجربه هاى آلم ب
ــور آلمان  ــاى خود را در اين باره با كش ــل دارد همكارى ه تماي
ــت  ــاره به اينكه نزديك به يك دهه اس تحكيم كند. وى با اش
ــته منابع آب  كه مديريت آب در چارچوب مديريت به هم پيوس
را مدنظر داريم، افزود: اكنون 4 پروژه مهم ازجمله حوضه آبريز 
ــرق اصفهان و پروژه  ــت در ش ــده رود، پروژه منطقه رودش زاين
ــنجش از راه دور در پايش  ــتفاده از تصاوير ماهواره اى و س اس
ــمت مديريت  ــان مى دهد كه گرايش ايران به س منابع آب نش

منابع آبى است. 
ــاون آب و آبفاى وزير نيرو با بيان اين مطلب كه همكارى  مع
ــيده  ــان از مرحله حرف عبور كرده و به عمل رس ــران و آلم اي
ــت، بيان كرد: همكارى هاى مشترك دو كشور مى تواند در  اس
جلوگيرى از مصارف غيرمجاز در حوضه هاى آبريز و استفاده از 

پساب فاضالب در بخش كشاورزى نيز ادامه يابد. 
ــاره به اينكه كشورمان در زمينه  آب هاى زيرزمينى  وى با اش
از متخصصان برجسته اى برخوردار است، افزود: اينكه در عمل 
ــرف حفظ كنيم، تجربه زيادى  ــاب را در چرخه مص بتوانيم پس
نداريم و در پروژه مشهد نياز است تا از 100ميليون مترمكعب 

پساب به صورت بازيافت استفاده شود. 
ــالن آب هاى  ــت تهيه بي ــاره به اهمي ــى با اش ــم ميدان رحي
ــور بيالن  ــت كه در كش ــال اس ــى گفت: حدود 50س زيرزمين
آب هاى زيرزمينى را تهيه مى كنيم ولى با توجه به پديده تغيير 

اقليم به طرح بازنگرى در بيالن نياز داريم. 
ــت، حفاظت از  در ادامه، فالس بارت، معاون وزير محيط زيس
طبيعت، ساختمان و ايمنى هسته اى جمهورى فدرال آلمان با 
ــنتى و ديرينه است و پس از  بيان اينكه روابط ايران و آلمان س
ايجاد توافق هسته اى وارد مرحله تجديد ارتباط شده ايم، گفت: 
ــان، روابط ايران  ــا روى كار آمدن رييس جمهورى جديد آلم ب
ــتره  ــعه خواهد يافت و گس و آلمان در بخش هاى مختلف توس

وسيعى در تمام بخش هاى ايران را شاهد خواهيم بود. 
وى با اشاره به اينكه آلمان تمايل دارد در زمينه فرآورى آب، 
ــاميدنى با ايران همكارى  تصفيه فاضالب، تامين و تهيه آب آش
ــته باشد، افزود: مراحل اجرايى پروژه زاينده رود آغازشده و  داش

پروژه جديد نيز آماده آغاز به كار است. 
بارت در ادامه با اشاره به اينكه بايد به ساختار كلى آب كشور 
بيشتر توجه داشته باشيم، افزود: درباره طرح بازيافت فاضالب 
و استفاده از پساب آن در مشهد تمايل داريم همكارى بيشترى 

با وزارت نيرو داشته باشيم. 
ــت آلمان سپس با اشاره به اينكه در  معاون وزير محيط زيس
حوزه افزايش بازده انرژى و توسعه طرح هايى كه كربن كمترى 
توليد مى كنند ايران شريك خوبى خواهد بود، افزود: آلمان آگاه 
است كه ايران در زمينه توسعه صنعت گام هاى بلندى برداشته 

و بعد از شرايط تحريم، اين رشد بيشتر شده است. 

ارزش معامله هاى برق
به بيش از 33ميليارد ريال رسيد

ــرق در بورس انرژى در هفته  ــده ب ارزش معامله هاى انجام ش
ــاد بار پايه  ــيد كه نم ــته به بيش از 33ميليارد ريال رس گذش
ــد از ارزش معامالت را به خود اختصاص داده  بيش از 50درص
است.  به گزارش ايسنا، 30 بهمن تا 4 اسفند در بورس انرژى، 
ــندگان، به ترتيب  ــم معامالت برق بين خريداران و فروش حج
ــى معادل 19 هزار و 330  ــاى كم بارى روزانه و هفتگ در نماده
ــاعت برق با قيمت متوسط 318 هزار و 183 ريال بر  مگاوات س
مگاوات ساعت و در نمادهاى ميان بارى روزانه و هفتگى معادل 
26 هزار و 760 مگاوات ساعات برق با قيمت متوسط 324 هزار 

و 487 ريال بر مگاوات ساعت بوده است. 
ــزار و 200  ــك روزانه معادل 2 ه ــاد بار پي ــن در نم همچني
ــاعت برق با قيمت متوسط 373 هزار و 988 ريال بر  مگاوات س
مگاوات ساعت و در نمادهاى بار پايه روزانه معادل 54 هزار و 48 
ــاعت برق با قيمت متوسط 329 هزار و 491 ريال بر  مگاوات س

مگاوات ساعت معامله برق شده است. 
ــده در اين هفته  ــاس، ارزش معامله هاى انجام ش ــر اين اس  ب
ــزار و  ــالت 102 ه ــم معام ــال و حج ــارد ري ــش از 33ميلي بي
ــان 14 هزار و 490  ــت. از اين مي ــاعت بوده اس 338 مگاوات س
ــت. در  ــاعت مربوط به معامالت نمادهاى هفتگى اس مگاوات س
اين هفته بيش از 50درصد ارزش معامالت مربوط به معامالت 

نماد بار پايه بوده است. 
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