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معمار اقتصاد چین نوین

دکتر فرخ قبادی/ دنیای اقتصاد
در سـال ۱۹۷۹ یعنـی زمانـی کـه دولـت چیـن 
تصمیـم بـه اصالحـات اقتصـاد گرفـت، نزدیـک 
بـه یـک میلیـارد نفر جمعیـت این کشـور در فقر 
شـدید زندگـی می کردند. بـه یک روایـت، درآمد 
سـرانه مـردم )در سـال ۱۹۷۸( در حـدود ۱۸۴ 
دالر بـود. یعنـی رقمـی معـادل یک سـوم درآمد 
سـرانه کشـورهای فقیـر آفریقایی۱. ایـن وضعیت 
پیامـد نظـام بی انعطـاف و ناکارآمـد برنامه ریـزی 
دوران  شـوروی  از  شـده  )گرته بـرداری  متمرکـز 

بود. اسـتالین( 
عـالوه بـر ایـن تالطم هـای سیاسـی مکـرر کـه 
فرهنگـی  کبیـر  »انقـالب  یعنـی  آنهـا،  آخریـن 
خشـونت  و  »مائـو«  رهبـری  بـا  پرولتاریایـی«، 
ایـن  در  نیـز  طرفـدارش  سـرخ«  »گاردهـای 
وضعیـت تاثیرگذار بود و اقتصاد کشـور را یکسـره 
از نفـس انداخـت. انقـالب فرهنگـی که در سـال 
۱۹۶۶ آغـاز شـد، زندگـی میلیون ها انسـان را در 
هـم ریخـت و به مدت ۱۰ سـال کشـور را گرفتار 

و گرسـنگی کـرد. هرج و مـرج، خونریـزی 
مشاهده متن کامل

 پیشنهاد سندیکا به اعضا؛ 

سندیـکای صنعـت بـرق ایـران
 حکـم و داور در قـراردادها

طبق ماده 5۹ اساسنامه، سندیکا می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت )داوری( کند. 
بر همین اساس اصحاب دعوی به میل و اراده خود می توانند بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع ذیصالح 
دادگستری با صرف هزینه گزاف و زمان طوالنی رسیدگی شود، داوری و حل اختالف توسط افراد مورد اعتماد 

آنها صورت پذیرد. 
با عنایت به مطالب مزبور و با توجه به اینکه دستورالعمل های فوق الذکر از حساسیت باالیی برخوردار هستند، 
این دستورالعمل ها در جلسات متعدد مورد بحث، بررسی و اصالح و به تصویب هیأت مدیره قرار گرفته است.

نظر به اینکه این سندیکا از متخصصین با تجربه برای انجام داوری و صدور رأی مربوطه برخوردار است، 
پیشنهاد می شود اعضا در قراردادهای خود در ماده مربوط به مرجع حل اختالف"سندیکای صنعت برق ایران" 

را بعنوان حکم یا داور تعیین و مراتب را نیز به سندیکا منعکس کنند. 
دستورالعمل های یاد شده در سایت سندیکا به نشانی www.ieis.ir در دسترس است. 

در  برق  شرایط  واجد  پیمانکاران  نیرو:  وزیر 
2 ............................ اولویت تسویه مطالبات

تضمینی  خرید  سقف  افزایش  مجوز  اعطای 
3 ...............................نیروگاه های زباله سوز
3 ........ مشکالت کابل کشی برق در تهران
5 ..»دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت

نمایشگاه شرکت های  از  انقالب  رهبر  بازدید 
6..................دانش بنیان و فناوری های برتر

مدرن سازی  برای  برزیل  مرکزی  بانک  طرح 
6........................................بازار ارز خارجی
7 .........کارنامه بازگشت دال رهای صادراتی
8 .................. فهرست اهم مناقصات کشور

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580931-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3569074-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C
https://www.respina.net/?utm_source=ieis&utm_medium=banner&utm_campaign=respinamehr98&utm_term=fixbanner
http://www.ieis.ir


2

صنعت برق شماره  2506 17 مهر 1398

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 9 الی 12 آبان ماه برگزار می شود. 
بی تردید این رویداد، فرصت بسیار مناسبی برای معرفی موثر توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های 

عضو خواهد بود. 
با عنایت به اینکه حضور موثر در نمایشگاه بین المللی صنعت برق مستلزم بهره مندی از 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 
نشریه در نمایشگاه در دستور کار دارد. از اعضا دعوت می شود برای سفارش آگهی و رزرو صفحه مورد نظر 

با روابط عمومی سندیکا )خانم باقرپور داخلی۱۱3- ۶۶5۷۰۹3۰( تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است اعضای سندیکا برای استفاده از صفحات اولیه از 2۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند 
بود. اولویت انتخاب موقعیت آگهی مورد نظر با شرکت هایی خواهد بود که زودتر فرایند رزرو خود را نهایی 

کنند. 

قابل  بخش  توان  می  اینکه  بیان  با  نیرو  ,وزیر 
توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی 
برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: 
تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق 
از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط 

آغاز می شود.
اولویت  وزیر نیرو: پیمانکاران واجد شرایط برق در 
تسویه مطالبات/با زنگنه برای تهاتر نفت جلسه می 

گذاریم
اقتصادی  با خبرنگار  گو  و  اردکانیان در گفت  رضا 

خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که وزیر 
تهاتر  طرح  که  کرده  اعالم  صراحت  به  اخیرا  نفت 
به  نیرو  وزارت  آیا  ندارد  اجرایی  قابلیت  خام  نفت 
بخش  مطالبات  کاهش  برای  برنامه  این  دنبال 
خصوصی از وزارت نیرو خواهد بود گفت:وزارت نیرو 
از  برق  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  پیگیر  قطعا 

طریق تهاتر نفت خام خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات 
اظهار  کرد  خواهد  برگزار  نفت  وزیر  با  مشترکی 
داشت: تالش ما این است و امیدواریم که این برنامه 
به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی 
به بخش خصوصی پرداخت  را  از بدهی های خود 

کنیم.
اردکانیان ادامه داد: می توان بخش قابل توجهی از 
مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق 
تهاتر نفت خام تسویه کرد بنابراین پیمانکارانی که 
واجد شرایط هستند و می توانند از تهاتر نفت خام 
تسویه  را  آنها  مطالبات  توانیم  مند شوند می  بهره 

کنیم.
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
تا 3۰ هزار میلیارد  از 25  نیرو بیش  فارس،وزارت 
تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی دارد و 
از سوی دیگر نیز حدود 3۰ هزار میلیارد تومان از 
قانونی که  و  بنابراین هر طرح  است  دولت طلبکار 
منجر به کاهش مطالبات این وزارتخانه شود موجب 
می شود وزارت نیرو بهتر و راحت تر پروژه های آب 

و برق را عملیاتی و اجرا خواهد کرد.
حال به نظر می رسد مصوبه مجلس که به دولت اجازه 
داده تا به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی و تعاونی 
به آنها نفت خام تحویل دهد وارد چالش جدیدی میان 
وزارت نفت و نیرو شود چرا که زنگنه به صراحت اعالم 

کرده که این برنامه و طرح قابلیت اجرایی ندارد.

وزیر نیرو: پیمانکاران واجد 
شرایط برق در اولویت تسویه 

مطالبات
با زنگنه برای تهاتر نفت جلسه می گذاریم
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مشکالت کابل کشی برق در 
تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره 
و  مشکالت  تمام  علیرغم  تهران  در  اینکه  به 
گذشته  سال  در سه  تهران  ممانعت شهرداری 
افتتاح  با  600 کیلومتر کابل کشی شده، گفت: 
این  برق  پایداری  شوش  منطقه  در  برق  پست 

منطقه افزایش یافته است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
احداث  پروژه های  مراسم  در  خوش خلق  غالمرضا 
پست ۶3.2۰ کیلومتر شهدا با اشاره به اینکه امروز 
آغاز  راستای  در  شوش  کیلوولت   23۰ پست  این 
کمپین الف ب ایران است، گفت: پست فوق توزیع 
شهدا با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر و اعتباری بالغ بر 
۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. بنابراین این 
ترانس ۶۰ مگاولت آمپری  پست شامل 2 دستگاه 

است.
وی افزود: پست برق شهدا که 5۰ سال پیش احداث 
شده بود امروز با هدف نوسازی و افزایش ظرفیت 
و پایداری برق پست جدیدی جایگزین پست قدیم 
تامین برق  نگران  این پس مراکز تجاری  از  تا  شد 

خود نباشند.
ممانعت  علیرغم  کابل کشی  کیلومتر   ۶۰۰  *

شهرداری تهران

اشاره  با  تهران  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
تمام  وجود  با  گذشته  سال  یا سه  دو  در  اینکه  به 
سختی ها و مشکالت و ممانعت شهرداری توانستیم 
با  اما  کنیم  برق  کشی  کابل  به  اقدام  فقط شب ها 
کابل  کیلومتر   ۶۰۰ توانستیم  مشکالت  این  همه 
کشی در تهران انجام دهیم که این یک کار بزرگی 
به  امروز  که  پروژه هایی  افزود:  خوش خلق  است. 
بهره برداری رسید 33 درصد به ظرفیت برق منطقه 
اضافه کرد و موجب شد تا پایداری شبکه و پذیرش 

ظرفیت افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: امروز در منطقه شوش با توجه 
اثر  بر  ترانسفورماتور  یک  اگر  سازی  تجاری  به 
اطمینان  با  می توانیم  شود  خارج  مدار  از  حوادث 
نخواهند  خاموشی  متوجه  مردم  که  بگوییم  خاطر 
منتظر  دیگر  جدید  تجاری  مراکز  هرحال  به  شد. 
انشعاب  دریافت  برای  می توانند  و  نمی مانند  برق 
درخواست کنند و به راحتی نیاز آنها برطرف خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه تهران با اشاره به 
اینکه پست قبلی برق در منطقه مربوط به 5۰ سال 
قبل بود و امروز با پست ۶3 کیلوولت می توانیم ۶۰ 
تا ۷۰ هزار مشترک را جوابگو باشیم، گفت:  اگر بر 
اثر حوادث این پست از مدار خارج می شد می توانیم 

بگوییم به یک باره 3۰ هزار نفر بی برق می شدند.
 ۶3.2۰ پست  افزایش  طرح  خوش خلق  گفته  به 
میلیارد   25 بر  بالغ  هزینه ای  با  شوش  کیلوولت 

تومان احداث شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، امروز اردکانیان 
استان  برق  توزیع  شرکت  در  حضور  با  نیرو  وزیر 
تهران در میدان شهدا پست ۶3.2۰ کیلوولت جدید 
شهدا و ارتباطات آن و همچنین توسعه و افزایش 
ظرفیت پست 23۰.۶3 کیلوولت شوش را در آغاز 

کمپین الف ب ایران افتتاح کرد.

سخنگوی دولت خبر داد:

اعطای مجوز افزایش سقف 
خرید تضمینی نیروگاه های 

زباله سوز
سخنگوی دولت گفت: دولت امروز این اختیار 
را به وزارت نیرو داد تا برق تولیدی نیروگاه های 
برای  که  کنند  نحوی خریداری  به  را  زباله سوز 
سرمایه گذاران مقرون به صرفه باشد و تمایلی 

بیشتری برای حضور در این بخش پیدا کنند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با 
حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات امروز 
دولت پرداخت و افزود: براساس مصوبه امروز دولت 
3۶۰ میلیارد تومان اعتبار به تفکیک 232 میلیارد 
میلیارد   ۱2۸ و  هزینه ای  اعتبارات  برای  تومان 
تومان برای تملک دارایی در استان های خوزستان، 
فارس،  بختیاری،  و  چهارمحال  کرمانشاه،  لرستان، 
مازندران و گلستان در زمینه طرح های آبی تصویب 

شد.
نیز  تومان  میلیارد   ۱۰۰ همچنین  داد:  ادامه  وی 
در  گمیشان  دشت  زهکشی  برای  داریی  تملک 
قرار  کشاورزی  جهاد  و  نیرو  وزارتخانه های  اختیار 
وزارتخانه  دو  این  مصوبه  دو  هر  مجری  و  گرفت 

خواهند بود.
سخنگوی دولت افزود: بر اساس مصوبه امروز دولت 
دریاچه  احیای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   2۰۰
ارومیه اختصاص پیدا کرد و در اختیار کمیته های 

ذی ربط خود قرار گرفت خواهد گرفت.
ربیعی با اشاره به اینکه در سه استان شمالی کشور 
ارائه  پسماندها  از  برق  تولید  منظور  به  طرح هایی 
مطرح  مسائلی  زمینه  این  در  گفت:  است،  شده 
چندانی  تمایل  سرمایه گذاران  اینکه  بر  مبنی  شد 
برای سرمایه گذاری در بخش نیروگاه های زباله سوز 
ندارند؛ چرا که قیمت برق خریداری شده از سوی 

دولت مقرون به صرفه نیست.
این  امروز  دولت  اساس  همین  بر  کرد:  تاکید  وی 
اختیار را به وزیر داد تا برق تولیدی در این بخش 
را به نحوی خریداری کنند که برای سرمایه گذاران 
مقرون به صرفه باشد و تمایلی بیشتری برای حضور 

در این بخش پیدا کنند.
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در چهارمین نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و اولین جایزه ملی انرژي هاي تجدیدپذیر 
ایران روزهای 22 الی 23 مهرماه با حمایت سندیکا و نهادهای مرتبط، در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیما برگزار می شود.
با توجه به حضور سازمان اتحاد بین المللی خورشیدی )ISA( از کشور هندوستان و شرکت ها و نهادهای 
است  نظر  در  رویداد،  این  در  ایتالیا  و   قطر  آلمان،  فرانسه،  ترکیه،  هندوستان،  کشورهای  از  بین المللی 
طرح هایی نظیر تامین مالی 5۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران، اجرای طرح اشتغال زایی ۱۰ 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 ۱5 درصد و حضور در کنفرانس از 2۰ 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 داخلی۱۱3( تماس حاصل فرمایند. 
اطالعات بیشتر در سایت کنفرانس به آدرس www.irec.irrea.ir قابل مشاهده است.
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24 و 25 مهر در سندیکا برگزار می شود؛ 

دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت«
دوره آموزشی » ایمنی برق در صنعت« روزهای 24 و 25 مهرماه 98 از ساعت 14 الی 18 به مدت 8 

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

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ 2۱ 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 ۴5۰ 
از تخفیف ده درصدی  نام کنند؛  به ثبت  اقدام  تاریخ ۹۸/۰۷/۱۷  تا  اما متقاضیانی که  تومان است  هزار 

بهره مند خواهند شد. 
عالقمندان می توانند برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن ۶-۶۶5۷۰۹3۰ داخلی ۱3۱ واحد آموزش و 

پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html


شماره  2506 17 مهر 1398

6

اقتصاد ایران

 : رهبری  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز سه شنبه از 
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های 
برتر )ایران ساخت( در حسینیه امام خمینی)ره( 
بازدید کردند. در این بازدید دو ساعته، حضرت 
غرفه   30 از  دیدار  ضمن  خامنه ای  آیت اهلل 
شرکت های دانش بنیان و گفت وگو با فناوران و 
دستاوردهای  آخرین  جریان  در  پژوهشگران، 
علمی و فناوری و پروژه های تجاری سازی شده 

جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند.
تشخیص  در  باال  فناوری  با  پزشکی  سامانه های 
سرطان، همودیالیز، جراحی با روبات و پروتز عصبی، 
داروهای  و  واکسن ها  تولید  آزمایشگاهی،  تجهیزات 
ساخت  و  طراحی  بومی،  کامال  به صورت  پیشرفته 
سیستم های  هوایی،  موتور  طراحی  و  جت  موتور 
کنترل نیروگاهی، تولید انواع کاتالیست های نفت و 
گاز، خدمات شناسایی و حفاری آب های ژرف، ساخت 
پیشرفته  سامانه های  استیل،  تجهیزات  و  مخازن 

شبیه سازی  برش،  اندازه گیری،  اسکنری،  نوری، 
تولید  و  صنعتی  فریزدرایر  ساخت  پردازشگرها،  و 
بازی های رایانه ای از جمله دستاوردهای شرکت های 
بود. در بخشی  نمایشگاه  این  دانش بنیان حاضر در 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  آقای  بازدید،  از 
برنامه های  و  رویکردها  از  گزارشی  رئیس جمهور 
این معاونت را برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد 
با مجوز رهبر معظم  بیان کرد و گفت:  دانش بنیان 
انقالب اسالمی کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه 
ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با 
این کمک پروژه های علمی و دانش بنیان در جهت 
مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها کیفیت 

و سرعت زیادی گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به طرح 
نوآوری در کنار دانشگاه ها و مراکز  ایجاد پهنه های 
علمی مستعد، ایران را بزرگ ترین زیست بوم نوآوری 
در غرب آسیا دانست و افزود: اکنون بیش از ۴5۰۰ 
شرکت دانش بنیان با درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی، 

فراهم  را  نفر  هزار   3۰۰ مستقیم  اشتغال  زمینه 
کرده اند.

ستاری زیست بوم تولید داروهای پیشرفته را نمونه ای 
و  خواند  کشور  پرانگیزه  جوانان  به  اعتماد  از  موفق 
گفت: در اثر ارتقای این زیست بوم، مهاجرت نخبگان 
در بخش داروسازی تقریبا متوقف شده است و هر 
دارویی که وارد این چرخه شود، حداکثر تا دو سال 

بعد، تجاری و وارد بازار مصرف مردم می شود.
پس از سخنان آقای ستاری، رهبر انقالب اسالمی با 
تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی 
نمایشگاه  در  جوانان  گالیه های  از  یکی  گفتند:  آن 
امروز این بود که بعضا همان محصول یا تولید آنها 
را دستگاه های دولتی از خارج وارد می کنند که این 
ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه 
غلط اصالح شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب 
به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند: نباید 
اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد 
شود، هر چه می توانید در این خصوص تالش کنید، 

من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از پژوهشگران 
و فناوران و دست اندرکاران نمایشگاه، در لوح یادبود 

متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

را  انقالبی  همت  و  ایرانی  استعداد  درخشان  جلوه 
گفتیم.  سپاس  را  خدا  و  دیدیم  نمایشگاه  این  در 
و  انگیزه ها  از  بهره گیری  برای  بنیانی  و  اساسی  کار 
مهم ترین  این  شود.  دنبال  جدا  باید  باال  توان های 
وظیفه مسووالن دولتی است. به خداوند توکل کنید 
و با امید و شوق قدم بردارید، یقینا خواهید توانست 

به مشکالت اقتصادی کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.
سیدعلی خامنه ای

۱۶ مهر

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و 
فناوری های برتر

طرح بانک مرکزی برزیل برای 
مدرن سازی بازار ارز خارجی

به  را  طرحی  برزیل،  رییس جمهور  بولسونارو، 
بازارهای  آن  طی  که  است  کرده  ارائه  کنگره 
ارز خارجی مدرن سازی خواهند شد. این طرح 

توسط بانک مرکزی برزیل تدوین شده است. 
بانک  شین هوا،  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
مرکزی در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد: هدف از 
این طرح ایجاد چارچوب کاری مدرن تر و مختصرتر 
برای بازار ارز و پول برزیل است که امنیت بیشتری 

از لحاظ قانونی ارائه کند. 
طبق بیانیه بانک مرکزی، این الیحه خط قرمزهای 
موجود برای شرکت هایی که برای صادرات و واردات 
خود به ارز خارجی نیاز دارند، کاهش خواهد داد و 
در  صادرکنندگان،  برای  موجود  محدودیت های  به 
استفاده از درآمدهای خارج از مرزهای برزیل، پایان 
خواهد داد و در کل تراکنش های ارزهای خارجی را 

ساده تر خواهد کرد.
با  همچنین بانک مرکزی اعالم کرد که این الیحه 
مرکزی،  بانک  در  ثبت نام  سیستم  کردن  کارآمدتر 
مالی  بازارهای  در  خارجی  سرمایه گذاران  مشارکت 
بانک مرکزی  تقویت خواهد کرد.  را  برزیل  پولی  و 
می گوید: اگر این الیحه توسط کنگره تصویب شود، 
اجازه خواهد داد تا فضای کسب وکار در کشور بهبود 
یابد و برای تمام کسانی که با فعالیت های بین المللی 
سروکار دارند سادگی و سرعت بیشتری به ارمغان 

خواهد آورد. 
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در شورای گفت وگو ارائه شد

کارنامه بازگشت دال رهای 
صادراتی

دنیای اقتصاد : نشست اخیر شورای گفت وگوی 
مالیاتی  به دردسرهای  و بخش خصوصی  دولت 
یافت. صادرکنندگانی  اختصاص  صادرکنندگان 
ارز  بازگشت  برای  باید  گذشته  سال  از  که 
صادراتی خود تعهد می دادند و ضوابطی نیز از 
سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی 
آنها در نظر گرفته شده بود. البته این ضوابط به 
مرور زمان دستخوش تغییراتی شد اما مشکالت 
هنوز  صادراتی  ارز  بازگشت  در  صادرکنندگان 
به طور کامل برطرف نشده است. آخرین آمار از 
18ماه  ظرف  شد.  اعالم  صادراتی  ارز  بازگشت 
این  از  که  ثبت شده  دالر صادرات  میلیارد   61

برگشته  کشور  به  ارز  دالر  27میلیارد  میزان، 
است؛ به عبارتی 45 درصد از ارزهای صادراتی 
از  است.  شده  کشور  اقتصادی  چرخه  وارد 
داخلی  فعالیت های  از  بسیاری  گذشته  سال 
ارزش  مالیات  استرداد  جمله  از  صادرکنندگان 
افزوده و پرداخت جایزه و مشوق صادراتی برای 
صادراتی  ارز  بازگشت  به  منوط  صادرکنندگان 
شده است. از این رو، از یکسو فعاالن اقتصادی 
افزوده را  موضوع شیوه استرداد مالیات ارزش 
انتقاد  مورد  گفت وگو  شورای  اخیر  نشست  در 
قرار دادند و در مقابل وزیر اقتصاد قول مساعد 
داد تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف 
دو هفته آینده بررسی های الزم را صورت داده 
افزوده صادرکنندگان  ارزش  مالیات  استرداد  و 
تسریع شود. از سوی دیگر، درخصوص پرداخت 
مشوق های صادراتی با شرط برگشت ارز حاصل 
این  که  عنوان شد  نشست  این  در  از صادرات 
رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در 
گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود. این 
درحالی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، 

کارنامه بازگشت دال رهای صادراتی
شورای  رئیس  و  اقتصاد  وزیر  دژپسند  فرهاد 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست 
از تغییر  او  ابراز رضایت کرد.  اقتصادی  از آمارهای 
و تصریح کرد:  اقتصادی سخن گفت  جهت فضای 
شرایط  از  کشور  اقتصادی  وضعیت  خوشبختانه 
مسیر  تغییر  امیدوارکننده  وضعیت  به  نگران کننده 
داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی 
سال ۹۸ بودیم چراکه پیش بینی می شد در سال ۹۸ 
رشد اقتصادی به شدت منفی باشد؛ اما خوشبختانه 
اول  ماه  سه  آمار  نیفتاد.  اتفاق  پیش بینی ها  این 
غیرنفتی  اقتصادی  رشد  می دهد  نشان  سال جاری 

مثبت بوده هرچند رقم ناچیزی و در حدود ۴ دهم 
درصد است. در این دوره بخش کشاورزی توانست 
وضعیت خوبی را تجربه کند. براساس اظهارات او در 
این سال وزارت جهادکشاورزی توانست با استفاده 
بهینه از منابع در اختیار و هزینه کردن آنها برای 
عرصه  به  جدید  ابزارهای  ورود  و  شدن  مکانیزه 
بخش  این  به  خوبی  کمک  کشاورزی  فعالیت های 

کند.
وزیر اقتصاد همچنین به آمار اشتغال در سال جاری 
اشاره کرد و افزود: تابستان امسال حدود ۸۰۰ هزار 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  بیشتر  شغل 
ایجاد شده است. از آنجا که بخش خصوصی بار اصلی 
این مسوولیت را به دوش می کشد، باید اذعان کرد 
توانسته اند در شرایط حساس  اقتصادی  که فعاالن 
دژپسند  کنند.  ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش  کنونی 
را  بخش خصوصی  دغدغه  و  دولت  اصلی  نگرانی 
سال جاری  در  احتمالی  بودجه  کسری  مدیریت 
به دنبال آن است که  دانست و تصریح کرد: دولت 
و  نکند  استقراض  بانکی  سیستم  از  ممکن  حد  تا 
ترجیح می دهد در صورت نیاز برای جبران کسری 
استقراض  از مردم  اوراق  فروش  و  انتشار  با  بودجه 
کند. هرچند این راهکار برای بخش خصوصی چندان 
مناسب نیست، زیرا منجر به کاهش تقاضا خواهد 
راهکار  بهترین  به دنبال  دولت  صورت  هر  در  شد. 
هزینه های  تامین  و  مالی  مشکالت  با  مقابله  برای 

خود است.
بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی  شورای  رئیس 
که  می رسیم  پایدار  وضعیت  به  زمانی  شد:  یادآور 
رابطه مستقیمی بین دولت و بخش خصوصی ترسیم 
شود. در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت 
تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: 
در شهریور ماه عالئم خوبی از حوزه تجارت خارجی 

دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات سبقت 
گرفت و این برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد. 
توجیه  را  موضوع  این  می توان  منظر  یک  از  البته 
از واردات کشور مربوط  کرد؛ در حدود ۸5 درصد 
به کاالهای واسطه ای، مواد اولیه و سرمایه ای است، 
بیانگر پویایی  بنابراین سبقت گرفتن واردات شاید 
تولید در کشور باشد. دژپسند در ادامه به یک نکته 
با تغییر نرخ پایه کاالهای صادراتی  مهم در رابطه 
اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین المللی نشان 
از سه ماهه  ارزش صادرات دارد، چراکه  از کاهش 
تغییر  کاالهای صادراتی  پایه  نرخ  چهارم سال ۹۷ 
کرد. بنابراین در اعالم آمارها و ارائه تحلیل ها باید 

به این موضوع توجه جدی داشت.
خودکفایی در تامین برنج

امور  و  برنامه ریزی  معاون  بخشنده،  عبدالمهدی 
این  ادامه  در  جهادکشاورزی  وزارت  اقتصادی 
نشست از تولید 3 میلیون تن برنج در کشور طی 
سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج ساالنه 
این  که  است  تن  میلیون   3 حدود  داخل  بازار  در 
آبی  خوب  وضعیت  به دلیل  امسال  می دهد  نشان 
میزان تولید برنج در کشور باال رفته و توانسته نیاز 
داخل را تامین کند. وی تاکید کرد: برنجی هم که 

امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.
استرداد مالیات ارزش افزوده

در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
مشکالت و پیشنهادها در مورد نحوه اجرای جزء یک 
بند )ج( تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع 
ارز  بازگشت  از  پس  ارزش افزوده  مالیات  استرداد 
حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸۶ 
قانون مالیات های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، 
به تشریح مشکالت مالیاتی صادرکنندگان پرداخت. 



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 : ۱3۹۸/۰۷/۱۰
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: ۱3۹۸/۰۷/۱۷

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی : استعالم بها اصالح و تقویت استحکام 
مکانیکی خطوط ۱32 کیلوولت ) جوشکاری 
از  پیشگیری  جهت  ها  دکل  ی  مهره  و  پیچ 

سرقت و استحکام دکل ها (
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/22

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان آذربایجان 
شرقی

آگهی : مناقصه واگذاری و عملیات نصب و اصالح 
انشعابات مشترکین در نواحی تابعه

مبلغ تضمین : ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/۱۸ تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶

استان : آذربایجان غربی 
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

خدمات  انجام  حجمی  واگذاری  مناقصه   : آگهی 
طرح  و  ای  سرمایه  های  پروژه  طراحی  مهندسی 
توسعه  شامل  رسانی  نیرو  و  توزیع  دارایی  تملک 
توسعه و احداث ، نیرو رسانی ، اصالح و بهینه سازی 
شبکه برق رسانی روستایی ، کاهش تلفات ، توسعه 
فیدر و ایجاد قدرت مانور و بازدید و تهیه کروکی و 

انجاک کلیه فعالیت های مرتبط
مبلغ تضمین : ۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/22

شماره آگهی : ۹۸۱۱۰۰۱3- 
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه خرید کنتور تکفاز چند تعرفه به 
کارگزاری  با  به صورت عمده  قاب مکمل  همراه 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/3۰

شماره آگهی : ۹۸۶۱۰۰۶- 
 تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه فراخوان احداث و بهینه سازی 
شبکه های فشار متوسط 33 کیلوولت ، فشار 
ضعیف و روشنایی معابر آسیب دیده از سیل در 
استان خوزستان با کارگزاری شرکت توزیع برق 
توزیع  شرکت  همکاری  و  اصفهان  شهرستان 

برق استان خوزستان
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/2۱

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
آگهی : استعالم بها تعویض مقره های سلیکونی 
 ۴۰۰ خطوط  از  ای  شیشه  های  مقره  بجای 

تیران-زنده رود و چهلستون - زنده رود
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/2۰ 

شماره آگهی : ۴۴-۹۸ 
تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۶

استان : ایالم
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم

به  رسانی  برق  و  نیرو  انتقال  مناقصه   : آگهی 
دو  احداث  و  برق  نیروی  توزیع  های  شبکه 
اتوبوسترهای  حفاظت  جهت  دژنکتور  دستگاه 
نصب شده بر روی فیدرهای مورموری و شهرک 

صنعتی شهرستان آبدانان
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/2۱ 

تاریخ انتشار : ۱3۹۸/۰۷/۱۷
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
بها خرید سه دستگاه مفصل  استعالم   : آگهی 

۱32 کیلوولت
مهلت دریافت اسناد : ۱3۹۸/۰۷/22
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یادداشت

عامل اصلی حواس پرتی در محیط کار، فرهنگ سازمان 
است نه تکنولوژی

چطور در محیط کار از 
حواس پرتی ها در امان 

بمانیم؟)قسمت اول(
روانشناسی  و  تکنولوژی  کارشناس  ایال،  نیر 
معتقد است همه ما باید یاد بگیریم کمتر دچار 
حواس پرتی،  از  منظورش  شویم.  حواس پرتی 
پرداختن به کارهایی است که اجازه نمی دهند به 
برنامه های روزانه مان برسیم. رفتارهای نامطلوب 
دارای طیف وسیعی هستند، از غرق شدن در 
شبکه های اجتماعی یا ویدئوهای یوتیوب گرفته 
تا صحبت با همکاران و پاسخ دهی به ایمیل های 
ابتدا  این عادت ها،  برای شکستن  غیرضروری. 
باید تشخیص دهیم که معموال این احساسات 
نه  می کنند،  پرت  را  ما  حواس  که  هستند  ما 
تفاوت  باید  و...(. سپس  )موبایل  وسیله هایمان 
با  همسو  سرگرمی  یا  )کار  »کشش«  میان 

ارزش ها( و حواس پرتی )سایر کارها( را تشخیص 
به  را  بیشتری  وقت  برنامه هایمان،  در  و  دهیم 
اولی اختصاص دهیم. او همچنین پیشنهادهایی 
که  از حواس پرتی های خارجی  آنکه  برای  دارد 
او همچنین  بمانیم.  امان  در  سراغمان می آیند 
ابزارهایی معرفی می کند که با کمک آنها روی 
اهداف بزرگ تر تمرکز کنیم.نیر اخیرا با الیسون 
بیرد، از مجله کسب وکار هاروارد گفت وگو کرده 

که بخشی از آن را با هم می خوانیم:
 الیسـون: هـر روز کـه سـر کار می رویـد، کلـی کار 
هسـت کـه می خواهیـد انجـام دهیـد. قصـد دارید 
پروپـوزال مشـتری را بنویسـید، فرم هـای ارزیابـی 
عملکـرد را تکمیـل کنیـد یـا اطالعـات دقیق تـری 
امـا  آوریـد.  به دسـت  اسـتراتژیک  اهـداف  دربـاره 
ناگهـان یـک نوتیفیکیشـن برایتـان می آیـد، یا یک 
پیـام یـا یکـی از همکارانتـان زنگ می زنـد و وقتی 
بـه خودتـان می آییـد، می بینیـد کـه نیـم سـاعت 
کرده ایـد  کاری  را صـرف  سـاعت  یـک  حتـی  یـا 
اهمیتـش از کاری کـه برایـش برنامه ریـزی کـرده 
بودیـد، کمتر بوده اسـت و حواس شـما پرت شـده 
اسـت. ایـن اتفـاق چندبـار در روز بـرای خیلـی از 
مـا می افتـد. میهمـان امـروز مـن، کارشـناس حل 
ایـن مشـکل اسـت. طـی ایـن سـال ها، او مطالعات 
فراوانـی کـرده تـا ببینـد آدم هـا چطـور می تواننـد 
از  نه تنهـا  کننـد،  تـرک  را  خـود  بـد  عادت هـای 
طریـق کنـار گذاشـتن وسـایلی مثل گوشـی، بلکه 
از طریـق ذهن. او امروز اینجاسـت تـا توصیه هایش 
را در اختیـار کارکنانـی بگـذارد کـه دوسـت دارنـد 
در کارشـان بیشـتر تمرکـز داشـته باشـند و البتـه 
مدیرانـی کـه می خواهنـد محیطی فراهـم کنند که 
حواس پرتی هـا بـه حداقـل برسـد. خـوش  آمـدی.

نیر: خیلی ممنون الیسون.

 الیسـون: تو کتابی نوشـتی درباره اینکه شـرکت ها 
چطـور موبایل هـا و اپلیکیشـن هایی طراحـی کنند 
کـه نظـر مـا را جلـب کنـد و حـاال داری بـه مـا 
می گویـی کـه چطـور حواسـمان پـرت ایـن چیزها 

نشـود. چـرا تغییر رویکـرد دادی؟
نیـر: ایـن تغییـر رویکـرد نیسـت، البتـه مادامی که 
بـرای هر دو مسـاله، جـواب داشـته باشـیم. اعتیاد 
خیلـی بـا عـادت فـرق دارد چـون اعتیـاد همیشـه 
بـد اسـت، امـا عادت هـا می تواننـد خـوب باشـند 
و چیـزی کـه بایـد یـاد بگیریـم ایـن اسـت کـه از 
ابزارهـا بـه بهتریـن شـکل اسـتفاده کنیـم. یعنـی 
می کننـد  ایجـاد  عـادت  کـه  تکنولوژی هایـی  از 
در راسـتای بهبـود زندگی مـان اسـتفاده کنیـم و 
همزمـان، بدانیـم کـه ایـن ابزارها سـاخته شـده اند 
تـا بیـش از حـد بـرای انجام یـک کار وقـت نگذاریم.
به خاطـر  حـواس،  شـدن  پـرت  یعنـی  الیسـون:   
پرداختـن  و  موبایـل  مثـل  دسـتگاه هایی  وجـود 
بـه کارهـای غیرمهـم به نظـر تـو عادتـی اسـت که 

شـود؟ تـرک  می توانـد 
هسـتند  عادت هایـی  جـزء  اینهـا  تـازه  بلـه.  نیـر: 
کـه ترکشـان آسـان اسـت. طبیعتـا پرسـه زنی در 
شـبکه های اجتماعـی در سـاعات کار، بـرای یـک 
کارمنـد پسـندیده نیسـت و ایـن را خودمـان هـم 
می دانیـم. بـه نظـر مـن حواس پرتی هـای مخـرب، 
آنهایـی هسـتند کـه حتـی متوجـه نمی شـویم که 
می خواهـی  کـن  فـرض  مثـال  شـده ایم.  غرقشـان 
بـه  مدت هـا  کـه  کنـی  تمـام  را  مهمـی  پـروژه 
امـروز  می گویـی  خـودت  بـا  انداختـه ای.  تعویـق 
کـردن  چـک  از  بعـد  البتـه  می دهـم،  انجامـش 
ایمیـل. چـون بـا خـودت فکـر می کنـی »باالخـره 
کـه بایـد ایمیل هـا را چـک کنـم. مگر چـک کردن 
نیسـت؟«  مفیـد  فعالیـت  یـک  کاری  ایمیل هـای 

امـا اینطـور نیسـت. اگـر دائمـا بـه کارهـای فوری 
بپردازیـم و کارهایـی را کـه همانقـدر مهمنـد امـا 
بـه برنامه ریـزی بلندمـدت نیـاز دارنـد دائمـا عقب 
مهـم  کارهـای  نمی توانیـم  هیچ وقـت  بیندازیـم، 
را انجـام دهیـم. مـن در آن کتـاب بـه آدم هـا یـاد 
تبدیـل  زمـان  بـه  را  ارزش هایشـان  می دهـم کـه 
کننـد. همـه فکـر می کننـد متضـاد حواس پرتـی، 
تمرکز اسـت. اما اینطور نیسـت. متضاد آن، کشـش 
اسـت. کشـش یعنـی هر اقدامـی که تو را بـه انجام 
کاری سـوق دهـد کـه دوسـت داری زمانـت را برای 
آن صـرف کنـی. چیـزی که از قبـل برایـش برنامه 
ریختـه ای. حواس پرتـی فریبـکار اسـت. در لحظـه، 
احسـاس می کنـی بایـد انجامـش دهی، حتـی اگر 
از قبـل برایـش برنامه ریـزی نکـرده باشـی. هـدف 
مـن کمـک بـه آدم هاسـت کـه بـه کاری بپردازنـد 
کـه از قبـل برایـش برنامه ریـزی کرده اند و همسـو 

اسـت. اهدافشـان  با 
 الیسـون: پـس همـه چیـز بـا برنامه ریـزی شـروع 

می شـود؟
جواب  بده  اجازه  قبلش  اما  بله.  زیادی  حد  تا  نیر: 
این سوال را بدهم. چرا ما به کارهایی می پردازیم 
که به ضررمان است؟ چرا حواسمان پرت می شود؟ 
»آکراسیا«،  گذاشتند  را  اسمش  ارسطو  و  سقراط 
یعنی تمایل ما به انجام کاری که بر خالف منافعمان 
معموال  می پرسیم،  را  سوال  این  وقتی  است. 
فروید.  لذت«  »اصل  مثل  جواب هایی  به  می رسیم 
که همه کارهای ما برای رسیدن به لذت و دوری 
که  شده  ثابت  عصب شناسی  نظر  از  است.  رنج  از 
از رنج شروع  این درست نیست. برعکس. همه اش 
می شود. همه کارهای ما ناشی از پدیده ای است به 
نام »واکنش هم ایستایی«. یعنی هر کاری که ما را 

معذب می کند، ادامه دارد
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نگاه آخر

آیین سنتی مذهبی قالیشویان

مشهد  قالیشویان  مذهبی  و  سنتی  مراسم 
حضور  با   ۱۳۹۸ مهر   ۱۲ جمعه  صبح  اردهال، 
از  که  )ع(  اهل بیت  دوست داران  از  نفر  هزاران 
ایران در کاشان حضور پیدا کرده اند در  سرتاسر 
حال برگزاری است. اولین جمعه از ماه مهر، در 
میان کاشانی ها به جمعه »جار« یا روز فراخوانی 
مردم به مراسم قالی شویی معروف است. دومین 
آیین  به  امروزه  به جمعه »قالی« که  جمعه ماه، 
می باشد.  معروف  قالیشویان  مذهبی  سنتی 
که  است  مذهبی  سنتی  مراسم  تنها  قالیشویان 
نمایش  تاریخ شمسی است،  برگزاری آن مطابق 
به خاکسپاری حضرت سلطان  و  تشییع  نمادین 

علی بن امام محمد باقر )ع( است. 

https://www.yjc.ir/fa/news/7092360/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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