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فهرستلزوم حفظ خانه

دکتر روح اله اسالمی/ دنیای اقتصاد
جمعه صبح خبر ترور سردار قاسم سلیمانی 
قاسم  حاج  بود.  ایران  برای  بزرگی  شوک 
سلیمانی در دوران دفاع مقدس در لشکر ۴1 
در عملیات های مختلف حضور  کرمان  ثاراهلل 
داشت و پس از جنگ نیز تا آخرین لحظه در 
دفاع از کشور، هر اقدامی الزم بود انجام داد. 
داعش  فراوان  با هوش  نیز  آخرین صحنه  در 
هوش  به  توجه  با  و  کرد  نابود  و  زمین گیر  را 
راهبردی با جان و دل منافع ملی ایران را حفظ 

می کرد.
بازوی  و  بود  شهروندان  آرامش  سلیمانی  لبخند 
قدرتمند نظامی که در کنار فعالیت های دیپلماتیک 
توانسته بود در اغلب بازی های سیاسی و امنیتی 
دولت-کشور را حفظ کند. سلیمانی به تمام معنا 
ایران را ام القرای جهان اسالم می دانست و زمانی 
مذاکرات  قالب  در  بین الملل  فضای  در  ایران  که 
دیپلماتیک آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرکز را 
به حاشیه کشانده بود در منطقه همه نقشه  های 
با دو  ایران  ایران بر هم می زد.  امنیتی را به نفع 

مشاهده متن کامل

سپهبد  اسالم  سپاه  سردار  ملکوتی  عروج 
حاج قاسم سلیمانی که مصداق تمام و کمال 
سبیل اهلل  فی   مجاهد  و  شجاعت  و  درایت 
مقام  عصر)عج(،  امام  حضرت  حضور  را  بود 
بویژه  و  ایران  معظم رهبری و ملت شریف 
خانواده محترم آن عزیز تبریک و تسلیت 

عرض می نماییم.

بیانیه مشترک تشکل های صنعت برق 

ِصیَبٌة َقالُوا  َِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهم مُّ ابِِریَن ال ِر الصَّ َوبَشِّ
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن

او شـخصیتی منحصـر بـه فـرد بـود کـه علیرغـم 
برخـورداری از روحیـه مبـارزه با دشـمنان صلح و 
آرامـش، بـر سـاحل پر مهـر نگاهـش امواجی نرم 

و آرام با دوسـتان داشـت. 
او چنـان از عظمـت خـدا لبریـز بـود که تـرس را 
نمـی شـناخت و بـا خسـتگی و نومیـدی بیگانـه 
بـود.  ایـن سـردار بـزرگ با کیاسـت و فراسـت تا 
پـای جـان ایسـتاد تـا ریشـه وحشـت و تـرور را 
بخشـکاند و آرامـش را بویـژه در منطقه به ارمغان 
آورد.  از درگاه خداونـد سـبحان بـرای روح بلند و 
مطهـر آن عزیز و همرزمان شـهیدش علو درجات 
و بـرای خانـواده محتـرم آنان و ملت بـزرگ ایران 
صبـر و بردباری مسـئلت داریـم. _________

سـندیکای صنعت بـرق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شـرکت های 

توزیـع نیروی برق و سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق
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پیام تسلیت وزیر نیرو در پی 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

قاسم  سپهبد  شهادت  پی  در  نیرو  وزیر 
دست  به  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی 
پیام  بغداد،  در  آمریکا  ارتش  تروریست های 

تسلیتی صادر کرد.

به گـزارش خبرگزاری فـارس، رضـا اردکانیان وزیر 
نیرو در پی شـهادت سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سـپاه به دسـت تروریسـت های ارتش 

آمریـکا در بغـداد، پیام تسـلیتی صادر کرد.
متن پیام وزیر نیرو به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َعلَْیِه   اهلَلّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  الُْمْؤِمِنیَن  ِمَن 
لُوا  َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر  َوَما بََدّ

تَْبِدیاًل
سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی، بزرگ مـردی که 
همـه عمـر پربرکـت خـود را در خدمت بـه مردم و 
جهـاد در راه خـدا گذرانـد، بـه عهـد و پیمانـی که 
بـا خـدا بسـت وفا کـرد و به خیـل یاران شـهیدش 

پیوست.
عروجـی اینچنیـن شـکوهمند و غبطـه انگیـز تنها 
شایسـته مردی اسـت که خواب راحت را از چشـم 
دشـمنان ایـن سـرزمین و مـردم سـربلند آن ربود. 
مـردی کـه رهبـر معظـم انقـالب در وصف ایشـان 
فرمودنـد:" ان شـاء اهلل خدای متعال به ایشـان اجر 
بدهـد و تفضـل کند و زندگی ایشـان را با سـعادت 
و عاقبت ایشـان را با شـهادت قرار دهـد." بی تردید 
ایـن نـه پایـان یـک ماجـرا، بلکه آغـاز حماسـه ای 
خواهـد بـود که بـه پیـروزی نهایـی خـط مقاومت 
ختـم مـی شـود. اینجانب ایـن ضایعه تاسـف بار را 
حضـور رهبـر معظم انقالب اسـالمی حضـرت آیت 
اهلل خامنـه ای)مـد( ملـت شـریف و بزرگـوار  ایران 
اسـالمی و خانـواده محتـرم شـهید سـردار سـپهبد 
قاسـم سـلیمانی تسـلیت عرض نمـوده و از خداوند 
متعـال بـرای آن شـهید واال مقـام  علـو درجـات 

دارم. مسالت 
رضا اردکانیان    
        وزیر نیرو

اولین نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی 
سازمان صنعت و معدن استان تهران با همکاری گروه فراز، اولین نشست هوش اقتصادی و هوش 
راهبردی در تجارت خارجی را با هدف آشنایی مدیران صنایع، تولیدکنندگان و بازرگانان با مزایای 
اقتصادی و بازرگانی در تجارت خارجی و فرصت های تجاری را 25 خرداد 1399 در در مرکز همایش 

های صدا و سیما برگزار می کند. 
ارز و قوانین  از قوانین مربوط به صادرات، واردات، ثبت سفارشات، تخصیص  این نشست، آگاهی  رویکرد 
مرتبط، ترخیص از گمرکات و معافیت های تعلق گرفته و افزایش روابط تجاری با کشورهای منطقه اعالم 

شده است.
با شماره 31614- 051 داخلی 104 )خانم هاشمی(  برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند  عالقمندان 

تماس بگیرند.



3

صنعت برق شماره  2559 14 دی 1398

توسعه نیروگاه رودشور در 
انتظار اصالح قراردادهای بیع 

متقابل
برق  تولیدکنندگان غیردولتی  عضو سندیکای 
با  رودشور  نیروگاه  بخار  واحد  توسعه  گفت: 
ظرفیت تولید 3۴5 مگاوات برق به دلیل جهش 
ناگهانی نرخ ارز و عدم توجیه اقتصادی در مدل 
در  و  شده  مواجه  جدی  مشکالت  با  قراردادی 
ادامه  از  نیرو  وزارت  ویژه  حمایت  عدم  صورت 

فعالیت های اجرایی باز خواهد ماند.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
احمد مشایخی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
جهش ناگهانی نرخ ارز و تبدیل قرارداد بیع متقابل 
از حالت ارزی به ریالی مانع پیش روی تکمیل واحد 
بخار نیروگاه رودشور است، گفت:  ادامه فعالیت های 
با  رودشور  نیروگاه  بخار  واحد  احداث  اجرایی 
مشکالت  با  درصد   50 از  بیش  فیزیکی  پیشرفت 

جدی مواجه شده است.
مشایخی با بیان اینکه بهره برداری از بخش نیروگاه 
رودشور منوط به حمایت وزارت نیرو است، گفت: 
نیروگاه سرخس، امیرآباد، نوشهر، شهر بیجار، خوی، 
سیاه پوش، کاسپین، ارومیه، رودشور، تابان، شوباد، 
بهره برداری  حال  در  نیروگاه های  کهنوج  و  کیش 
احداث  کشور  اقصی نقاط  در  ماهتاب  هلدینگ 

شده اند.
وی افزود: بخش بخار نیروگاه کاسپین، بخش بخار 
و  ارومیه  نیروگاه  بخار  بخش  و  رودشور  نیروگاه 
نیروگاه بادی تیزباد در منطقه خوار از طرح های در 

حال توسعه هستند.
برق  غیردولتی  تولیدکنندگان  سندیکای  عضو 
به  درصد   39 از  رودشور  نیروگاه  راندمان  افزایش 
از 792 مگاوات  تولید  افزایش ظرفیت  57 درصد، 
به 1137 مگاوات، صرفه جویی ساالنه 720 میلیون 
محیطی  زیست  آلودگی های  کاهش  و  مترمکعب 
تبدیل  و  بخار  واحدهای  احداث  مزایای  جمله  از 
اضافه  است،  ترکیبی  سیکل  به  رودشور  نیروگاه 
تبدیل  متقابل  بیع  قرارداد  چالش های  اگر  کرد: 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی توسط وزارت 
نیرو حل نشود، اجرای عملیات احداث واحد بخار 
نیروگاه رودشور که هم اکنون با سه واحد گازی در 
و  مواجه شده  تأخیر  با  دارد  قرار  بهره برداری  مدار 
ابتدای پیک سال آینده به بهره برداری نخواهد  در 

رسید.
در  امیرکبیـر  بـرق  تولیـد  شـرکت  مدیرعامـل 
خصـوص مشـخصات نیروگاه رودشـور کـه از آن به 
عنـوان نخسـتین نیـروگاه بخـش خصوصی کشـور 
نـام بـرده می شـود گفت: فـاز اول نیروگاه رودشـور 
شـامل سـه واحد گازی کالس f اسـت که عملیات 
احداث آن از سـال 83 آغاز شـده و در سـال 86 به 

بهره بـرداری تجـاری رسـید.
وی ادامـه داد: ایـن نیـروگاه از آغـاز بهره بـرداری 
تـا کنـون بـا ضریـب آمادگی تولیـد نزدیـک به 96 
درصـد بیـش از 48 میلیـارد کیلـووات سـاعت برق 

تولیـد کرده اسـت.
درصـدی   39.57 راندمـان  بـه  همچنیـن  وی 
کـرد  اشـاره  رودشـور  نیـروگاه  گازی  واحدهـای 
میانگیـن  بـا  مقایسـه  در  رقـم  ایـن  داد:  ادامـه  و 
واحدهـای گازی شـبکه بـرق 6 درصد باالتر اسـت 
کـه می توانـد صرفه جویـی معـادل بیـش از 850 
میلیـون مترمکعـب گاز یـا معـادل 850 میلیـون 

لیتـر گازوئیـل داشـته اسـت.
مشـایخی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه میانگیـن 
کشـور  نیروگاه هـای  در  اساسـی  تعمیـرات  زمـان 
تعمیـرات  زمـان  میانگیـن  اسـت، گفت:  روز  چنـد 
 60 حـدود  کشـور  نیروگاه هـای  سـاالنه  اساسـی 
روز اسـت کـه در نیـروگاه رودشـور بـه بسـتگی به 
رکـورد 26 روزه انجـام تعمیـرات اساسـی رکـورد 
قبـل اورهـال صنعـت بـرق کـه بـه مـدت 30 روز 
در اختیـار ایـن نیـروگاه قـرار داشـت شکسـته شـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا این نیـروگاه 
از لحـاظ زیسـت محیطـی و شـاخص های زیسـت 
محیطـی پایین تـر از حـد مجـاز یـا باالتـر از حـد 
عنـوان  بـه  رودشـور  اسـت، گفت: نیروگاه  مجـاز 
صنعـت سـبز شـناخته شـده و در سـال 88، 94 و 

96 لـوح تقدیـر از سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
کشـور و مؤسسـه UNIDO دریافـت کـرده اسـت.
اینکـه در سـال 92  بـه  اشـاره  بـا  وی همچنیـن 
قیمـت نفـت حدود 120 دالر در هر بشـکه افزایش 
یافتـه بـود گفت: بـرای تبدیـل نیروگاه هـای گازی 
بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی قـراردادی بـا وزارت 
نیـرو منعقـد شـد کـه بـر اسـا س آن وزارت نیـرو 
موظـف بود معادل ارزی سـوخت صرفه جویی شـده 
بـه سـرمایه گذار پرداخـت کنـد امـا پـس از مدتـی 
قیمـت نفـت بـه حـدود بشـکه ای 50 تـا 60 دالر 

یافت. کاهـش 
بیع  قراردادهای  از سوی دیگر  ادامه داد:  مشایخی 
متقابل تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 
از حالت ارزی به ریالی تبدیل شده و جهش ناگهانی 
نرخ ارز موجب شد این مدل قراردادی هیچ توجیه 
اقتصادی برای سرمایه گذاران نداشته باشد به همین 
بخار  واحد  احداث  اجرایی  فعالیت های  ادامه  دلیل 
 50 از  بیش  فیزیکی  پیشرفت  با  رودشور  نیروگاه 

درصد با مشکالت جدی مواجه شده است.
وی درآمـد فروش بـرق از واحدهـای گازی نیروگاه 
رودشـور در سـال گذشـته را این طور پاسـخ داد و 
گفت: در سـال گذشـته 1500 میلیـارد ریال درآمد 
فـروش بـرق از واحدهـای گازی نیـروگاه رودشـور 
بـوده اسـت پـس اگـر ایـن مبلـغ در همـان تاریـخ 
توسـط وزارت نیـرو تسـویه می شـد، امـکان تهیـه 
40 تـا 50 میلیـون یـورو ارز و سـرمایه گذاری در 
واحـد بخـار ایـن نیـروگاه فراهـم بـود امـا در حال 
حاضـر و بـا جهـش ناگهانی نـرخ ارز ارزش این رقم 

بـه یک پنجـم کاهـش یافته اسـت.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اصالح قراردادهای 
مزبور با وزارت نیرو بخش خصوصی می تواند مشکل 

تأمین برق را در سال های آینده حل کند.
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شرکت گام اراک صادرکننده نمونه  استان مرکزی شد 
شرکت گام اراک در بیست و سومین سالروز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه خدمات فنی و 

مهندسی استان مرکزی در سال 98 انتخاب شد.
رهنما مدیرعامل شرکت گام اراک و صادرکننده نمونه استان مرکزی در این نشست گفت: مشکالت صادرات 
در کشور ما در بخشهای فرا استانی است. بازاریابی خارجی امری طوالنی است و نیاز به بازه زمانی زیادی 

دارد و از ریسک باالیی برخوردار است و ممکن است با یک حرکت کوچک هرآنچه رشته ایم، از بین برود.
وی افزود: ما مشوق صادراتی نداریم و اعتباری در این خصوص در کشور وجود ندارد در حالیکه مسئولین ما 

باید بدانند تخصیص این اعتبار منجر خواهد شد که چندین برابر برای کشور درآمدزایی ایجاد شود.
رهنما ادامه داد: ما صادرکنندگان در کشورهای خارجی بسیار تنها هستیم. وزارت امور خارجه و سفرا به 

هیچ وجه کمک و حمایتی در این راستا نمی کنند و تمام حمایت ها صرفا در حد شعار و تعارفات است.
مدیرعامل شرکت گام اراک تصریح کرد: بانک مرکزی سامانه ارز نیمایی را برای انواع صادرات یکی می داند 
و این مهم مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان کالن کشور ایجاد کرده است چراکه بازگشت ارز در این 
سامانه تنها 3 ماه در نظر گرفته شده است در حالیکه در بسیاری از موارد بازگشت پول صادرکننده بیش از 

یک سال است و این مهم مغایر با حمایت از صادرات است.
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افتتاح دبستان آینده سازان سرآواره در منطقه زلزله زده سرپل 
ذهاب توسط شرکت قدس نیرو 

دبستان دو کالسه آینده سازان سرآواره، روز چهارشنبه 11 دی 98، همزمان با سالروز والدت حضرت 
زینب کبری )س( و با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو، مسئولین محلی و جمعی از اهالی 

روستای سرآواره نجفی افتتاح شد.
الزم به توضیح است بعداز زلزله ویرانگر آبان ماه سال 96 کرمانشاه، شرکت مهندسی قدس نیرو در راستای  
مسئولیت اجتماعی خود؛ ساخت مدرسه فوق را جایگزین چاپ سررسید ساالنه  کرد و با مشارکت مُوثر 

همکاران شرکت، امروز این تفکر و رویکرد اجتماعی با  افتتاح مدرسه فوق به ثمر نشست.
در مراسم افتتاح این دبستان، دانش آموزان از کالس کانکسی با شرایط بسیار نامناسب به مدرسه ساخته 
و تجهیز شده توسط شرکت مهندسی قدس نیرو، منتقل شدند و هدایای خریداری شده از محل مشارکت 

همکاران شرکت از قبیل کیف، پکیج کامل لوازم تحریر، لباس ورزشی و... تقدیمشان گردید.
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اولویت دولت حمایت از 
تولیدکننده بخش خصوصی/
حفظ وضع موجود تولید در 

واحدهای تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت 
کشور حمایت از تولید داخل است، گفت: امسال 
مهم ترین راهبردی که دولت آن را پیگیری کرد، 
نهضت ساخت داخل است و حفظ وضع موجود 
بازسازی  از  پس  تولیدی  واحدهای  در  تولید 

ظرفیت ها، اولویت دولت است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رضا رحمانی در مراسم رکورد تولید ایران ترانسفوی 
از  پس  خدمات  مرکز  بزرگترین  راه اندازی  و  ری 
فروش ترانسفورماتور بیان کرد: دولت سعی می کند 
هر  باشد،  کشور  در  تولید  امور  همه  تسهیل کننده 
درخواست ها  همه  که  نیست  این  آن  معنی  چند 
دارد  که  امکاناتی  همه  دولت  بنابراین  محقق شود 
از  تسهیل  ستاد  و  بانک ها  و  توسعه  صندوق  مثل 

بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.

مشکل  به  که  واحدهایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می خورند، دولت پیگیر حل مشکل آنها خواهد بود 
از  می کند  تالش  که  دارد  اختیاراتی  دولت  گفت:  

بخش خصوصی و تولیدکننده حمایت کند.
سوال  به  پاسخ  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از  دولت  حمایت  پرسید  که  فارس  خبرنگار 
خواهد  چگونه  خصوصی  بخش  و  تولیدکنندگان 
بخش  تولیدکننده  از  دولت  حمایت  گفت:   بود؟ 
راهبرد  و  اولویت  لذا  است،  بدیهی  امری  خصوصی 
اصلی کشور این است که دولت از بخش خصوصی 

و تولیدکننده داخلی حمایت کند.
دولت  که  راهبردی  مهم ترین  امسال  از  افزود:  وی 
لذا  است،  داخل  ساخت  نهضت  کند  پیگیری 
و  تولیدی  واحدهای  در  تولید  موجود  وضع  حفظ 
و  رشته ها  برخی  در  که  ظرفیت هایی  فعال سازی 
رسیده ایم  به خودکفایی  محصوالت خاص صنعتی 

از اولویت های اصلی دولت است.
را  عمومی  منافع  باید  اینکه  به  اشاره  با  رحمانی 
گفت:  حضور  بدهیم،  ترجیح  شخصی  منافع  به 
که  می دهد  نشان  ری  ایران ترانسفوی  در  امروز  ما 
حمایت از ساخت داخل و متکی به صنایع داخلی 
و تولیدکنندگان ایرانی می تواند ما را از کشورهای 

دیگر بی نیاز و تحریم ها را خنثی کند.
داخل  در  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
بازار مصرفی خوبی داریم و با 15 کشور همسایه در 
ارتباط هستیم که جمعیتی در حدود 600 میلیون 
نفر است. این بازارها یک بازار قابل توجهی خواهد 

بود.
وی با اشاره به اینکه تابش نور خورشید در کشور 
در دنیا بی نظیر است، گفت: می توانیم از این مزیت 
با احداث و راه اندازی نیروگاه های  استفاده کنیم و 
خورشیدی برق خوبی از این منابع خدادادی بگیریم.

رحمانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این منابع 
خدادادی باید تولید رونق بگیرد، افزود: متاسفانه با 
اگر  پس  هستیم،  مواجه  کشور  در  بیکاری  معضل 
باید  شود،  ریشه کن  کشور  در  بیکاری  می خواهیم 

تولید در کشور رونق پیدا کند.
اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مشکل  می تواند  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانواده 
بیکاری را حل کند، اظهار داشت: رونق تولید کلید 

تمام مشکالت است.
وی افزود: ظرفیت خالی واحدهای تولیدی باید پر 
برخی  در  االن  همین  حتی  گذشته  در  زیرا  شود 
موارد وابستگی هایی به کاالهای وارداتی داریم. اگر 
بابت  کنیم،  تولید  داخل  در  را  کاالها  این  بتوانیم 

تحریم ها آسیب کمتری خواهیم دید.
در ادامه این مراسم، مهرشاد اسالم پناه، مدیرعامل 
ایران ترانسفوی ری با اشاره به اینکه با وجود همه 
مشکالت و تحریم ها امروز مفتخر هستیم که بیش 
از 10 کارخانه تعطیل را مجدد فعال کنیم، گفت: 
ایجاد  و  و مشارکت  تولید  توقف خط  از  جلوگیری 
سامانه یکپارچه ایران ترانسفور ما را در اهداف خود 

موفق تر خواهد کرد.
ایده آل ترین وضعیت  در  در حال حاضر  افزود:  وی 
ری  ترانسفوی  تولید  و  اولیه  مواد  تامین  و  تولید 
 1907 تولید  با  توانستیم  که  طوری  به  هستیم 
دستگاه ترانسفورماتور رکورد تولید ترانسفورماتور را 

امروز جشن بگیریم.
به گفته وی در 6 ماه نخست 50 درصد عقب افتادگی 
را  وضعیت  این  دوم  ماهه   6 در  اما  داشتیم  تولید 

ترمیم کرده و تولید را ارتقا دادیم.
وی بیان کرد: ایران ترانسفوی ری تالش دارد در 6 
ماهه اول سال آینده 100 نفر نیروی جدید و فعال 

را جذب کند.

تولید برق نیروگاه های گازی در 
زمستان حداقلی است

مدیرعامل نیروگاه ری با اشاره به اینکه تعطیلی 
نیروگاه به هیچ وجه صحت ندارد و فقط تولید 
آن به دلیل عدم نیاز شبکه سراسری به حداقل 
رسیده است، گفت: تأیید بازرسان محیط زیست 
نشان می دهد که نیروگاه گازی ری به هیچ وجه 

آلودگی ندارد.
حمید بادرستانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که گفته 
تعطیل  هوا  آلودگی  دلیل  به  نیروگاه  این  می شود 
دلیل  به  گازی  نیروگاه های  گفت:  است،  شده 
استفاده از سوخت گاز میزان آالیندگی آنها بسیار 
از  دائماً  که  زیست  محیط  بازرسان  و  است  پایین 
نیروگاه ری بازدید می کنند بر این نکته تأکید دارند 

که نیروگاه ری به هیچ وجه آالیندگی ندارد. 
وی ادامه داد: نیروگاه های گازی در فصل زمستان 
تولید برق کمی دارند و براساس نیاز شبکه سراسری 
ری  نیروگاه  بنابراین  می کنند،  برق  تولید  به  اقدام 

هم از این قاعده مستثنی نیست.
بادرستانی اضافه کرد: نیروگاه ری در ماه های مهر، 
مدار  در  نیم ساعت  تنها  ساعت   24 از  آذر  و  آبان 
است،  نداشته  برق  تولید  چون  و  است  بوده  تولید 
نمی تواند آالیندگی حتی حداقلی هم داشته باشد. 

اگر  گازی ری حتی  نیروگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تولید برق هم داشته باشد، آالیندگی ندارد، اظهار 
درصد   100 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  داشت: 

سوخت نیروگاه ری سوخت گاز بوده است. 



7

صنعت برق شماره  2559 14 دی 1398

نداشتن توجیه اقتصادی 
قراردادهای بیع متقابل مانع 
اجرای به موقع نیروگاه های 

سیکل ترکیبی
تولیدکنندگان غیردولتی برق  عضو سندیکای 
مستلزم  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری  گفت: 
بخش  نشود  فراهم  اگر  که  است  مقدماتی 
خصوصی سرمایه خود در دیگر صنایع سودده 
سرمایه گذاری خواهد کرد، اما آنچه که مشخص 
است قراردادهای بیع متقابل در احداث سیکل 

ترکیبی ناکارآمد شده است.
متقابل  بیع  قراردادهای  اقتصادی  توجیه  نداشتن 

مانع اجرای به موقع نیروگاه های سیکل ترکیبی
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محله  در  خبرنگاران  جمع  در  مسعودی  بهمن 
نیروگاه رودشور با اشاره به اینکه تبدیل حالت ارزی 
به یک چالش  را  متقابل  بیع  قراردادهای  ریالی  به 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  احداث  برای  اساسی 
تبدیل کرده است، گفت: عدم توجیه اقتصادی در 

قراردادهای بیع متقابل مانع اجرای به موقع طرح 
نیروگاه های سیکل ترکیبی شده است.

مسعودی با اشاره به تدوین قراردادهای بیع متقابل 
 ،92 سال  بودجه  و  برنامه  قانون   12 تبصره  در 
وزارت  قرارداد  مدل  این  اساس  بر  داشت:  اظهار 
مایع  سوخت  مقدار  ارزی  معادل  بود  مکلف  نیرو 
تبدیل  اجرای طرح های  از  ناشی  صرفه جویی شده 
نیروگاه به سیکل ترکیبی را  حداکثر در مدت دو 
سال به میزان سرمایه گذاری انجام شده در اختیار 

سرمایه گذار قرار دهد.
از 120 دالر  افت قیمت نفت  با  اما  ادامه داد:  وی 
حالت  از  متقابل  بیع  قرارداد  تبدیل  دالر   40 تا 
مدل  این  پیاپی  ارزی  و شوک های  ریالی  به  ارزی 
قرارداد عمالت کارکرد خود را از دست داده و برای 

سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
بیع  قرارداد  تحت  طرح های  اکثر  کرد:  اضافه  وی 
و  اولیه  سرمایه  بازگشت  عدم  مشکل  با  متقابل 
ملی  توسعه  صندوق  اقساط  بازپرداخت  در  ناتوانی 
به  رودشور  نیروگاه  تبدیل  پس  هستند  مواجه 
نوع  همین  قالب  در  نیز  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 

قرارداد در حال احداث است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه تبدیل  نیروگاه رودشور 
به نیروگاه سیکل ترکیبی از پیشرفت فیزیکی بیش 
از 50 درصد برخوردار است اما با توجه به مشکالتی 
برنامه  مطابق  می رسد  نظر  به  شد  مطرح  که 
زمانبندی و در پیک سال 99 به بهره برداری نرسد.

از  یک  داد: هیچ  ادامه  ماهتاب  گروه  مقام  قائم 
مشکالت به وجود آمده ناشی از قصور سرمایه گذاران 
طرح نبوده و به نظر می رسد قراردادهای بیع متقابل 
با کوتاه بینی تدوین و تنظیم شده اند چرا که در حال 
شکست  با  قراردادها  این  در  سرمایه گذاری  حاضر 

مواجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه بعد از شوک ارزی اخیر شورای 
آن  اساس  بر  که  کرد  صادر  را  مجوزی  فنی  عالی 
بر  ذی ربط  وزارتخانه  سرمایه ای  پروژه های  برای 
مختلفی  کارهای  و  ساز  قرارداد  مالی  مدل  اساس 
از جمله تمدید دوره و  افزایش نرخ در نظر گرفته 
گفت: همچنین مدل مالی قرارداد به شرایط شوک 
نیرو هنوز  اما وزارت  بازگردانده واصالح کند  ارزی 

اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
برق  غیردولتی  تولیدکنندگان  سندیکای  عضو 
مشترکی  درک  به  باید  نیرو  وزارت  داد:  ادامه 
که  چرا  برسد  برق  صنعت  سرمایه گذاران  با 
مقدماتی  مستلزم  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
نشود بخش خصوصی سرمایه  فراهم  اگر  است که 
خود را در دیگر صنایع سودده سرمایه گذاری خواهد 

کرد.
عدم  با  برق  تولید  در  سرمایه گذاری  وی،  گفته  به 
به گونه ای که  استقبال سرمایه گذاران مواجه شده 
بر اساس آمار وزارت نیرو نمودار ذخیره برق از سال 
نتیجه  که  تجربه کرده  را  روند کاهشی  تا 97   92

عدم سرمایه گذاری در این بخش است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
می کند

قانون امور گمرکی با رویکرد 
ترخیص کاال

اتاق  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه 
با  بازرگانی تهران )ITECC( یک دوره آموزشی 
عنوان » قانون امور گمرکی با رویکرد ترخیص 

کاال« برگزار می کند.
نخستین جلسه این دوره آموزشی 22 دی ماه سال 
و  می شود  برگزار   20 لغایت   16 ساعت  از  جاری 
دومین جلسه آن نیز سه شنبه 24 دی ماه خواهد بود. 
نیز شامل مواردی  این دوره  سرفصل های آموزشی 
رویه های  گمرکی،  امور  قانون  کلیدی  نکات  چون 
ورود  موقت،  ورود  قطعی،  واردات  نظیر  گمرکی 
ترانزیت داخلی و  موقت جهت پردازش، مرجوعی، 
ترانزیت خارجی، مصادیق قاچاق کاال، اسناد مثبته، 
اینکوترمز 2010 و2020، اسناد بازرگانی )پروفرما 
 ،) مبدا  گواهی  لیست،  پکینگ  اینویس،  اینویس، 
بر  حاکم  کنوانسیون های  و  قوانین  و  حمل  اسناد 
در  شرکت  به  عالقمندان  بود.  خواهد  حمل  اسناد 
این دوره آموزشی می توانند با تکمیل و ارسال فرم 
ثبت نام به آدرس ایمیل Edu@tccim.ir آمادگی 
خود برای حضور در این دوره را اعالم کنند. ضمن 
این که امکان ثبت نام به صورت آنالین نیز از طریق 

سایت اتاق تهران نیز فراهم است.
هم چنین مخاطبان می توانند جهت کسب اطالعات 
 88107723 و   88107732 شماره های  با  بیشتر 
ظرفیت،  محدودیت  به  توجه  با  بگیرند.  تماس 
با متقاضیانی است که  اولویت حضور در این دوره 

زودتر ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند.
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معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران خبر داد

پیشنهاد عضویت نماینده اتاق 
تهران در کمیته تعیین مشاغل 

سخت  و  زیان آور
بر حضور  مبنی  تهران  بازرگانی  اتاق  پیشنهاد 
کمیته  در  استانی  بازرگانی  اتاق های  نماینده 
و  سخت  مشاغل  آیین نامه  بازنگری  و  اصالح 
زیان آور، در کمیته ای در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بررسی و نتیجه نهایی به هیات وزیران 

ارسال خواهد شد.
عضویت  بر  مبنی  تهران  اتاق  پیشنهاد  دنبال  به 
و  بدوی  کمیته های  در  اتاق  این  نمایندگان 
تجدیدنظر تعیین مشاغل سخت و زیان آور، معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به اتاق 
تهران، از بررسی این پیشنهاد و ارسال آن به هیات 

وزیران جهت تصویب خبر داد.
همین  در  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
رابطه هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق تهران 
با اشاره به اینکه درخواست عضویت نمایندگان اتاق 
تعیین  تجدیدنظر  و  بدوی  کمیته های  در  تهران 

اواخر سال گذشته طی  زیان آور،  و  مشاغل سخت 
اول  معاون  به  تهران  اتاق  رییس  سوی  از  نامه ای 
رییس جمهور مطرح شد، افزود: این تقاضا از سوی 
معاون اول جهت بررسی و اقدامات الزم در اختیار 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و طبق 
پیشنهاد  این  مقرر شد  آمده،  عمل  به  بررسی های 
طی جلسات کارشناسی در این وزارتخانه و با حضور 
نمایندگانی از وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان 
تامین اجتماعی و نیز نمایندگان تشکل های کارگری 

و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حاجی پور افزود: طبق اعالم کتبی معاون روابط کار 
تهران،  اتاق  به  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت 
در صورت تایید این پیشنهاد در کارگروه مربوطه، 
این طرح به منظور تصویب به هیات وزیران ارجاع 

خواهد شد.
به  نامه ای  تهران  اتاق  که  بود  گذشته  سال  اواخر 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نوشت و درخواست 
کرد نماینده اتاق بازرگانی استانی در ترکیب اعضای 
موضوع  با  استان  تجدیدنظر  و  بدوی  کمیته های 
آیین نامه   8 ماده  )ب(  و  )الف(  بندهای  اصالح 
مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد. این نامه توسط 
اسحاق جهانگیری با دستور »جهت بررسی و اقدام 
و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری،  محمد  به  الزم« 
رفاه اجتماعی ارسال شد. در نهایت حاتم شاکری، 
که  کرد  اعالم  نامه  این  به  پاسخ  در  وزیر،  معاون 
به  توجه  با  بازرگانی،  اتاق  نماینده  حضور  موضوع 
آیین نامه مشاغل سخت  بازنگری  و  اصالح  این که 
دولت  گفت وگوی  شورای  دستورکار  در  زیان آور  و 
و بخش خصوصی قرار دارد، در جلسات کارشناسی 
مساله  این  تایید  صورت  در  و  شد  خواهد  بررسی 
برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در دوره آموزش جامع 
داوری در اتاق تهران مطرح کرد

تقدم تاریخی نهاد داوری بر 
نظام قضایی

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و یکی 
اتاق  در  داوری  جامع  آموزش  دوره  مدرسان  از 
تهران با اشاره به پررنگ شدن مجدد نهاد داوری 
بیش  را  آن  بین الملل  تجارت  حوزه  در  به ویژه 
فعاالن  اعتماد  و  اطمینان  مورد  نظام قضایی  از 

اقتصادی در بازارهای بین المللی دانست.
با توجه به پررنگ شدن نقش داوری در حل و فصل 
و  اهمیت  و  داخلی  و  بین المللی  تجاری  اختالفات 
روش های  با  مقایسه  در  آن  کارگیری  به  ضرورت 
سنتی گذشته، یک دوره جامع آموزش داوری توسط 
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با 
برنامه ریزی شده  تهران  اتاق  همکاری مرکز داوری 

که در حال برگزاری است.
این دوره جامع که طی سه روز و 12 جلسه آموزشی 
لعیا  چون  شاخصی  و  بنام  اساتید  می شود،  برپا 
جنیدی، شهرام کیوان فر، بداهلل خدابخشی، مرتضی 
شهبازی نیا، ، فریدون نهرینی و احمد همتی حضور 

و تدریس دارند.
اولین روز برگزاری این دوره آموزشی نیز دهم دی ماه 
با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور 

آغاز شد و روزهای  12 و 19 دی ماه در ساعات 9 
صبح تا 18 به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس  حقوقی  معاون  آموزشی،  دوره  این  آغاز  در 
جمهور ضمن تشکر و قدردانی از اتاق بازرگانی تهران، 
به ویژه موسسه آموزش و مرکز داوری این اتاق گفت: 
اتاق های بازرگانی همان قدر که در وظایف اصلی خود 
فعال بوده اند در حوزه آموزش نیز فعالیت مثمرثمری 

داشته و نقش خود را به خوبی ایفا می کنند.
نیازمند  آموزش  حوزه  داد:  ادامه  جنیدی  لعیا 
شکیبایی و صبر است و نتیجه کار آموزشی پس از 
و عمیق  فراگیر  گذشت زمان مشخص می شود که 
که  می شود  روشن  آموزش،  به  کالن  نگاه  با  است. 
به  باشد  گرفته شده  آموزش جدی  مرحله  چنانچه 
طور قطع جامعه در میان مدت وضعیت بهتری قرار 

خواهد گرفت.
تقدم حوزه داوری در تاریخ حقوقی

لعیا جنیدی با اشاره به تقدم و اولویت حوزه داوری 
روش  با  مقایسه  در  داشت:  اذعان  حقوق  تاریخ  در 
اصلی حل و فصل اختالف که همان روش قضایی 
تاریخ  لحاظ  به  است،  شناخته شده  امروزه  و  است 
از  پس  واقع  در  است.  بوده  مقدم  داوری  حقوقی، 
گرفتن  به  خود  اشخاص  که  خصوصی  انتقام  دوره 
حق خود اقدام می کردند، مرحله بعدی وجود دارد 
که افراد به این نتیجه رسیده اند که شخصی را در 
این شخص معتمد در  به  مراجعه  با  تا  بگیرند  نظر 
چرا  کنند؛  برطرف  را  خود  اختالف  ضروری،  موارد 
که انتقام خصوصی ممکن است در برخی موارد جان 
انسان ها را نیز بگیرد. از همین روی نهاد میانجیگری 
یا داوری زودتر از نظام قضایی به وجود آمد. بعدها بود 
که با شکل گیری مفهوم حکومت و دولت و مدعای 
دولت ها، امر قضاوت به عنوان بخشی از وظایف آنها 

درآمد و نظام قضایی شکل گرفت.
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یادداشت

مدیران نباید به خود اجازه دهند تا تمرکزشان 
به  کافی  توجه  از  غفلت شان  موجب  نتایج  بر 
در  من  که  بود  اشتباهی  این  و  شود  افرادشان 
ابتدای ورود به شرکت گوگل مرتکب شدم. در 
آن زمان، من رهبری اجرایی تیم Adsense را 
و  فروش  آن  اصلی  وظیفه  که  داشتم  برعهده 
و متوسط شرکت  از مشتریان کوچک  حمایت 
بود. ما پنج مسوولیت اصلی داشتیم که عبارت 
بود از: تایید مشتریان جدید، تحت نظر داشتن 
مدیریت  مختلف  روش های  پیشنهاد  آنها، 
پیاده سازی  و  مشتریان  از  حمایت  حساب، 
سیاست های شرکت. در آن تیم بیش از یکصدنفر 
کار می کردند و هنگامی که من مدیریت این تیم 
خیره کننده  سرعتی  با  تیم  گرفتم،  برعهده  را 

در حال پیشرفت و موفقیت های پی در پی بود. 
ویژگی اصلی تیم در آن زمان این بود که همه 
اعضای تیم در خدمت تیم بود و هر کدام از سهمی 
کوچک در کل کاری که انجام می شد، برخوردار 
بودند. اگر عملکرد مثبت و شایان توجه در تیم، 
به ثبت می رسید ایمیلی برای تک تک اعضای 
تیم )نه فقط مدیر تیم( ارسال و از آنها به خاطر 
ثبت  صورت  در  می شد.  تشکر  زحمات شان 
تک تک  برای  ایمیل هایی  نیز  ضعیف  عملکرد 
افراد ارسال و دالیل ناکامی تیم به اطالع تمام 
اعضای تیم رسانده می شد.  چنین جوی تقریبا 
در تمام بخش ها و تیم های کاری شرکت گوگل به 
چشم می خورد و به همین دلیل هم هست که در 
این ابرقدرت دنیای اینترنت و اطالعات، معموال 

نیازی به حضور رئیس یا مدیر نیست و هر کدام 
از کارکنان گوگل می توانند نقش رئیس، مدیر یا 
رهبر را بازی کنند. اما شرایط تیم تحت رهبری 
من در هفته ها و ماه های نخست حضورم در آنجا 
این گونه نبود و من که به شرایط حاکم بر شرکت 
گوگل آشنایی نداشتم با چالشی روبه رو شدم که 

درس های زیادی به من آموخت.
در گوگل  نفره  تیم 100  این  رهبری  آنکه  از  پس 
را  افراد  گرفتم  تصمیم  شد،  گذاشته  برعهده ام 
به  دهند  انجام  بود  قرار  که  کاری  نوع  به  توجه  با 
که  افرادی  مثال  به عنوان  کنم.  تقسیم  تیم  پنج 
و  دادم  قرار  تیم  یک  در  را  بودند  ساختارمندتر 
ایده پردازان را در تیمی دیگر و شرایط را به گونه ای 
شکل داده بودم که تمام سرتیم ها به طور مرتب باید 
را  به من گزارش می دادند و تصمیمات کاری شان 
اقدام  آن  اجرای  برای  تایید  از  پس  و  من چک  با 
نمی توانستند  و  نباید  روشن تر  به عبارت  می کردند. 

بدون هماهنگی من آب بخورند.
من قصد داشتم با این رویکرد، نظم و هماهنگی را 
به تیم تزریق کنم و تصورم این بود که کار درستی 
در  تحوالت  و  تغییر  این  نتیجه  اما  می دهم.  انجام 
سه  که  این شد  تیمی  ساختارهای  و  کاری  روابط 
من  رئیس  نزد  رهبری ام  تحت  سرتیم  پنج  از  نفر 
دیگر  که  کردند  اعالم  و  رفتند  سندبرگ  شریل 
داشتند  تاکید  و  کنند  کار  من  با  نیستند  حاضر 
که می خواهند به بخش های دیگری منتقل شوند. 
زورگو  و  بودند که من خیلی خودمدار  آنها مدعی 
به  مستقل  اقدام  و  تصمیم گیری  اجازه  و  هستم 
کامال  موضوع  این  شنیدن  از  من  نمی دهم.  آنها 
ایده های  اجرای  شوکه شدم چرا که فکر می کردم 
موردنظر من برای تجدیدساختار روابط درون تیمی 
با استقبال چشم گیر افرادم مواجه خواهد شد حال 

آنکه واقعیت شکل دیگری داشت و من با مقاومت 
روبه رو  غافلگیرکننده ای  و  شدید  بسیار  مخالفت  و 

شدم.
وقتی که برای حل مساله به رئیس ام مراجعه کردم 
را گوشزد کرد که  نکاتی  متانت  و  با خوشرویی  او 
آگاهی از آنها باعث شد تا بفهمم شرکت گوگل چه 
شرکت بزرگی است و چه تفاوت هایی با شرکت های 
فعال در سیلیکون ولی دارد. اگرچه او هم با تغییرات 
من در ساختار تیمی موافق بود اما نحوه اجرای این 
او گفت:  افراطی می دانست.  تغییرات را نادرست و 
»کیم تو خیلی تند رفتی. کاری که تو کردی شبیه 
این بود که طناب بلندی را که دست تو بود با شدت 
تمام تکان دادی، غافل از اینکه چرخش ناشی از این 
حرکت تو در آن سر طناب چندین برابر چرخشی 
است که ایجاد کرده ای و کسانی که آن طرف طناب 
را در دست داشتند، چون نمی توانند این نوسان را 

تحمل کنند، آن را رها کردند.«
نمی توان  که  چرا  می گفت،  درست  کامال  شریل 
افراد را وادار کرد تا مثل مدیران فکر کنند و فقط 
که  زمانی  خصوص  به  باشند  آنها  فرمان  به  گوش 
که  درستی  کار  است.  بزرگ  تغییرات  نیازمند  تیم 
به  نادرست  رویکرد  یک  با  دهم  انجام  می خواستم 
مرحله اجرا درآمد و نتیجه عکس داد؛ چراکه من 
به اشتباه سعی کردم به منظور نظم بخشی به امور، 
افراد را از فرآیند تصمیم گیری حذف کرده و آنها را 
از  کنم.  تبدیل  خود  تصمیمات  محض  مجریان  به 
فردی ام،  تصمیمات  اتخاذ  از  من پس  دیگر  سویی 
هیچ اقدامی برای اثبات درست بودن تصمیمات و 
توجیه افرادم انجام ندادم و چون بسیاری از کارکنانم 
با تصمیمات من مخالف بودند یا نمی دانستند با چه 
من  با  کارکردن  از  کنند،  اجرا  را  آنها  باید  روشی 

درمانده شده بودند... متن کامل 

کارکنان مثل مدیران فکر نمی کنند

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3611361-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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نگاه آخر

در پی شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، 
از  پس   1398 دی   13 جمعه  ظهر  تهران  مردم 
نماز جمعه در مصلی امام خمینی)ره( به راهپیمایی 

پرداختند.

راهپیمایی مردم تهران در پی شهادت سردار»سلیمانی«

https://www.farsnews.com/photo/13981013000848/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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