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حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

دکتر عباس آخوندی/ دنیای اقتصاد
حاکمیت  غیاب  در  آیا  که  است  این  پرسش 
قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط 
آیا  و  است؟  ممکن  فساد  با  مبارزه  اشخاص، 
دوست  است؟  برخوردار  الزم  کارآمدی  از 
یادداشتی  اخیرا طی  میرزاخانی  آقای  عزیزم 
ضمن  بگیروببند؟«  با  »فسادزدایی  عنوان  با 
تایید مجازات دست اندازان به بیت المال راهکار 
اصلی مبارزه با فساد را سیاست گذاری صحیح 
دانسته اند. ایشان تاکید کرده اند که این کار بر 
تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق 
و  بشری  تجربه شده  و  روز  دانش  به  نیاز  آن 
پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست 

آن دارد.
ایـن قلـم هیـچ معارضتـی با گفته ایشـان نـدارد. 
لیکـن، بـر یـک امر پیشـینی تاکید می کنـد و آن 
حاکمیـت قانـون و منـع پذیرش منافـع متعارض 
مفاهیمـی  بـه  یادداشت شـان  در  ایشـان  اسـت. 
چـون فسـاد، فسـادزدایی، بگیروببند، شـفافیت،
مشاهده متن کامل

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از مدیران عامل شرکت های عضو درخواست کرد در تکمیل 
اطالعات آخرین وضعیت قراردادهای متوقف شرکت کنند. 

در این نامه ضمن تقدیر از شرکت هایی که در خصوص استعالم آخرین وضعیت قراردادهای متوقف، 
براساس  می رساند  استحضار  به  کرده اند،  ارسال  سندیکا  برای  را  خود  متوقف  قراردادهای  اطالعات 
کار  متوقف در دستور  قراردادهای  با هدف حل معضل  پیمان ها  این  بررسی  انجام شده،  پیگیری های 

شرکت توانیر قرار گرفته است. 
از اینرو مجدداً از اعضای  درخواست می شود نسبت به تکمیل اطالعات و یا بروز رسانی آخرین وضعیت 
قراردادهای موصوف، مراتب را با تکمیل فرم پیوست )اطالعات قراردادهای متوقف شده( حداکثر تا تاریخ 

98/06/27 به سندیکا ارسال کنند. دریافت فرم پیوست

استعالم و تکمیل اطالعات آخرین 
وضعیت قراردادهای متوقف

شرایط اسپانسری شرکت های عضو در مجمع 
2 ........................................ عمومی سندیکا

تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در 
و  فارس  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین 
2 ........................................................مشهد
4 .........تامین 4۰ درصد برق عراق از ایران

استخراج  موضوع  مهم ترین  برق،  تعرفه 
4 ...................................................رمزارزها
5 ...............................نامی که زنده می ماند

کارگاه آموزشی تجاری سازی نتایج تحقیقات 
5 ...............................دانشگاهی در صنعت

رونمایی از بزرگترین نیروگاه سیار ایران؛ مهر 
6............................................................. ماه

ملی  پنجمین جشنواره  در  به شرکت  دعوت 
7 .............. فیلم و عکس فناوری و صنعتی
8 .................. فهرست اهم مناقصات کشور

اشتراک  به  را  خود  دانش  کارکنان  چرا 
9 ......................... نمی گذارند ؟)قسمت اول(
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا 
برای حضور در چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت برق فارس و 
مشهد

چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق استان فارس 
طی روزهای 26 لغایت 29 شهریورماه در محل 
فارس  استان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
مشهد  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  و 
طی روزهای 3 لغایت 6 مهرماه در محل دائمی 
خواهد  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
با توجه به حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، 
حضور  تسهیل  برای  الزم  هماهنگی های  سندیکا 

بعمل  را  مذکور  رویدادهای  در  عضو  شرکت های 
آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت 

تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:
برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  20درصد   **

رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 140 هزار تومان )حداقل 

12 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   125  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 12 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن 32116738-034 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* 15درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 180 هزار تومان )حداقل 

18 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   160  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 18 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   051-36158 تلفن  شماره  به  نمایشگاه 

غفوریان( تماس حاصل فرمایید.
برگزاری  تاریخ  تا  زمانی  محدودیت  به  توجه  با 
دعوت  سندیکا  اعضای  از  مذکور،  نمایشگاه های 
می شود با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس 
66944967 مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعالم و برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   113 داخلی   66570930-3 تلفن 

تماس حاصل فرمایند.

شرایط اسپانسری شرکت های عضو در مجمع عمومی سندیکا
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به مدیران  عامل شرکت های عضو سندیکا، شرایط و امکانات 

تعبیه شده برای اسپانسری مجمع عمومی را اعالم کرد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه مورخ 98/06/25 

با حضور اعضای سندیکا در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. 
سندیکا در نظر دارد همچون سنوات گذشته امکاناتی را برای معرفی و تبلیغات شرکت هایی که بخشی از هزینه های 
مجمع را تقبل می کنند، فراهم کند لذا از اعضای محترم دعـوت می شـود جهت هماهنگی، مراتب را به روابط 

 عمومی سندیکا )خانم باقرپور- داخلی113( اعالم کنند. 
شایان ذکر است نام و لوگوی حامیان مجمع عمومی بر روی پوستر، رسانه های محیطی و مستندات مجمع درج و 

امکان نصب استندهای تبلیغاتی در محل برگزاری برای حامیان فراهم خواهد بود.

http://www.ieis.ir/fa-news-4728.html
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باتوجه به نیاز 25 هزار مگاواتی برق عراق

تامین 4۰ درصد برق عراق از 
ایران

عراق:  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  دبیرکل 
مردم عراق در شرایط حاضر با کمبود شدید برق 

و خاموشی های مکرر مواجه هستند
گزارش  ایرانبه  از  عراق  برق  درصد   40 تامین 
خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید حمید حسینی 
در گفتگو با رسانه ملی افزود: همچنین ایران روزانه 
صادر  عراق  به  گاز  مکعب  متر  میلیون   38 تا   37

می کند.
واحد های  از  مگاوات   250 دستکم  گفت:  وی 

نیروگاهی عراق با این گاز تامین سوخت می شود.
دبیرکل مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: 
جدا از این، روزانه 1200 تا 1500 مگاوات برق از 

ایران به عراق صادر می شود.
بوسیله  عراق  در  برق  تولید  به  اشاره  ضمن  وی 
شرکت مپنا با توجه به سرمایه گذاری های صورت 

گرفته گفت: عراق به 25 هزار مگاوات برق نیاز دارد 
بیشتر  مگاوات  هزار   16 تا   15 حاضر  حال  در  که 

برق ندارد.
شرایط  در  عراق  مردم  کرد:  اضافه  حسینی  آقای 
مکرر  خاموشی های  و  برق  شدید  کمبود  با  حاضر 

مواجه هستند.
وی گفت: عراقی ها در مجموع روزانه هفت تا هشت 
ساعت از برق سراسری شهری، نمی توانند استفاده 

کنند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: 
بسیاری از مردم در عراق مجبورند از برق ژنراتور ها 
استفاده کنند که به دلیل باال بودن قیمت گازوئیل 
گران  بسیار  عراقی  خانوار های  برای  ژنراتور ها  برق 

تمام می شود.
وی گفت: یک خانواده معمولی در عراق ماهانه 200 
تا 300 دالر بابت مصرف برق از این طریق هزینه 

پرداخت می کند که مبلغ قابل توجهی است.
آقای حسینی افزود: ایران دستکم روزانه 10 میلیون 
دالر صادرات گاز به عراق دارد که این رقم در سال 

سه و نیم تا 4 میلیارد دالر می رسد.
به عراق  ایران  ارزش صادرات برق  وی اضافه کرد: 

نیز 600 تا 700 میلیون دالر در سال است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
مشکلی که هم اکنون ایران با عراق در این خصوص 
دارد این است که هنوز نتوانسته مکانیزم مشخصی 
به  عراقی ها  با  گاز  و  برق  پول  وجه  دریافت  برای 

توافق برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه عراق گاز همراه نفت دارد، 
اما چیزی به عنوان میادین گازی ندارد، افزود: بعید 
عراقی ها  آینده  سال  چهار  تا  سه  می رسد  نظر  به 
بتوانند از محل جمع آوری گاز های همراه نفت گاز 

مورد نیاز خود را تامین کنند.

تعرفه برق، مهم ترین موضوع 
استخراج رمزارزها

ایران اکونومیست- رئیس کنفدراسیون صادرات 
با بیان اینکه هیچ محدودیتی در ظرفیت تولید 
و استخراج رمزارزها در کشور وجود ندارد، نرخ 
صنعت  برای  موضوع  مهم ترین  را  برق  تعرفه 

»ماینینگ« عنوان کرد.
امکان  درباره  ایِبنا  با  گفت وگو  در  الهوتی  محمد 
تسهیل تجارت با استفاده از رمزارزها اظهار داشت: 
باید توجه داشت که رمزارزها پدیده ای نوظهور در 
دنیا هستند و هنوز فرصت ها و معایب آنها به طور 
رمزارزها  حال  این  با  است.  نشده  شناسایی  کامل 
به  و  یافته  گسترش  دنیا  در  سرعت  به  توانسته اند 

ابزاری برای دادوستد تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه ایران نیز با استفاده از ظرفیت های 
و  تولیدکننده  کشورهای  از  یکی  می تواند  خود 

استخراج کننده رمزارزها در دنیا باشد، تصریح کرد: 
با وجود آنکه دولت معموال تصمیمات دیرهنگامی در 
مواجهه با پدیده های نوظهور می گیرد و تصمیمات 
آن برخالف گسترش فضای مجازی هستند اما در 
استخراج  صنعت  و  کرده  عمل  منطقی  مورد  این 

رمزارزها را به رسمیت شناخته است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
مشکل کنونی درباره استفاده و استخراج رمزارزها 
را تعرفه تعیین شده برای برق عنوان کرد و گفت: 
برخی از فعاالن اقتصادی معتقد هستند که تعرفه 
این  که  آنجایی  از  رمزارزها  استخراج  برای  برق 
موضوع تجارتی جهانی است باید برابر با تعرفه های 
به  اشاره  با  دیگر  برخی  اما  شود  تعیین  دنیا  برق 
می گویند  ایران  در  کسب وکار  محیط  شرایط 
جهانی  موضوع  این  برای  تعرفه  که  صورتی  در 
نداشته  جذابیتی  »ماینینگ«  برای  قیمت  باشد، 
برای  تمایلی  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  و 

فعالیت نخواهند داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد دولت باید شرایط موجود را در نظر گرفته و 
تعرفه ای منطقی را برای برق تعیین کند تا بتوانیم 
ارزآوری داشته و  از صنعت استخراج رمزارزها هم 
همچنین  کنیم.  استفاده  واردات  برای  بتوانیم  هم 
می توان از طریق رمزارزها تاحدودی بازار اسکناس 

ارز را نیز مدیریت کرد.
حال  این  با  داشت:  اظهار  حال  عین  در  الهوتی 
تمامی مسائل مرتبط با رمزارزها به نرخ تعرفه برق، 
آئین نامه های  و  استخراج  مراکز  واگذاری  شرایط 
تولید  ظرفیت  نظر  از  بازمی گردد.  آن  مراکز  ایجاد 
و استخراج هیچ محدودیتی در کشور وجود ندارد و 
به هر میزانی که شرایط فراهم شود، امکان تولید و 

استخراج رمزارزها وجود دارد.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
 می کند

کارگاه آموزشی تجاری سازی 
نتایج تحقیقات دانشگاهی در 

صنعت
اتاق  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه 
عنوان  با  آموزشی  کارگاه  یک  )آیتک(  تهران 

در  دانشگاهی  تحقیقات  نتایج  »تجاری سازی 
صنعت« برگزار  می کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در 
توانمندسازی  برای  خود  آموزشی  برنامه های  ادامه 
بخش خصوصی، یک کارگاه ویژه در راستای تقویت 
رابطه و استحکام پیوند دانشگاه برگزار می کند که 
دانشگاهی،  محققان  و  پژوهشگران  برای  آن  طی 
را  و مطالعات  تحقیقات  نتایج  تجاری سازی  فرآیند 

تبیین می کند.
روز  در  و  ساعت   3 مدت  به  آموزشی  کارگاه  این 
یکشنبه 14 مهر ماه سال جاری از ساعت 16 تا 19 
در محل ساختمان آموزش اتاق تهران برپا می شود. 
با  آموزشی  کارگاه  این  در  مطالب  ارائه  مسئولیت 

محمدیاسر خسروی است.
در این کارگاه سرفصل هایی چون تعریف نوآوری و 
نگرش های موجود بر نوآوری، اهمیت تجاری سازی 
غالب  الگوی  معرفی  تجاری سازی،  مسیر  تشریح  و 
در تجاری سازی، تشریح عوامل موثر بر موفقیت یک 
تجاری سازی، پرسش ها و خروجی های مورد انتظار 
در هر گام، روش تدوین یک مدل تجاری سازی و 
چند مثال و نمونه به حاضران آموزش داده می شود.

آموزشی  کارگاه  این  در  شرکت  به  عالقمندان 
می توانند با تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به آدرس 
ایمیل Edu@tccim.ir آمادگی خود برای حضور 
امکان  که  این  ضمن  کنند.  اعالم  را  دوره  این  در 
ثبت نام به صورت آنالین از طریق سایت اتاق تهران 

نیز فراهم است.
کسب  جهت  می توانند  مخاطبان  هم چنین 
تماس های 88107732  شماره  با  بیشتر  اطالعات 
و 88107723 تماس بگیرند. با توجه به محدودیت 
ظرفیت، اولویت حضور در این کارگاه با متقاضیانی 
است که زودتر ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند.

پیام رئیس اتاق بازرگانی تهران به مناسبت درگذشت 
حاج اسداله عسگراوالدی

نامی که زنده می ماند
و  تمام عیار  نمایند ه ای  عسگراوالدی،  مرحوم 
بود.  کشور  صادرات  بخش  برای  صاحب سخن 
زبانشان صریح و کالم شان کارشناسی و صاحب 

اعتبار بود.
که  باسابقه  و  خوشنام  بازرگان  عسگراوالدی،  اسداله 
سابقه عضویتش در پارلمان بخش خصوصی به عنوان 
یک فعال اقتصادی به سال ها قبل از پیروزی انقالب 
برمی گردد و از زمان پیروزی انقالب اسالمی نیز به طور 
مستمر در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران 
و هیات رئیسه اتاق ایران حضور داشت، روز جمعه 22 

شهریور ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.
مرحوم عسگراوالدی که از او با القاب و عناوین مختلفی 
یاد می شود از چهره های سرشناس بخش خصوصی و 
صادرکننده خشکبار ایرانی به کشورهای مختلف دنیا 
بود و در این حوزه از قدرت رقابت بسیار باالیی برخوردار 
بود. او که حدود یک هفته به خاطر ضربه مغزی در 
بیمارستان بستری بود، در سن 86 سالگی درگذشت. 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگان تهران، در پیامی 
جامعه  و  عسگراوالدی  محترم  خانواده  به  تسلیت  با 
را فردی  او  بازرگانی،  اتاق  و  فعاالن بخش خصوصی 
سختکوش و باانگیزه خوانده است که صراحت لهجه 
و کالم کارشناسی از ویژگی های بارزش بود. متن پیام 

رئیس اتاق تهران را در زیر می خوانید:
حاج اسداهلل عسگراوالدي تاجر باسابقه، فعال اقتصادی 
خوشنام و باسابقه چهره در نقاب خاک کشید. وی در 
تمام سال های فعالیتش در بدنه بخش خصوصی حضور 
داشت و سعی می کرد از طریق تقویت جایگاه تشکل ها 
صاحبان  حال  کمک  بازرگانی،  اتاق  به خصوص  و 

کسب وکار باشد.
حداقل طی چهار دهه گذشته و پس از آنکه با حکم 
امام خمینی )ره( راهی اتاق بازرگانی ایران شد، هیچ گاه 
شانه از بار مسئولیت خالی نکرد و در سخت ترین شرایط 

در اتاق بازرگانی حضور و اثر داشتند.
ایشان تاجری متدین بود که انعکاس اعتقاداتش در 
تجارت و عمل به مسئولیت اجتماعی هم پیدا بود. 
از ایشان مساجد و مدارس بسیاری باقی مانده که تا 

سال ها پابرجاست.
کار  به  باانگیزه  و  سختکوش  عسگراوالدی  مرحوم 
همین  نیز  جوان ها  به  دارم  خاطر  به  و  می پرداخت 
توصیه را داشتند. همیشه با انرژی و پرحرارت صحبت 
می کرد و به حق در تمامی مناصبی که حضور داشتند، 
نمایند ه ای تمام عیار و صاحب سخن برای بخش صادرات 
و  کارشناسی  و کالم شان  زبانشان صریح  بود.  کشور 

صاحب اعتبار بود.
نشان  وی  خدمات  پاس  به  قبل  چندی  تهران  اتاق 
امین الضرب را به ایشان تقدیم کرد. به حق که در امر 
تجارت الگو بود به عنوان یک تاجر مسلمان مسئولیت 
اجتماعی را به خوبی می شناخت و عمل می کرد.خداوند 
ایشان را رحمت کنند. نام ایشان در بخش خصوصی 
زنده می ماند. الزم به ذکر است که برابر اطالع، مراسم 
تشییع پیکر مرحوم حاج اسداله عسگراوالدی ساعت 9 
صبح روز یکشنبه 24 شهریور ازمقابل  مسجد فرشته، 
شهید  پل  از  باالتر  )عج(،  ولی عصر  خیابان  در  واقع 
چمران، خیابان شهید فیاضی )فرشته( برگزار می شود.
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چند خبر از وزارت نیرو

رونمایی از بزرگترین نیروگاه 
سیار ایران؛ مهر ماه

معاون آبفا: نیروگاه 1۰ مگاواتی برای تامین انرژی 
فاضالب  و  آب  صنعت  حساس  زیرساخت  های 
در شرایط بحرانی مراحل نهایی ساخت را طی 

می کند
در مصرف  مگاواتی  بی سابقه 3874  صرفه جویی 
"حمیدرضا  برقبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ 
وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  با  گفتگو  در  کشفی" 
نیرو )پاون(، با اشاره به اینکه این مجموعه منحصر 
نمایشگاه  برگزاری  با  همزمان  امسال  مهر  فرد  به 
خواهد  رونمایی  تهران  فاضالب  و  آب  بین المللی 
حمل  قابل  و  مدوالر  نیروگاه  این  داد:  ادامه  شد، 
شامل پنج دستگاه تریلر است که چهار دستگاه آن 
مجهز به ژنراتور های 2.5 مگاواتی و یک دستگاه نیز 

مربوط به پست برق است.
برقدار  امکان  مجموعه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کردن بار هایی با ولتاژ های 0.4, 6.6, 11 ,20, 33 
کیلوولت را داراست، افزود: ترانس و پست منحصر 
با  کشور  در  بار  اولین  برای  که  پروژه  این  به فرد 
طراحی متخصصان شرکت مهندسی آب و فاضالب 
شده  ساخته  داخلی  شرکت های  توسط  و  کشور 
ولتاژی  مختلف  سطوح  در  خروجی  قابلیت  است، 

تنها توسط یک ترانس را فراهم کرده است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و 
فاضالب کشور در پایان خاطرنشان کرد: این نیروگاه 
انتقال در  نقاط مختلف کشور و  به منظور پوشش 
سریع ترین زمان ممکن در پایگاه مرکزی پشتیبانی 
اصفهان  در  کشور  فاضالب  و  آب  بحران  مدیریت 

مستقر خواهد شد.

نگاهی به برنامه های صنعت برق در طی یک سال 
نشان   98 تابستان  پیک  از  موفق  عبور  برای  اخیر 
می دهد که صنعت برق در این مدت با بهره برداری 
نیروگاه جدید در 12 استان کشور توانست  از 15 
تولید  افزایش  مگاواتی   250 و  هزار  سه  رکورد  به 
در طول یک سال دست پیدا کند که این اتفاق در 

سالیان اخیر بی سابقه بوده است.
همچنین در این مدت با رفع موانع تولید و نوآوری 
در سیستم نیروگاه های موجود حدود 570 مگاوات 
است.  شده  افزوده  کشور  برق  تولید  ظرفیت  به 
از  مگاوات   800 و  هزار  سه  حدود  اساس،  این  بر 
هدف گذاری پنج هزار مگاواتی افزایش تولید پیک 
98 از این طریق محقق شده است و مابقی کمبود 
ویژه  به  برق آبی  نیروگاه های  توسط  بخش  این  در 

واحد های استان خوزستان جبران شده است.
صرفه جویی 3874 مگاواتی مصرف برق در کشور 

بود  شده  مقرر  گرفته  صورت  پیش بینی  اساس  بر 
سه  حدود  مصرف  مدیریت  برنامه   11 اعمال  با  تا 
ولی  شود؛  صرفه جویی  برق  مصرف  در  مگاوات 
همکاری بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب شد 
 874 و  هزار  سه  رکورد  به  امسال  تابستان  در  تا 

مگاوات پیک سایی نیز دست پیدا کنیم.
پیک سایی پاسخگویی به تقاضا یا مجموعه اقداماتی 
به منظور  برق  الگوی مصرف  تغییر  برای  است که 
بهبود قابلیت اطمینان شبکه و جلوگیری از جهش 
قیمت ها، به ویژه در ساعات اوج مصرف در شبکه 

اجرا می شوند. 
و  بزرگ  صنایع  بار  جابجایی  طریق  از  مهم  این 
پمپ های کشاورزی، نصب کنتور هوشمند، اصالح 
تعرفه  اصالح  گازی،  کولر های  از  زیادی  تعداد 
پرمصرف ها، تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شد. 
البته مدیریت مصرف و جابجایی ساعت بار صنایع 

بلکه  نکرده  ایجاد  تولید  بخش  در  وقفه ای  تنها  نه 
بخش  این  در  انرژی  افزایش مصرف  شاهد  امسال 
صنعت  بخش  برق  مصرف  طوری  به  بوده ایم  نیز 
نسبت به سال گذشته 150 کیلووات ساعت انرژی 

افزایش پیدا کرده است.
صرفه جویی  امسال  تابستان  در  اگر  میان  این  در 
سه هزار و 874 مگاواتی محقق نشده بود بایستی 
برای تامین این میزان برق حدود پنج هزار و 350 
مگاوات نیروگاه جدید نصب می کردیم که ساخت 
این تعداد واحد نیازمند سرمایه گذاری 3.7 میلیارد 

یورویی بود.
 شکسته شدن رکورد صادرات برق 

در طی 10 سال اخیر رشد بار پیک کشور حدود 
5.22 درصد بوده است، اما در تابستان سال جاری 
در  برق  مصرف  افزایش  و  خاموشی  اعمال  بدون 
درصد  یک  تنها حدود  بار  اوج  رشد  بخش صنایع 

بوده است.
همچنین به سبب امکانات فراهم شده و بارش های 
تعهدات  توانسته ایم  جاری  آبی  سال  مناسب 
انجام  نیز  را  خود  همسایگان  به  انرژی  صادرات 
بدهیم. به طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا 20 
مردادماه حدود 2.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
بیشترین  میزان  این  که  داشته ایم  برق  صادرات 

مقدار صادرات در سال های اخیر بوده است.
 

رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران
تصفیه خانه  پساب  انتقال  خط  احداث  در  تسریع   

جنوب تهران 
این طرح  از  بازدید  در حاشیه  سید حسن رضوی 
اظهار داشت: با اجرای این طرح ساالنه 283 میلیون 
متر مکعب از پساب های تصفیه خانه جنوب تهران 
به دشت های ورامین، پاکدشت و شهر ری منتقل 

آب  منابع  وضعیت  در  مثبتی  بسیار  تاثیر  و  شده 
خواهد  ایجاد  منطقه  زیرزمینی  آبخوان  و  سطحی 
شد و امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

طرح  مجری  معیدی نیا"  حسین  "علی  همچنین 
جنوب  خانه  تصفیه  پساب  انتقال  خط  احداث 
ری  شهر  و  پاکدشت  ورامین،  دشت های  به  تهران 
گفت: حجم سرمایه گذاری اجرای طرح در سال 93 
احداث  و  تولید  برای  ریال  میلیارد   1300 معادل 
سه  قطر  با  جداره  دو  اتیلن  پلی  لوله  کیلومتر   36
متر بوده که به دالیل مختلفی نظیر عدم پرداخت 
به موقع تسهیالت بانکی به سرمایه گذار، افزایش سه 
برابری نرخ ارز و در نهایت مشکالت در تامین مواد 
این  تولید  اتیلن و ورق های فوالدی گالوانیزه،  پلی 

لوله ها با مشکالت خاصی روبه رو بوده است.
معیدی نیا با اشاره به مشکالت تولید لوله های پلی 
سرمایه  اصلی  شرکت   98 سال  در  افزود:  اتیلن 
گذار با هدف جبران عقب ماندگی های اجرای کار 
تصمیم به انجام مشارکت با یکی از تولید کنندگان 
آن  و  گرفته  کشور  داخل  ساخت   GRP لوله های 
کارخانه ظرف مدت کمتر از دو ماه، چهار کیلومتر 
محل  به  که  کرده  تولید  را  نیاز  مورد  لوله های  از 

پروژه حمل و باراندازی شده است.
برخی  وجود  به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
لوله  خط  مسیر  جانمایی  تغییر  طرح  مشکالت، 
منظور  به  درصددیم  که  گرفته  قرار  بازبینی  مورد 
تسریع در اجرای طرح و عبور از چالش های پیش رو 
به جای عبور خط لوله از مناطق مسکونی خاوران، 
عبور  پاکدشت  کمربندی  از  پاکدشت  و  قیامدشت 
کند که برای تحقق این مهم، موضوع در استانداری 
تهران و اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت 

در دست بررسی است.
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دعوت به شرکت در پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و 
صنعتی 

پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با هدف معرفی و نمایش فعالیت ها و دستاوردهای 
بخش های مختلف صنعتی و فناوری کشور، با شعار حمایت از تولید ملی، 15 لغایت 17 مهرماه سال 

جاری در تهران و برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه اهداف و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده در این جشنواره می تواند به معرفی و نمایش 
دعوت  عضو  شرکت های  از  کند،  کمک  برق  صنعت  خصوصی  بخش   دستاوردهای  و  فعالیت ها  اثرگذارتر 
می شود درصورت عالقمندی با ارسال آثاری همچون فیلم های مستند، فیلم های تبلیغاتی )شامل آنونس، 

تیزر( و عکس صنعتی )تک عکس، مجموعه( در این جشنواره شرکت کنند. 
آقای  جناب   66964370 تلفن  شماره  به  جشنواره  دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 

خسروی تماس حاصل فرمایند.



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران

آگهی : مناقصه خرید تجهیزات الکتریکی شامل 
کابل  و  متوسط  فشار  برق  تابلو  ترانسفورماتور، 
راه  و  نصب  عملیات  همراه  به  ضعیف  فشار 

اندازی و اجرای سیستم ارت
مبلغ تضمین : 1,650,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/30

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز
آگهی : اصالحیه مناقصه خرید انواع تابلوهای 
و  و کمپکت  معمولی  کیلوولت  بیست   QN

فشارضعیف معولی
رسانه منتشر کننده : آفتاب اقتصادی

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی

آگهی : مناقصه 1-واگذاری عملیات نصب 
نواحی  در  مشترکین  انشعابات  اصالح  و 
کیلوولت   10 مقره  انواع  2-خرید  تابعه 

پلیمری
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/27 

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان
آگهی : مناقصه تهیه و نصب خار ضد پرنده 
نیروگاه  کیلوولت   400 خط  دکل   60 برای 

ارومیه- نیروگاه سهند
مبلغ تضمین : 300,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/26

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : گاز استان اصفهان
آگهی : مناقصه اجرای کارهای برقی اداره گاز 
روشنایی  اصالح  گذاری،  شامل:کابل  کاشان 

محوطه و تهیه و نصب تابلوهای توزیع برق
منتشر کننده : آسیا

 تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان اصفهان
آگهی : مناقصه 1-خرید مقره سوزنی و بشقابی 
20 کیلوولت سیلیکون رابر 2-خرید انواع کابل 
خودنگهدار فشار ضعیف 3-خرید جعبه کنتور 

کامپوزیت
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/03

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  جایگزینی   -1 مناقصه   : آگهی 
خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه 
و  نیرو  انتقال   -2 برق  نیروی  توزیع  های 
برقرسانی 3- توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  1-جایگزینی  مناقصه   : آگهی 
در  موجود  مسی  سیمهای  با  خودنگهدار 
شبکه های توزیع نیروی برق منطقه بوعلی 
و بهمن 2-انتقال و نیرو و برقرسانی منطقه 
نیاوران 3-توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی منطقه فارابی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کنتاکتور

مهلت دریافت اسناد : 1398/07/02
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یادداشت

الگویی مناسب برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده

چرا کارکنان دانش خود را به 
اشتراک نمی گذارند ؟)قسمت اول(

مترجم: علی رضا نعمتی
آنچه  تا  می خواهند  کارکنانشان  از  شرکت ها 
می دانند را با بقیه به اشتراک بگذارند. در همین 
می دهد  نشان  که  شده  انجام  تحقیقی  راستا 
این کار به خالقیت بیشتر و عملکرد بهتر برای 
افراد، تیم های کاری و سازمان ها منجر خواهد 
می کنند  تالش  که شرکت ها  همچنان  اما  شد. 
تا اشتراک دانش را رواج دهند )مثال با جانمایی 
کارکنان در فضاهای بزرگی که با هم بیشتر در 
ارتباط باشند(، خیلی از کارکنان آنچه می دانند 
را بروز نمی دهند- پدیده ای که به احتکار دانش 

یا اختفای دانش مشهور است.
چرا کارکنان دانش خود را به اشتراک نمی گذارند ؟

خودشان  مساله  این  با  رویارویی  در  کارکنان  این 
می کنند  وانمود  و  می زنند  چپ  علی  کوچه  به  را 
اما  می دهند  قول  اینکه  یا  نمی دانند،  چیزی  که 
هیچ وقت این کار را نمی کنند یا به بقیه می گویند 
در  کنند  منتقل  بقیه  به  را  دانششان  نمی توانند 
این  باعث  چیزی  چه  می توانند.  واقعا  که  صورتی 
رفتار تنگ نظرانه می شود؟ تحقیق ما در ژورنال رفتار 
اینکه طراحی شغل ها چگونه  بر  تاکید  با  سازمانی 
است که می تواند باعث بشود کارکنان دانششان را 
با همکارانشان به اشتراک بگذارند یا نه، چاپ شده 
است. ما مشخصا دریافتیم که بیشتر شغل هایی که 
از نظر شناختی پیچیده هستند - آنهایی که افراد 

پیچیده  مسائل  حل  و  ابرداده ها  پردازش  به  نیاز 
در  و  دارند  تمایل  دانش  اشتراک  به  بیشتر  دارند- 
واقع آزادی عمل بیشتری در شغلشان لحاظ شده 
قادر  مدیران  جنبه هایی،  چنین  بر  تمرکز  با  است. 
بیشتر  تا  کنند  تشویق  را  کارکنان  بود  خواهند 

اشتراک کننده باشند و کمتر مخفی کار.
این دستاورد ها با مطالعه دو نمونه حاصل شده اند: 
در  دانشی  کارگر   394 از  داده ها  جمع آوری 
سازمان های مختلف استرالیا و 195 کارگر دانشی 
در یک شرکت انتشاراتی در چین. در همین راستا 
از نظر  اینکه شغلشان  افراد در مورد  از  تعدادی  از 
شناختی چطور بوده و چقدر اختیار عمل داشته اند 
ایشان  به  کارها  انجام  برای  همکارانشان  چقدر  و 
همچنین  کردیم.  نظرسنجی  می کرده اند  رجوع 
اشتراک  جهت  انگیزه شان  میزان  درباره  ایشان  از 
ایشان  از  بعد  ماه  پرسیدیم. چند  با سایرین  دانش 
پرسیدیم بگویند هرچند وقت یک بار دانششان را با 
به اشتراک می گذارند و فکر می کنند  همکارانشان 
چقدر  گذاشته اند  اشتراک  به  که  دانشی  این  که 
کردیم  سوال  ایشان  از  همچنین  است.  بوده  مفید 
هرچند وقت یک بار از گفتن تجربیاتشان خودداری 

می کنند.
داشت:  پی  در  کلیدی  یافته  سه  ما  بررسی های 
یا  می دهند  نشر  را  دانششان  افراد  چرا  اینکه  اول 
مخفی می کنند دالیل مختلفی دارد. دوم همان طور 
در محیط های  افراد عمدتا  عنوان شد،  پیش تر  که 
نظر  از  که  شغل هایی  و  بیشتر  عمل  استقالل  با 
به  را  خود  دانش  مایلند  هستند  دشوار  شناختی 
اشتراک بگذارند. سوم، چنانچه این افراد بدانند که 
همکارانشان به ایشان وابسته هستند، بیشتر دلشان 
می خواهد دانش خود را پنهان کنند. اکنون بیایید 

به هرکدام از این موارد نگاهی بیندازیم.

دانش  کردن  پنهان  یا  اشتراک  برای  افراد  انگیزه 
چیست؟

انگیزه  میزان  با  مرتبط  داده های  اینکه  از  پس 
مصاحبه شوندگان در مورد اشتراک یا پنهان کردن دانش 
را بررسی کردیم، پاسخ های دریافت شده را با عناوین 
به دلیل  کارها  انجام  معنی  )به  اختیاری«  »انگیزش 
»انگیزش کنترل شده«  یا  تفریحی(  یا  بودن  معنادار 
)به معنی انجام کارها برای دریافت پاداش یا جریمه 
نشدن( دسته بندی کردیم. نتایج به دست آمده نشان 
می داد که اشتراک دانش هرگاه کارکنان به صورت 
داوطلبانه این کار را انجام داده باشند خوشایندتر است 
)به طور مثال موافق این باشند که: بد نیست دانشی 
که کسب کرده ام را با همکارانم به اشتراک بگذارم، 
یا صحبت کردن با همکارانم در مورد چیزهایی که 
می دانم حس خوبی دارد(. در مقابل، زمانی که افراد از 
بیرون مجبور به این کار شده باشند دلشان می خواهد 
دانششان را پنهان کنند )یا باید حرف گوش کن باشم 

یا قید کارم را بزنم(.
 این یعنی اگر به جای اینکه بگذاریم کارکنان ارزش 
اشتراک دانش را درک کنند، اجبارا وادارشان کنیم 
دانششان را به اشتراک بگذارند چندان کارکردی ندارد. 
به عبارتی اگر کارکنان اهمیت اشتراک دانش را که به 
دستیابی به اهداف واحد یا سازمان منجر می شود درک 
نکنند، تمایلی به اشتراک دانش نخواهند داشت و اگر 
کارکنان تحت فشار قرار بگیرند تا آنچه می دانند را به 
اشتراک بگذارند اثر عکس خواهد داشت. تازه اگر افراد 
بفهمند که با این کار یک مزیت رقابتی را هم از دست 
خواهند داد بیشتر نسبت به افشای اطالعات بی انگیزه 
می شوند. جالب است بدانید که در تحقیق انجام شده 
در شرکت چینی، اگرچه انگیزش دستوری با افزایش 
اشتراک  به  آنچه  اما  بود،  همراه  دانش  اشتراک  نرخ 

گذاشته می شد مفید نبود.                     ادامه دارد
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نگاه آخر

 آئین دسته چوبی گرگان

طبق آئینی قدیمی هر سال در شب دوازدهم ماه محرم که سوم شهادت ساالر شهیدان حضرت 
امام حسین)ع( و روز شهادت حضرت امام سجاد)ع( است، اهالی برخی محالت قدیم گرگان مانند سبزه 
مشهد، سر پیر، دباغان و میخچه گران، »هیأت دسته چوبی« به خون خواهی امام و اصحاب باوفایش عازم 
محالت دیگر این شهر می شوند. دسته چوبی شبیه دسته سینه زنی یا زنجیرزنی است، با این تفاوت که افراد 
یک چوب یا نی به طول یک متر یا بیشتر را به طور عمودی به دست می گیرند و همراه با روشن کردن 
چند مشعل، چوب ها بر باالی سر برده و آن را به باال و پایین حرکت می دهند، با دست دیگر سینه می زنند 
و اشعار خاصی را چون شعار مدد یا علی در مسیر محالت دیگر می خوانند. سپس مشعل داران این مشعل 
ها را در محل دور می دهند. در گذشته گاهی به همراه مشعل، طوق یا علم هم می بردند. بعد از ورود مشعل 
به محله، عزاداران چوب به دست وارد محل می شدند. در پایان هم با شعار ای اهل عزا خدا نگهدار از محل 
خارج می شوند، سپس به محل دیگری می روند تا این که به محله میدان می رسند و در آن جا مراسم 

دسته چوبی را با دعا به پایان می برند.

https://www.yjc.ir/fa/news/7067772/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%D9%90-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
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