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تقویت اقتدار سیاست گذار پولی

دکتر علی دیواندری/ دنیای اقتصاد
شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار 
باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق 
مالی اسالمی منتشرشده توسط دولت و وثیقه گیری 
در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به 
بانک ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای 
تقویت اقتدار سیاست گذار پولی برداشت. با این گام 
زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور 

فراهم خواهد شد.
بانک های مرکزی در دنیا عمدتا سه هدف کنترل 
تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی را به عنوان 
اهداف نهایی خود دنبال می کنند و به این منظور 
تعیین  و  کنترل  برای  ابزارها  از  مجموعه ای  از 
متغیرهای واسطه مانند کل های پولی )از جمله پایه 
پولی و نقدینگی( و نرخ سود استفاده می کنند تا 
با هدف گذاری متغیرهای واسطه به اهداف نهایی 
مورد نظر دست یابند. طی چند دهه اخیر عموم 
کشورهای  از  بسیاری  و  توسعه یافته  کشورهای 
از  را  خود  هدف گذاری  به تدریج  درحال توسعه 
کل های پولی به نرخ سود منتقل کرده اند. در واقع 

ــرد  ــت ک ــو درخواس ــرکت های عض ــه ای از ش ــران در نام ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع س
ــه واحدهــای تولیــدی و پروژه هــای در دســت اجــرای خــود در  ــده ب خســارات وارد آم

ــد.  ــه ســندیکا منعکــس کنن ــر را ب ــان ســیالب اخی جری
ــر  ــالوه ب ــوع ســیل در برخــی از اســتان های کشــور، ع ــه متاســفانه وق ــده اســت ک ــه آم ــن نام  ر ای
خســارات گســترده جانــی و مالــی بــه ســاکنین مناطــق ســیل زده، موجــب آســیب بــه زیرســاخت های 

کشــور مــن جملــه زیرســاخت های صنعــت بــرق شــده اســت. 
در ادامــه تاکیــد شــده اســت کــه ســندیکا در نظــر دارد خســارات وارد آمــده بــه واحدهــای تولیــدی و 
همچنیــن پروژه هــای در دســت اجــرای شــرکت های عضــو را بــرآورد و ضمــن انعــکاس بــه شــرکت 

توانیــر و نهادهــای ذیربــط، جبــران آنهــا را پیگیــری کنــد. 
ــا  ــدی ی ــای تولی ــرده اســت چنانچــه واحده ــرکت های عضــو درخواســت ک ــان از ش ــندیکا در پای س
ــات و  ــت، جزئی ــده اس ــیب دی ــر آس ــیالب های اخی ــل س ــه دلی ــان ب ــت اجرایش ــای در دس پروژه ه

ــد.  ــه ســندیکا منعکــس کنن ــرآورد و ب ــا را ب ــه آنه ــزان خســارات وارد شــده ب می

شرکت های آسیب دیده از سیالب ها، 
خسارات خود را به سندیکا اعالم کنند

شرکت های آسیب دیده از سیالب ها، خسارات 
1 ...............خود را به سندیکا اعالم کنند

در  ایــران  بــرق  صنعــت  ســندیکای 
ــه ای از شــرکت های عضــو درخواســت  نام
کــرد خســارات وارد آمــده بــه واحدهــای 
ــرای  ــت اج ــای در دس ــدی و پروژه ه تولی
ــه  ــر را ب ــیالب اخی ــان س ــود در جری خ

ــد.  ــس کنن ــندیکا منعک س
راه اندازی سامانه توسعه مولدهای خورشیدی 

2 ............................ کوچک در استان یزد
مدیریت  شرکت  در  تولید  درصدی   8 رشد 

3 ...................تولید برق آذربایجان شرقی
بهره برداری از توسعه پست 20/63 کیلوولت 

3 ...گیالن غرب با 66 میلیارد ریال اعتبار
4 ...............برنامه ۹8 برای پیک تابستانه
6 ................ فهرست اهم مناقصات کشور

آمریکا  یکجانبه  تحریم های  با  چین  مخالفت 
7 ..............................................علیه ایران

پست های برق منطقه ای تهران در برابر زلزله 
7 ................................................ ایمن شد

عادی  حالت  به  خرمشهر  شهر  برق  شبکه 
8 ................................................. بازگشت
8 .. مرکز تجاری ایران در باکو افتتاح شد
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طریق  از  مرکزی  بانک های  عموم  حاضر  حال  در 
برای  را  اقتصاد  سود،  نرخ  مدیریت  و  هدف گذاری 
تورم،  خصوص  در  خود  نهایی  اهداف  به  دستیابی 
البته بانک های  رشد و ثبات مالی هدایت می کنند. 
مرکزی مدیریت نرخ سود را در بستر عملیات بازار باز 
و از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت در یک 
کریدور نرخ سود که دارای کف و سقف معینی است، 

انجام می دهند.
اما در اقتصاد ایران خأل بستر عملیات بازار باز موجب 
شده بود تا بانک مرکزی برای سیاست گذاری پولی 
برای  کارآمد  کمتر  ابزارهای  از  استفاده  به  محدود 
نقدینگی  و  پولی  پایه  مانند  پولی  مدیریت کل های 
ظرفیت های  همه  از  نتواند  دلیل  همین  به  و  شود 
ممکن برای سیاست گذاری پولی در راستای کنترل 
تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی استفاده کند. 
با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی  اکنون 
قادر خواهد بود در چارچوب عملیات بازار باز و ایجاد 
یک کریدور برای نرخ سود بین بانکی با کف و سقف 
معین، اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت از 
یک طرف و وثیقه گیری برای اعطای اعتبار به بانک ها 
در بازار بین بانکی از طرف دیگر کند و از این طریق 
خود  نظر  مورد  کریدور  در  را  بانکی  بین  سود  نرخ 

مدیریت کند.

اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق 
بدهی دولت، طبیعتا موجبات همگرایی میان نرخ سود 
بین بانکی و نرخ سود در بازار بدهی را فراهم خواهد 
بازار  توسعه عملیات  آنجا که  از  این  بر  آورد. عالوه 
باز موجب تخصیص بخش مهمی از دارایی   بانک ها 
به تدریج  امر  این  اوراق بدهی دولت خواهد شد،  به 
موجب ایجاد همگرایی میان نرخ سود شبکه بانکی 
با نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بازار بدهی خواهد 
سود  نرخ  تعیین  به  ضرورتی  دیگر  به تدریج  و  شد 
سپرده ها و تسهیالت در شبکه بانکی به صورت اداری 
و دستوری نخواهد بود. به این ترتیب سیاست گذار 
پولی قادر خواهد بود با تنظیم نرخ سود بین بانکی 
به عنوان مبنای تعیین نرخ سود، همه نرخ های سود 

در بازار بدهی و شبکه بانکی را تنظیم کند.  
بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر 
خواهد بود واکنش سریعی نسبت به تحوالت پولی، 
مالی و اقتصادی نشان دهد و با تغییر سریع نرخ سود 
بین بانکی، جریان پولی،  مالی و اقتصادی را در مسیر 
هدف هدایت کند. از دیگر پیامدهای مثبت اجرای 
و  بانک ها  ترازنامه  وضعیت  بهبود  باز،  بازار  عملیات 
افزایش نقدشوندگی دارایی  آنها در نتیجه تخصیص 
بخش مهمی از دارایی   بانک ها به اوراق بدهی دولت 
خواهد بود. این امر موجب خواهد شد تا تسهیالت 
بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه  قاعده مند جایگزین 
مرکزی شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه 
تصویب  مجموع  در  شود.  تقویت  نقدینگی  و  پولی 
اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، موجبات 
و  کرد  فراهم  را  پولی  سیاست گذار  اقتدار  تقویت 
توسعه  و  این سازوکار  عملیاتی شدن  با  است  امید 
تدریجی آن، شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد بانک 
مرکزی در مدیریت بازارهای پولی و مالی و پیشرفت 

روزافزون اقتصاد کشور باشیم.

راه اندازی سامانه توسعه مولدهای 
خورشیدی کوچک در استان یزد

مدیر دفتر بازار برق و توسعه مولدهای مقیاس 
کوچک شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از 
خورشیدی  مولدهای  توسعه  سامانه  راه اندازی 

کوچک با نام "مهرسان" در این استان خبر داد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 

"محسن نگارش" در این باره گفت: سامانه مهرسان 
احداث  برای  مشترکان  درخواست  ثبت  فرآیند 
را  انشعاب  ظرفیت  تا سقف  خورشیدی  نیروگاه های 

تسهیل می دهد.
وی اضافه کرد: از این پس فرآیند بازدید و تایید احداث 
نیروگاه، عقد قرارداد، نظارت در حین احداث و اتصال به 
شبکه  و در نهایت پرداخت وجه به تولیدکنندگان برق 
تجدیدپذیر با بهره گیری از سامانه مذکور در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام می شود.
در  را  نیروگاه ها  این  ظرفیت  تمرکز  بیشترین  وی 
و  دانست  میبد  و  تفت  نیر،  یزد،   شهرستان های 
خاطرنشان کرد: عالقه مندان به کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت درخواست خود در سامانه مهرسان می توانند 
از طریق ورود به بخش انرژی های تجدیدپذیر در وب 

سایت شرکت توزیع برق استان یزد اقدام کنند.

http://news.moe.gov.ir/News-List/2
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بهره برداری از توسعه پست 20/63 کیلوولت گیالن غرب با 66 
میلیارد ریال اعتبار

توسعه پست 20/63 کیلوولت گیالن غرب با اعتباری افزون بر 66 میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری 
رسید.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب گفت: پروژه احداث 
و توسعه سه فیدر خط 63 کیلوولت با هدف توسعه شبکه برق فوق توزیع به منظور افرایش قابلیت اطمینان 
شبکه و برق رسانی به تأسیسات سد کنگیر در استان ایالم و افزایش قابلیت اطمینان شبکه به بهره برداری 
رسید. "علی اسدی" افزود: تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه مذکور به رغم فشارهای ناشی از افزایش 

قیمت ها در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام رسید.
وی با تأکید بر هماهنگی هرچه بیشتر بین شرکت برق منطقه ای غرب و شرکت های توزیع در حوزه تحت 
سرپرستی گفت: همه ما باید برای پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای هموطنان مان به ویژه در ایام 

گرم تابستان تالش کنیم.

رشد 8 درصدی تولید در 
شرکت مدیریت تولید برق 

آذربایجان شرقی
در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی 
نیروگاه های تحت پوشش در  بهتر  با عملکرد 
سال 13۹7، افزایش تولید خالص 8.1 درصدی 

رشد نسبت به سال قبل، به ثبت رسید.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
شرکت  تولید  برنامه ریزی  دفتر  مدیر  گفته  به  بنا 
مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، مجموع تولید 
گازی  سهند،  حرارتی  تبریز،  حرارتی  نیروگاه های 
اردبیل  دیزلی  واحدهای  و  صوفیان  گازی  تبریز، 
هفت میلیون و 642 هزار و 150 مگاوات بوده که 
رشد  درصد   8.1 میزان  به  به سال 1396  نسبت 

داشته است.
"شهروز شبستری" با اشاره به راندمان 35 درصدی 
نیروگاه  راندمان  درصدی   37.3 تبریز،  نیروگاه 
سهند، 22.7 درصدی نیروگاه گازی صوفیان و 27 
درصدی راندمان واحدهای دیزلی اردبیل، راندمان 
کلی واحدهای تولیدی شرکت مدیریت تولید برق 
این  افزود:  و  کرد  اعالم   36 را  آذربایجان شرقی 
و  میلیون   445 و  میلیارد   2 مصرف  با  نیروگاه ها 
552 هزار متر مکعب گاز طبیعی، 49 هزار و 592 
مترمکعب مازوت و 289 هزار و 505 لیتر گازوئیل 

توانستند به میزان هشت میلیون و 229 هزار و 908 
مگاوات تولید ناخالص داشته باشند.

مدیر دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید 
برق آذربایجان شرقی همچنین از کاهش خروجی های 
اضطراری واحدهای تولیدی این شرکت خبر داد و 
گفت: واحدهای تولیدی در سال گذشته به میزان 6 
درصد در نیروگاه تبریز، 3 درصد در نیروگاه سهند و 
9.9 درصد در نیروگاه صوفیان نسبت به سال ماقبل 

کاهش خروجی اضطراری داشتند.
خروجی های  کاهش  خواندن  مهم  با  شبستری 
برایند  اضطراری  خروجی  کاهش  افزود:  اضطراری 
زحمات همکاران در واحدهای بهره برداری، تعمیرات، 
دفتر فنی و مهندسی و همکاران واحدهای خدمات 
آنها  همکاری  و  همدلی  با  که  است  پشتیبانی  و 
در سال 1397  را  اضطراری  توانستیم خروجی های 

کاهش دهیم.
جهت  واحدها  آماده سازی  برای  برنامه ریزی  از  وی 
حداکثر تولید در پیک تابستان سال جاری خبر داد و 
تصریح کرد: به منظور آماده سازی واحدها برای تولید 
مهمی  اقدامات   ،1398 تابستان  پیک  در  حداکثر 
صورت گرفته که می توان در نیروگاه حرارتی تبریز به 
تامین قطعات و مونتاژ پنج دستگاه گیربکس فن های 
برج خنک کن، سرویس و آماده سازی فیدپمپ های 
دو،  واحد  بویلر  واتروال  لوله های  تعویض  دو،  واحد 
آسیب دیده  قسمت های  تعویض  و  ضخامت سنجی 
تعمیرات  انجام  بخار،  دو  واحد  هیتر  لوله های سوپر 
تعمیرات  به  سهند  حرارتی  نیروگاه  در  و  دوره ای 
 3 شماره  هیتر  بازسازی  و  تعمیر  واحدها،  دوره ای 
دو،  واحد  کولرفیدپمپ  تعویض  و  ساخت  واحدها، 
بازسازی والوهای مینیمم فلوی واحدها و در نیروگاه 
صوفیان به انجام تعمیرات 25 روزه واحدهای دو و 

سه اشاره کرد.

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77851
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در گفت وگوی »دنیای اقتصاد« با سخنگوی صنعت برق 
تشریح شد

برنامه ۹8 برای پیک تابستانه
دنیای اقتصاد : سال گذشته در چنین روزهایی 
بارندگی 107 میلی متری  با حجم  ایران  بود که 
را  خود  اخیر  قرن  نیم  آبی  سال  خشک ترین 
محسوس  »کاهش  بحران  این  می کرد.  تجربه 
تنش  دارای  »افزایش شهرهای  ذخایر سدها«، 
آبی«، »کاهش توان تولید نیروگاه های برقابی« 
و در پی آن »تابستانی سخت برای تامین آب 
و برق پایدار« در اقصی نقاط کشور را به همراه 
داشت. اما آن روی سکه بارندگی ها با آغاز سال 

۹8 رخ نمایی کرد.

میلی متری   290 بارندگی های  بررسی ها  با  مطابق 
سال آبی جاری موجب شده است تا میزان نزوالت 
به عنوان   71-72 آبی  سال  کنار  در  امسال  جوی 
لقب  اخیر  قرن  نیم  آبی  سال های  پربارش ترین 
افزایش  و  تحوالت  و  تغییر  این  پی  در  بگیرند. 
محسوس میزان ریزش های جوی و اثر آن بر منابع 
و  رفع  درخصوص  زمزمه ها  و  سواالت  برخی  آبی، 
بخشی  می شود.  شنیده  چالش ها  برخی  از  عبور 
بارش های  معتقدند  برق  صنعت  صاحب نظران  از 
توان  کاهش  چالش  امسال،  فروردین ماه  مطلوب 
خواهد  مغلوب  را  کشور  آبی  نیروگاه های  تولید 
نیز  سوال  این  مساله،  این  طرح  کنار  در  کرد. 
نیروی  سیاست گذاران  و  متولیان  که  است  مطرح 

امسال  پیک  از  گذر  و  شبکه  پایداری  برای  کشور 
را  برنامه هایی  چه  بارندگی ها  هجوم  به  توجه  با 
مصاحبه  در  اقتصاد«  »دنیای  می پرورانند.  سر  در 
به  برق  صنعت  سخنگوی  حقی فام،  محمودرضا  با 
»اثرگذاری  قبیل  از  سواالتی  برای  پاسخی   دنبال 
بارندگی های اخیر بر وضعیت پیک و تولید برق«، 
مدیریت  برای  نیرو  وزارت  امسال  »برنامه های 
بوده   »98 تولید  رونق  »استراتژی های  و  مصرف« 
است. در ادامه گفت وگوی روزنامه »دنیای اقتصاد« 
با سخنگوی صنعت برق و معاون هماهنگی توزیع 

توانیر را به تفصیل می خوانید.    
در  مطلوب  بسیار  بارندگی های  با  جدید  سال 
تحلیلگران  شد.  آغاز  کشور  مناطق  از  بسیاری 
صنعت برق معتقدند رشد بارندگی ها تا حدود بسیار 
زیادی می تواند بحران تامین پیک تابستان امسال 
را برطرف و تامین برق پایدار برای سراسر کشور را 
تضمین کند. ابتدا تصویری از وضعیت بار و تولید 
برق در کشور ارائه کنید تا مشخص شود این میزان 
بارندگی ها تا چه اندازه روی این دو مقوله اثرگذار 

بوده است؟
مصرف  نیاز  می دهد  نشان  بررسی ها  و  برآوردها 
کشور در پیک تابستانه سال 98 به 61هزار مگاوات 
چه  به  عام  مفهوم  در  مصرف  نیاز  اما  می رسد. 
معناست؟ نیاز مصرف به معنای میزان نیاز به تامین 
خانگی،  بارهای  مانند  مختلفی  بخش های  در  بار 
از  طبیعتا  که  است  کشاورزی  و  صنعتی  تجاری، 
سیاست گذار انتظار می رود این میزان را تامین کند. 
در این میان، طبق محاسبات انجام شده، زمانی که 
نیاز مصرف به عددی معادل 61هزار مگاوات برسد 
در کنار خود برخی ملزومات را نیز به همراه خواهد 
تصمیم ساز  و  سیاست گذار  مثال،  به طور  داشت. 
بخش برق، باید عالوه بر تامین 61هزار مگاوات برق 

برآورد شده برای پیک امسال، حدود هزار مگاوات 
و  برق مطمئن  تامین  برای  را  این میزان  از  بیشتر 
پایدار در نظر داشته باشد و قدرت تولید را افزایش 
دهد که در اصطالح به آن »رزرو گردان« می گویند. 
مطابق با ارزیابی ها این فرآیند باعث می شود شبکه 
برق از هر نظر بتواند پایداری خود را حفظ و تقویت 
کند. با این حال، برای مجموعه توانیر این موضوع 
متصور و تضمین شده است که 61هزار مگاوات بار 

را برای پیک امسال تامین کند.
به  تولیدشده  برق  از  مقداری  بین  این  در  البته 
صادرات اختصاص داده می شود. براساس برآوردها، 
عراق  به  صادرات  برای  برق  1500مگاوات  حدود 
برنامه ریزی ها،  با  در نظر گرفته شده است. مطابق 
کشورهایی  دیگر  از  پاکستان  همچنین  افغانستان، 
خواهند بود که قسمتی از برق تولیدشده نیروگاه ها 
را خریداری خواهند کرد. در کنار صادرات برق به 
افغانستان و پاکستان، روی دیگر  سه کشور عراق، 
روال  با  مطابق  است  قرار  است.  برق  واردات  سکه 
همیشگی میزان مشخصی واردات برق از کشورهای 
ترکمنستان و ارمنستان عملیاتی شود که عمال این 
مکانیزم باعث می شود باالنس تولید و مصرف برق 
در سال جاری رخ دهد. اما در ارتباط با میزان نیاز 
به بار باید عنوان کرد که سال گذشته، سال خوبی 
از نظر منابع آبی نبود. کمااینکه سال های پیش از 
97 هم منابع آبی در شرایط مطلوبی قرار نداشت. 
را  خود  محسوس  اثر  آبی  منابع  کمبود  قبل  سال 
و  آمار  با  مطابق  گذاشت.  کشور  تولید  بخش  بر 
داده های اعالم شده، در زمان پیک 97 تقریبا 4500 
نیروگاه های  از  استفاده  توانایی  مگاوات   5000 تا 
آبی به صورت پیوسته وجود داشت اما امسال طبق 
برآوردها و بررسی ها بدون نداشتن مشکل فنی در 
بخش نیروگاه ها، توانایی خواهیم داشت بین 9500 
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برقابی  نیروگاه های  از  را  برق  مگاوات  هزار   10 تا 
تامین کنیم.

 4500 بین  که  بود  خواهد  این  جمله  این  معنی 
از  برق  تولید  قابل  قدرت  به  5000مگاوات  تا 
بنابراین  شد.  خواهد  افزوده  برقابی  نیروگاه های 
باید به این موضوع توجه داشت که حدود 10هزار 
و  تولید  قبل  به سال  نسبت  بیشتری  برق  مگاوات 
وارد مدار می شود و اینجاست که تاثیر بارندگی ها 
چهره خود را بیشتر نمایان می کند. زیرا با شرایط به 
تصویر کشیده از میزان و قدرت تولید امسال، سال 
برنامه ای  البته  و  پیش رو خاموشی نخواهیم داشت 
که  است  درحالی  این  نداریم.  خاموشی  برای  هم 
مشترکین، خاموشی ها را در پیک 97 تجربه کردند. 
بنابراین جدا از اینکه امسال رشد بار نزدیک به 3 
را  باید خاموشی ها  را پیش بینی کرده ایم،  درصدی 
تامین کنیم و  را  بار  پوشش دهیم، رشد 3 درصد 
دست  شده  تولید  برق  مگاوات  هزار   61 میزان  به 
یابیم. این موضوع به این معناست که در کنار تاثیر 
مطلوب بارندگی ها بر روند تولید برق، صرفا به دلیل 
افزایش بارندگی ها نمی توان مشکل تامین بار را حل 
معادله  از  بخشی  تنها  برق  تولید  افزایش  با  کرد. 

تامین پیک تابستانه حل شده محسوب می شود.
که  می شود  برداشت  این گونه  شما  صحبت های  از 
جانمایی  تقاضا  بخش  در  شما  معضالت  از  بخشی 
شده اند. برای برون رفت از این چالش چه برنامه هایی 

دارید؟
بخش  برای  برنامه هایی  گذشته،  سال  مهرماه  از 
نمی دانستیم  زمان  آن  در  کرده ایم.  طراحی  تقاضا 
با  و  این گونه  امسال  ماه  فروردین  در  بارندگی ها 
این شدت خواهد بود. بنابراین روی میزان و رشد 
طبق  بودیم.   نکرده  باز  ویژه ای  حساب  بارش ها 
برنامه ریزی ها قرار بر این بود که پنج هزار و 200 

مگاوات نیروگاه حرارتی نصب و در کنار این اقدام، 
جدا  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  مصرف  مدیریت 
تولید  قدرت  افزایش  و  مصرف  مدیریت  بحث  از 
قالب  در  که  برنامه ها  برخی  حرارتی،  نیروگاه های 
برنامه 098 تعبیه شدند هم دنبال می شود. اما در 
کل امیدوار هستیم با بارندگی هایی که از روزهای 
تولید  افزایش  با  و  خورد  استارت  امسال  آغازین 
همچنین  آنها،  باالی  بازدهی  قدرت  و  نیروگاه ها 
موفق  توامان  به طور  مصرف  مدیریت  برنامه های 
شویم بار امسال را بدون خاموشی سپری کنیم. در 
این بین اولویت نخست ما هم این است که بارهای 
توجهی  قابل  بسیار  نقش  تولید  در  که  را  صنعتی 
دارند تا حد امکان گارانتی و تضمین دهیم که هیچ 

خاموشی به آنها نخواهیم داد.
اولویت بندی ها، حتما  اقدامات و  این  البته در کنار 
توسط  بار  مدیریت  روی  همچنان  که  است  نیاز 
شود.  تاکید  صنعتی  و  تجاری  خانگی،  بخش 
سیاست گذاران نیرو بدون شک برنامه های از پیش 
موضوع  زیرا  کرد  خواهند  اجرایی  را  شده  تعیین 
با  باید  حتما  که  است  مسیری  مصرف  مدیریت 
تا  کند.  حرکت  توامان  به صورت  و  تولید  افزایش 
زمانی که مصرف را رها کنیم و تنها به سمت تولید 
حرکت کنیم، هیچ گاه تعادل در بخش تامین برق 
امسال  بنابراین  دانست،  تضمین شده  نمی توان  را 
به رغم اینکه وضعیت تولید برق مطلوب و متعادل 
است، همچنان متولیان نیرو اصرار دارند که فرهنگ 
مدیریت مصرف نهادینه شود. به همین دلیل برای 
ادامه خواهد  فعالیت ها همچنان  مسیر  این  تقویت 
داشت. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت 
که یکسری محدودیت ها در شبکه فوق توزیع کشور 
به  منجر  مواقعی  در  است  ممکن  که  دارد  وجود 
ایجاد محدودیت در شبکه شود. به دنبال آن هستیم 

که این چالش ها را نیز برطرف کنیم تا برای سال 
آینده برای هیچ کدام از بخش ها از خانگی گرفته تا 
خاموشی  هیچ گونه  کشاورزی  و  صنعتی  و  تجاری 
اعمال نشود. در بین سایر بخش های مصرف کننده 

نیز صنعتی ها در اولویت قرار خواهند گرفت.
درحال حاضر نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درحال هماهنگی هستیم که بخشی از بار صنعتی 
شهرک های صنعتی را به روزهای پنج شنبه و جمعه 
منتقل کنیم. به عبارت دیگر، این برنامه در دستور 
کار است که شهرک های صنعتی شنبه و یکشنبه را 
تعطیل کنند و به جای آن پنج شنبه ها و جمعه ها به 
کار بپردازند. این موضوع باعث می شود در زمانی که 
بار اداری ما در کشور کم حجم است، بخش صنعتی 
نهایت  در  و  شود  منتفع  مزایا  این  از  راحتی  به 
تعدیل شده ای  بار  عمال  ما  بار  که  می شود  باعث 
رایزنی  درحال  مورد  این  در  درحال حاضر  باشد. 
که  هستیم  صنعتی  شهرک های  با  هماهنگی  و 
بدون  و  عملیاتی  موضوع  این  می شود  پیش بینی 
مشکل پیگیری شود و در چارت برنامه ها قرار گیرد.
چه  آینده  سال های  در  شبکه  پایداری  برای 

برنامه هایی را در دستور کار قرار داده اید؟
بارندگی ها  افزایش  به  تنها  نمی توانیم  ما  طبیعتا 
آینده  سال  نیست  مشخص  زیرا  کنیم.  تکیه 
این  اصوال  باشد.  شکل  چه  به  بارندگی ها  وضعیت 
برای  درستی  مبنای  نمی تواند  قطعیت ها  عدم 
برنامه ریزی ها باشد. اما ما برای این قضیه در کنار 
بحث توسعه نیروگاه ها موضوعی که دنبال می کنیم 
دهیم،  افزایش  را  انرژی  بهره وری  که  است  این 
نهایت  در  سازوکارها  این  که  تلفات  کاهش  مانند 
کنار  در  شود.  بهره ور  شبکه  خود  می کند  کمک 
مصرف  مدیریت  بحث  داریم  نظر  در  موضوع،  این 
را به صورت جدی دنبال کنیم. زیرا این بحث بسیار 

ضروری است. بخش تولید وظیفه خود را دارد اما 
باید وظایف  خود را اجرایی کند.  مصرف کننده نیز 
بنابراین تاکید ما این است که حتما فرهنگ استفاده 
ایران جا بیفتد. اگر  الکتریکی در  انرژی  از  مناسب 
این اتفاق رخ دهد ما در سال های آینده مصرف مان 
کنترل شده خواهد بود، تولید هم افزایش می یابد و 

شبکه نیز پایدار خواهد بود.
برنامه های متولیان وزارت نیرو برای رونق تولید در 

سال 98 چیست؟
صنعتـی  بـرق  صنعـت  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
کامـال زیرسـاختی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه اگـر 
ضربـه  تولیدمـان  طبیعتـا  باشـیم،  نداشـته  بـرق 
خواهـد خـورد. بنابرایـن نهایتـا بـرای رونـق تولید 
بایـد حفظ انـرژی الکتریکـی واحدهـای تولیدی را 
مدنظـر قـرار دهیـم. بـرای پیشـبرد ایـن موضـوع، 
ابتـدا در برنامـه پیک 98 اولویـت را برای واحدهای 
صنعتـی در نظـر گرفته ایـم و دومین اقـدام هم این 
اسـت کـه برنامه هایـی را کـه بـرای شـهرک های 
صنعتـی تعبیـه شـده اسـت اجرایـی کنیـم. یکـی 
زیرسـاخت های  کـه  اسـت  ایـن  برنامه هـا  ایـن  از 
برقـی برای شـان فراهـم کنیـم. بـه ایـن معنـا کـه 
برخـی از کارخانه هـا هنـوز راه نیفتاده و قرار اسـت 
راه انـدازی شـوند، امـا از مـا بـرق خریده انـد و مـا 
تاسیسـات برقـی در واحدهایشـان نصـب نکرده ایم. 
درحال حاضـر بـا توجـه بـه توافقـی کـه بـا وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت داشـته ایم، قـرار اسـت 
زیرسـاخت ها را فراهـم کنیـم کـه اگر رونـق تولید 
اتفـاق بیفتـد و بخـش صنعتـی کشـور از مـا بـرق 
آنهـا  بـرای  زیرسـاخت ها  کنـد،  طلـب  بیشـتری 
فراهـم باشـد که بـه عبارتی هـم بخـش نیروگاهی 
زیرسـاخت های  و هـم بخـش  داده ایـم  توسـعه  را 

را در شـهرک های صنعتـی. صنعتـی 
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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 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

6

فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان: البرز

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان البرز
احداث  و  توسعه  عملیات  انجام  مناقصه  آگهی: 
به  برق  نیروی  توزیع  های  شبکه  بهینه سازی  و 
برق  ومحدوده  در  مشترکین  برق  تامین  منظور 
هشتگرد-پروژه  جدید  ساوجبالغ)شهر  شهرستان 

سهنئدسازان(
مبلغ تضمین : 376.645.524 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/09

استان : البرز 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز

احداث  و  توسعه  عملیات  انجام  مناقصه  آگهی: 
و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به 
برق  ومحدوده  در  مشترکین  برق  تامین  منظور 
شهرستان ساوجبالغ)شهر جدید هشتگرد-پروژه 

نبردپی و جنوب ساز(
مبلغ برآورد مالی : 5.985.693.678 ریال 

مبلغ تضمین : 299.284.678 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/09 

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : البرز 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
احداث  و  توسعه  عملیات  انجام  مناقصه   : آگهی 
به  نیروی برق  بهینه سازی شبکه های توزیع  و 
برق  ومحدوده  در  مشترکین  برق  تامین  منظور 
شهرستان ساوجبالغ)شهر جدید هشتگرد-پروژه 

نبردپی و جنوب ساز(
مبلغ برآورد مالی : 5.985.693.678 ریال 

مبلغ تضمین : 299.284.678 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/09

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : بوشهر 

مناقصه گزار : آب و فاضالب استان بوشهر
آگهی : مناقصه خرید 10 دستگاه مقاومت نقطه 

صفر
مبلغ تضمین : 750.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1398/02/04 

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : تهران 

مناقصه گزار : انستیتو پاستور ایران 
آگهی : استعالم بها :

1- لوازم برودت 
2- کابل وکلید اتوماتیک 

3- المپ وداکت و.. 
4- فیوزهای تک فاز وسه فاز اشنایدر 
مهلت دریافت اسناد :1398/02/02 

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : تهران 

مناقصه گزار : انستیتو پاستور ایران 
آگهی : استعالم بها :

1- لوازم برودت 
2- کابل وکلید اتوماتیک 

3- المپ وداکت و.. 
4- فیوزهای تک فاز وسه فاز اشنایدر 
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/02

تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : زنجان 

استان  روستایی  فاضالب  و  آب   : گزار  مناقصه 
زنجان

آگهی : مناقصه طراحی ، تهیه و تامین تجهیزات 
، ساخت ، نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک 
به  اتصال  نوع  از  وات  کیلو   22 )خورشیدی( 

شبکه ساختمان ستاد آبفار 
مبلغ برآورد مالی : 2.300.000.000 ریال 

 تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : زنجان 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان زنجان
آگهی : استعالم بها یراق آالت شبکه توزیع برق 

به شرح جدول پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/02

 تاریخ انتشار : 1398/02/02
استان : زنجان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای زنجان
آگهی : استعالم بها 

1.تعمیر و تجهیز ثبات پرتابل دو فیدر پردیسان
دی  ای  ال  چراغ  تامین  مشابه(  کد  2.)ایران 
خیابانی و معابر طبق مشخصات فنی در شرایط 

استعالم 
مهلت دریافت اسناد : 1398/02/05
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مخالفت چین با تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران

وزارت خارجه چین اعالم کرد این کشور همواره 
مخالف تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 

بوده است.
به گزارش ایسنا، در پی گزارشی هایی مبنی بر این 
علیه  تحریم ها  از  معافیت  دارد  قصد  واشنگتن  که 
نفت  بزرگ  مشتریان  برای  را  ایران  نفت  صادرات 
ایران تمدید نکند، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت 
اظهار  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  چین  خارجه 
کرد: همکاری چین با ایران در چارچوب قانون بوده 

است.
بر اساس گزارش رویترز، چین مشتری بزرگ نفت 
نوامبر  که  است  کشوری  هشت  از  یکی  و  ایران 
آمریکا  از  ایران  نفت  واردات  ادامه  برای  گذشته 

معافیت گرفت.

پست های برق منطقه ای تهران 
در برابر زلزله ایمن شد

سقوط دکل برق باختر
در  ترانسـفورماتور  دسـتگاه   138 تعـداد 
محـدوده تحت پوشـش برق منطقـه ای تهران 
در برابـر زلزلـه و به منظـور جلوگیـری از بروز 
خاموشـی در شـبکه، با اسـتفاده صد درصدی 

از تجهیـزات داخلـی مقاوم سـازی شـد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو:

شبکه برق شهر خرمشهر به 
حالت عادی بازگشت/ برخورد 
جک کمپرسی باعث قطع برق 

شده بود
امروز  بعدازظهر  که  برق شهر خرمشهر  شبکه 
)یکشنبه( بر اثر برخورد جک کمپرسی با خط 
132 کیلوولت جنت آباد- خرمشهر دچار قطعی 
شده بود، به حالت عادی برگشته و درحال حاضر 

کامالً نرمال است.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
وزارت نیرو که بالفاصله در محل حادثه حضور یافته 
دقیقه  در ساعت 13:45  رابطه گفت:  این  در  بود، 
کمپرسی  جک  برخورد  حادثه  طی  یکشنبه  امروز 
در  خرمشهر  آباد-  جنت  کیلوولت   132 خط  با 
آرای  کیلوولت جهان  بار، پست 400  تخلیه  حین 
آباد،  کیلوولت جنت  و چهار پست 132  خرمشهر 
شهر  و  قطع  شهر  این  مقاومت  و  پیروز  لوشاتو، 

خرمشهر خاموش شد.
مذکور  کمپرسی  اینکه  بیان  با  جعفرزاده"  "میثم 
منفجر ولی خوشبختانه تلفات جانی نداشت، افزود: 
15 دقیقه بعد نیمی از شهر و به تدریج و پلکانی 
تا 50 دقیقه پس از حادثه تمامی شهر برق دار شد.

عملیات  انجام  حین  در  ایمنی  رعایت  عدم  وی 
عمرانی را علت این حادثه عنوان و خاطرنشان کرد: 
خرمشهر  شهر  برق  شبکه  شرایط  حاضر  حال  در 

کاماًل نرمال است.

مصـرف  ترانسـفورماتورهای  ایسـنا،  به گـزارش 
داخلـی و نوتـر در 138 پسـت فوق توزیـع )63/20 
کیلوولـت( حـوزه جغرافیایـی امـور انتقـال نیـروی 
البـرز بـا اعتبـاری بالغ بـر 800 میلیون ریـال مهار 

و مقاوم سـازی شـد.
البـرز در ایـن رابطـه  انتقـال نیـروی  مدیـر امـور 
گفت: قبـل از اجرای این طرح، ترانسـفورماتورهای 
مصـرف داخلـی و نوتـر در اغلـب پسـت های فـوق 
توزیـع )63/20 کیلوولـت( بدون هیـچ گونه مهاری 
و تنهـا از طریـق چـرخ روی اسـتراکچرهای فلـزی 
قـرار داشـت کـه در صـورت وقـوع زلزلـه شـدید 
احتمـال سـقوط آنهـا در حد بسـیار باالیـی متصور 
بررسـی های  و  بازدیدهـا  دلیـل  به همیـن  بـود، 
زیـادی از سـوی کارشناسـان امـور انتقـال نیـروی 
و  آمـد  به عمـل  آن هـا  مهـار  شـیوه  روی  البـرز 
آخـر،  در  و  شـد  مطـرح  متعـددی  پیشـنهادهای 
کـه  راه  کم هزینه تریـن  و  سـاده ترین  سـریع ترین، 
اسـتفاده از پیـچ و مهره بود، مـورد تأیید دفتر فنی 
انتقـال و معاونـت بهره بـرداری قـرار گرفـت و بـه 

گذاشـته شـد. اجرا 
بنـا بر اعـالم وزارت نیرو، محراب رضـازاده در مورد 
تأثیـر اجـرای این طرح افـزود: پایداری شـبکه برق 
در زمـان وقـوع زلزلـه کـه خـود از زیرسـاخت های 
اصلی کشـور اسـت، تأثیـر بسـزایی در جلوگیری از 
بـروز و گسـترش بحـران، مشـکالت پـس از وقـوع 
زلزلـه، کارکـرد عـادی سـایر شـریان های حیاتی و 
نهایتـاً ایجـاد آرامـش بـرای جامعه و شـهروندان را 

در پـی خواهد داشـت.
بـارز  ویژگـی  البـرز،  نیـروی  انتقـال  امـور  مدیـر 
و مزیـت ایـن طـرح نسـبت بـه مـوارد مشـابه را 
سـادگی، هزینـه پایین اجرا و سـرعت بـاال در انجام 

کار عنـوان کـرد.

https://www.isna.ir/news/98020200689/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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رئیس اتاق بجنورد خبر داد

هیات های تجاری خراسان 
شمالی به کشورهای همسایه 

اعزام می شوند
اتاق  این  در  می گوید:  بجنورد  اتاق  رئیس 
برنامه ریزی هایی انجام شده تا هیات های تجاری 
برای توسعه روابط  بازاریابی خراسان شمالی  و 
عراق،  کشورهای  به  مناسبات  بهبود  و  تجاری 

ازبکستان، سوریه و ترکمنستان اعزام شوند.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بجنورد از برنامه ریزی برای اعزام هیات های تجاری 
عراق،  کشورهای  به  شمالی  خراسان  بازاریابی  و 
ازبکستان، سوریه و ترکمنستان در سال جاری خبر 
روابط  گسترش  به منظور  اعزام ها  این  گفت:  و  داد 
میان  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  بهبود  و  تجاری 

ایران و این کشورها انجام می شود.
نمایندگان  هیات  دومین جلسه  در  محمد صمدی 
اتاق  از کمک های  به تشریح گزارشی  اتاق بجنورد 
استان های  سایر  و  استان  سیل زدگان  به  بازرگانی 
کشور پرداخت و گفت: این کمک ها در راستای ابراز 
همدردی با سیل زدگان طی بازدید میدانی به همراه 
از  فراخوان  طی  همچنین  و  استانی  ارشد  مقامات 
سوی نماینده بخش خصوصی به واحدهای تولیدی 
کمک های  جمع آوری  به منظور  استان  صنعتی  و 

نقدی انجام شد.
وی در ادامه به برنامه ها و فعالیت های اتاق بازرگانی 
در سال جاری اشاره کرد و ازجمله این برنامه ها را 
برای  نیاز  مورد  آموزشی  دوره   34 برگزاری  شامل 
آموزش کارشناسان و فعاالن اقتصادی و واحدهای 
نمایشگاه  برگزاری  صادرکنندگان،  و  تولیدی 
سال  در  ترکمنستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
جاری و مشارکت در نمایشگاه های دیگر عنوان کرد.

نمایشگاه های  برگزاری  در  مشارکت  توسعه  وی 
استانی و نمایشگاه های استان ها در خارج از کشور 
با هدف توسعه صادرات را از دیگر برنامه های اتاق 

بجنورد در سال جاری ذکر کرد.
جلسات  برگزاری  بیش ازپیش  فعالیت  بر  صمدی 
سال  در  بازرگانی  اتاق  کمیسیون های  اعضای 
اتاق بجنورد دارای پنج  تأکید کرد و گفت:  جاری 
گردشگری،  صنعت،  کمیسیون  شامل  کمیسیون 

کشاورزی، حمل ونقل و معادن است.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

مرکز تجاری ایران در باکو 
افتتاح شد

مرکز  افتتاح  از  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 
جمهوری  پایتخت  باکو،  در  ایران  تجاری 
با هدف  تجاری  مرکز  این  داد.  خبر  آذربایجان 
به  بازرگانی  ارائه خدمات مشاوره ای، حقوقی و 
تجار ایرانی و آذری، تأسیس شده و قرار است 
یک مرکز داوری نیز برای حل مشکالت تجار دو 

کشور در آن مستقر شود.
از  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  پیرموذن،  حسین 
افتتاح مرکز تجاری ایران در مجتمع چنارپالزا باکو 
هیئت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور  با 

همراه خبر داد.
این  گفت:  آذربایجان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
مشاوره ای،  خدمات  ارائه  هدف  با  تجاری  مرکز 
ایرانی و آذری، توسعه  به تجار  بازرگانی  و  حقوقی 
توسط  و  دارد  کار  دستور  در  را  منطقه ای  تجارت 
تأسیس  آذربایجان  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 

شده است.

مشکالت  از  یکی  تجاری  داوری  بحث  افزود:  او 
انتظار  که  است  کشور  دو  بازرگانان  بین  موجود 
می رود که به مرورزمان با استقرار یک مرکز داوری 
در این مرکز تجاری به مشکالت اقتصادی تجار دو 

کشور نیز پرداخته شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران ضمن دعوت از فعاالن 
مرکز  این  در  حضور  برای  ایرانی  خصوصی  بخش 
ورود  دروازه  آذربایجان  جمهوری  گفت:  تجاری، 
این  در  و  است  میانه  آسیای  بازار  به  ایرانی  تجار 
بلندپایه  هیئت  یک  و  صنعت  وزیر  همراه  به  سفر 
را  بازرگانی  و  گمرکی  شرایط  تا  است  شده  تالش 

برای تجارت با این کشور تسهیل شود.
پیرموذن همچنین در تشریح سایر اقدامات صورت 
در  گفت:  آذربایجان  جمهوری  به  سفر  در  گرفته 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا  دیدار 
جمهوری  اقتصاد  وزیر  مصطفی یف،  شاهین  با 
آذربایجان، پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی مشترک 
در مرز دو کشور مطرح شد که با موافقت طرفین 
اردبیل  استان  در  مشترک  صنعتی  منطقه  ایجاد 

پیگیری خواهد شد.
احداث  سفر  این  در  کرد:  تصریح  همچنین  او 
جمهوری  و  ایران  اتوبوس سازی  مشترک  کارخانه 
آذربایجان با مشارکت شرکت »آذرماش« جمهوری 
در  ایران  »عقاب«  خصوصی  شرکت  و  آذربایجان 
منطقه صنعتی »حاجی قابول« کلنگ زنی شد که 
کارخانه 75  این  در  ایرانی  سهم شرکت خصوصی 

درصد و سهم طرف آذربایجانی 25 درصد است.
پیرموذن خاطرنشان کرد: عالوه بر موارد طرح شده 
تولید  واحد  ایجاد  تفاهمانه  سفر  این  در  طرف  دو 
تریلی را به امضا رساندند تا در آینده نزدیک احداث 
با سرمایه گذاری شرکت های  این کارخانه مشترک 

خصوصی دو طرف شروع شود.
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یادداشت_ مدیریت

دنیای اقتصاد:  از ابتدای سال 2002 به مدت یک 
سال، مدیران ارشد آمازون یکی پس از دیگری 
بهانه های  به  آنها  کردند.  ترک  را  شرکت  این 
بیشتر وقت  دانشگاه،  در  تدریس  مثل  مختلف 
یا  حقوق شان  بودن  کم  خانواده،  برای  گذاشتن 
عدم اعتقاد به ماموریت شرکت یا پایین آمدن 
قیمت سهام شرکت که از نظر مالی آنها را ناامید 
کرده بود، شرکت را ترک می کردند. برخی از آنها 
خسته شده بودند و فقط یک تغییر می خواستند. 
به حرف  بزوس  احساس می کردند  برخی دیگر 
آنها گوش نمی دهد و تقریبا همه به این نتیجه 
بهترین روزهای آمازون دیگر  بودند که  رسیده 
تمام شده است. بین سال های 2002 تا 2003 سطح 
کناره گیری نیروهای شرکت به بیشترین حد خود 

رسیده بود.
صراحتا  را  خود  رفتن  دلیل  کارکنان،  این  از  خیلی 
بزوس کار  با  آنها دیگر نمی توانستند  اما  نمی گفتند، 
کنند. او بیشتر از توانایی افراد از آنها کار می خواست و 
در تحسین و تشویق آنها خساست به خرج می داد. البته 
برخی از آنها هنوز وفاداری شدیدی به بزوس داشتند 
انرژی  آمازون  برای  چقدر  اینکه  از  خودشان  بعدا  و 
گذاشته اند، تعجب می کردند. اما بزوس هیچ وقت از این 
رفتن های دسته جمعی ناامید نشد. همکارانش می گفتند 
یکی از موهبت ها برای او این بود که بتواند کارکنان خود 
را بدون اینکه شخصا به آنها نزدیک شود، تشویق کند 
و به آنها انگیزه دهد. او معموال در تقویم خود زمانی را 
به جلسات خصوصی با مدیرانی که استعفا داده بودند، 
اختصاص می داد. وارن جنسون یکی از مدیرانی بود که 

در آن دوران آمازون را ترک کرد. این مدیر ارشد مالی 
گفته بود که می خواهد به خانواده اش بیشتر رسیدگی 
کند. البته او در بهترین زمان آمازون را ترک کرد؛ زمانی 
که شرکت در نهایت جدی ترین چالش های مالی خود را 

پشت سر گذاشته بود. البته این کل داستان نبود.
داشتند.  هم  با  اختالف های جدی  بزوس  و  جنسون 
شرکت،  کردن  سودآور  با  داشت  سعی  جنسون 
دوره  یک  در  او  کند.  آرام  را  عصبانی  سرمایه گذاران 
حیاتی، آخرین دور سرمایه را از اوراق قرضه اروپایی 
جذب کرد و بزوس را مجبور کرد در زمانی که توانایی 
پرداخت دیون شرکت کم شده، تصمیم های سختی 
قیمت  افزایش  طرفداران  از  او  همچنین  کند.  اتخاذ 
محصول و مخالف ارسال رایگان کاال به مشتری بود. 
خودش می گوید: »هیچ وقت ادعا نمی کنم که کامل و 

بی عیب هستم. همیشه سعی کردم کاری را که برای 
کسب وکار درست است انجام دهم.« میراث جنسون در 
آمازون حتی یک دهه بعد از رفتن او همچنان مورد بحث 
بود. برخی فکر می کردند او به  شدت سیاسی بود. برخی 
دیگر می گفتند او شرکت را از مسیر رشد بی امان خود 
دور کرده و اینکه یک تیم مالی ماهر جمع آوری کرده 
بود که می توانست نقش های قابل توجهی در آمازون و 
کل دنیای تکنولوژی ایفا کند. دیو استفنسون، یکی از 
مدیران بخش مالی که برای جنسون کار می کرد، در 
مورد او می گوید: »وارن مدیر مالی مناسبی در آن زمان 
بود. او عامل تصمیم گیری های سختی بود و جنجال های 
سختی به راه می انداخت. همیشه مستقیم تر از هر کس 
دیگری جلوی جف می ایستاد و از حرفش دفاع می کرد.«

برای جایگزینی او، جف بزوس مدیر مالی دیگری از شرکت 
جنرال الکتریک به نام تام اشکوتاک را استخدام کرد. 
اشکوتاک هم در زمان مناسبی مدیر مالی آمازون شد. در 
سال های بعد، او به جای اینکه جاه طلبی های بزوس را به 
چالش بکشد، امکان تبدیل آنها به کسب وکارهای جدید 
مختلف را تسهیل کرد. شاید جنجالی ترین استعفاها در 
این مدت، ناشی از جنگ داخلی بین دو واحد ویراستاری 
آمازون و تیم شخصی سازی )تیم تشخیص دهنده لزوم 
تغییر در محصول( بود. بخش ویراستاری که در همان 
از  بود،  شده  تشکیل  شرکت  تاسیس  اول  روزهای 
نویسندگان و ویراستارانی تشکیل شده بود که ارتباط 
انسانی را به صفحه اصلی آمازون و صفحه منحصر به 
هر محصول اضافه کرده بودند. بزوس این گروه را شکل 
داده بود تا فضای ادبی یک کتابفروشی مستقل را حفظ 
کند و کتاب ها را به صورت حرفه ای به مشتریانی که 
ممکن است این کتاب ها را جای دیگری پیدا نکنند، 
توصیه کند. اما بعد از چند سال، گروه شخصی سازی 
شروع به دخالت در حوزه کاری گروه ویراستاری کرد. 
واحد شخصی سازی از تحلیل ها و الگوریتم هایی استفاده 
فردی  خواست  با  متناسب  پیشنهادهایی  تا  می کرد 

مشتریان، بر اساس خریدهای قبلی آنها ارائه کند. بعد 
از گذشت چند سال، عملکرد این واحد بهتر و بهتر 
شد. در سال 2001، آمازون این پیشنهادها را بر اساس 
آیتم هایی که مشتری جست وجو کرده بود ارائه می داد، 

نه صرفا محصوالتی که خریداری شده بود.
و  سخت  کار  واحد  دو  این  رویکردهای  بین  پیوند 
با نگارش هوشمندانه  حساسی بود. واحد ویراستاری 
برای توصیف کتاب ها و تصمیم گیری های شهودی در 
مورد اینکه چه چیزی را تبلیغ کند و ترویج دهد، اولین 
فروش های سایت را بر عهده داشت. واحد شخصی سازی 
مشتریان  برای  سخت،  داده های  از  استفاده  با  هم 
فروشگاهی ساخته بود تا بتوانند قفسه  های کتاب خود 
را با آیتم هایی پر کنند که از نظر آماری بیشترین امکان 
خرید را داشتند. بزوس علنا از هیچ یک از این گروه ها در 
برابر دیگری طرفداری نمی کرد، اما نتایج تست ها را زیر 
نظر داشت. در نهایت، گروه ویراستاری بازنده این رقابت 
شد. بیشتر ویراستارها و نویسنده ها یا تعدیل شدند یا 
الگوریتمی که  استخدام شدند.  در قسمت های دیگر 
Amabot نام داشت، تیر آخر را به این واحد زد. این 
الگوریتم بخش هایی از سایت را که با عوامل انسانی کار 
می کردند، اتوماتیک سازی کرد و یک چارچوب استاندارد 
برای توصیه کتاب ها ایجاد کرد. این سیستم در بسیاری 
از تست ها موفق ظاهر شد و نشان داد که می تواند به 

اندازه ویراستاران انسانی، محصول بفروشد.
را  خود  فصلی  سود  اولین  آمازون   ،2002 ژانویه  در 
ثبت کرد و درآمد خالص آن به 5 میلیون دالر رسید. 
هزینه های بازاریابی شرکت کاهش یافته بود، درآمدهای 
بین المللی از انگلستان و آلمان افزایش یافته بود و فروش 
 15 سوم،  شخص  فروشنده های  طریق  از  پلت فرمی 
درصد کل سفارش های شرکت را تشکیل می داد. در 
اولین فصل سال بعد، فروش آمازون برای اولین بار در 
دوران غیر تعطیالت به یک میلیارد دالر رسید و زمینه 

را برای ثبت اولین سال سودده این شرکت فراهم کرد.

سیل ترک کار مدیران ارشد

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3516739-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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نگاه آخر

آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران

https://www.isna.ir/photo/98013113782/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#7
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