
شماره   1729           26  اردیبهشت ماه 1395

13

23

20

24

3
 

 

 

 

اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو  شرکت  دو 
اختتامیه چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم 
آلومینیوم  صنعت  برتر  برندهای  عنوان  به  ایران 

ایران در سال 1394 برگزیده شدند.
و   )IARC( ایران  آلومینیوم  تحقیقات  مرکز  همت  به  که  کنفرانس  این  در 
ایمیدرو روزهای بیست ودوم و بیست  وسوم اردیبهشت ماه سال جاری در محل 
برتر در بخش های مختلف  از 10 شرکت  برگزار می شد،  تهران  المپیک  هتل 
به عنوان برند برتر صنعت آلومینیوم تقدیر شد که شرکت سیم و کابل ابهر به 

مدیریت  مهندس علیرضا کالهی، در بخش کابل آلومینیوم و شرکت آلوم تک 
به مدیریت مهندس داریوش روحی، در بخش هادی های پرظرفیت آلومینیوم از 

جمله برگزیدگان این کنفرانس در بخش صنعت برق بودند. 
پیرامون  بحث  و  ارائه  کنفرانس،  این  برگزاری  اصلی  اهداف  است  گفتنی 
پیشرفت های اخیر در مورد آلومینیوم و ارائه تغییرات رخ داده در حوزه تکنولوژی 
بود  که طی آن جنبه های تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای 

مهندسی آلومینیوم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سندیکای صنعت برق ایران/ 

انتخاب کابل ابهر و آلوم تک در برندهای برترصنعت آلومینیوم  ایران/ عبداهلل اسدزاده
دکترای مدیریت استراتژیک

یکی از محورهایی که در سیاست های ابالغی رهبر معظم 
و  توجه می کند  مقاومتی، جلب  اقتصاد  انقالب در حوزه 
بارها به انحای مختلف نیز مورد تأکید معظم له قرار گرفته 
مقوله  این  است.  نفت  به  وابستگی  کاهش  موضوع  است 
کلیدی عالوه بر آنکه منابع درآمدی دولت و ساختار بودجه 
کشور را )که بارها درنتیجه نوسانات شدید قیمت نفت، به 
تکانه های اقتصادی منجر گردیده( مطمح نظر قرار می دهد، 
پیام دیگری نیز در بر دارد و آن لزوم توجه جدی به سبد 
انرژی کشور و پرهیز از اتکای صرف به نفت و انرژی های 

فسیلی است.
این موضوع از آن جهت با اقتصاد مقاومتی پیوند می خورد 
)مقاوم  تاب آوری  ویژگی های  از  امروز یکی  دنیای  که در 
 )Redundancy( افزونگی  موضوع  اقتصادی،  سازی( 
اضافی  ظرفیت های  از  برخورداری  بر  داللت  که  است 
این  و  از بحران دارد  و منابع پشتیبانی جهت جلوگیری 
نقش  به  توجه  با  انرژی  در حوزه خطیری همچون  معنا 
امنیت جوامع  و  رفاه  توسعه،  اقتصاد،  استراتژیکی که در 

دارد اهمیتی مضاعف می یابد.
ادامه در صفحه 3 / 

جایگاه انرژی های نو در راهبرد اقتصاد مقاومتی

 تبریک سندیکا به شرکت سیم وکابل ابهر 

و  انتخاب شایسته شرکت سیم  بدینوسیله  ایران  برق  سندیکای صنعت 
کابل ابهر را به عنوان برند برتر صنعت آلومینیوم ایران در سال 1394، 
خدمت جناب مهندس علیرضا کالهی مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی 

و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تبریک سندیکا به شرکت آلوم تک

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت آلوم تک را 
به عنوان برند برتر صنعت آلومینیوم ایران در سال 1394، خدمت جناب 
مهندس داریوش روحی مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن 

شرکت محترم تبریک عرض می نماید. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران



 

از  همراه  هیات  و  غنا  سفیر  بازدید   
برق کلید  دورود  سازی  مقره  کارخانه 

.........ادامه خبر

 4 انتظار اصلي صنعتگران از نمایندگان 
منتخب خود

.........ادامه خبر

 پیگیری مطالبات و تمرکز بر پیگیری 
انتشار ویندورلیست یراق آالت توزیع

.........ادامه خبر

 تعیین تکلیف 79 مورد قرارداد در فاز 
اول کارگروه قراردادهای متوقف

.........ادامه خبر

 تفاهم نامه احداث 5 هزار مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی امضا شد

.........ادامه خبر

 کشور نیازمند 47 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید برقی

.........ادامه خبر

 توان ایجاد ساالنه 6 تا ۸ هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی را داریم

.........ادامه خبر

 واردات تجهیزات نیروگاهی به کشور 

را پیگیری می کنم
.........ادامه خبر

 ساخت نیروگاه 50 مگاواتی بادی در 
قزاقستان توسط صانیر

.........ادامه خبر

 2.5 میلیارد دالر برای ساخت 5 هزار 
مگاوات نیروگاه نیاز است

.........ادامه خبر

 دولت »الیحه دریافت عوارض برق 
تجدیدپذیر« را پس گرفت

.........ادامه خبر

 وعده توانیر برای برق دار شدن تمام 
روستاها

.........ادامه خبر

 اختالل 1.5 میلیارد دالری در صادرات 
برق به عراق

.........ادامه خبر

 گاز ایران بهترین گزینه برای پاکستان 
است؛ کاسا-1000 تا 3 سال دیگر تکمیل 

می شود
.........ادامه خبر

 سرمایه گذاری بانک آمریکایی در 
پروژه های تولید برق از گاز مایع پاکستان

.........ادامه خبر

 برگزاری سمینار هوشمندسازی و 
ریزشبکه های برق با حضور پروفسور 

محمد شاهیده پور
.........ادامه خبر

 جلوگیری از انتشار ساالنه 13۸ تن گاز 
دی اکسید کربن در خراسان شمالی

.........ادامه خبر
 

 برگزاری سمینار تکنولوژی نانو در 
توزیع برق مشهد

.........ادامه خبر

 همکاری منطقه فناوری ربع رشیدی با 
ستاد انرژی های تجدید پذیر

........ادامه خبر

 سیاست های اقتصادی اشتباه به 
بیکاری دامن می زند

.........ادامه خبر

 نگرانی فعاالن اقتصادی از وضع 
نابسامان اقتصادی

.........ادامه خبر

 متنوع سازی فعالیت شرکت ها چه 
اثری روی بازدهی آنها دارد؟

.........ادامه خبر

 معاون وزیر صنعت: بوروکراسی و 
بزرگی بدنه دولت، مانع حمایت از بخش 

خصوصی است
.........ادامه خبر

 روزی باید تمام اقتصاد را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم

.........ادامه خبر

 عمان به تجار ایرانی ویزای یکساله و 
بندر می دهد

.........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد
.........ادامه خبر

 بخش خصوصی در ۸0 پروژه تعریف شده 
اقتصاد مقاومتی هیچ جایگاهی ندارد

.........ادامه خبر

 آغاز آزادسازي وثایق بانکي 
تولیدکنندگان

.........ادامه خبر

 دوره »روش های تامین مالی از طریق 
صندوق توسعه ملی« برگزار می کند

.........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/
بازدید سفیر غنا و هیات همراه از 

کارخانه مقره سازی دورود کلید برق

دوشنبه  روز  برق  کلید  دورود  صنعتی  شرکت 
میزبان  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  بیستم 
کارخانه  سایت  در  همراه  هیات  و  غنا  سفیر 
مقره سازی این شرکت واقع در شهرک صنعتی 
علی  مهندس  دیدار  این  در  است.  بوده  آبیک 
کلید،  دورود  شرکت  مدیرعامل  خورده چی 
توانمندی های  شرح  به  توضیحاتی  ارائه  ضمن 
شرکت و محصوالت آن پرداخت و مزایای ویژه 
مقره های کامپوزیتی نسبت به انواع سیلیکونی 

و شیشه ای را ذکر کرد.   
طی این بازدید سفیر غنا ضمن بازدید از محصوالت 

و  کامپوزیتی  مقره های  انواع  شامل  کارخانه  این 
تجاری  رابطه  برقراری  بین فازی، جهت  اسپیسرهای 
پایدار با این شرکت ابراز امیدواری کرده و این شرکت 
از  بخشی  تجهیز  منظور  به  الزم  توانمندی  واجد  را 
این  دانست.  کشور  این  برق  نیروی  انتقال  خطوط 
دیدار با دعوت شرکت دورود کلید برق از سفیر غنا 

ادامه از صفحه 1/ 

پایان پذیری این منابع و آثار زیانبار آن بر محیط 
مقاومتی  اقتصاد  روح  با  تعارض  بر  عالوه  زیست 
از منظر امنیت انرژی و دسترسی پایدار به منابع 
کلید  شاه  به عنوان  آنچه  می باشد.  مداقه  نیزمحل 
حل این مشکل همسو با آموزه های اقتصاد مقاومتی 
مطرح می شود راهکار استفاده از انرژی های نو )پاک 
یا تجدیدپذیر( خصوصاً انرژی  حاصل از منابع بادی 
و خورشیدی می باشد که به رغم سابقه نسبتاً زیاد 
از قدمت چندانی در کشور برخوردار  آن در دنیا، 

نیست.
باوجود این موضوع، سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
سبد انرژی کشور رقم بسیار ناچیزی بوده و براساس 
آخرین آمارها حتی به یک درصد نیز نمی رسد، این 
در حالی است که متوسط مصرف این انرژی ها در 
جهان به 10 درصد و در کشورهای اروپایی حتی 
روندهای  بررسی  است.  رسیده  نیز  درصد   20 به 
جهانی انرژی مؤید این واقعیت است که سهم نفت 
در سبد انرژی جهان رو به کاهش است و برآوردها 
حاکی از آن است که تا سال 2040 میالدی، سبد 
به سمتی می رود که سهم  انرژی مصرفی جهان، 

انرژی های نو 60 درصد آن را تشکیل خواهد داد.
بر  افزون  شکل گرفته،  روند  با  همسو  نتیجه  در 
کشورهای کم برخوردار از منابع فسیلی، بسیاری از 
کشورهای نفت خیز از جمله کشورهای حوزه خلیج 
که  جایی  تا  پیوسته اند  جریان  این  به  نیز  فارس 
کشورهایی همچون قطر و امارات که حجم عظیمی 

از منابع هیدروکربوری در اختیار دارند، با ورود به 
مرز  تا  عرصه،  این  در  سرمایه گذاری های گسترده 
صادرات برق تولیدی از این محل نیز پیش رفته اند 

یا دست کم ادعای آن را مطرح کرده اند.
این در حالی است که کشور ما از ظرفیت های به 
درحوزه  چه  و  بادی  حوزه  در  چه  باالتری  مراتب 
خورشیدی برخوردار است. طی این سال ها به رغم 
موهبت های  و  عظیم  پتانسیل های  از  برخورداری 
ناحیه  از  عجیبی  غفلت  حوزه،  این  در  خدادادی 
متولیان امر صورت گرفته است که جبران مافات 
بر  تمرکز  با  جز  قبول،  قابل  جایگاه  به  رسیدن  و 
و  زایی  درون  همانا  که  مقاومتی  اقتصاد  شاه بیت 
استفاده حداکثری از پتانسیل های داخلی در حوزه 
که  نخواهد شد  محقق  است،  انرژی  پایدار  تأمین 
تالش  و  درست  سیاستگذاری  جدی،  عزم  البته 

مضاعف مسئوالن را نیز می طلبد.
و  عقب افتادگی  این  آسیب شناسی  مقام  در  اما 
بررسی چرایی آن، باید به هزینه های سرمایه گذاری 
سیاست های  بودن  ناکافی  و  حوزه  این  در  باال 
اولیه  مواد  رغم  به  که  کرد  دولت اشاره  حمایتی 
باالیی را  آفتاب(، همچنان جذابیت  )باد و  رایگان 

برای سرمایه گذاران تصویر نمی کند.

جایگاه انرژی های نو در راهبرد اقتصاد مقاومتی

شماره   1729    26  اردیبهشت ماه 1395



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

و هیات همراه جهت صرف ناهار و مراودات صمیمانه 
دو طرف خاتمه یافت.

سال  از  که  برق  کلید  دورود  شرکت  است  گفتنی 
کیلوولت   24 سکسیونر  تولیدکننده  به عنوان   1378
LBS و  فیوزدار شروع به فعالیت نمود، همکنون به 
عنوان یک شرکت دانش بنیان در تولید انواع مقره های 
کامپوزیتی فشار متوسط و فشار قوی تا سطح ولتاژ 
400 کیلو ولت، تولید انواع اسپیسر های بین فازی 
رده توزیع و انتقال، تولید انواع کاورهای سیلیکونی، 
در   RTV رابری   سیلیکون  پوشش های  اجرای 
در  مهندسی  خدمات  انجام  و  قوی  فشار  پست های 
زمینه ارزیابی وضعیت مقره ها، مشغول به فعالیت می 

باشد.
 ، ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو  شرکت  این   
به لحاظ رعایت کامل استانداردهای بین المللی چندین 
بار  به عنوان تولیدکننده مرجع برای بازدیدکنندگان 
وزارت نیرو انتخاب و در این زمینه مورد بازدید قرار 

گرفته است. 

برق  صنعت  سندیکاي  هیات مدیره  تعادل/  رییس 
ایران در گفت وگو با »تعادل«:

4 انتظار اصلي صنعتگران از نمایندگان 
منتخب خود

خانه  سرنوشت ساز  روز  اردیبهشت ماه   26
این  در  و  است  تهران  تجارت  و  معدن  صنعت، 
منتخب  نمایندگان  به  راي دهي  براي  اعضا  روز 
راي  صندوق هاي  پاي  خود  معدني  صنعتي، 
بین الملل  ارتباطات  تازه  فصل  در  تا  مي روند 

به  کشور  تشکلي  فعالیت هاي  از  دفاع  براي  و 
نمایندگان مورد نظر خود پاسخ آري دهند. 

هرچند که در انتخابات تشکلي همانند خانه صنعت، 
باتجربه  و  کارآزموده  افراد  به  بیشتر  وتجارت  معدن 
میدان داده خواهد شد اما در این انتخابات تازه اعضا 
تا مشکالت صنعت،  دارند  انتظار  نمایندگان خود  از 
معدن و تجارت را با برنامه یي راهبردي و استراتژي 

تازه برطرف سازند.
پیشبرد  براي  جامع  برنامه یي  تدوین  درحقیقت، 
اهداف صنعت و معدن کشور از جمله انتظارات اعضا 
براي نمایندگان این دور از انتخابات به شمار مي رود.

هیات مدیره  نمایندگان  انتخابات  بهانه  به  »تعادل« 
به سراغ اعضاي  خانه صنعت، معدن وتجارت تهران 
صنعتي رفته تا از انتظارات آنها از روي کارآمدن افراد 

جدید جویا شود.
با  ما  گفت وگوي  ماحصل  مي خوانید  زیر  در  آنچه 
علیرضا کالهي رییس هیات مدیره سندیکاي صنعت 

برق ایران است.
او معتقد است: »بر سر راه صنعت ایران معضالت و 
از؛  عبارتند  آنها  که  دارد  وجود  عدیده یي  مشکالت 
»یکسان نبودن نرخ ارز«، »نبود برندینگ«، »کمبود 
سرمایه درگردش«، »عدم توجه دولت به تشکل هاي 
خانه  نمایندگان  اساسي  نقش  که  و...  اقتصادي« 
صنعت، معدن وتجارت ایران برطرف کردن این نوع 
این  شدن  برطرف  دیگر  تعبیر  به  و  است  معضالت 
معضالت از جمله انتظارات بخش صنعت کشور است 
که این نمایندگان باید براي آن برنامه و اقدام جدي 

داشته باشند.«

انتخابات  ماه  اردیبهشت   26 روز  کالهي،  آقاي 
است.  ایران  معادن  و  صنایع  بازرگاني،  اتاق 

حال، اعضاي خانه صنعت، معدن و تجارت چه 
انتظاراتي از هیات مدیره جدید خواهند داشت؟

یکي  بخش صنعت کشور  معضالت  و  رفع مشکالت 
از اولویت هاي کاري اساسي تیم جدید خانه صنعت، 
حاضر  حال  در  مي رود.  شمار  به  تجارت  و  معدن 
ورود  همچون  عدیده یي  مشکالت  با  کشور  صنعت 
ارز، قیمت تمام  کاالهاي قاچاق، یکسان نبودن نرخ 
شده کاالهاي صنعتي و... دست و پنجه نرم مي کند. 
در سال 95 ما شاهد نام گذاري اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل از سوي مقام معظم رهبري بوده ایم. بنابراین، 
جدید  هیات مدیره  اعضاي  راه  ادامه  باید  شعار  این 
تحول  و  تغییر  با  هم اکنون  گیرد.  قرار  صنعت  خانه 
در بخش تشکلي خانه صنعت تهران مي توان انتظار 
استراتژي بخش صنعت، معدن و  با  افراد  داشت که 
تجارت وارد میدان شوند و براي عملیاتي کردن این 

استراتژي ها نیز عزم جدي خود را به کار گیرند.

باتجربه  افراد  تشکل ها  انتخابات  در  معموال 
نسبت به افراد جدید و جوان بیشتر ورود پیدا 

خواهند کرد؟ نظر شما در این باره چیست؟
در هر انتخاباتي باید به افراد با تجربه و جوان میدان 
گره  مي تواند  باتجربه  افراد  ورود  هرحال،  به  داد. 
گشاي مشکالت کنوني صنعت و معدن کشور باشد، 
مشکالت  بود  قرار  اگر  که  باورند  براین  نیز  برخي ها 
صنعت کشور با ورود افراد باتجربه در بدنه تشکل ها 
حل و فصل شود، تاکنون با معضالت کمتري رو به 
منتقدان  این  جواب  به  پاسخ  در  اما  مي شدیم؛  رو 
براي  قوتي  نقطه  باتجربه  افراد  باید گفت که حضور 
این  که  مي شود  محسوب  کشور  تشکلي  بخش هاي 
مهم  اصل  یک  عنوان  به  نباید  را  موضوعات  نوع 

فراموش کرد.

صنعت  خانه  انتخابات  از  دور  این  ویژگي هاي 
تهران نسبت به دوران گذشته در چیست؟

روزهاي  کردن  سپري  درحال  کشور  هم اکنون 
پسابرجامي است. به هرحال، با رقم خوردن مذاکرات 
بخش  در  تحول  و  تغییر  شاهد  ما  بین المللي5+1 
صنعت و معدن کشور خواهیم بود. در حقیقت، ایران 
جزو آن دسته کشورهایي است که داراي ظرفیت هاي 
بالقوه صنعتي و معدني است و این موضوع نیز براي 
دیگر کشورهاي اروپایي و آسیایي مشهود است. حال، 
باتوجه به ورود شرکت هاي تجاري به کشورمان باید 
امیدواریم  بنابراین  را غنیمت شمرد و  این فرصت ها 
شاهد  هیات مدیره  جدید  اعضاي  آمدن  کار  روي  با 
اتفاقات خوشایندي در بخش صنایع و معادن کشور 

باشیم.

یکي  عنوان  به  شما  مطالبه  حاضر  درحال 
اعضا  از  کشور  تشکلي  بخش هاي  اعضاي  از 
هیات مدیره جدید خانه صنعت، معدن وتجارت 

تهران چیست؟
یکي از مشکالت اصلي تشکل ها نبود سرمایه درگردش 
نیز  گذشته  در  است.  تشکلي  و  صنعتي  واحدهاي 
صنعتگران  زبان  از  بارها  ما  را  مشکالت  نوع  این 
ما  مطالبه هاي  از  یک  در حقیقت،  کشور شنیده ایم. 
جدید  هیات مدیره  اعضاي  که  است  این  صنعتگران 
با استراتژي مشخص و معیني وارد شوند. ما در سال 
94 نیز شاهد تدوین برنامه راهبردي از سوي وزارت 
امیدواریم اجراي  بودیم که  صنعت، معدن و تجارت 
اعضاي هیات مدیره  کار  در دستور  برنامه ها  نوع  این 
جدید قرار گیرد. البته، عالوه بر عدم اجراي برنامه هاي 
تدوین شده دومین مشکل نیز عدم ارتباط یکپارچه 
با اعضاي خانه صنعت است. اعضاي هیات مدیره براي 
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درجریان قرارگرفتن مشکالت روز صنعتگران باید در 
واسطه  این  به  تا  ترتیب دهند  را  هفته مالقات هایي 
پیشنهادهاي براي حل مشکالت بخش صنعت کشور 
ارائه و راه حلي از سوي اعضا هیات مدیره مطرح شود.

آیا شما در این دور از انتخابات شرکت کرده اید؟ 
همچون  شده یي  شناخته  افراد  از  شما  نظر  به 
راي  کساني  چه  و...  منش  نجفي  مرتضوي، 

خواهد آورد؟
خیر، بنده در این دور از انتخابات کاندیدا نشده ام. به 
هرحال، هر دو افراد مذکور از فعاالن باتجربه بخش 
صنعت کشور هستند. آقاي مرتضوي نیز براي نجات 
ارائه  را  زیادي  خدمات  تاکنون  کشور  صنعت  بخش 
افراد  از  یک  هر  ورود  با  امیدواریم  اما  است،  کرده 
برنامه هاي مشخصي براي پیشبرد اهداف صنعت در 
تا در آینده ما شاهد رفع معضالت  نظر گرفته شود 

باشیم.

 کارشناسان براین باورند که ورود افراد شناخته 
به  دادن  میدان  و  کار  راس  در  قدیمي  و  شده 
فعالیت  شدن  یکنواخت  و  ضعف  منجربه  آنها 
تشکل ها مي شود. به نظر شما این نوع دیدگاه ها 

چه میزان موثر است؟
اگر ما به مدل فعالیت هاي تشکل گرایانه دنیا نگاهي 
در  جوان  افراد  که  بود  خواهیم  آن  شاهد  بیندازیم 
کنار افراد باتجربه قرارخواهندگرفت تا به این واسطه 

تجربیات گذشته افراد منتقل شود.

افراد  به  باید  بیشتر  انتخابات  دور  این  در  آیا 
و  جوانان  به  باید  یا  داد  میدان  شده  شناخته 

تفکرهاي جدید نیز توجه شود؟

توجه به جوانان و تفکرها جدید و ترکیب این نسل 
ادامه  براي  را  خوبي  آینده  بي شک  گذشته  نسل  با 
فعالیت در عرصه صنعت و معدن کشور رقم خواهد زد. 
درواقع، اگر قرار باشد ما در راس اعضاي هیات مدیره 
براي  تجربه ها  این  باشیم،  کهنه کار  افراد  تنها شاهد 
آیندگان ما رقم نخواهد خورد و در آینده نیز ما شاهد 
معضالت جدیدي خواهیم بود. به طور کلي امیدوارم 
اعضاي  ورود  شاهد  ما  جدید  اعضا  ترکیب بندي  در 

تصمیم گیرنده جوان با افکار نو باشیم.

باید  چه  کشور  در  تشکل گرایي  تقویت  براي 
کرد؟

محسوب  تشکل ها  وظایف  از  یکي  ارتباط گیري 
بخش هاي  در  ایراني  تشکل هاي  متاسفانه،  مي شود. 
رقم  به  باتوجه  و  ندارند  جایگاهي  هیچ  بین المللي 
خوردن فصل نو ارتباطات این افراد باید رایزني هایي را 
براي ارتقا تشکل هاي ایراني درنظر گیرند. درحقیقت، 
تجاري  ورودهیات هاي  ماشاهد  پسابرجام  دوران  در 
براي عقد قراردادها بوده ایم که متاسفانه براي ایجاد 
بخش  نماینده  هیچ  مشترک  سرمایه گذاري هاي 
خصوصي و تشکلي براي عقد قراردادها وجود نداشت. 
فعاالن  حضور  هنوز  ما  دولتمردان  تعبیردیگر،  به 
تشکلي در عرصه اقتصاد را به رسمیت نمي شناسند. 
تشکلي  فعاالن  آمدن  کار  روي  از  زماني  بازه  دراین 
خانه صنعت انتظار مي رود که حضور این نمایندگان 

را در عرصه اقتصاد کشور تقویت کنند.

کردن  برطرف  تشکل ها  اصلي  وظایف  از  یکي   
مشکالتي از قبیل بازاریابي است. حال، با وجود 
اینکه ما فصل تازه ارتباطات را سپري مي کنیم 
دوران  در  جدید  هیات مدیره  اعضاي  وظیفه 

پسابرجام چیست؟
ارتباطات برطرف کردن موانع گذشته  تازه  در فصل 
بازارهاي  تقویت  ارز،  نرخ  یکسان سازي  همچون 
و  برندینگ  مقوله   به  توجه  منطقه یي،  و  بین المللي 
درحقیقت،  است.  موضوع  این  براي  برنامه  تدوین 
برنامه ریزي  و  تقویت  با  تنها  بازارها  آوردن  به دست 
تشکل هاي صنعتي محقق مي شود و ما نیز براي ثابت 
نگه داشتن بازارهایمان باید درصدد تقوت بخش هاي 

زیرساختي صنایع غیرنفتي کشورمان باشیم.

از  یراق سازان  انتظار  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
برنامه های هیات مدیره سندیکا در سال جاری

پیگیری مطالبات و تمرکز بر پیگیری 
انتشار ویندورلیست یراق آالت توزیع

سندیکای  توزیع  آالت  یراق  سازندگان  کمیته 
صنعت برق ایران سیزدهم اردیبهشت ماه سال 
جاری در حالی تشکیل جلسه داد که مقوالتی 
چون پیگیری در دستور کار کمیته قرار داشت.

در ابتدای جلسه مهندس فکار نایب رییس کمیته و 
به طرح  آراد  کاوش  پی  رییس هیات مدیره شرکت 
نیروی برق  توزیع  و بررسی درخواست اخیر شرکت 
معرفی  جهت  یراق آالت  تولیدکنندگان  از  مازندران 
با  این اساس  بر  تولید پرداخت.  ابزار  و  محل کارگاه 
توجه به فعالیت های سالیان گذشته کمیته یراق سازان 
پیگیری  آن  طبع  به  و  صالحیت ها  تایید  اخذ  برای 
انتشار ویندورلیست شرکت توانیرمقرر شد در جهت 
برق  نیروی  توزیع  رویه شرکت های  اصالح  و  آگاهی 
 95-16 شماره  نامه  پاسخ  وصول  پیگیری  بر  عالوه 

معاون  فام  حقی  دکتر  از  سندیکا   95/1/17 مورخ 
نظارت بر توزیع شرکت توانیر، نسبت به پیگیری نامه 
جلسه  مصوبه  مبنای  بر  که  پی  کاوش  آراد  شرکت 
گذشته این کمیته تنظیم و طی نامه شماره 1237 
است،  شده  ارسال  سندیکا  دبیر  به   95/2/13 مورخ 

اقدام شود.
در ادامه مهندس فکار با اشاره به پیگیری های به عمل 
لیست  ویندور  انتشار  جهت  توانیر  شرکت  از  آمده 
یراق سازان توزیع اظهار داشت: اقدامات شرکت توانیر 
تولیدکنندگان  و  بوده  داخلی  بیشتر  حاضر  حال  در 
یراق آالت را شامل نمی شود. بنابراین طبق استفسار، 
انتشار ویندور لیست در سه یا چهار ماه آینده صورت 
ابالغ  در خصوص چگونگی  همچنین  گرفت.  خواهد 
قرارداد تیپ خرید مقرر شد این امر توسط دبیرکمیته 

مورد پیگیری قرار گیرد. 
یا  شرکت ها  برخی  اینکه  به  نظر  براین  عالوه 
تایپ  یک  تنها  اخذ  ازترفن  استفاده  با  فروشندگان 
اقالم  سایر  فروش  به  اقدام  کیفیت  ویاگواهی  تست 
یراق آالت خودکه فاقد گواهی میباشد ،مینمایند که 
با تصویب کمیته مقرر شد نامه ای در  این خصوص 
توسط نایب رییس کمیته جهت اطالع رسانی تهیه و 
در  ارسال شود.   توانیر  به شرکت  از طریق سندیکا 
اعضای کمیته  اکثریت  درخواست  به  توجه  با  ضمن 
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تشکیل  کمیته،  اعضای  مطالبات  پیگیری  بر  مبنی 
کمیته  آتی  جلسه  کار  دستور  در  مطالبات  کارگروه 

قرار گرفت.
نامه ای ضمن استفسار  این جلسه مقرر شد طی  در 
عدم حضور پر رنگ اعضا محترم هیات مدیره سندیکا 
کمیته  آن،  جانبی  نمایشگاه  و  توزیع  کنفرانس  در 
انعکاس  به منظور  آزاد  تریبون  پیش بینی  خواستار 

مسائل و مشکالت خود در کنفرانس ها شود. 
طرح  ضمن  نشست  این  از   دیگری  بخش  در 
برنامه های اجرایی سال 95 مصوب هیات مدیره در 
تاریخ بیست و دوم فروردین ماه، مقرر شد عالوه بر 
یراق سازان  کمیته  برنامه های  فوق الذکر،  برنامه های 
کمیته  عضو  شرکت های  مطالبات  پیگیری  بر  مبنی 
یراق آالت  ویندورلیست  انتشار  پیگیری  بر  تمرکز  و 
توزیع و جلوگیری از اقدامات غیر متعارف شرکت های 
توزیع نیروی برق در مناقصات و استعالم های خرید 
که بر خالف مقررات و رویه های سازمان های باالتری 
موارد  از  میگیرد  توانیرصورت  شرکت  همچون 
سال  در  سندیکا  برنامه های  به  کمیته  پیشنهادی 

جاری بود.

سندیکای صنعت برق ایران/ در گزارش روند کارگروه 
قراردادهای متوقف ذکر شد:

تعیین تکلیف 79 مورد قرارداد در فاز 
اول کارگروه قراردادهای متوقف

در  متوقف  قراردادهای  کارگروه  روند  گزارش 
سندیکای صنعت برق ایران، توسط محمدعلی 

محمدی دبیر این کارگروه 
ابتدای این گزارش ضمن اشاره به اهمیت باالی  در 
موضوع قراردادهای متوقف به عنوان یکی از موضوعات 
اصلی شرکت های عضو که بر اثر مواجهه با  مشکالت 
اقتصادی کشور به وجود آمده است، تصریح شد: این 
موضوع بر همین اساس در دستور کار کمیته حقوقی 
اطالعاتی  بانک  قرار گرفت و جمع آوری  قراردادها  و 

جامع و جمع بندی آن آغاز شد.
در ادامه این گزارش در رابطه با موارد واصله از اعضا 
آمده است: در خصوص موضوع مزبور، تعداد 79 فقره 
قرارداد از سوی 33 شرکت دریافت و بالفاصله بررسی 
این اساس  بر  اولیه شروع شد که  و دسته بندی های 
سه دوره زمانی شامل 36 مورد قرارداد مربوط به قبل 
از سال 90، 38 مورد مربوط به سال های 90 و91  و 
برای   ،92 سال  از  بعد  به  مربوط  مورد   5 نهایت  در 

قراردادهای مذکور تقسیم بندی شد.
در این گزارش قید شده است که در ادامه روند تعیین 
وضعیت قراردادهای متوقف، در مورد هر قرارداد به 
تفکیک؛ درصد پیشرفت، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، 
مجموع دریافتی و ... مورد بررسی قرار گرفت که پس 
از جمع بندی های نهایی کارگروه قراردادهای متوقف 
تشکیل و اولین جلسه خود را در تاریخ بیست وهفتم 

بهمن ماه سال گذشته برگزار کرد. 
همچنین بنا به مفاد گزارش مذکور، در اولین نشست 

کارگروه قراردادهای متوقف مقرر شد این 79 قرارداد 
در 5 قالب به تفکیک به صورت دقیق و کامل بر اساس 
بر  شوند.  تصمیم گیری  و  بررسی  ارسالی  مستندات 
اساس این دسته بندی قراردادهای ارسالی مواردی با 
با درنظر گرفتن  ادامه  درخواست خاتمه، درخواست 
درصد  صد  وجود  با  بالاقدام  قراردادهای  شرایط، 
پیشرفت همچنین قراردادهایی با درخواست اعراض 
از سال 92 منعقد  بعد  نهایتا مواردی که  و  از فسخ 

شده اند را شامل می شوند.
قراردادهای  کارگروه  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
متوقف ضمن اشاره به بررسی دقیق و جداگانه تمامی 
قراردادهای ارسالی طی برگزاری نشست های متعدد 
تکمیل  عدم  به  عنایت  با  است:  شده  نشان  خاطر 
اطالعات برخی قراردادها، نسبت به دعوت و  ایجاد 
شرکت ها  این  برای  کافی  مستندات  ارایه  فرصت 
اقدام شد که در این فرصت تعداد زیادی به تکمیل 

اطالعات پرداختند.
 این گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط 
عنوان  تفکیکی  موارد  از  یک  هر  برای  کارگروه  این 
می دارد: در خصوص یک مورد قرارداد مقرر شد اقدام 
حقوقی آن از طریق مراجع قانونی صورت پذیرد و در 
5 مورد قرارداد که بعد از سال 92 منعقد شده اند، با 
شرکت ها مکاتبه و عنوان شد که قراردادهای مزبور 
باید در فضایی جدای از وظایف کارگروه طرح شوند. 
درخواست  با  قرارداد  مورد   6 با  رابطه  در  همچنین 
اعراض از فسخ، پس از بررسی کارگروه و وارد دانستن 
موضوع مزبور این مهم با نظر نهایی کارگروه به مراجع 

ذی ربط ارسال شد.
در ادامه شرح اقدامات کارگروه، در رابطه با 10 مورد 
درصدی  صد  کار  پیشرفت  وجود  با  بالاقدام  قرارداد 
عنوان شد: این موضوع پس از بررسی کارگروه طی نامه 

شماره 94-1467 مورخ 94/12/10 به مدیرکل دفتر 
بررسی های مالی و بازرگانی شرکت توانیر ارسال شد. 
همچنین این گزارش می افزاید: در خصوص 12 مورد 
قرارداد، پس از بررسی مستندات و نقص پرونده این 
موضوع در فواصل مختلف به شرکت مورد نظر اعالم 
قراردادهای  از تکمیل اطالعات  به علت خودداری  و 
بر  عالوه  شدند.  خارج  کارگروه  کار  دستور  از  مزبور 
این در خصوص 19 مورد قرارداد، که درخواست ادامه 
از بررسی  با حصول شرایط برد برد را داشتند، پس 
کارگروه و وارد دانستن درخواست ها این موضوع طی 
معاون  به   94/12/12 مورخ   1472-94 شماره  نامه 

وزیر نیرو در امور برق و انرژی منعکس شد.
تکلیف  تعیین  به  اشاره  گزارش ضمن  این  پایان  در 
شده  عنوان  خاتمه  درخواست  با  قرارداد  مورد   26
کارگروه،  سوی  از  مستندات  بررسی  از  پس  است: 
 94-1505 شماره  نامه  طی  مطروحه  درخواست 
مورخ 94/12/22 به معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی منعکس شد و در نهایت پس از برگزاری هشت 
جلسه پرونده کارگروه قراردادهای متوقف در فاز اول 
های   نامه  اصل  است  ذکر  به  الزم  رسید.  پایان  به 
نامبرده در متن این گزارش از طریق این لینک قابل 

دستیابی خواهد بود.

وزارت نیرو/ با حضور وزیر نیرو و بین مپنا و شرکت 
تولید برق حرارتی؛

تفاهم نامه احداث 5 هزار مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی امضا شد

نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث  تفاهم نامه 
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برق  نیروی  تولید  شرکت  بین  ترکیبی  سیکل 
حرارتی و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی 
ایران)مپنا( صبح امروز با حضور مهندس »حمید 

چیت چیان« وزیر نیرو امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، این 
تفاهم نامه با هدف استفاده از توان تولید داخل امضا 
زمینه  تفاهم نامه  این  شدن  اجرایی  با  و  است  شده 
با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث 

راندمان باال در کشور فراهم می شود.
این تفاهم نامه بر انتقال فناوری پیشرفته از شرکت های 
بین المللی تولید کننده تجهیزات نیروگاهی به صنعت 

نیروگاهی کشور تاکید دارد.
به ظرفیت کل 602  تاکنون ساخت دو واحد گازی 
 288 کل  ظرفیت  به  بخاری  واحد  دو  و  مگاوات 
مگاوات در شهرهای ماهشهر و بندرعباس نهایی شده 
و رایزنی برای ساخت چهار نیروگاه در شهرهای دیگر 

در حال نهایی شدن است.

ایسنا/ 
کشور نیازمند 47 هزار مگاوات ظرفیت 

جدید برقی

هزار   50 تا   47 نیازمند  ایران  گفت:  نیرو  وزیر 
سال   10 در  برق  تولید  جدید  ظرفیت  مگاوات 
توسعه  پنج ساله هفتم  برنامه  پایان  تا  و  آینده 

است.
امروز  چیت چیان  حمید  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
مگاوات   5000 ساخت  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
نیروی  تولید  شرکت  بین  ترکیبی  سوخت  نیروگاه 

برق حرارتی و مپنا با اشاره به برنامه پنج ساله ششم 
 500 و  هزار   26 نیازمند  کشور  کرد:  اظهار  توسعه 
مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تا پایان برنامه ششم 
توسعه است، لذا الزم است که این میزان نیروگاه وارد 

مدار شود.
وی گفت: براساس برنامه های اقتصاد مقاومتی اجرای 
بخش  توسعه  و  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   10
نیروگاه های گازی به میزان 7000 مگاوات پیش بینی 
شده است. وزیر نیرو با بیان این که امسال باید 2000 
مگاوات نیروگاه در سطح کشور به بهره برداری برسد، 
اظهار کرد: برنامه های متعددی را برای تحقق این امر 

در نظر گرفته ایم.
چیت چیان تصریح کرد: هفت ماه قبل از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی برای خرید از گروه مپنا و به منظور 
 F توربین کالس  فناوری  برای  تقاضاها  این  تجمیع 
دعوت به عمل آمد، اما بخش خصوصی از این مساله 

استقبالی نکرد.
وی ادامه داد: این موضوع موجب شد تا وزارت نیرو 
خود به خریداری 5000 مگاوات نیروگاه از گروه مپنا 

اقدام کند و قرار داد آن امروز به امضاء رسید.
باقی مانده  مگاوات   5000 که  این  بیان  با  نیرو  وزیر 
از 10 هزار مگاوات پیش بینی شده در برنامه امسال 
می شود،  اجرایی  و  عملیاتی  خصوصی  بخش  توسط 
بیان کرد: این مساله موجب می شود تا در عمل انتقال 

فناوری توربین های گازی کالس F اتفاق بیفتد.
چیت چیان با اشاره به توانمندی های گروه مپنا گفت: 
گروه مپنا نه تنها موفق به ساخت تجهیزات مورد نیاز 
توربین های ساخت داخل شده، بلکه صاحبان خارجی 
این فناوری ها نیز برای خرید قطعات و تجهیزات مپنا 

ابراز تمایل کرده اند.
وی با بیان این که این مساله نشان از بلوغ قابل توجه 

اظهار کرد: ساخت  ایران دارد،  نیروگاه سازی  صنعت 
7000 مگاوات نیروگاه بخار در سال جاری با انعقاد 
قرار داد با گروه مپنا و شرکت فرا عملیاتی و اجرایی 

می شود.
سوخت  تحویل  ضمانت  خصوص  در  نیرو  وزیر 
اصلی  مانع  که  مساله  این  گفت:  شده  صرفه جویی 
انجام پروژه ها بود با تصویب شورای عالی انرژی مقرر 
شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمانت تحویل 

سوخت یا قیمت آن را متقبل شود.
که  ظرفیت هایی  با  مپنا  گروه  چیت چیان  گفته  به 
نیازهای  از  عمده ای  بخش  به  می تواند  کرده  ایجاد 

عمده واحد های نیروگاهی کشور پاسخ دهد.
 5000 ساخت  تفاهم نامه  امضای  خصوص  در  وی 
شرکت  و  مپنا  بین  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مگاوات 
توجه  با  مساله  این  کرد:  تصریح  حرارتی  برق  تولید 
به پتانسیل های هر دو کشور می تواند گام بزرگی در 

جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

تسنیم/ مدیرعامل مپنا:
توان ایجاد ساالنه 6 تا ۸ هزار مگاوات 

ظرفیت جدید نیروگاهی را داریم

مدیرعامل شرکت مپنا گفت: امروز صنعت برق 
کشور قادر به تولید ساالنه 6 تا ۸ هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاه جدید ،  35 تا 40 توربین بزرگ 
و به همین اندازه توربین کوچک در کشور است.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نامه  تفاهم  امضای  حاشیه  در  آبادی  علی  عباس 
در  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث 

در  مقوله  مهمترین  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
صنعت برق کشور امنیت تامین آن است که پس از 
آن باید به موضوعاتی نظیر بازدهی، فرکانس، کیفیت 

برق و .... بیاندیشیم.
تولید  به  قادر  کشور  برق  صنعت  امروز  افزود:  وی 
جدید  نیروگاه  ظرفیت  مگاوات  هزار   8 تا   6 ساالنه 
،  35 تا 40 توربین بزرگ و به همین اندازه توربین 

کوچک در کشور است.
مدیرعامل شرکت مپنا خاطرنشان کرد: امروز تامین 
قطعات در اکثر نیروگاه های کشور با توان داخلی و 
واحدهای  تنوع  اما  انجام می شود  مناسب  قیمت  با 

نیروگاهی نیاز اصلی کشور است.
علی آبادی با بیان اینکه »هر واحد نیروگاهی که وارد 
کشور می شود باید داخلی سازی شود تا امنیت تولید 
برق کماکان حفظ بماند«، گفت: امروز قادر به بومی 
 42 و   25  ،15 های  توربین  سازی  داخلی  و  سازی 
کشور  در  ترکیبی  و  ساده  های  سیکل  در  مگاواتی 
هستیم و عالوه بر آن توان تولید توربین های 185 
و 300 مگاواتی و همچین توربین های بخاری بزرگ 
تا 325 مگاوات در کشور وجود دارد و عالوه بر آن 
توربین های بادی 2.5 مگاواتی با بیش از 75 درصد 

طراحی تولید داخلی در کشور ساخته می شود.

فارس/ وزیر نیرو در پاسخ به فارس
واردات تجهیزات نیروگاهی به کشور را 

پیگیری می کنم

وزیر نیرو با بیان اینکه چنانچه شرکت های ایرانی 
و زیرمجموعه وزارت نیرو تجهیزات نیروگاهی و 
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یا پمپ  آب  وارد کنند، پیگیری می کنیم، گفت: 
وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی برای افزایش قیمت 
آب و برق ارائه نکرده، هر چند اگر ضرورت ببیند 

این کار را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید 
چیت چیان در مراسم امضای تفاهم نامه 5 هزار مگاوات 
برق حرارتی میان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی و مپنا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
زیرمجموعه  شرکت های  از  یکسری  اینکه  بر  مبنی 
وزارت نیرو مثل مپنا و مهاب قدس اقدام به واردات 
پمپ کرده اند، گفت: این شرکت ها زیرمجموعه وزارت 
نیرو هستند، اما اینکه این شرکت ها اقدام به واردات 
تجهیزات نیروگاهی و یا پمپ کرده اند، را اطالع ندارم.

وی افزود: قطعاً با اطالع از این موضوع آن را پیگیری 
خواهم کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال که با تغییرات صورت 
گرفته در آستان قدس رضوی آیا احتمال اینکه مپنا 
به وزارت نیرو بازگردد، گفت:  و مهاب قدس مجدداً 
البته شما نباید وسط دعوا نرخ تعیین کنید، اما ما به 

هر حال امیدوار هستیم.
چیت چیان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر 
اینکه یکی از اعضای شورای اقتصاد اعالم کرده است 
که وزارت نیرو جدیداً پیشنهاد افزایش قیمت آب و 
وزارت  است، گفت:  کرده  اعالم  این شورا  به  را  برق 
نیرو پیشنهاد جدیدی به شورای اقتصاد برای افزایش 
قیمت آب و برق ارائه نکرده است، اما بر اساس قانون 
هدفمندی یارانه ها اگر ضرورتی در این زمینه ببیند، 

این کار را انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 
ساخت  به  ورود  از  دولت  و  نیرو  وزارت  قانون  طبق 
نیروگاه و حمایت از ساخت نیروگاه توسط دولت منع 

ورود  اقتصاد  شورای  قانون  طبق  گفت:  است،  شده 
وزارت نیرو و دولت به ساخت نیروگاه را منع نکرده 
است و بر اساس تصمیم شورای اقتصاد وزارت نیرو 
برای ساخت  نیروگاه  می تواند 5 هزار و 50 مگاوات 

نیروگاه از موقعیت خود استفاده کند.
مپنا  میان  امروز  که  مراسمی  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
صورت  حرارتی  برق  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  و 
تکنولوژی  انتقال  باید  که  کردیم  احساس  گرفت 
قانونی  مصوبه  این  از  دلیل  همین  به  گیرد،  صورت 

شورای اقتصاد استفاده کردیم.
و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  باره  در  چیت چیان 
در  نیرو  وزارت  که  تالش هایی  تمام  گفت:  نیز  عمل 
بخش آب و برق اعم از پیمانکاری، ساخت تجهیزات و 
سرمایه گذاری انجام می دهد، همه اینها توسط بخش 

خصوصی انجام می شود.
وی افزود: در مراسم تفاهم نامه امروز از لحاظ ارزش 
نیروگاهی  اندازه در صنعت  این  به  تاکنون  اقتصادی 
نداشتیم، هر چند این برنامه با هدف انتقال تکنولوژی 
و ساخت توربین های کالس اف است. به گفته وزیر 
بهره برداری خواهد  به  در سال جاری 14 سد  نیرو، 
رسید که 3 سد در ماه های آتی خواهد بود که تمام 

اینها توسط بخش خصوصی انجام می شود.

صانیر/ 
ساخت نیروگاه 50 مگاواتی بادی در 

قزاقستان توسط صانیر

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی صانیر 
صالحی  بهمن  حضور  با  و  )شنبه(  روز  عصر 

مدیرعامل شرکت صانیر و معاون شرکت اوراسیا 
نیروگاه  شد  توافق  قزاقستان،  گروپ  اینوست 
50 مگاواتی بادی در سواحل شرقی دریای خزر 
توسط  ابریشم  در مسیر جاده  و  این کشور  در 

این شرکت ساخته شود.
این نخستین قرارداد صانیر در سال 1395 به ارزش 
110 میلیون دالر است که در مدت 18 ماه اجرایی و 
تحویل خواهد شد و دولت قزاقستان فاینانس )تامین 

مالی( را برعهده دارد .
نیروگاه  میالدی چهار  در سال 2004  پیشتر  صانیر 
بادی 2.6 مگاواتی جمعا به ظرفیت 10.4 مگاوات در 
شهر »پوشکین« ارمنستان اجرا و تحویل داده است و 
عالوه بر آن، یک نیروگاه بادی 50 مگاواتی در ایالت 

»سند« کشور پاکستان در دست مطالعه دارد.
پیمانکار  به عنوان  تا صانیر  این جلسه مقرر شد  در 
اوراسیا  شرکت  همکار(  و  )شریک  ونچر  جوینت 
به  را  آن  و  داشته  حضور  پروژه  در  گروپ  اینوست 

صورت EPC به انجام برساند.
در  حاضر  قزاقستان  اوراسیا  شرکت  معاون  گفته  به 
باید سازمان  ابتدا  این کشور  قوانین  ، مطابق  جلسه 
نیروگاه های قزاقستان مجوز اجرای کار را صادر کند 
و پس از آن دولت این کشور به تامین فاینانس اقدام 

می نماید.
نیروگاه  دو  ساخت  برای  همچنین  جلسه،  این  در 
سیکل ترکیبی 250 مگاواتی توسط صانیر در حاشیه 
قزاقستان(  )پایتخت  آلماتی  شهر  در  ابریشم  جاده 

مذاکراتی صورت گرفت .
شرکت  مدیرعامل  حضور  با  امسال  ماه  فروردین 
صانیر، قرارداد همکاری در زمینه ساخت یک نیروگاه 
بادی 50 مگاواتی و دو نیروگاه حرارتی 250 مگاواتی 
جمعا به ارزش 600 میلیون دالر با حضور »الکساندر 

گروپ  اینوست  اوراسیا  شرکت  مدیرعامل  یوروویچ« 
امضا و مبادله شده بود که با توافق های انجام شده تا 

یک میلیارد دالر قابلیت افزایش دارد.
گفتنی است 22 فروردین ماه امسال ، همزمان با سفر 
نظر بایف رییس جمهوری قزاقستان به تهران فعاالن 
و  ایران  خصوصی  و  دولتی  های  بخش  اقتصادی 
قزاقستان ، بیش از 44 یادداشت تفاهم نامه همکاری 

را به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر امضا کردند.
در حال حاضر صانیر 18 پروژه در 13 کشور جهان در 
دست اجرا دارد و تاکنون در 25 کشور جهان بیش از 

200 پروژه انجام داده است.

واحد مرکزی خبر/ 
2.5 میلیارد دالر برای ساخت 5 هزار 

مگاوات نیروگاه نیاز است

نیروگاه های  مادرتخصصی  شرکت  عامل  مدیر 
امروز  نامه  تفاهم  امضای  از  بعد  گفت:  حرارتی 
برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه با مپنا یک 
این شرکت  به  را  داریم مکان آن  هفته فرصت 

اعالم کنیم.
محسن طرز طلب در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا 
و سیما، افزود: نیروگاه بندرعباس و ماهشهر مشخص 
اعالم خواهد  به مپنا  نیز  شده است و 6 مورد دیگر 

شد.
وی ارزش قرارداد امروز را 2.5 میلیارد دالر دالر اعالم 
کرد و گفت: 36 ماه از زمان شروع اجرای طرح زمان 
نیاز است و ما 3 ماه فرصت داریم مجوزهای قانونی 
این طرح را دریافت و برای اجرای طرح تامین مالی 
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کنیم.

درصد   40 به  باید  گازی  نیروگاه های  *راندمان 
افزایش یابد

برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
باید  گاز  در بخش  نیروگاه ها  راندمان  حرارتی گفت: 
به 40 درصد و در بخش سیکل ترکیبی به 58 درصد 

ارتقا یابد.
همچنین »محسن طرزطلب« امروز در آیین امضای 
حرارتی  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 ساخت  تفاهم نامه 
اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه 5 هزار مگاوات 
مپنا  ازجانب شرکت  باال  راندمان  با  حرارتی  نیروگاه 
تولید خواهد شد که شرکت تولید نیروی برق حرارتی 

به نمایندگی از دولت خریداری خواهد شد.
وی تاکید کرد: این تفاهم نامه براساس سیاست های 
ستاد اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی؛ افزایش 
راندمان و ارتقای فناوری ساخت تجهیزات نیروگاهی 

تا 3 ماه آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
طرزطلب خاطرنشان کرد: شرکت مپنا پیش از انعقاد 
نیروگاه  بخار  بخش  به   مربوط  امور  تفاهم نامه،  این 
عملیات  امیدواریم  و  است  کرده  آغاز  را  بندرعباس 

اجرایی آن سریع تر آغار شود.
وی با تاکید برانتقال فناوری های پیشرفته به داخل 
نیروگاه های  کنونی  راندمان  کرد:  خاطرنشان  کشور، 
تا 40  امیدواریم  حرارتی کشور 35 درصد است که 
سیکل  بخش  در  درصد   58 و  گاز  بخش  در  درصد 

ترکیبی ارتقا یابد.
مربوط  مالی  منابع  کرد:  امیدواری  اظهار  طرزطلب 
به احداث نیروگاه های مذکور با حمایت وزارت نیرو 

محقق شود.

فارس/ طبق اعالم هیأت رئیسه مجلس
دولت »الیحه دریافت عوارض برق 

تجدیدپذیر« را پس گرفت

دولت »الیحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر« 
تقدیم  تصویب  و  بررسی  برای  این  از  پیش  که 
مجلس شورای اسالمی کرده بود، را پس گرفت.

فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  منادی  علیرضا 
امروز  صبح  علنی  نشست  پایان  از  پیش  اسالمی 

)یکشنبه( پارلمان موارد اعالم وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، درخواست دولت برای استرداد الیحه 
اجرای  موجب  به  تجدیدپذیر  برق  عوارض  دریافت 
ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس اعالم وصول شد.

همکاری های  موافقتنامه  عادی  الیحه  همچنین 
اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
مهلت  تمدید  عادی  الیحه  نیز  و  لهستان  جمهوری 
انتظامی  نیروی  استخدامی  قانون  آزمایشی  اجرای 

جمهوری اسالمی ایران اعالم وصول شدند. 

ایسنا/ 
وعده توانیر برای برق دار شدن تمام 

روستاها

تمام  شدن  برق دار  از  توانیر  عامل  مدیر 
روستاهای کشور در آینده نزدیک خبر داد.

بیان  ایسنا،با  با خبرنگار  آرش کردی در گفت و گو 
اینکه در حال حاضر ضریب نفوذ برق در کشور 100 
درصد است،اظهار کرد:از سال گذشته تا کنون برنامه 

های متعددی را برای برق دار شدن روستا های کشور 
در نظر گرفته ایم.

راستا  این  در  برق  صنعت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
 10 که  روستاها  از  برخی  در  حاضر  حال  در  گفت: 
خانوار دارند مشکالتی در زمینه ی تامین برق وجود 
قرار  گرفته  صورت  پیش بینی های  براساس  که  دارد 

است برق این نقاط نیز به زودی تامین شود.
گذشته 509  سال  این که  بیان  با  توانیر  عامل  مدیر 
سال  در  امیدواریم  داد:  ادامه  شده اند،  برقدار  روستا 

جاری هیچ ایرانی دارای کمبود برق نباشد.
توزیع  در  گرفته  صورت  تحوالت  به  اشاره  با  کردی 
برق طی دهه های گذشته در دنیا اظهار کرد: کشور ما 
نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در حال گسترش 
با  و رشد توزیع برق است.به گفته وی اگر بخواهیم 
تحوالت دنیا همراه شویم نیاز به برگزاری همایش ها 
و کنفرانس های متعددی داریم که تا کنون نیز برنامه 

های خوبی در این زمینه تدارک دیده شده است.
علم  با  برق  این که صنعت  بیان  با  توانیر  عامل  مدیر 
رابطه مستقیم و ویژه ای دارد، تصریح کرد: در حال 
برق  صنعت  توسعه  برای  خوبی  برنامه های  حاضر 
آینده  در  امیدواریم  که  است  انجام  حال  در  کشور 

شاهد گسترش هرچه بیشتر این برنامه ها باشیم. 

تسنیم/  تسنیم خبر می دهد
اختالل 1.5 میلیارد دالری در صادرات 

برق به عراق

مکمل  تنها  نه  عراق  به  ایران  گاز  صادرات 
بلکه  نشده  کشور  این  به  ایران  برق  صادرات 

عراق  و  است  ایران  برق  صادرات  برای  رقیبی 
امیدوار است با خرید گاز از ایران و استفاده این 
را  زنی خود  چانه  قدرت  بصره،  نیروگاه  در  گاز 

برای خرید برق از ایران افزایش دهد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صادرات برق ایران به عراق در طی چند هفته اخیر 
رایزنی  با  ای  توقفی سه هفته  از  متوقف شد و پس 
سوی  از  ایران  به  نمایندگانی  اعزام  و  عراقی  طرف 

وزارت برق عراق، مجدداً از سر گرفته شد.
که  است  این  از  حاکی  تسنیم  خبرنگار  پیگیری 
بدهی  دلیل  به  عراق  به  ایران  برق  صادرات  توقف 
ایران  از  برق  خرید  بابت  عراق  دالری  میلیارد   1.5
در  عراق  برق  وزارت  نمایندگان  رایزنی  است.  بوده 
ایران با نمایندگان وزارت نیرو به این نتیجه رسیده 
برای  را  الزم  اقدامات  عراق  ماه،   3 مدت  ظرف  که 
آغاز تسویه بخش به بخش بدهی انباشته خود انجام 

دهد.
عراق امیدوار است با آغاز صادرات گاز ایران به عراق، 
از وابستگی حیاتی از خرید برق ایران رهایی یابد و 
بتواند در خصوص مباحث مختلف خرید برق از ایران 
به  ایران  گاز  صادرات  واقع  در  شود.  زنی  چانه  وارد 
عراق نه تنها مکمل صادرات برق ایران به این کشور 
عراق  به  ایران  برق  برای صادرات  رقیبی  بلکه  نشده 
و  ایران  از  گاز  خرید  با  است  امیدوار  عراق  و  است 
زنی  چانه  قدرت  بصره،  نیروگاه  در  گاز  این  استفاده 

خود را برای خرید برق از ایران افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از آخرین توافق ایران 
و عراق برای آغاز صادرات گاز ایران به این کشور در 

تاریخ اول تیرماه خبر داده است. 
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در  پاکستان  دارایی  و  اقتصاد  سابق  وزیر  فارس/ 
گفت وگو با فارس:

گاز ایران بهترین گزینه برای پاکستان 
است؛ کاسا-1000 تا 3 سال دیگر تکمیل 

می شود

گفت:  پاکستان  سابق  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
ایران  از  گاز  دریافت  ما  برای  گزینه  بهترین 
است ولی برای تأمین برق به تاجیکستان رجوع 

کرده ایم.
دارایی  و  اقتصاد  سابق  وزیر  شیخ«  الحفیظ  »عبد 
پاکستان و کارشناس مسائل اقتصادی این کشور در 
گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اسالم آباد 
تأمین  بر  عالوه  کاسا-1000  پروژه  داشت:  اظهار 
دور  آغاز  در  موثری  نقش  پاکستان  انرژی  نیازهای 

جدید روابط با کشورهای آسیای مرکزی دارد.
افغانستان، پاکستان،  پروژه  این  اجرای  در  افزود:  وی 
تاجیکستان و قرقیزستان با یکدیگر همکاری می کنند.

برق  مگاوات    1300 از  مجموع  در  گفت:  حفیظ 
تولیدی این پروژه 300 مگاوات در اختیار افغانستان 

و 1000 مگاوات آن به پاکستان صادر خواهد شد.
عبد الحفیظ شیخ تأکید کرد: در ابتدا هزینه اجرای 
اما  می شد  برآورد  روپیه  میلیارد  یک  پروژه  این 
پیش بینی  آن  اجرای  در  تأخیر  و  زمان  گذشت  با 
این  تاجیکستان  به  شریف  نواز  سفر  از  بعد  می شود 

هزینه افزایش پیدا کند.
پروژه  اجرای  برای  که  قراردادی  طبق  افزود:  وی 
کاسا1000 امضا شده پاکستان از طریق قرقیزستان 
افغانستان  و  دریافت خواهد کرد  برق  تاجیکستان  و 
دریافت  برق  خطوط  ترانزیت  عنوان  به  را  مبلغی 

می کند.

شیخ گفت: اجرای این پروژه در پاکستان 2 میلیون 
سال  از  آن  اجرای  کار  و  دارد  دنبال  به  هزینه  دالر 

2014 آغاز شده است.
وزیر اقتصاد سابق پاکستان خاطر نشان کرد: تأمین 
امنیت و نگهداری از خطوط انتقال برق مواردی است 
که مقامات کشورهای عضو پروژه بارها در این زمینه 
با »شاهد خاقان عباسی« وزیر نفت و منابع طبیعی و 
»خواجه آصف« وزیر انرژی پاکستان مالقات و تبادل 

نظر کرده اند.
تمام  1000در  کاسا  عضو  کشورهای  افزود:  وی 
تا 3  این پروژه  با هم به توافق رسیده اند و  زمینه ها 

سال آینده تکمیل خواهد شد.
کمبود  بحران  با  پاکستان  گفت:  شیخ  الحفیظ  عبد 
با اجرای پروژه های  انرژی مواجه است و سعی دارد 

مختلف، گاز و برق مورد نیاز خود را تأمین کند.
کشور  گاز  دریافت  برای  گزینه  بهترین  گفت:  شیخ 
همسایه ایران است و برای تأمین برق به تاجیکستان 

رجوع کرده ایم.
دریافت  نیز  برق  ایران  از  پاکستان  البته  افزود:  وی 
می کند که در بخش هایی از بلوچستان توزیع می شود.

به  پاکستان  اقتصاد  کرد:  تأکید  شیخ  الحفیظ  عبد 
کاسا1000  و  لوله صلح  از طریق خط  انرژی  تأمین 
تکمیل  زودتر  چه  هر  باید  پروژه ها  این  و  دارد  نیاز 

شود.
شیخ تصریح کرد: تأخیر در اجرای پروژه های تأمین 
دنبال  به  پاکستان  برای  را  اضافی  هزینه های  انرژی 
دارد بنابراین باید به دنبال سرعت اجرای کار باشیم.

انرژی  تأمین  پروژه های  اجرای  در  تأخیر  افزود:  وی 
بحران  شدن  وخیم تر  اضافی  هزینه های  بر  عالوه 
کمبود انرژی را نیز به دنبال دارد که تأثیر منفی بر 

اقتصاد پاکستان خواهد داشت.

تسنیم/ وزارت دارایی پاکستان خبر داد
سرمایه گذاری بانک آمریکایی در 
پروژه های تولید برق از گاز مایع 

پاکستان

سخنگوی وزارت دارایی پاکستان اعالم کرد که 
بانک اکزیم )Exim( آمریکا برای سرمایه گذاری 
در سه پروژه برق مبتنی بر گاز مایع )ال ان جی( 

ابراز آمادگی کرده است.
به  تسنیم  خبرگزاری  منطقه ای  دفتر  گزارش  به 
امور  وزارت  سخنگوی  تریبون«،  »اکسپرس  از  نقل 
دارایی پاکستان گفت: »آنیتی ماریش« معاون رئیس 
درخواستی  ارسال  با  آمریکا   )Exim( اکزیم  بانک 
مورد  در  پاکستان  دارایی  وزیر  دار«  »اسحاق  به 
سرمایه گذاری در سه پروژه برق مبتنی بر گاز مایع 

ال ان جی اعالم آمادگی کرده است.
»بلوکی«،  نام  با  مایع  گاز  بر  مبتنی  برق  پروژه  سه 
»بهیکی« و »حویلی بهادر شاه« در پاکستان اجرایی 

خواهند شد.
دار  اسحاق  پاکستان،  دارایی  وزارت  اسناد  براساس 
گاز  برق  پروژه  سه  سرمایه گذاری  مورد  در  مذاکره 
مایع را در دوران دیدارش از آمریکا در سپتامبر سال 

2015 میالدی آغاز کرده بود.
ارشد  مقامات  با  دیدار  این  در  پاکستان  دارایی  وزیر 
فرصت های  مورد  در  توضیحاتی  و  مالقات  دولتی 

مناسب برای سرمایه گذاری در پاکستان ارائه کرد.
بانک اکزیم برای سرمایه گذاری در سه  این حال،  با 
پروژه برق مبتنی بر گاز مایع ال ان جی در پاکستان 

اعالم آمادگی کرده است.
آمریکا  بازرگانی  شورای  که  است  حالی  در  این 
خواسته های  بررسی  با  پیش  چندی   ،)ABC(

در  سرمایه گذاری  مورد  در  کشور  این  شرکت های 
درصد   65 از  بیش  که  بود  کرده  اعالم  پاکستان 
شرکت های این کشور خواستار سرمایه گذاری در 12 

ماه آینده در پاکستان هستند.
شرکت های  از  برخی  گزارش،  این  اساس  بر 
مورد  در  تروریستی  وخیم  وضعیت  بدلیل  آمریکایی 
سرمایه گذاری در پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند و 

چنین کاری را چالشی برای خود می دانستند.
شرکت های آمریکا به دلیل وضعیت وخیم تروریستی 
در پاکستان تحت تاثیر قرار گرفته اند اما 80 درصد 
از آن ها امیدوارند تا اوضاع این کشور در آینده بهبود 

یابد.
در  خارجی  سرمایه های  ورود  برای  پاکستان  دولت 
بخش های  سایر  و  گردشگری  انسانی،  منابع  انرژی، 

مختلف تالش می کند.

برق نیوز/ دبیر سمینار مطرح کرد:
برگزاری سمینار هوشمندسازی و 

ریزشبکه های برق با حضور پروفسور 
محمد شاهیده پور

تخصصی  سمینار  برگزاری  از  گودرزی  مهدی 
های  شبکه  ریز  و  برق  هوشمند  های  »شبکه 
در  پور  شاهیده  محمد  پروفسور  توسط  برق« 
اولین  برای  برنامه  این  گفت:  و  داد  خبر  تهران 
بار در تهران و با همکاری مشترک پایگاه خبری 
برق نیوز و انجمن انرژی ایران برگزار می شود. 
این سمینار از فردا صبح و به مدت دو روز در 
محل سالن همایش های صدرا برگزار می گردد.
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گودرزی  مهدی  مهندس  نیوز،  برق  علمی  سرویس 
اظهار داشت: سمینار تخصصی »شبکه های هوشمند 
برق و ریز شبکه های برق« برای اولین بار به صورت 
دو روزه در تهران برگزار می شود که با استقبال بسیار 
خوبی از سوی صنعت برق و جامعه دانشگاهی کشور 

روبه رو بوده است.
دبیر سمینار گفت: پروفسور محمد شاهیده از چهره 
زمینه  در  جهانی  برجسته  و  شده  شناخته  های 
روز  دو  مدت  به  این  که  هستند  سازی  هوشمند 
زمینه شبکه های  کاربردی در  و موضوعات  مباحث 
هوشمند برق و ریز شبکه های برق را ارائه خواهند 

کرد.
و  نام  ثبت  فراخوان  ارسال  از  پس  داشت:  بیان  وی 
اطالع رسانی از سوی سایت برق نیوز، ظرفیت اولیه 
درنظر گرفته شده در مدت زمان کمی تکمیل شد  با 
توجه به درخواست های مکرر، با تغییر سالن مکان 
حوزه  این  به  عالقمندان  از  بیشتری  تعداد  حضور 

فراهم گردید.
گودرزی تاکید کرد: حدودا 300 نفر در مدت زمان 
کرده  نام  ثبت  برنامه  این  در  حضور  برای  ماه  یک 
به حساب  توجه  قابل  رکوردی  خود  نوع  در  که  اند 
ایجاد شرایطی  استقبال  این  از دالیل  یکی  آید.  می 
مناسب با هزینه ای کم برای شرکت کنندگان بوده 
بین  کیفیت  با  سمیناری  در  حضور  امکان  تا  است 

المللی در داخل کشور فراهم گردد.
و  هوشمندسازی  اهمیت  به  اشاره  با  سمینار  دبیر 
داشت:  اظهار  برق  صنعت  در  برق  های  ریزشبکه 
حمایت دکتر محمودرضا حقی فام معاونت هماهنگی 
توانیر از این برنامه باعث شد تا هم اطالع رسانی و هم 
ثبت نام شرکت های دولتی مناسب و فراتر از انتظار 
باشد که این نگاه و حمایت وی از برنامه های علمی و 

فعالیت های این چنینی جای تقدیر دارد.
وی در ادامه بیان کرد: سمینار از فردا صبح در محل 
سالن همایش های صدرا برگزار می گردد و به مدت 
دو روز ادامه دارد. از میان شرکت های ثبت نام کننده 
توزیع  شرکت  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
نیروی برق تهران بزرگ و مپنا بیشترین استقبال و 

ثبت نامی ها را داشته اند.
برگزاری سمینار هوشمندسازی و ریزشبکه های برق 

با حضور پروفسور محمد شاهیده پور
گفتنی است پروفسور محمدشاهیده پور از دانشمندان 
و  برق  مهندسي  دانشکده  استاد  و  جهانی  برجسته 
است.  آمریکا  ایلینویز  دانشگاه  نوآوري  مرکز  مدیر 
ایشان مولف 6 کتاب مرجع و بیش از 400 مقاله بین 
المللی است. وی دارای ده ها جوایز متعدد بین المللی 
بوده و عضو هیات مدیره انجمن IEEE و همچنین 

سردبیر نشریه هوشمندسازی IEEE است.
وی عضو کمیته مطالعات ریزشبکه های سازمان ملل 
قرار داد پژوهشی در کشورهای  از 70  بوده و بیش 
مختلف دنیا داشته است.شاهیده پور عضو فرهنگستان 
مهندسی ایاالت متحده آمریکا )که به سرآمدان حوزه 
مهندسی دنیا تعلق می گیرد( بوده و تاکنون بیش از 
50 پایان نامه دکتری و 30 پایان نامه فوق دکتری را 

راهنمایی کرده است.
بین  آمریکا دو مرکز  با حمایت دولت  وی همچنین 
و  بشریت  بقای  برای  نو  های  انرژی  کاربرد  المللی 
مرکز تحقیقات کاربردی شبکه هوشمند را راه اندازی 

کرده است.
پرداخت  و  قبلی  نام  ثبت  با  فقط  حضور در سمینار 

هزینه امکان پذیر است. 

در  خورشیدی  نیروگاه های  احداث  با  نیرو/   وزارت 
ادارات صورت گرفت؛

جلوگیری از انتشار ساالنه 13۸ تن گاز 
دی اکسید کربن در خراسان شمالی

نیروگاه های خورشیدی احداث شده در  ادارات 
استان خراسان شمالی از انتشار ساالنه 13۸ تن 

گاز دی اکسید کربن جلوگیری می کند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
تجدیدپذیر  انرژی  سامانه های  پروژه های  مجری 
گفت:  شمالی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
مجموع پروژه های خورشیدی اجرا شده برای ادارات 
استان طی دو سال گذشته 109 کیلووات بوده است 
که از این میزان 84 کیلووات در حوزه توزیع برق و 

مابقی در سایر ادارات استان احداث شده است.
مهندس »اسماعیل حسین پور« افزود: این نیروگاه ها، 
ساالنه 198 هزار و 925 کیلووات ساعت انرژی برق 
تولید می کنند که این میزان انرژی از تولید و انتشار  
جلوگیری  جو  در  کربن  دی اکسید  گاز  تن   138

می کند.
معادل  را  برق  تولید  میزان  این  همچنین  وی 
هزار  و 58  نفت  بشکه  در مصرف 320  صرفه جویی 
 42 و  هزار   556 همچنین  و  گازوئیل  لیتر   344 و 

مترمکعب گاز طبیعی عنوان کرد.
انرژی  میزان  این  اگر  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
برای  می شد،  تولید  فسیلی  نیروگاه های  توسط 
فعالیت  آن،  از  ناشی  محیطی  زیست  آلودگی  حذف 
فتوسنتزی 3 هزار و 518 اصله درخت ده ساله مورد 

نیاز بود.
 

وزارت نیرو/  
برگزاری سمینار تکنولوژی نانو در 

توزیع برق مشهد

سمینار »معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد آن در 
صنعت توزیع برق« با حضور شماری از مدیران، 
بهره برداران، کارشناسان فنی، رئیس اداره طرح 
و نظارت امورها و رئیس اتفاقات امورهای شرکت 
توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مهندس »سعید علیشاهی« مدیر دفتر تحقیقات در 
آشنایی  این سمینار گفت:  برگزاری  اهداف  با  رابطه 
نانو  فناوری  از  استفاده  و  مزایا  کاربرد،  با  همکاران 
در صنعت برق و شرکت توزیع برق مشهد از جمله 

اهداف این سمینار است.
نانو،  تکنولوژی  معرفی  و  تشریح  به  ادامه  در  وی 
تاریخچه و کاربرد نانو در صنایع نفت، دریایی، خودرو 
در  و  برق  صنعت  در  نانو  گفت:  و  پرداخت  برق  و 
و  الکترونیک  توزیع،  انتقال،  انرژی،  تولید  بخش های 

مهندسی مواد، کاربرد زیادی دارد.
انرژی  توزیع  در  نانو  مزایای  به  اشاره  با  علیشاهی 
تحقیقاتی  دستاوردهای  به  و  برق  توزیع  در  ویژه  به 
و  پرداخت  نانو  کاربرد  در  مشهد  برق  توزیع  شرکت 
عایقی  افزایش سطح  در  نانو  نقش  پروژه های  گفت: 
جذب  کاهش  روی  بر  نانو  پوشش  تأثیر  کابل ها، 
استفاده  تأثیر  بررسی  روشنایی،  چراغ های  آلودگی 
جمله  از  ترانسفورماتور  روی  بر  نانو  پوشش  از 
دستاوردهای تحقیقاتی توزیع برق مشهد است. وی 
در خاتمه گفت: برای استفاده از نظرات، ایده ها، انتقاد 
آماده  تحقیقاتی  حوزه  در  همکاران  پیشنهادهای  و 

همکاری و تعامل هستیم.
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این سمینار با توجه به اهمیت و کاربرد تکنولوژی نانو 
وتأکید استانداری خراسان رضوی مبنی بر برگزاری 
سمینار یاد شده در سطح ادارات، شرکت ها و نهادهای 
برق  توزیع  تحقیقات  دفتر  سوی  از  مشهد  و  استان 
نوید عقلی کارشناس دفتر  مشهد و توسط مهندس 
نانو  رابط  و  نماینده  زمانی  فاطمه  خانم  و  تحقیقات 

برگزار شده است.
 

ایسنا/ 
همکاری منطقه فناوری ربع رشیدی با 

ستاد انرژی های تجدید پذیر

فناوری  و  علمی  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم 
منطقه علم و فناوری ربع رشیدی با ستاد انرژی 
های تجدید پذیر معاونت علم و فناوری ریاست 

جمهوری امضا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( 
در  امروز  نامه  تفاهم  این  آذربایجان شرقی،  منطقه 
تجدید  های  انرژی  فناوری  توسعه  همایش  حاشیه 
پذیر در دو صفحه و شش ماده با اعتبار دو سال به 
امضای نمایندگان دبیر ستاد انرژی های تجدید پذیر 
مدیر  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی رسید .
بر اساس این گزارش؛ این تفاهم نامه به منظور ارتقای 
سطح فناوری و رسوخ فناوری های نوظهور و دانش 
و  آذربایجان شرقی  در  تجدیدپذیر  های  انرژی  فنی 
در  همکاری  و  وری  بهره  افزایش  و  تولیدات  بهبود 
فناوری  و  پژوهشی  و  علمی  های  یافته  کاربست 
های  انرژی  حوزه  پژوهشی  موسسات  و  ها  دانشگاه 

تجدید پذیر و همچنین به استناد بند »ب« سیاست 
های  سیاست  هفت  بند  و  انرژی  حوزه  کلی  های 
جایگاه  و  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  مصرف  الگوی 
انرژی های نو و تجدید پذیر در اولویت نقشه جامع 
دانش  توسعه  ملی  به سند  استناد  با  و  علمی کشور 
حوزه  انداز  چشم  و  پذیر  تجدید  های  انرژی  بنیان 
شده  امضا   1404 سال  در  کشور  تجدیدپذیر  انرژی 

است.
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هیئت  عضو  صالحی،  حمیدرضا  تهران/  اتاق 
سایت  وب  با  گو  و  گفت  در  تهران  اتاق  نمایندگان 

خبری اتاق:
سیاست های اقتصادی اشتباه به بیکاری 

دامن می زند

کشور  در  زمانی  بیکاری  نرخ  کاهش  روند 
محسوس خواهد بود که ریشه در تغییر سیاست 
های کالن اقتصادی داشته باشد. سیاست های 
کالن اقتصادی بر صنعت اثر می گذارند و رشد 
پی  در  را  اشتغال  رشد  واقعی،  بطور  صنعت 

خواهد داشت.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار 
وب سایت خبری اتاق گفت: روند کاهش نرخ بیکاری 
در  ریشه  که  بود  خواهد  محسوس  کشور  در  زمانی 
باشد.  داشته  اقتصادی  کالن  های  سیاست  تغییر 
سیاست های کالن اقتصادی بر صنعت اثر می گذارند 
پی  در  را  اشتغال  رشد  واقعی،  بطور  صنعت  رشد  و 

خواهد داشت.

صالحی با اشاره به اینکه اگر در سیاست های کالن 
اقتصادی به دنبال تضعیف صنعت نباشند و حمایت 
خواهد  خوبی  اتفاقات  قراردهند  اولویت  در  را  ان  از 
سال  از  که  اشتباهی  های  رویه  از  یکی  گفت:  افتاد 
نگه  پایین  شده،  گرفته  پیش  در  ایران  در  قبل  ها 
داشتن قیمت ارز  و عدم اصالح آن با توجه به تورم و 
افزایش هزینه های تولید است. ما در عمل با در پیش 
واردات  به  ارز،  نرخ  داشتن  نگه  پایین  رویه  گرفتن 
دامن زدیم و به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، 
از تولیدکننده خارجی حمایت کردیم. وقتی تولید را 

از بین بردیم، نمی توانیم توقع افزایش نرخ اشتغال 
را داشته باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: طی سال 
های گذشته اشتغال زدایی کردیم تا اشتغال زایی و 
به عوض شدن این روند در کشور نیاز داریم. سیاست 
قرار  را هدف  اقتصاد  زیرساخت های  های کالن که 
با نگرش اصالحی و حمایتی نسبت  باید  می دهند، 
تولید  از  بگیرند. صیانت و مواظبت  به صنعت شکل 
است.  ضروری  شرایط  این  در  برونگرا،  زای  درون 
باید براساس داشته هایمان پیش برویم. بازار کشور 
های  اصالح سیاست  با  و  کنیم  تصاحب  را  خودمان 
در  را  کشورمان  تجار  مستمر  حضور  امکان  ارزی، 
باید بعد  ایران  بازارهای جهانی فراهم کنیم. درهای 
از تصاحب بازار داخل به روی محصوالت خارجی باز 

شود.

مهر/ از سوی رئیس اتاق ایران ابراز شد؛
نگرانی فعاالن اقتصادی از وضع 

نابسامان اقتصادی

نابسامان  از وضعیت  انتقاد  با  ایران  اتاق  رئیس 
تداوم  باعث  که  آنچه  گفت:  کشور،  اقتصادی 
مالی  تنگناهای  و  تقاضا  کمبود  شده،  رکود 
کاهش  دلیل  به  هم  تقاضا  کمبود  البته  است، 

درآمدهای مردم است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جالل پور در جلسه 
علنی امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران با اشاره به لغو حضور امروز دادستان کل 
کشور در میان فعاالن اقتصادی گفت: انتظار ما این 

است که مدعی العموم در بسیاری از مسائل اقتصادی 
همچون  هایی  حوزه  بعد  و  کرده  ورود  ایران  امروز 
دست اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن 
متوسط هوشی کشور ورود کند و این مطالب را به 
کار  دستور  در  اقتصادی  فعاالن  خواسته  یک  عنوان 

قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در 
بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را  حال حاضر 
از فعاالن اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان 
اقدامات  این  ولی  بیفتد  اتفاق  نباید  و  نیست  قانونی 
صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل 
مسائل  این  به  باید  اعتبار،  و  پول  شورای  در  کشور 
نشود که شرایط سخت  داده  اجازه  و  پرداخته شده 
امروز برای فعاالن اقتصادی بخش غیر دولتی سخت 

تر شود.
روزها  این  که  اقداماتی  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی 
انجام می دهند غیر  علیه بخش خصوصی  بر  بانکها 
قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای 
ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید 
از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته جالل پور: قانون مسئولیت مدنی بر این نکته 
تاکید دارد که مجموعه پرسنل و کارمندانی از دولت 
که به بخش خصوصی صدمه وارد می زنند، باید مورد 
کل  دادستان  از  ما  توقع  این  و  گیرند  قرار  مواخذه 
ورود  صورت جدی  به  مورد  این  به  که  است  کشور 

کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی 
و  اقتصاد  نابسامان  وضع  از  اقتصادی  فعاالن  شدید 
اقتصادی رئیس  تداوم رکود خاطرنشان کرد: مشاور 
جمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان 

سیاستگذاری  ناکارآمدی  آن  جمله  از  که  اند  کرده 
بلندمدت و خالء نهادهای قانونی، آثار سیاست های 
ماندگار  و  موقت  آثار  نفتی،  درآمدهای  وفور  دوران 
تحریم ها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت 

است.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد:  تنها 
و  شده  پیدا  حلی  راه  مشکالت  از  سوم  دسته  برای 
باید در  اما  افول گذاشته است.  به  مسائل تحریم رو 
مورد سه مسئله دیگر اقدام اساسی و کار حاکمیتی 

صورت گیرد.
شده،  رکود  تداوم  باعث  که  چه  آن  داد:  ادامه  وی 
کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است که البته کمبود 
است  مردم  درآمدهای  کاهش  دلیل  به  هم  تقاضا 
تا   95 سالهای  فاصله  در  چنانچه  اساس  این  بر  که 
97 رشدی معادل 7.7 درصد را تجربه کنیم، سطح 
تقاضای کشور به سال 90 بازخواهد گشت و این یک 

آمار تامل برانگیز است.
وی معتقد است شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا 
وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای 
تحرک اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل 
باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت 

پرداخت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت 
یازدهم تورم را به 15 تا 20 درصد رسانده اما باز هم 
های  هزینه  و  باالست  بسیار  کاال  شده  تمام  قیمت 
مستقیم و غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده 
زمان  از  هم  درصد   5 ارز  قیمت  که  حالی  در  است 
می  تجربه  را  کاهش  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی 
کند. بنابراین طی سالهای اخیر هرچند تورم کنترل 
شده ولی قیمت تمام شده باال رفته و قدرت رقابت 
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امر  همین  که  است  داده  کاهش  را  ایرانی  کاالهای 
عرصه را برای ورود کاالهای خارجی باز کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان 
کرد: پرداختن به امر تسهیل صادرات و حل مسائل 
فعاالن  جدی  توقعات  از  یکی  ارز  نرخ  روی  پیش 
اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است 
که البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش 
یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان 

یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.
جالل پور ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت 
بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی 
انجماد منابع بانکها به شمار می رود که راه حل آن 
این است که چالش های بانکی حل شود و پرداخت 
در  جهانی  سرمایه  افزایش  و  بانکها  به  دولت  بدهی 

دستور کار قرار گیرد.
جالل پور خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی از طریق 
بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار 
گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش خصوصی 
نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را 

شامل پوشش های الزم گشایش فاینانس قرار دهد.
وی گفت: امروز بسیاری از بانک های دنیا، بانک های 
ایران را نمی پذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران 
به سرمایه گذاری خارجی است، بخش خصوصی نمی 
تواند شرایط الزم را برای دریافت منابع مالی خارجی 

فراهم کند.
عوامل  از  گفت:  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
دیگر موثر در خروج از رکود می توان به استفاده از 
ظرفیتهای خالی بنگاه های تولیدی است که بر این 
اساس باید در فاصله سال های 95 تا 97 ساالنه 1.6 
درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این کار ساده 

ای نیست.
از  اقتصادی  فعاالن  دیگر  گالیه  ابراز  با  پور  جالل 
خاطرنشان  و  اشاره  تمام  نیمه  های  طرح  به  دولت 
گرفتن  عهده  به  در  خصوصی  بخش  از  حرفی  کرد: 
اتمام طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد 
منطقی  راه حل  یک  باید  دولت  رسد  می  نظر  به  و 

برای واگذاری طرح های نیمه تمام در نظر گیرد.
به آغاز به کار مجلس دهم خاطرنشان  با اشاره  وی 
زمینه  در  خوبی  مصوبات  دهم  و  نهم  مجلس  کرد: 
های حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد کشور 
داشتند ولی انتظار ما از مجلس دهم بیشتر است و 
این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی و نه سیاسی 
نباید حمایتی  مجلس  رویکرد  که  معنا  این  به  شود 
مدنظر  را  رقابتی  رویکرد  دارد  بلکه ضرورت  و  باشد 

قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان می دهد 
15 نماینده از 20 نماینده در فضای حمایتی حرکت 
می کنند که این یک مسکن موقتی است و به مرور 
هدایت  ونزوئال  اقتصاد  سرنوشت  سمت  به  را  ایران 

خواهد کرد.
کشور  در  بسیاری  باالدستی  قوانین  داد:  ادامه  وی 
حالی  در  هستند  ناکارآمد  متاسفانه  که  دارد  وجود 
که تصویب این قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی 
کشور مطرح شود و کشور از بی برنامگی نجات یابد.

توسعه  سوم  برنامه  کشور،  برنامه  بهترین  گفت:  وی 
بود که حداکثر 30 درصد عملی شد. بنابراین التزام 
این  و  باید رخ دهد  از آن چیزی است که  ما کمتر 

روند باید اصالح شود.
جدید  مجلس  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پور  جالل 
باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون 

جدید مصوب کند و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی 
رویکرد  با  را  مقاومتی  اقتصاد  نهایت  در  و  بپرهیزد 

رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.

کمیسیون  دوم  و  بیست  نشست  در  تهران/  اتاق 
صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

متنوع سازی فعالیت شرکت ها چه اثری 
روی بازدهی آنها دارد؟

و  صنعت  کمیسیون  نشست  بیست ودومین  در 
معدن اتاق تهران، نتایج پژوهشی تحت عنوان 
شرکت   150 در  راهبری  و  تنوع بخشی  »قدرت 

بزرگ ایران« مورد بررسی قرار گرفت. 
استراتژیک  مطالعات  مرکز  توسط  که  پژوهش  این 
آریانا صورت گرفته، به این موضوع پرداخته است که 
متنوع سازی فعالیت شرکت ها چه اثری روی بازدهی 

آنها خواهد داشت.

مجتبی اسدی، مدیرعامل این مرکز، در ابتدای ارائه 
شرکت   150 این  وضعیت  که  پژوهشی  این  نتایج 
بورسی را طی بازه 1390لغایت 1394 مورد بررسی 
بزرگ  شرکت   150 »بررسی  گفت:  است،  داده  قرار 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر حسب ارزش 
بازار صورت گرفته و این شرکت ها از رشته هایی چون 
نفت و گاز، معدن، خودرو، صنایع غذایی، فلزی، فوالد 
و پولی و مالی برگزیده شده است.« او ادامه داد: »در 
جامعه نمونه مورد بررسی، 26 درصد از شرکت ها در 
قالب شرکت های تک کسب وکاره اداره می شوند. در 
میان این گروه می توان به شرکت هایی مانند شرکت 

در  اصفهان  نفت  پاالیش  یا  بندرعباس  نفت  پاالیش 
حوزه  در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  انرژی،  حوزه 
صنایع فلزی و شرکت دارویی رازک در صنایع دارویی 
اشاره داشت. حدود 53 درصد از شرکت ها نیز با در 
اختیار داشتن سهام باالی 50 درصد از شرکت های 
دیگر در قالب شرکت های چند کسب وکاره به فعالیت 
در  متعددی  شرکت های  گروه  این  در  می پردازند. 
صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و ارتباطات سیار حضور دارند. در نهایت 21درصد از 
150 شرکت بزرگ ایران در حوزه خدمات مالی اعم 
از بانک و بیمه فعالیت می کنند که عمده بانک های 
شرکت  مانند  بیمه  شرکت های  برخی  و  خصوصی 
این  در  البرز  بیمه  و  پارسیان  بیمه  پاسارگاد،  بیمه 

دسته جای می گیرند.«
شرکت   150 مجموع  از  درصد   40« داد:  ادامه  او 
بزرگ مورد مطالعه مانند ایران خودرو، بانک صادرات، 
خوارزمی  سرمایه گذاری  و  بندرعباس  نفت  پاالیش 
درصد   23 عالوه،  به  است.  دولتی  بخش  اختیار  در 
تامین،  گاز  و  نفت  سرمایه گذاری  مانند  از شرکت ها 
سرمایه گذاری دارویی تامین، فوالد خوزستان و ذوب 
آهن اصفهان در اختیار صندوق های بازنشستگی است 
و سهم نهادها و سازمان های غیردولتی با در اختیار 
داشتن کنترل مدیریتی شرکت هایی مانند مخابرات 
درصد   21 به  شمال  حفاری  و  مپنا  گروه  ایران، 
کنترل  تنها  میان، بخش خصوصی  این  در  می رسد. 
بانک  نظیر  بزرگ  از شرکت های  16درصد  مدیریتی 
و  پاکشو، همکاران سیستم  گروه صنعتی  کارآفرین، 
را  معدنی خاورمیانه  و صنایع  معادن  توسعه  شرکت 

در دست دارد.«
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یک کسب وکار یا چند کسب وکار؟
اسدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »بررسی 
150 شرکت بزرگ ایران نشان می دهد، شرکت های 
بازده  نرخ  ساله  پنج  بازه  یک  در  کسب وکاره  تک 
و  چندکسب وکاره  شرکت های  به  نسبت  باالتری 
داشته اند.  مالی  خدمات  حوزه  در  فعال  شرکت های 
اطالعات رسمی از نرخ بازده و مقایسه آنها با همدیگر 
حاکی از آن است که شرکت های تک کسب وکاره در 
بازه زمانی این مطالعه به نرخ بازده 256 درصد دست 
شرکت های  برای  بازده  نرخ  که  حالی  در  یافته اند، 
چندکسب وکاره به 210 درصد و برای شرکت های فعال 
در حوزه خدمات مالی به 59 درصد می رسد. بنابراین، 
تمرکز روی کسب وکار اصلی و معطوف ساختن توجه، 
سرمایه گذاری و زیرساخت های مدیریتی برای توسعه 
بازده  نرخ  به  دستیابی  برای  را  باالتری  ظرفیت  آن 
بیشتر، به ویژه در میان شرکت های بزرگ بازار بورس 
از  »بخشی  او گفت:  دارد.«  همراه  به  بهادار  اوراق  و 
مالی  خدمات  حوزه  شرکت های  میان  بازده  فاصله 
نسبت به دو گونه دیگر به دلیل بازده منفی یا نزدیک 

به صفر این شرکت ها در چند سال اخیر است.«
به  بخشی  تنوع  آیا  که  پرسش  این  طرح  با  او   
»نگاهی  گفت:  می انجامد؟  باالتر  بازده  به  فعالیت ها 
به شرکت های چندکسب وکاره در نمونه مورد بررسی 
الگوی  شرکت    62 می دهد  نشان  مطالعه  این  در 
رقم 78 درصد  این  دنبال کرده اند؛  را  متمرکز  رشد 
 150 میان  در  وکاره  چندکسب  شرکت های  کل  از 
شرکت بزرگ ایران است. در سوی مقابل، 11 شرکت 
الگوی  از  شرکت   6 فقط  و  متنوع  نسبتاً  الگوی  از 
بهره  خود  رشد  مسیر  مدیریت  برای  متنوع  کاماًل 
می گیرند. اسدی ادامه داد: »بررسی بازده میان این 

الگوها حاکی از آن است که باالترین نرخ بازده 215 
الگوهای  از  که  است  شرکت هایی  به  متعلق  درصد 
بازده  نرخ  عالوه،  به  کرده اند.  استفاده  متمرکز  رشد 
برای شرکت های کاماًل متنوع به 205 درصد و برای 
شرکت های نسبتاً متنوع به 168 درصد می رسد. در 
شرکت های  می دهد  نشان  یافته ها  مجموعه  نتیجه، 
تک کسب وکاره بازده باالتری نسبت به همه الگوهای 

رشد در شرکت های چندکسب وکاره دارند.«
 او گفت: »شرکت های کاماًل متنوع از اندازه و ارزش 
متنوع  نسبتاً  شرکت های  به  نسبت  بیشتری  بازار 
ارزش  بررسی ها نشان می دهد، متوسط  برخوردارند، 
ارزش  متوسط  برابر   3.2 متنوع  کاماًل  شرکت های 
به  مزیت  این  است.  متنوع  نسبتاً  شرکت های  بازار 
شرکت های کاماًل متنوع امکان می دهد در صنایع و 
کسب وکارهایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع 
فلزی سرمایه گذاری کنند که با توجه به ویژگی های 
برخوردارند.  باالتری  نسبی  مزیت  از  ایران  اقتصاد 
زیرساخت های  متنوع  کاماًل  شرکت های  عالوه،  به 
مدیریتی  مداخله  و  دارند  نظام مندی  سرمایه گذاری 
می کنند.  خود  زیرمجموعه  شرکت های  در  کمتری 
این ویژگی ها ممکن است بخشی از دلیل بازده باالتر 

آنها نسبت به شرکت های نسبتاً متنوع باشد.«
مذکور  تحقیق  یافته های  جمع بندی  در  اسدی   
مرکز  مشاهدات  و  بازار  داده های  به  »رجوع  گفت: 
مطالعات استراتژیک آریانا نشان می دهد که تمرکز، 
بزرگ  ارزش در شرکت های  بیشتری در خلق  نقش 
کشور داشته است، اما تنوع بخشی به طور کلی گزینه 
گزارش،  این  یافته های  به  نگاهی  نیست.  نامطلوبی 
کمپانی،  اَند  بِین  شرکت  مطالعه  نتایج  با  راستا  هم 
زمانی  تنوع بخشی  سوی  به  حرکت  می دهد  نشان 

مطلوب است که الگوی رشد متمرکز یا تنوع پیرامون 
کسب وکار هسته ای از سوی شرکت ها به کار گرفته 
کلیدی  عوامل  اشتراک  به  مسئله  این  دلیل  شود. 
باز  هم افزایی  قابلیت  و  پیرامونی  در صنایع  موفقیت 
می گردد.« او ادامه داد: »بدین ترتیب شرکت هایی که 
قصد بهبود و افزایش بازده را دارند، باید گزینه هایی از 
جمله واسپاری و فروش شرکت های دور از کسب وکار 
مسئله  این  باشند.  داشته  نظر  در  را  خود  هسته ای 
حرفه ای  خدمات  به  بازار  نیاز  سبب  بلندمدت  در 
ادغام  فرایندهای  مدیریت  و  شرکت ها  ارزش گذاری 
ادبیات  توسعه  تا  است  نیاز  و  شد  خواهد  تملیک  و 
مدیریتی و خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه ها 
با جدیت بیشتری از سوی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 

و شرکت های مشاوره مدیریت ایرانی دنبال شود.«
نیز  کمیسیون  اعضای  گزارش،  این  ارائه  از  پس 
دیدگاه های خود را درباره این پژوهش و روش شناختی 
پورقاضی رییس کمیسیون  بیان کردند.  مهدی  آن 
صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر انجام کارهای 
مطالعاتی کاربردی و ارائه نظرات مبتنی بر این گونه 
را  بازه ای  پژوهش  این  که  داشتند  اعالم  مطالعات، 
مورد مطالعه قرار داده است که نرخ تورم و نرخ ارز، 
کرد  تغییر  دولت  داشت،  قرار  متالطمی  شرایط  در 
محیط  و  کشور  اقتصاد  هم  دیگری  مسایل  البته  و 
کسب وکار را تحت تاثیر قرار داده بود. ایشان و سایر  
چنین  انجام  از  تجلیل  ضمن  نیز  نشست  این  اعضا 
بیشتر  جامع نگری  با  آن  تکمیل  خواستار  پژوهشی، 
و  اقتصادی  فعاالن  به  آن  ارائه  و  اتاق  همکاری  با 

نهادهای تصمیم گیر شدند.

 

ایرنا/ 
معاون وزیر صنعت: بوروکراسی و 

بزرگی بدنه دولت، مانع حمایت از بخش 
خصوصی است

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
تجارت گفت: دولت یازدهم به بخش خصوصی 
عالقه مند است و بر حمایت از این بخش اصرار 
دارد اما بوروکراسی موجود و بزرگی بدنه دولت، 

این روند را کند می سازد.
وصنایع  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  گزارش  به 
معدنی ایران )ایمیدرو(، »مهدی کرباسیان« در نشست با 
اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، 
در  ایمیدرو  افزود:  ایران  وکشاورزی  معادن  صنایع، 
کنار بخش خصوصی، مصصم به رفع مشکالت بخش 
معدن است.وی گفت: موضوع های مشترک بین بخش 

خصوصی و ایمیدرو نزدیک 95 درصداست.
اساسی کشور  بحث  ها  زیرساخت  توسعه  وی گفت: 
و  اصلی  از  معدن  بخش  اینکه  به  توجه  با  و  است 
محوری ترین شاخص ها در اقتصاد مقاومتی است و 
برای توسعه آن، دو کمیته در زمینه حمل و نقل )راه 

آهن( و انرژی )آب و برق( تشکیل داده ایم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو از بخش خصوصی خواست 

در این کمیته ها حضور یابند.
کرباسیان موضوع آموزش نیروی انسانی در معادن را 
به عنوان ضرورت اساسی برای توسعه دانست و گفت: 
بخش  به  ایمیدرو  سود  درصد   25 اختصاص  قانون، 
پژوهش و آموزش را امکان پذیر ساخته که بر اساس 
آن، برنامه گسترده آموزش کارگران معادن در دستور 

کار قرار گرفته است.
و  کوچک  معادن  کرد:  یادآوری  مسئول  مقام  این 
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خود  کارگران  آموزش  برای  را  الزم  بودجه  متوسط 
ندارند و در نتیجه، این امر از وظایف دولت است و 
سرمایه گذاری اساسی برای کشور به شمار می رود.

در  ایمیدرو  با  خصوصی  بخش  همکاری  کرباسیان 
زمینه گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی را 

الزمه دستیابی به نتایج مطلوب دانست.
پارسال کارگران معادن هفت  ایمیدرو  به گفته وی، 
نیز  امسال  و  داد  قرار  آموزش  پوشش  زیر  را  استان 

معادن 31 استان در برنامه آموزش قرار دارد.
به گزارش ایرنا، پیش از این رئیس خانه معدن ایران 
اعالم کرده بود: 95 درصد فعالیت ها بویژه در معدن 
بخش  اختیار  در  و...  مس  روی،  سرب،  طال،  های 

خصوصی است.
تاکنون  کشور  گستردگی  سبب  به  وی،  گفته  به 
عملیات اکتشافی فقط در 20 درصد مناطق تا عمق 

متوسط 150 متری از سطح تکمیل شده است.

 اتاق تهران/
روزی باید تمام اقتصاد را به بخش 

خصوصی واگذار کنیم
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران

تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس نزدیک به 140 
هزار بشکه افزایش یافته است. البته که در این میان 
عده ای مطرح می کنند که شاید دیگر زمان سرمایه 
گذاری در صنعت نفت گذشته باشد، اما درمورد این 

بحث باید به موارد مهمی اشاره کرد.
اولین مساله این است که در اینکه باید تولید و فروش 
ندارد.  وجود  تردیدی  هیچ  برسانیم،  حداکثر  به  را 

همه  با  کشور  نفت  تولید  حجم  حتما  باید  بنابراین 
سازکارها افزایش پیدا کند. البته مشروط بر اینکه در 
میان این تالش ها جای بخش خصوصی تنگ نشود.

در  بیشتری  سهم  باید  اینکه  در  هم  مساله  دومین 
بازارهای جهانی داشته باشیم شکی وجود ندارد، چرا 
چانه  قدرت  باشیم،  داشته  بیشتری  سهم  هرچه  که 
زنی بیشتری در بازار انرژی پیدا می کنیم. بازاری که 
کامال متناظر است و همراه با سیاست های جهانی و 
سیاست هایی که طبیعتا در جهان و منطقه می تواند 
باعث تغییرات جدی و اساسی شود، تاثیر می گذارد.

با توجه به این موارد، باید گفت که بازیگران بزرگ 
بهتری در  تعیین کنندگان  توانند،  انرژی می  عرصه 
انرژی  بحث  خود  همچنین  باشند.  سیاسی  عرصه 
لطمات  از  جلوگیری  برای  ای  عرصه  تواند  می  هم 
و صدماتی که می تواند دلیل پاره ای از رقابت های 
شود.  محسوب  باشد،  کشور  به  جهانی  و  ای  منطقه 

بنابراین در این مورد هم شکی وجود ندارد.
اما نباید فراموش کنیم که ما انتظار داریم این توسعه 
و افزایش تولید و سرمایه گذاری در حوزه نفتی در 
فعال  آن  در  هم  بخش خصوصی  که  سازکاری  یک 
تر و اثرگذارتر از گذشته است، صورت بگیرد. بخش 
گذاری،  سرمایه  در  حضور  امکان  باید  خصوصی 
هرحال  به  باشد.  داشته  را  مالکیت  در  و  مدیریت 
روزی باید تمام اقتصاد و من جمله نفت را به بخش 
االن  از  است  بهتر  بنابراین  کنیم  واگذار  خصوصی 

رویکردمان همین مساله باشد.
البته باید مراقب بود که به نام بخش خصوصی و به 
کام انحصارگران یا عده ای خاص نیوفتد. کمااینکه در 
سال های گذشته همین اتفاق افتاد و االن در دادگاه 

ها مسایل دنبال می شود.

ایسنا/ در نشست تجاری ایران و عمان اعالم شد
عمان به تجار ایرانی ویزای یکساله و 

بندر می دهد

وزیر  معاون  با  دیدار  در  تهران  در  عمان  سفیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روابط 
عمان با ایران با غرب و شرق، عرب و غیرعرب 
نظر  بار در  برای نخستین  متفاوت است، گفت: 
ایرانی ها  بنادر خود را در اختیار  از  داریم یکی 
قرار دهیم، ضمن اینکه به زودی از پکیج ویزایی 

برای ایرانی ها پرده برداری خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، سعود بن احمد البروانی با اشاره به 
در 40  دو کشور  برادرانه  و  دیرینه، صمیمانه  روابط 
سال گذشته اظهار کرد: مقامات ایران و دنیا به خوبی 
می دانند که عمان چنین شرایطی را در اختیار هیچ 
کشور عربی، غربی یا شرقی قرار نداده و تنها حاضر 
که  چرا  دهد  ارایه  ایران  به  را  چنین خدماتی  است 

ایران را کشوری برادر و متحد می داند.
در  گفت:  کشور  این  ویزایی  پکیج  توضیح  در  وی 
صورت تمام شدن مراحل قانونی این طرح، عمان از 
روز اجرای طرح به ایرانی ها ویزای حداقل یک ساله 
می دهد و اگر سرمایه گذاران ایرانی پس از یک سال 
به  باشند  داشته  عمان  در  حضور  به  تمایل  هم  باز 
صورت خودکار، ویزای آنان تبدیل به اقامات خواهد 
امتیازی است که عمان تنها و تنها برای  این  شد و 

ایرانی ها قائل شده است.
سفیر عمان در تهران ادامه داد: با توجه به درخواست 
دولت ایران، فضایی به اندازه 3000 تن برای ایرانی ها 
ایرانی ها  که  گرفته ایم  نظر  در  عمان  بندر صحم  در 
می توانند با استفاده از آن، این بندر را به یک بندر 

تجاری تبدیل کنند.

محل  حاضر  حال  در  بندر  این  اینکه  بیان  با  وی 
بازرگانی،  وزرای  کرد:  اظهار  است،  ماهی گیری 
حمل ونقل و مسئوالن عالی پلیس عمان از این بندر 
بازدید کرده اند تا به زودی زیرساخت های مورد نیاز 
ایرانی ها  تا  کنند  تامین  را  کاال  ورود  برای  ایرانی ها 

بتوانند با سهولت از این بندر استفاده تجاری کنند.
اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  به  ادامه  در  البروانی 
ایران در عمان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه ششم 
اکتبر )15 مهر( در عمان برگزار می شود و عالوه بر 
چینی  و  هندی  آمریکایی،  بزرگ  ایران، شرکت های 
در آن حضور دارند و بهترین فرصت برای گسترش 

همکاری های تجاری برای ایرانی هاست.
وی گفت: اگر بازرگانان ایرانی از این فرصت طالیی 
استفاده نکنند، تجار هندی و چینی گوی سبقت را از 

ایران خواهند ربود.
سفیر عمان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک 
این کمیسیون  نزدیک گفت: در  آینده  دو کشور در 
نمایشگاه های  از  یکی  با  همزمان  برنامه  طبق  که 
شرکت   150 شد،  خواهد  برگزار  تهران  بین المللی 

قدرتمند عمان حضور خواهند داشت.
پروازهای  افزایش  برای  عمان  عزم  به  ادامه  در  وی 
ایران  مختلف  شهرهای  به  کشور  این  هواپیمایی 
 12( میالدی   2016 ژون  یکم  از  گفت:  و  داد  خبر 
روز  هر  به مشهد  از مسقط  ماه سال جاری(  خرداد 
یک پرواز خواهیم داشت ضمن اینکه از اول آگوست 
)11 مرداد( پرواز مسقط به تهران به سه پرواز در روز 
می رسد و در ادامه این طرح پرواز مستقیم به اصفهان 
و بندرعباس نیز در نظر گرفته شده است ضمن اینکه 
درصددیم ایرانی ها را از طریق خطوط پروازی عمان 

ایر به سایر نقاط جهان منتقل کنیم.
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طبق اعالم سازمان توسعه تجارت، ولی ا... افخمی راد 
- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز در این 
ایران اعالم  به  نگاه خوب عمان  از  با تجلیل  نشست 
کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر 
مقامات عالی ایران نگاه ویژه ای به عمان دارند و ما بر 
از هیچ گونه کمکی در خصوص  نگاه،  اساس همین 
گسترش روابط با عمان کوتاهی نمی کنیم و در این 

مسیر گام خواهیم برداشت.
برنامه های  عمان  که  است  مشخص  گفت:  وی 
متعددی برای گسترش روابط با ایران دارد و ما نیز 
تالش داریم حجم تجارت دو کشور را که از سه سال 
افزایش  باز هم  را  برابر شده است  تاکنون سه  پیش 
دو  تجاری  داریم ظرفیت های  اعتقاد  که  چرا  دهیم، 

کشور بیش از این ارقام است.
به  ما  اینکه  بیان  با  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
دنبال تسهیل امور تجاری با عمان از طریق افزایش 
بودیم،  روادید  دریافت  در  تسهیل  و  پروازی  خطوط 
گفت: با توجه به برنامه های مورد اشاره، گمان می رود 
به زودی هر دو طرف به اهداف خود دست یابند و 
امیدوارم پس از حمایت های دولت دو کشور، بخش 
خصوصی و تجار دو طرف از فرصت های طالیی ایجاد 

شده کمال استفاده را ببرند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز یک شنبه در 
بازار منتشر شد.

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  یک شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
یک  قدیم  طرح  تومان،   500 و  هزار   25 و  میلیون 
میلیون و 25 هزار تومان، نیم سکه 534 هزار تومان، 
ربع سکه 287 هزار تومان و سکه گرمی 193 هزار 

تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 104 هزار و 590 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی )دیروز( 1273 دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3439 تومان، هر یورو را 3919 تومان، 
هر پوند را 4950 تومان، لیر ترکیه 1185 تومان و 

درهم امارات را 940 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک شنبه
قیمت  نوع سکه    

بازار
1025500 سکه  تمام  طرح  جدید   
1025000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
534000 نیم سکه     
287000 ربع سکه     
193000 گرمی     
104590 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3439 دالر     
3919 یورو      
4950 پوند     
940 درهم     

1185 لیرترکیه     

مقاومت  از  تهران  اصناف  اتاق  رئیس  گالیه  فارس/ 
زیرمجموعه دولت در واگذاری اقتصاد

بخش خصوصی در ۸0 پروژه تعریف شده 
اقتصاد مقاومتی هیچ جایگاهی ندارد

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد ۸0 طرح 
در 12 برنامه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است 
جایی  آن  در  خصوصی  و  غیردولتی  بخش  که 
ندارد و رویکرد دولتمردان برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی را ضعیف می بینم.
بازرگانی خبرگزاری فارس، علی  به گزارش خبرنگار 
فاضلی صبح امروز در گردهمایی رؤسای اتحادیه های 
صنفی استان تهران با هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  رو  پیش  مشکالت  به 
در کشور اشاره کرد و گفت: سختی های فراوانی در 
پشت  اصناف  واحد  اتاق  تشکیل  برای  اخیر  سال   2
است  رسیده  جایی  به  کار  اکنون  و  گذاشته ایم  سر 
که اکثریت اتحادیه ها در تصمیم سازی  دخیل هستند.

که  است  قانون   1800 به  نزدیک  کرد:  تصریح  وی 
اغلب آنها با هم در تعارض هستند و در جهت توسعه 
قرار نگرفته اند، همچنین قانون بهبود فضای کسب و 
کار آن طور که باید اجرا نشد، قانون جامع مالیاتی 
آن  صنفی  نظام  قانون  در  یا  و  دارد  زیادی  ایرادات 
چیزی که تصویب شد، در مجلس به شکل دیگری 

مصوب شد.
در  اینکه  به  اشاره  با  تهران  اصناف  اتاق  رئیس 
که  داریم  مفهومی  بحث  یک  مقاومتی  اقتصاد 
افزود:  دهد،  قرار  نظر  مد  را  بحران زدایی  باید  ابتدا 
و  فرسوده  از روش  استفاده  و عدم  ترمیم ساختاری 
ناکارآمد در اقتصاد نکات دیگری است که در اقتصاد 
مقاومتی باید به آن توجه شود و ما اکنون باید ببینیم 

رویکردمان به کدام سمت بوده است.
فاضلی به تالش دولت برای کوچک کردن بدنه خود 
و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و مردمی اشاره 
کرد و افزود: گرفتاری ما اکنون این است که دولت 
اگر چه تمام تالشش را بر آن داشته که دست بخش 
دولتی را از اقتصاد کوتاه کند، اما در زیر مجموعه این 

کار مشکل است.
وی اضافه کرد: 36 سال مردم را از اقتصاد دور نگه 
داشته اند تا جایی که سهم مردم از اقتصاد تنها 18 
تا 17 درصد است و اینکه 82 درصد از اقتصاد را از 
دولت به بخش خصوصی منتقل کنیم رانت عظیمی 

است که در دست عده ای خاص قرار دارد.
در 8 سال  رهبری  مقام معظم  نگاه  به  اشاره  با  وی 
اخیر که نسبت به مردمی کردن اقتصاد تأکید دارند، 
افزود: در این میان ناکارآمدی تشکل های غیردولتی 
هم  و  دولت  هم  طرف  آن  از  اما  نمی کنم،  انکار  را 
مجلس باید یاری کنند، تا این مشکالت برطرف شود، 
چرا که متأسفانه رویکرد برخی در دولت این است که 
به  را  اتحادیه  را که اخیراً می خواستند 26  تشکل ها 

زیر مجموعه دولت ببرند، دست اندازی کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: علی رغم آنکه امسال 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، 
اما رویکرد بسیاری از سازمان ها را در جهت اقتصاد 
اقتصاد  مقاومتی نمی بینم و متأسفانه آن نگاهی که 
را به سمتی ببرد که مردم سهم بیشتری در آن ایفا 
کنند، خیلی ضعیف است، تا جایی که به وزیر اقتصاد 
گفته ام که از 12 بند اقتصاد مقاومتی 3 برنامه مربوط 

به این وزارتخانه است که باید از آن حمایت کند.
اقتصاد  برنامه   12 در  پروژه   80 کرد:  تصریح  وی 
در  غیردولتی  بخش  نه  که  شده  تعریف  مقاومتی 

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی
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کوچکترین برنامه آن دیده شده و نه بخش خصوصی 
نمی توان پیش بینی  آن  برای  نهایی  توفیق  یقیناً  که 

کرد.

تسهیل  دستورالعمل  ابالغ  از  صنعت  وزارت  تعادل/ 
امور بانکي صنعت خبر داد

آغاز آزادسازي وثایق بانکي 
تولیدکنندگان

دستورالعمل جدید واگذاري زمین به صنعتگران، 
ابالغ و نرخ حق انتفاع ثابت شد

مقاومتي،  اقتصاد  فرماندهي  ستاد  مصوبات  براساس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن 
بر  است، عالوه  واحد صنعتي در کشور شده   7500
اسمي  ظرفیت  زیر  که  صنعتي  واحد  هزار   10 این 
کار مي کنند نیز بازفعال خواهند شد. در این راستا، 
مجدد  فعال سازي  براي  را  تسهیالتي  صنعت  وزارت 
گرفته  درنظر  فعال  نیمه  و  راکد  تولیدي  واحدهاي 

است.
 این البته در شرایطي است که برخي بنگاه هاي تولیدي 
قرار  بانک ها  تملک  در  سنگین،  بدهي هاي  دلیل  به 
گرفته اند و دولت نسبت به این موضوع حساس شده و 
درصدد است با ارائه تسهیالت جدید، از مصادره شدن 
بنگاه هاي جدید جلوگیري کند. در این زمینه، چندي 
پیش مدیرعامل  سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي عنوان کرد: 1099 واحد به تملک بانک ها 
درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملي است 
و از این تعداد واحد تملک شده، 25درصد غیرفعال و 

75 درصد فعال هستند. موضوعي که در صدر اخبار 
در  وزیران  هیات  اعضاي  که  به طوري  گرفت؛  قرار 
جهانگیري«،  »اسحاق  ریاست  به  خود،  اخیر  جلسه 
معاون اول رییس جمهور، با »خروج بنگاه هاي کوچک 
شمول  از  خدماتي  و  کشاورزي  صنعتي،  متوسط  و 
تصمیم  موجب  به  کردند.  موافقت  مصوبات«  برخي 
مصوبه  شمول  از  بنگاه ها  این  وزیران،  هیات  جدید 
و  کاال  فروش  »میزان  اساس  بر  تسهیالت  اعطاي 
ارائه خدمات«، »مصوبه مربوط به کسب اطمینان از 
تامین حداقل 25 درصد از منابع مورد نیاز از محل 
تامین  از  حقوق صاحبان سهام« و »کسب اطمینان 
حداقل 25 درصد دارایي هاي شرکت ها در زمان اخذ 
تسهیالت توسط حقوق صاحبان شرکت« و همچنین 
براي  برگشتي«  چک  و  غیرجاري  بدهي  »نداشتن 

بهره مندي از تسهیالت و تعهدات مستثني شدند. 
علي  مصوبه،  این  ابالغ  از  هفته  دو  گذشت  با  حال 
تولیدکنندگان  مازاد  وثایق  آزادسازي  آغاز  از  یزداني 
نزد بانک ها براي ارائه تسهیالت جدید خبر مي دهد 
به  ارائه تسهیالت  برگشتي در  و مي گوید: چک هاي 

تولیدکنندگان تایید شده مالک قرار نمي گیرد.
به  با توجه  این مقام مسوول و  بر اساس گفته هاي   
رونق  براي  تسهیالت  اعطاي  بر  مبني  دولت  مصوبه 
بخشي تولید از سوي بانک ها، بدون لحاظ کردن چک 
برگشتي و بدهي هاي معوق، آن دسته از واحدهایي 
که کیفیت محصوالت تولیدي آنها مورد تایید وزارت 
صنعت بوده و کاالهاي تولیدي آنها نیز بازار مناسبي 
چک  و  معوق  بدهي  شرط  بدون  مي توانند  دارد، 

برگشتي، از بانک ها، وام جدید دریافت کنند.
به  را  مصوبه  این  جزییات  صنعت  وزارت   
آن،  اساس  بر  و  کرده  ابالغ  خود  زیرمجموعه هاي 

راه  در  تولیدي  بنگاه هاي  براي  جدیدي  تسهیالت 
که  تولیدکنندگاني  از  دسته  آن  همچنین  است. 
تفاهم  در  مي شوند،  دولت  مذکور  مصوبه  مشمول 
معوق  بدهي  بازپرداخت  براي  برنامه یي  بانک ها،  با 
خود ارائه خواهند کرد. همچنین دستورالعمل جدید 
صنعتي  واحدهاي  از  بهره برداري  و  زمین  واگذاري 
اساس  بر  که  ابالغ شده  نواحي صنعتي  و  شهرک ها 
زمین  انتفاع  که حق  برخالف سال هاي گذشته  آن، 
در شهرک هاي صنعتي به صورت هر سه ماه افزایش 
مي یافت، در دستورالعمل جدید قیمت حق انتفاع در 

طول سال ثابت است و تغییر نمي کند.

 جزئیات تخفیفات بانکي براي صنعت
و  مصوبه یي  چنین  وجود  با  »تعادل«،  گزارش  به 
اجرایي شدن آن، گویا دولت در نظر دارد شرایط سهل 
و مناسبي را براي اعطاي تسهیالت به تولیدکنندگاني 
که با وجود همه مشکالت، کیفیت مطلوبي داشته و 

بازار مناسبي دارند، در نظر بگیرد.
 بر این اساس، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها 
نیز در ارزیابي هاي جدید برگشت داده خواهد شد و 
این وثایق مي تواند در جهت دریافت وام جدید مورد 
استفاده قرار گیرد. به طوري که پیش تر علي یزداني، 
گفت وگو  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
که  بنگاه هایي  بود:  گفته  باره  این  در  »تعادل«  با 
بر  همچنین  و  فروش  بازار  و  باکیفیت  تولید  داراي 
براي  الزم  توانایي  از  برخوردار  اعتبارسنجي،  اساس 
بازپرداخت بدهي باشند، مشمول این مصوبه خواهند 
بانک  با  که  مذاکراتي  براساس  دیگر،  سوي  از  شد. 
اعطاي  تا  شده  پیشنهاد  است،  شده  انجام  مرکزي 
تسهیالت بدون توجه به بدهي بنگاه ها باشد، ضمن 

برگشتي  چک هاي  تسهیالت،  این  اعطاي  در  اینکه 
اعضاي هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در 
پذیرش وثایق هم پذیرفته شود. یزداني همچنین یکي 
از برنامه هاي سال جاري وزارت صنعت را تکمیل و 
راه اندازي واحدهاي باالي 60 درصد پیشرفت فیزیکي 
ظرفیت،  نیمه  یا  راکد  واحدهاي  فعال سازي  نیز  و 
عنوان مي کند که نیازمند به بیش از 16 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت درنظر گرفته شده است. 
یزداني از سوي دیگر گفت: با توجه به مزیت هاي این 
صنایع نظیر تسریع در راه اندازي، نیاز به سرمایه گذاري 
حمایت  و  تقویت  پایدار،  اشتغال  ایجاد  نیز  و  کمتر 
سیاست هاي  از  مقاومتي  اقتصاد  تحقق  براي  آنها  از 
نیز  راهبري دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و 
ایران  و شهرک هاي صنعتي  کوچک  صنایع  سازمان 
بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  است. 
نرخ  کاهش  و  معیشت  ارتقاي  اشتغال،  تحقق  اینکه 
صنعتي،  شهرک هاي  بستر  در  کشور  در  بیکاري 
اعمال  نظیر  مشوق هایي  گفت:  است،  امکان پذیر 
دانش بنیان،  شرکت هاي  به  درصدي   10 تخفیف 
در  درصدي   10 تخفیف  نیز  و  ایثارگران  و  نخبگان 
مدت  در  صنعتي  واحدهاي  از  بهره برداري  صورت 

یک سال نیز اعمال خواهد شد.

 رفع محدودیت هاي بخش خصوصي
اتاق  نمایندگان  آرگون، عضو هیات  از طرفي عباس 
تهران، به تشریح مصوبه جدید هیات وزیران که براي 
شده  صادر  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  از  حمایت 
است، مي پردازد و با اشاره به تالش دولت براي اجراي 
سیاست هاي خروج غیرتورمي از رکود مي گوید: این 
صاحبان  بهره مندي  محدودیت هاي  برخي  مصوبه 

 بازگشت به عناوین 1۸ اخبار اقتصادی
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بنگاه هاي کوچک و متوسط از تسهیالت بانکي را لغو 
کرده است. وي در ادامه توضیح مي دهد: در اسفند 
مضمون  با  آیین نامه یي  وقت  دولت   ،1386 سال 
رعایت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهیالت سرمایه 
توسط  حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  به  گردش  در 
بانک هاي دولتي صادر کرد که دریافت تسهیالت از 
بانک هاي دولتي را با محدودیت هایي مواجه مي کرد. 
به طور مثال اعطاي تسهیالت به متقاضیان تسهیالت 
سرمایه در گردش حداکثر به میزان 70 درصد فروش 
کاال یا خدمات آنان صرفا بر مبناي صورت هاي مالي 
در  بود.  مجاز  مالیاتي  اظهارنامه  با  شده  حسابرسي 
بانک  که  صورتي  در  آیین نامه  این  از  دیگر  ماده یي 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  تسهیالت  اعطاکننده 
مالک پیش از 10 درصد سهام شرکت متقاضي باشد 
)به استثناي شرکت هاي تملیکي(، اعطاي تسهیالت 
اعالم  یاد شده غیرمجاز  به شرکت  بانک  این  توسط 

شده بود.
 اما اکنون دولت یازدهم این محدودیت را در مورد 
مي افزاید:  وي  است.  کرده  لغو  تسهیالت  اعطاي 
به  مي توانستند  صورتي  در  تنها  بانک ها  مثال،  براي 
که  بدهند  تسهیالت  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي 
حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نیاز پروژه هاي 
تامین  سهام  محل حقوق صاحبان  از  سرمایه گذاري 
دریافت  براي  شرکت ها  حاضر،  حال  در  اما  شود. 

تسهیالت با چنین محدودیتي مواجه نخواهند بود.
مصوبه  در  آرگون  گفته  به  که  دیگري  محدودیت   
جدید دولت برطرف شده، شرط عدم بدهي غیرجاري 

و چک برگشتي براي دریافت تسهیالت است.

خیز دولت براي مزیت سازي صنایع کوچک
از  منظور  خصوصي،  بخش  فعال  این  گفته  به 
در  مذکور  متوسط  و  کوچک  واحدهاي  و  شرکت ها 
تعداد  داراي  اقتصادي  بنگاه هاي  تصویبنامه  این 
اقتصادي  بنگاه هاي  و  نفر   50 از  کمتر  کارکنان 
هستند.  نفر   100 تا   50 بین  کارکنان  تعداد  داراي 
مي کند:  بیان  ادامه  در  نمایندگان  هیات  عضو  این 
مزیت هاي  داراي  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي 
بسیاري از قبیل »کارآفریني، ارزش افزایي، اشتغالزایي 
تنوع طلبي  به  پاسخگویي  براي  انعطاف پذیري  موثر، 
مصرف کنندگان و بهره وري باال« هستند و به عنوان 
شمار  به  اشتغال  ایجاد  ارزان  راهکارهاي  از  یکي 
مي روند. به اعتقاد وي شرکت هاي کوچک و متوسط 
مي بخشند  رونق  نیز  تولید  به  اشتغالزایي،  بر  عالوه 
مادر  صنایع  نیاز  مورد  خدمات  و  کاالها  تامین  با  و 
به  سپس  آرگون  مي کنند.  تکمیل  را  تولید  زنجیره 
مشکالتي که در سال هاي اخیر گریبانگیر این بنگاه ها 
شده اشاره کرد و گفت: بنگاه هاي کوچک و متوسط 
باالبودن  مالي،  تامین  از جمله،  بسیاري  با مشکالت 
فروش  کاهش  و  بانکي  معوقات  شده،  تمام  قیمت 
زیانده شدن  به  این مشکالت منجر  و  روبرو هستند 
آنها شده است. وي در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه 
بانک ها در اجراي مصوبه جدید دولت که هدف خروج 
غیرتورمي از رکود را دنبال مي کند، همکاري کنند، 
مي توان امیدوار بود که فعالیت شرکت ها و واحدهاي 
و  کشاورزي  صنعتي،  تولیدي،  متوسط  و  کوچک 

خدماتي تا حدودي تسهیل شود.

دنیای اقتصاد/ 
»دنیاي اقتصاد« دوره »روش های تامین 

مالی از طریق صندوق توسعه ملی« 
برگزار می کند

آموزشی  دوره  اقتصاد«  »دنیای  روزنامه 
»روش های تامین مالی از طریق صندوق توسعه 
می کند.  برگزار  29اردیبهشت   تاریخ  در  ملی« 
توسعه  صندوق  طریق  از  پروژه ها  مالی  تامین 
هم  تحریم ها  رفع  و  برجام  از  بعد  حتی  ملی 
تامین  نوع  سریع ترین  و  ارزان ترین  می تواند 
مالی باشد؛ چراکه فرآیند تامین مالی در داخل 
هماهنگی های  به  نیاز  و  می پذیرد  انجام  کشور 

بین المللی ندارد.
به  نیاز  خارجی  و  داخلی  تسهیالت  نوع  دو  هر  در 
ارزیابی و اخذ ضمانت توسط بانک ایرانی وجود دارد و 
عمال از این نظر کامال مشابه هستند، به عالوه اینکه در 
فرآیند تامین مالی خارجی نیاز به تایید مجدد بانک 
باالی  ریسک های  نرخ  طرفی  از  هست.  هم  مرکزی 
کشور خصوصا در بخش خصوصی، هزینه تامین مالی 
توسعه  نرخ مصوب صندوق  از  باالتر  را  و سود طرح 

ملی می برد.
به  توجه  با  مناطق  از  بسیاری  در  اینکه  توجه  قابل 
از  صندوق  تسهیالت  نرخ  صنعت،  نوع  و  محرومیت 
تخفیف برخوردار است که این تخفیف ها در محاسبه 
بهره ساالنه لحاظ می شوند و براساس نوع صنعت و 
باال  سرمایه گذاری های  در  هستند.  متفاوت  منطقه 
توجه  قابل  تخفیف  رقم  پروژه  کالن  محاسبات  در 

می شود.
ملی  توسعه  صندوق  از  تسهیالت  گرفتن  اما 
سرمایه گذاران  که  دارد  اولیه ای  پیش شرط های 

صورت  در  بگیرند.  نظر  در  باید  برنامه ریزی  آغاز  از 
لحاظ کردن این پیش شرط های صندوق توسعه ملی 
از منابع مالی  تامین هزینه ها می توان  برنامه ریزی  و 
سرمایه گذار و صندوق به صورت بهینه استفاده کرد.

تهیه  پروژه سرمایه گذاری،  انتخاب موضوع  و  تعریف 
روند  پذیر،  بانک  اقتصادی  و  فنی  توجیهی  طرح 
پذیرش طرح در سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی 
از جمله مواردی هستند که باید به طور جدی مورد 
سرمایه گذاران  به  منظور  این  به  گیرند.  قرار  توجه 
توصیه می شود در مرحله برنامه ریزی یک پروژه بخش 
در  را  خود  اطالعات  و  گرفته  جدی  را  مالی  تامین 
این خصوص تکمیل کنند. عالقه مندان و متقاضیان 
با شماره  این دوره آموزشي مي توانند  به شرکت در 
تلفن های 87762411 و 87762416 تماس حاصل 
سایت  به  ثبت نام  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  یا 

واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.
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دنیای اقتصاد/

مترجم: رویا مرسلی
HBR :منبع

همکارتان مطلبی را در جلسه می گوید اما عمال کار 
بدون  شما  کنار  از  راهرو  در  می دهد.  انجام  دیگری 
سالم کردن می گذرد و در جلسات علیه مواضع شما 
صحبت می کند. اما وقتی از او می خواهید که درباره 
اصرار می کند که  او  کنید  با وی صحبت  مساله  این 
هیچ مشکلی نیست و همه چیز خوب است و این فقط 
با  کردن  کار  است.  درست  شماست.  ذهنی  تصورات 
یک فرد منفعل-تهاجمی به راستی مالل آور است. آیا 
یا  نشان می دهید؟  او عکس العمل  رفتار  به  مستقیما 
سعی می کنید آن را نادیده بگیرید؟ چگونه می توانید 
تظاهر  را حل کنید درحالی که همکارتان  این مساله 

می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده است؟

افراد خبره چه می گویند؟
به  نسبت  خاصی  موقعیت های  در  همکاران  اینکه 
فکر  که  زمانی  یا  حساس  مسائل  سر  بر  یکدیگر 
کنند  اشاره  موضوع  به  مستقیما  نمی توانند  می کنند 
مساله  دهند  بروز  خود  از  انفعالی-تهاجمی  رفتار 
چندان غیرمعمولی نیست. ایمی سو به عنوان یکی از 
نویسندگان مجموعه »فضا را تصاحب کنید« می گوید: 
»باید بپذیریم که همه ما هر چند وقت این کار را انجام 
می دهیم.« اما اگر این رفتار انفعالی-تهاجمی ادامه دار 
باشد، موضوع بغرنج خواهد شد. آنی مک کی، به عنوان 
موسس سازمان رهبری تلئوس و یکی از نویسندگان 
افراد  »این گونه  می گوید:  رهبری  مقدمات  مجموعه 
کسانی هستند که اغلب هر کاری انجام می دهند تا به 
آنچه می خواهند برسند. آنها حتی دروغ می گویند.« در 
این موارد باید احتیاط های خاصی را مدنظر قرار دهید 
درنهایت  که  امیدواریم  و  می کند  کمک  شما  به  که 
بتوانید با طرف مقابل خود کار را به انجام رسانید. در 

اینجا به ذکر چند توصیه می پردازیم.

از برتری جویی پرهیز کنید
وقتی همکارتان تظاهر می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده و 
حتی شما را به عکس العمل بیش از حد متهم می کند، 
سخت است که عصبانی نشوید و حالت تدافعی به خود 
جایی  موقعیت  »این  کی  نظر مک  اما طبق  نگیرید. 
خاموش  آتش  با  را  آتش  بتوانید  آن  در  که  نیست 
کنید.« تمام سعی خود را بکنید تا آرام باقی بمانید. 
سو توضیح می دهد »شاید هدف آن شخص این باشد 
که شما را عصبانی کند تا بتواند شما را مورد سرزنش 
قرار دهد و به این وسیله هیجان خود را تخلیه کند.« 
او می افزاید: »پاسخ دادن به روش های احساسی باعث 
می شود که شما هم ابله به نظر برسید و هم احساس 
را  خود  که  دارید  را  فرصت  این  شما  کنید.  حماقت 

بزرگ نشان دهید.«

فکر کنید که انگیزه چنین رفتاری چیست
افرادی که به طور معمول رفتار منفعل-تهاجمی دارند 
دلیلش  شاید  نیستند.  نادانی  مطلقا  انسان های  الزاما 

این است که روش برقراری ارتباط را نمی دانند یا از 
می گوید  کی  مک  دارند.  وحشت  تعارض  و  اختالف 
است  روشی  افراد  برای  اغلب  منفعل-تهاجمی  رفتار 
تا بدون ایجاد اختالف واقعی و سالم احساسات خود 
را بیان کنند. در ضمن نوعی خودمحوری نیز در آن 
پنداشت  این  اغلب  »آنها  می گوید:  سو  دارد.  وجود 
معیوب را ایجاد می کنند که دیگران باید بدانند آنها 
چه احساسی دارند و اینکه نیازها و اولویت های آنها از 
اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است.« این 
موضوع را درک کنید، اما هرگز سعی نکنید مشکالت 
همکارتان را تشخیص دهید. سو اضافه می کند: »آن 
را همان گونه که هست ببینید. یک بیان غیرمولد از 
احساساتی که آنها نمی توانند با شما به طور سازنده در 

میان بگذارند.«

سهم خودتان از مسوولیت را بر عهده بگیرید
سرزنش  غیرقابل  موقعیتی  چنین  در  هم  شما  خود 
می کنید  که  کاری  آیا  بپرسید  خودتان  از  نیستید. 

زمانی که نباید آتش را با آتش خاموش کرد!
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باعث نمی شود که آن شخص رفتار منفعل-تهاجمی 
از خود نشان دهد. سو می گوید: »مسوولیت عمل خود 
را بر عهده بگیرید.« فکر کنید که شاید خود شما هم 
چنین رفتاری از خود نشان می دهید؛ نشانه های آن را 
بشناسید. سو می گوید: »این مساله می تواند حتی برای 
بهترین افراد نیز اتفاق بیفتد ولو اینکه آنها بخواهند 
مساله را به تعویق بیندازند یا از بروز مشکالت بیشتر 
جلوگیری کنند. در هر صورت ممکن است احساسات 
ما به گونه ای نشت کند که برای دیگران دردناک باشد.«

به محتوای مساله توجه کنید و نه نحوه ادای آن
شاید انجام این کار بسیار مشکل باشد، اما سعی کنید 
موقعیت را از نظر همکارتان ببینید. سعی کنید بفهمید 
او از بیان این جمالت و نکات نیشدار سعی دارد چه 
ایده ای را منتقل کند؟ مک کی می گوید: »اینکه آن 
می گذارد  میان  در  شما  با  را  موضوعی  چه  شخص 
تجزیه تحلیل کنید.« آیا او فکر می کند روشی که شما 
کرده اید شکست می خورد؟  اتخاذ  پروژه  اجرای  برای 
»همه  می گوید:  سو  است؟  مخالف  تیم  اهداف  با  یا 
در جمع  چگونه  نمی دانند  یا  ندارند  دوست  انسان ها 
بحث کنند یا آنچه فکر می کنند را بیان کنند.« اگر 
و  کنید  تمرکز  افراد  نهفته  نگرانی های  روی  بتوانید 
کمتر به روش بیان آنها فکر کنید می توانید به مشکل 

واقعی پی ببرید.

موضوعات نهفته در ذهن افراد را نادیده نگیرید
زمانی که آرام هستید و قادر به انجام یک گفت و گوی 
سازنده هستید، نزد آن شخص بروید. از چنین جمالتی 
استفاده کنید: »آن روز در صحبتی که با هم داشتیم 

به نکته خوبی اشاره کردی. آن روز شنیدم که چنین 
گفتی.« این کار به آنها کمک می کند درباره موضوع 
نگرانی شان صحبت کنند. مک کی توضیح می دهد که 
»با پیوستن به آنها، شانس بیشتری برای بازگرداندن 
انرژی دارید.« این کار را بر مبنای حقیقت امر انجام 
اشاره ای  هیچ  او  بیان  نحوه  درباره  آنکه  بدون  دهید. 
بحث های  »به  می کند:  پیشنهاد  سو  باشید.  داشته 
ندهید.  آن  به  اعتباری  هیچ  و  نکنید  توجه  مسموم 
گاهی اوقات همه آنچه آنها می خواهند این است که 

نظرشان شنیده شود.«

مراقب زبان خود باشید
به  را  مقابل  طرف  که  باشد  یادتان  می گویید  هرچه 
منفعل-تهاجمی بودن متهم نکنید. مک کی می گوید: 
»این کار می تواند به هدف شما لطمه وارد کند.« سو 
نیز در موافقت می گوید: »این کلمه وزن سنگینی دارد. 
موضع  در  قبل  از  که  می شود شخص  باعث  کار  این 
انگ  آنها  به  اکنون عصبانی تر شود.  دارد  قرار  دفاعی 
کی  مک  عوض  در  نکنید.«  قضاوت  را  آنها  و  نزنید 
پیشنهاد می کند»این موضوع را بازگو کنید که مسائلی 
که در گذشته اتفاق افتاده به پایان رسیده و به تاثیر 
این وضعیت بر خود شما و احتماال دیگران اشاره کنید. 
اگر امکان دارد بگویید که این رفتار در تضاد با آنچه 
برای طرف مقابل مهم است قرار دارد، مثل دستیابی 

به اهداف تیم.«

امنیت  افراد معتمد می تواند  با  مشورت محدود 
ایجاد کند

با چنین موقعیت هایی روبه رو  به تنهایی  الزم نیست 

درباره  دیگران  با  »می توانید  می گوید:  سو  شوید. 
حقیقت موضوع مشورت کنید و متحدانی برای خود 
اما مطمئن شوید که بحث هایتان در  داشته باشید.« 
جهتی باشد که در آن تالش می کنید رابطه را به شکل 
و  شایعه پراکنی  به  که  طوری  دهید؛  ارتقا  سازنده ای 
بددهنی پشت سر همکارتان منتهی نشود. سو پیشنهاد 
می کند چنین سواالتی بپرسید: »می خواستم بپرسم 
را  بود. آن  تو چگونه  به نظر  نکته ای که سوزان گفت 

چگونه برداشت می کنی؟«

از راهنمایی دیگران استفاده کنید
برای به دست آوردن یک راه حل طوالنی مدت می توانید 
روی کمک دیگران نیز حساب کنید. مک کی می گوید: 
به عنوان یک تیم می توانید هنجارهای سالمی  »شما 
ایجاد کنید.« درعین حال می توانید با هم توافق کنید 
و  رک  می شود  شما  ناامیدی  باعث  آنچه  درباره  که 
صریح صحبت کنید و با هم تعامل صادقانه و مستقیم 
که مطلوب شماست، داشته باشید. همچنین الزم است 
که خودتان را مسوول بدانید.اگر همکار مشکل دار شما 
می خواهد توافق را نادیده بگیرد می توانید در جلسات 
یادداشت برداری کنید که چه کسی باید چه کاری را 
هر  وظایف  ترتیب  این  به  و  انجام دهد  زمانی  تا چه 
شخص کامال مشخص خواهد شد. حتی بدترین افراد 
هم نسبت به فشار مثبت کاری از طرف همکار خود و 
مسوولیتی که در جمع به آنها سپرده شده بی تفاوت 

نیستند و تسلیم آن خواهند شد.

در شرایط خیلی حاد کمک بگیرید
اگر همکارتان به طور مداوم سعی در تخریب شما دارد 

افرادی  و  دهید  انجام  درست  را  کارتان  نمی گذارد  و 
که از بیرون مشاهده می کنند هم این مساله را تایید 
می کنند، در اینجا الزم است که یک قدم پیش تر بروید. 
مک کی می گوید: »اگر مدیر مشترکی دارید می توانید 
در  عباراتی  چنین  از  می توانید  بگیرید.«  کمک  او  از 
مقابل رئیستان استفاده کنید: »بسیاری از ما متوجه 
این  درباره  می خواهم  من  و  شده ایم  خاصی  رفتار 
موضوع با شما صحبت کنم که این مساله چه تاثیری 
بر توانایی من در انجام کارم می گذارد.« اما او در عین 
حال توصیه می کند »با احتیاط وارد این بحث شوید، 
شخص  این  توسط  قبال  است  ممکن  رئیستان  چون 
که شما  رفتارهایی  دارد  احتمال  و  باشد  اغفال شده 
می بینید را ندیده باشد، یا ممکن است از تضاد بیزار 

باشد و دلش نخواهد شاهد هیچ گونه اختالفی باشد.«

از خودتان محافظت کنید
سو می گوید: »اگر نوعی وابستگی در کارتان وجود دارد، 
مطمئن شوید که شما به تعهدات و زمان بندی خود 
پایبند هستید.« مک کی نیز معتقد است »دیگران را 
در ایمیل های مهم کپی کنید. اجازه ندهید آن شخص 
به جای شما صحبت کند یا نماینده شما در جلسات 
باشد. بعد از هر جلسه، صورتجلسه تهیه کنید و موارد 
مورد توافق را مستندسازی کنید و قدم های بعدی را 
باشید.  داشته  بایگانی  می کند  پیشنهاد  او  بردارید.« 
»رفتارهای خاص را یادداشت کنید تا در صورت نیاز 
بتوانید مثال بزنید. بحث کردن درباره واقعیت  ها مشکل 
است.«همچنین او پیشنهاد می کند تا می توانید تماس 
خود را با آن شخص کم کنید و به حداقل برسانید. 
قالب  در  را  کار  این  کنید،  کار  هم  با  است  الزم  اگر 

 بازگشت به عناوین 21 یادداشت مدیریتی

شماره   1729    26  اردیبهشت ماه 1395



گروه انجام دهید زیرا در این صورت احتمال دارد که 
همکارتان رفتار بهتری از خود نشان دهد. شاید نتوانید 
تهاجمی  منفعل-  عادت های  دارای  که  را  همکارتان 
عکس العمل های  می توانید  اما  دهید،  شکست  است 

خود را نسبت به این رفتارها کنترل کنید.

اصولی که باید به خاطر داشت

افراد چیست-  رفتار  این گونه  - درک کنید که علت 
شاید نیازهایشان برآورده نشده باشد.

- پیامی را که همکارتان سعی دارد با این گونه رفتار 
منتقل کند بفهمید، حتی اگر نوع رساندن این پیام 

اشتباه باشد.

- یک قدم عقب بروید و از خودتان بپرسید خود شما 
در ایجاد این وضعیت چه نقشی داشته اید.

مساله  درباره  ندهید،  دست  از  خودرا  خونسردی   -
کاری خود زمانی صحبت کنید که کامال آرام هستید 

و واقعیت را ببینید.

- طرف مقابل را متهم نکنید که رفتار منفعل- تهاجمی 
دارد. این کار تنها باعث عصبانیت بیشتر او خواهد شد.

تغییر  را  همکارتان  رفتار  می توانید  که  نکنید  فکر   -
دهید.

 مورد کاوی شماره 1
در میان جمع به همکارتان مسوولیت بدهید

یکی از همکاران میچ دیویس در یک دبیرستان دولتی 
که او در آن کار می کرد، کارها را برای وی سخت کرده 
بود. او توضیح می دهد: »این همکار در حضور دیگران 
و در جلسات با برنامه ها موافقت می کرد اما بعد از آن 
به طور دیگری رفتار می کرد.« این همکار که نامش 
سارا است برای دفاع از خود از چنین جمالتی استفاده 
می کرد: »من این موضوع را این گونه به یاد نمی آورم« 
یا »فکر نمی کردم ما این برنامه را به این شکل نهایی 
کرده باشیم.« میچ سعی می کرد درباره این سوءتفاهم ها 
با سارا صحبت کند، اما او همیشه شانه هایش را باال 
می انداخت و اهمیت نمی داد. او همیشه می گفت که 
سرش شلوغ است و وقت حرف زدن ندارد. وقتی میچ 
بود در میان  او سارا  با جیم که رئیس  را  این مساله 
گذاشت و به او گفت که پروژه به خاطر همین رفتار 
عجیب انجام نشده، جیم گفت که او نیز متوجه این 
رفتار شده است. آنها با هم برنامه ای طراحی کردند که 
سارا را مسوولیت پذیرتر کنند. میچ می گوید: »من و او 
توافق کردیم که جیم دفعه بعد در جلسه در حضور 
همه از یک نفر داوطلب بخواهد که از موضوعات جلسه 
یادداشت برداری کند، این شخص مسوول خواهد بود 
که مشخص کند چه کارهایی توسط چه کسی و در 
چه زمانی باید انجام شود« و البته اولین داوطلب خود 
آنکه میچ  از  بعد  واقع شد.  موثر  این روش  بود.  میچ 
لیست وظایف را ارسال می کرد، سارا دیگر هیچ بهانه ای 
نداشت. او نسبت به همه افرادی که در جلسه حاضر 
بودند مسوول بود و میچ دیگر نگران بار اضافه کار خود 

نبود. دیگر الزم نبود وقت خود را برای اصرار به انجام 
کار صرف کند. این روش به همه افراد در واحد آنها 
کمک کرد تا کارآیی باالتری داشته باشند و در واقع به 

نظر آنها این کار باید زودتر از اینها انجام می شد.

مورد کاوی شماره 2
زودتر کمک بگیرید، نگذارید دیر شود

جیمز آرمسترانگ که یک مشاور بازاریابی دیجیتال در 
تیم هشت  است، یک  دایرکت  بالیندز  رومن  شرکت 
نفره را در آژانس بازاریابی دیجیتال مدیریت می کرد. 
او سه ماه بعد از آنکه یکی از روسای مستقیمش به نام 
ویولت وارد شرکت شد، ارتقا دریافت کرد و ویولت به 
وضوح نمی توانست تحمل کند که او ناگهان رئیسش 
شده باشد. اما ویولت در عین حال کارآیی بسیار باالیی 
داشت و بسیار الیق بود و به نظر جیمز آنها به عنوان 
همکار هارمونی خوبی با هم داشتند. جیمز از اینکه 
متاسفانه  اما  بود.  تیمش هست خوشحال  در  ویولت 
جیمز  با  او  بود.  دشواری  کار  ویولت  کردن  مدیریت 
ارتباط برقرار نمی کرد، مگر آنکه موضوع خیلی ضروری 
پیش می آمد. او در جلسات آموزشی که جیمز پیشنهاد 
می کرد فعال نبود و کارهایی که جیمز می خواست را 
هر  از  »او  می گوید:  جیمز  می انداخت.  گوش  پشت 
فرصتی استفاده می کرد تا به من بفهماند برای کار من 
ارزشی قائل نیست.« جیمز که از رفتار او متعجب و 
وحشت زده شده بود تصمیم گرفت که با او نیز رفتاری 
و  »مستقیم  باشد.  داشته  تیم  دیگر  اعضای  مشابه 
بی پرده« او در جلسات دو نفره شان از ویولت پرسید 
که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر اما ویولت گفت که 

ادامه پیدا کرد. به همین  او  اما رفتار  مشکلی نیست 
خاطر جیمز تصمیم گرفت او را به یک قهوه در خارج از 
شرکت دعوت کند و بعد از او پرسید که آیا سهوا باعث 
دیگری  شیوه  به  می دهد  ترجیح  یا  شده  او  ناراحتی 
مدیریت شود. او تایید کرد که یک »برخورد هویتی« 
و  کرد  تمام  همین جا  در  را  گفت وگو  اما  دارد  وجود 
به  رفتار تحقیرآمیز خود نسبت  به  بازهم در شرکت 
جیمز ادامه داد. او از دیگر اعضای تیم شنید که ویولت 
حتی گفته جیمز »تنبل و بی مصرف« است. اما جیمز 
تصمیم گرفت سریع نزد مدیرش برود. وقتی این کار را 
کرد، مدیرش خود او را متهم کرد که در مدیریت یکی 
از اعضای مهم تیمش شکست خورده است و عملکرد 
ضعیف را به خود جیمز نسبت داد. ظرف یک سال هم 
ترک کردند  را  داوطلبانه شرکت  ویولت  و هم  جیمز 
نبودند.  راضی  افتاد  که  اتفاقاتی  از  هیچ کدامشان  اما 
جیمز می گوید اگر این اتفاق دوباره تکرار شود موضوع 
رفتارهای  از  می گذارد.  میان  در  مدیرش  با  زودتر  را 
مسموم ویولت مستندات بیشتری جمع آوری می کند 
و اگر پیشرفت عمده ای رخ ندهد بدون پشیمانی او را 

اخراج خواهد کرد.
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موضوع: خرید انواع برقگیر

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر:  ایران - سیستان و بلوچستان 
- زاهدان

    
محل دریافت اسناد : ۱-مراجعه به آدرس زاهدان 

خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزیع نیروی 
برق سیستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها/   
۲_ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک/  ۳-مراجعه 
www.IETS. به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس
MPORG.ir و سایت معامالت صنعت برق به آدرس 

Tender.tavanir.org.ir
ارائه درخواست و ثبت نام جهت دریافت اسناد مناقصه 

الزامی می باشد اطالعات تماس مناقصه گزار :
تلفن ۳۱۱۳۷۳۴۰-۰۵۴ و ۳۱۱۳۷۳۴۸ 

موضوع : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
۹۵/۲۱۰۰۱ - خرید کابل های فشار ضعیف و ۲۰ 

کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر: ایران - تهران - تهران
   

محل دریافت اسناد : فروش اسناد از طریق سامانه 
www. تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

setadiran.ir
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید ۱۶۰ دستگاه انواع تابلو ۲۰ کیلوولت 
و فشارضعیف و پیالرو روشنایی و ۱۵ دستگاه تابلو ۲۰ 

NNQ کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 15445536000
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر: ایران - آذربایجان شرقی - 
تبریز

  
محل دریافت اسناد : تهران: میدان ونك،خیابان 
برزیل ،ساختمان شهیدعباسپور، بلوك۲ نیم طبقه 

دوم واحد۲۰۷ آقای بهرامی ./ تبریز : جاده ائل گؤلی، 
باالتر از هتل شهریار، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز، طبقه اول ، اداره مناقصه و قراردادها .

موضوع: خرید انواع یراق آالت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات: ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر: ایران - سیستان و بلوچستان 
- زاهدان

  
محل دریافت اسناد : طریقه دریافت اسناد مناقصه:
۱-مراجعه به آدرس زاهدان خیابان دانشگاه -نبش 
دانشگاه ۳۷- شركت توزیع نیروی برق سیستان و 

بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها/  ۲_ارسال اسناد 
از طریق پست الکترونیک/  ۳-مراجعه به سایت پایگاه 

www.IETS.MPORG. ملی مناقصات به آدرس
Tender. و سایت معامالت صنعت برق به آدرس ir

tavanir.org.ir
ارائه درخواست و ثبت نام جهت دریافت اسناد مناقصه 

الزامی می باشد

23 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستانشرکت برق منطقه ای تهرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
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www.ieis.ir  15 24نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 
6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

قلعه ماران، رامیان، گلستان  /
 عکس از شایان غیاث الدین
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