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نام کابل ابهر در وندور لیست شرکت پروژه های نفت کشور عراق ثبت شد 

همگامی یک شرکت برقی ایرانی با 
رقبای قدرتمند بین المللی

انتظارات از شهردار جدید تهران

میثم بصیرت/ دنیای اقتصاد
تهران  پیروز حناچی شهردار جدید  امروز  از 
است. تهرانی که بسیار بیش از گذشته فرتوت، 
خاطره زدایی  است.  شده  درمانده  و  بیمار 
این  که  است  شده  سبب  جاهالنه  یا  عامدانه 
شهر بسیاری از مقاطع تاریخی حیات خود را 
آلزایمر مبتال  به  فراموش کند و شهروندانش 
شوند و حناچی می کوشد درمانگر این آلزایمر 
به عنوان  نه  ما  خوشبختانه  باشد.  تاریخی 
مدیریت  متخصص  به عنوان  نه  و  شهروند 
شهری قرار نیست از شهردار جدید »قهرمان« 
تهران  شهری  مدیریت  از  او  برای  و  بسازیم 
جمهوری  ریاست  سوی  به  پرش«  »سکوی 
تدارک ببینیم. اما از او انتظار جدی داریم به 
واسطه حمایت شورا و نظام، متعهد به اصالح 
در رویه های ناصواب پیشین مدیریت شهری 

تهران باشد.
به نظر می رسد بعد از مسیر سختی که در انتخاب 
شهردار سوم تهران در این دوره از مدیریت شهری 
طی شد، امروز حناچی به عنوان شهردار متخصص 

با وجود مشکالت عدیده در تولیدات صنعت برق، کابل ابهر توانسته با عرضه کاالی با کیفیت و در 
رده کالس جهانی، توان حضور در بازارهای بین المللی را پیدا کند.

جناب آقای مهندس آریا صادق نیت حقیقی
مدیرعامل محترم شرکت قم آلیاژ

بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران انتخاب 
شرکت قم آلیاژ را به عنوان صادرکننده برتر استانی 
تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی و کارکنان آن 

مجموعه، آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

رقبای  با  ایرانی  برقی  شرکت  یک  همگامی 
2 ...............................قدرتمند بین المللی

شرکت کابل ابهر با اخذ مجوزها و تاییدیه های 
الزم  موفق به حضور در وندور لیست شرکت 

پروژه های نفت کشور عراق شده است.
برتر  صادرکنندگان  فهرست  در  آلیاژ  قم 

2 ................................................استان قم
نیروگاه های  تولید  درصدی   ۴۰ کاهش 

۴ ................................................... برق آبی
دلیل  به  اروپا  مالی  مکانیسم  به  دستیابی 

5 .................فشارهای آمریکا طوالنی شد
تومان   5۸۰۰ آینده  بودجه سال  در  ارز  نرخ 
در  بدهی ها  ای  زنجیره  تهاتر  است/تقویت 

6 ...............................................۹۸ بودجه
کار  دستور  در  صلح،  برای  اتاق ها  پویش 

7 ...........کنگره اتاق های بازرگانی جهان
مرکزی،  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
میدان  به  سرزده  صورت  به  قبل  ساعتی 
فردوسی رفت تا از نزدیک، وضعیت بازار ارز 

7 .............................................را رصد کند
۸ .................فهرست اهم مناقصات کشور
۹ ...................چگونه کار را معنادار کنیم؟
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شرکت کابل ابهر با اخذ مجوزها و تاییدیه های 
به حضور در وندور لیست شرکت  الزم  موفق 

پروژه های نفت کشور عراق شده است.
تصریح  نکته  این  به  اشاره  ضمن  کالهی،  علیرضا 
قابل توجهی  توانسته سهم  ابهر  کرد: شرکت کابل 
تجهیزات  بخش  در  عراق  نفت  شرکت  بازار  از 
و  سیم  تولیدات  به  مربوط  که  برق  صنعت 

اختصاص  خود  به  را  است  سنگین  کابل های 
استانداردهای  و  تائیدیه ها  اخذ  به  موفق  و  داده 
شود. عراق  نفت  پروژه های  شرکت  به   مربوط 

رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت 
برق ایران خاطرنشان کرد: شرکت توسعه پروژه های 
شده،  ایرانی  باکیفیت  کاالی  مشتری  عراق،  نفتی 
این در حالی است که پیش از این تنها شرکت های 
 اروپایی موفق به دریافت این استانداردها می شدند.

عربستان  و  آمریکا  کشورهای  عالوه  به  افزود:  وی 
از  ایرانی  کاالهای  حذف  برای  توان  تمام  با 
هیچگونه  از  و  کرده  برنامه ریزی  عراق  بازار 
اند. نکرده  مضایقه  امروز  به  تا  نیز   کارشکنی 

کالهی تصریح کرد: سهم داشتن در بازار نفت عراق 

در شرایط تحریم و مشکالت داخلی موفقیت بزرگی 
از آن جهت  این رویداد  به حساب می آید. اهمیت 
است که تا به امروز هیچ شرکت دولتی و خصوصی 
توسعه  شرکت  تائیدیه های  احراز  به  موفق  ایرانی 

پروژهای نفتی عراق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ها برای حضور در بازار 
پروژه ها  و  زیرساخت  توسعه  خصوصاً  عراق  نفت 
و  کمی  نظر  از  گیرانه ای  سخت  استانداردهای  با 
کیفی مواجهند و تا به امروز تنها تعداد معدودی از 
شرکت های معتبر اروپایی مجوز حضور در بازار نفت 

عراق را به دست آورده اند.
عضو هیات مدیره اتاق ایران و عراق در ادامه افزود: 
بزرگترین وجه تمایز این رویداد این است که بخش 
قدرتمند  رقبای  بین  در  توانست  واقعی  خصوصی 
خود  به  عراق  شکننده  بازار  در  سهمی  بین المللی 

اختصاص دهد.
به  اشاره  با  برق  صنعت  سندیکای  عضو  این 
ظرفیت های تولید صنعت سیم و کابل ایران تصریح 
تولیدات صنعت  با وجود مشکالت عدیده در  کرد: 
برق، کابل ابهر توانسته با عرضه کاالی با کیفیت و 
در رده کالس جهانی، توان حضور در بازارهای بین 
المللی را پیدا کند. صنعت کابل علیرغم برخوردار 
بودن کشورمان از امکانات تولیدی و منابع طبیعی 
باب  در  و  مانده  مغفول   ) جهان  مس  )۶درصد 
مقایسه کشور ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن 
مس با بیش از ۲ میلیارد دالر صادارت سیم و کابل 
در سال بخش قابل توجهی از بازار منطقه و اروپا را 
تصاحب کرده است . در این بین دولت با سیاست 
از  حمایت  در  مدت  بلند  و  اصولی  گذاری های 
تولیدکنندگان صنعت برق می تواند صادرات کاالی 
این بخش را تا ده سال آینده به حدود ۵ میلیارد 

دالر افزایش دهد.

نام کابل ابهر در وندور لیست شرکت پروژه های نفت 
کشو.ر عراق ثبت شد. 

همگامی یک شرکت برقی 
ایرانی با رقبای قدرتمند بین 

المللی

قم آلیاژ در فهرست 
صادرکنندگان برتر استان قم

آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر قم در روز پنج 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  شنبه، در سالن همایش 
معادن و کشاورزی قم توسط اتاق بازرگانی قم 
برگزار شد و از 16 صادرکننده برتر استان از جمله 
صادرات  توسعه  کمیته  عضو  آلیاژ،  قم  شرکت 

سندیکای صنعت برق ایران تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، صبح پنج 
شنبه، 8 آذر ماه 1397، سالروز ملی صادرات استان قم 
به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش اتاق 

بازرگانی قم برگزار شد.
محمدرضا  با حضور  که  آیین  این  برگزاری  از  هدف 
و  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  معاون  مودودی، 
محمدرضا  سید  تجارت،  توسعه  سازمان  سرپرست 
آبادی،  احمدامیر  قم،  استانداری  سرپرست  هاشمی، 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی و شماری 
دیگر از مسئوالن استانی همراه بود، تکریم فعاالن عرصه 
صادرات و تشویق تولیدکنندگان به حضور در بازارهای 
جهانی است. در این آیین، از صادرکنندگان برگزیده 
غذایی،  صنایع  دستباف،  فرش  صادرات  بخش  در 
محصوالت آرایشی، شمش سرب، روغن پایه، آجرهای 
شمش  گیاهی،  ظروف  آب،  تصفیه  دستگاه  نسوز، 
آلومینیوم، انواع چسب و ساندویچ پانل با اهدای لوح 
تقدیر و تندیس، تجلیل شد. در این مراسم مهندس آریا 
صادق نیت حقیقی، مدیر عامل شرکت قم آلیاژ تندیس 

و لوح تقدیر صادرکننده برتر استانی را دریافت کرد. 
سندیکای صنعت برق ایران ضمن تبریک به مدیر عامل 
و پرسنل محترم شرکت قم آلیاژ، برای این مجموعه 

آرزوی موفقیت روزافزون دارد. 
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و  شهروندان  زیست  کیفیت  در  تغییر  ایجاد  برای 
متعهد  تهران  شهر  ساکنان  رضایتمندی  افزایش 
شده است. او در محضر شورای شهر تهران، به عنوان 
شهردار منتخب شورا سوگند یاد کرد که در مسیر 
»قانونمندی، ضابطه مندی و انضباط« بیش از پیش 
در مدیریت شهری تهران تالش کند. مواردی که جز 
با پیگیری نقشه راه گذار به مدیریت شهری شفاف و 

شیشه ای محقق نخواهد شد.
حناچی جدا از چالش های محتوایی تهران امروز با 
سازمانی مواجه است که بیش از حد و بی دلیل فربه 
شده است. با وجود برخی تالش ها، مدیریت شهری 
تهران، موضوعاتی چون شایسته ساالری، چابک سازی 
و جانشین پروری را به فراموشی سپرده است. شرایط 
برای حناچی و شورای تهران زمانی سخت تر می شود 
که در یابیم که اکنون شهرداری تهران صدها نیروی 
مازاد در سطوح عملیاتی،کارشناسی و مدیریتی دارد 
و جدالی همیشگی برای پست های سازمانی در آن 
احزاب  برخی  رقابت  بار  این  که  است  جریان  در 
سیاسی را نیز به بازی خود افزوده است. در چنین 
دو  در  که  شناختی  با  حناچی  که  است  سیستمی 
شهرداری  درمعاونت های  خود  مسوولیت  از  دوره 
پیدا کرده است، متعهد می شود که شایسته ساالری 
این  بندد و در  به کار  انتخاب همکاران خود  را در 
حوزه اهتمام خود را در توجه به جوانان، زنان و بدنه 

متخصص شهرداری دوچندان کند.
چه کسی می تواند مدعی شود که مدیریت شهری 
تهران در تداوم نقش آفرینی شهرداران اقتدارگرای 
پایتخت می تواند در سال های آتی نیز بدون گفت وگو 
فصل  و  حل  به  مرجع  گروه های  و  شهروندان  با 
روست  این  از  بپردازد.  تهران  مدیریتی  چالش های 
که شهردار تهران باید دست یاری خود را به سوی 
نهاد و تشکل های صنفی دخیل  سازمان های مردم 

به  دیگر  از سویی  و  کند  دراز  تهران  اداره شهر  در 
و  نخبگان  مرجع،  گروه های  با  دائمی  گفت وگوی 
جذب مشارکت ایشان دست بزند. یکی از خأل های 
تهران،  شهری  مدیریت  اخیر  دوره  در  شده  تجربه 
چهره به چهره  و  رو  رودر  گفت وگوی  محدودیت 
بانان  دیده  با شهروندان،  مدیران شهری  و  شهردار 
شهری، رسانه ها و گروه های مرجع است که به نوعی 
تشدید  شهری  مقیاس  در  را  دولت-ملت  شکاف 
تهران  شهرداری  رسانه ای  تیم  تقویت  کرد.  خواهد 
و نیز ایجاد بسترهای گفت وگو با شهروندان حداقل 
کاری است که می شود به صورت فوری مورد پیگیری 
قرار داد. تنها در این صورت است که شهروندان از 
مطلع  تهران  شهری  مدیریت  بر  حاکم  چالش های 
خواهند شد و به عنوان فعاالن شهری بستری برای 
تحول خواهی و اصالح مدیریت شهری تهران تدارک 
خواهند دید. بازشناسی حقوق شهروندان و تدارک 
موضوع  شهروندی  اجتماعی  سرمایه  تقویت  برای 
تضعیف  شدت  به  که  است  عرصه  این  در  مهمی 
شده و سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری 
نیازمند بازسازی و ترمیم فوری است. به نظر می رسد 
شهردار به عنوان یک مدیر محلی، باید به این آموزه 
به  خطاب  که  باشد  پایبند  علی)ع(  امیرالمومنین 
باید  مردم  و  تو  میان  فرمودند:»در  مکه  فرماندار 
واسطه و سفیری جز زبانت و حاجب و پرده ای جز 

چهره ات نباشد.«
حناچی  می رود  انتظار  که  موضوعاتی  از  یکی 
پیگیری  #شهری_برای_همه«  »مدیر  به عنوان 
و  نوزایی شهری  بستر  برای خلق  زمینه سازی  کند 
حذف پهنه های ناکارآمد از بافت شهر تهران است. 
او با سوگند روز گذشته خود در شورا متعهد شده 
است که رنگ فرسودگی را از پهنه های مختلف شهر 
شهر  محروم تر  پهنه های  به  ویژه ای  توجه  و  بزداید 

کند. حناچی به واسطه اینکه سابقه ای علمی و عملی 
دارد، می تواند  نوسازی شهری  و  بهسازی  در حوزه 
تمایز بی خانمان کردن شهروندان کمتر برخوردار در 
مسیر حذف بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را 
با بهسازی و نوسازی شهری شناسایی کند. روشن 
و  آسیب شناسی  خواسته،  این  تحقق  در  که  است 
در  شهری  مدیریت  پیشین  تجارب  از  بهره برداری 
کنار بهره برداری از تجارب جهانی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. آنچه امروز بازآفرینی شهری خوانده 
می شود و سال ها با ماهیت نوسازی و بهسازی شهری 
در تهران پیگیری شده است بی شک از زمینه های 
او  از  می توان  و  است  حناچی  تجربی  و  تخصصی 
نوسازی  جریان  »مدیر  به عنوان  که  داشت  انتظار 
شهردار  از  اینک  کند.   عمل  تهران  شهری«  نوین 
جدید یک انتظار بزرگ وجود دارد. حناچی مامور به 
پل زدن)bridging( خردمندانه، عاشقانه و علمی 
بین قله ها و حفره های مدیریتی شهر تهران است. او 
باید بتواند پل های مستحکمی بین منافع شهروندان، 
پل  بزند.  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش  دولت، 
این گروه ها  زدن هنرمندانه بین منافع گاه متباین 
که گاه با نظریه بازی ها هم قابل درک نیست، هنری 
است که از یک معمار و برخوردار از روحیه علمی 
برمی آید.  جدا از ده ها و شاید صدها چالش محتوایی 
و قابل مشاهده در تهران، اصلی ترین چالش رویه ای 
چالش  دارد،  وجود  حناچی  روی  پیش  امروز  که 
تامین مالی پایدار مدیریت شهری تهران است. در 
سال هایی که حناچی متولی اداره معاونت شهرسازی 
و معماری وزارت راه و شهرسازی بود، الیحه مالیه 
شهری پایدار، در دولت به جمع بندی رسید و امروز 
حناچی می تواند به واسطه ظرفیت کمیسیون خاص 
کالن شهرها- که خود در شکل گیری آن نقشی مهم 
عالی  شورای  و  مجلس  کمک  به  است-  کرده  ایفا 

استان ها، با رساندن این الیحه به سرمنزل مقصود 
فراموش  نباید  کند.  ایفا  مهم  نقشی  حوزه  این  در 
در  تهران  شهرداری  فعال  آفرینی  نقش  که  کرد 
دولت  ابتدای  از  کالن شهرها  خاص  کمیسیون 
این  در  است.   نگرفته  صورت  درستی  به  دوازدهم 
امید می رود حناچی اجرای شروط مدیریتی  حوزه 
حریم  مصوبه  نیز  و  تهران  شهری  مجموعه  طرح 
پایتخت را از دولت مطالبه کند. موضوعاتی که بی 
شک در عمل منافع بلند مدت قابل توجهی در مسیر 
تمرکز زدایی و نظارت بر پراکنده رویی شهری تهران 
برای  تهران  شهردار  که  است  امید  داشت.  خواهد 
بهبود  مسیر  تهران،  درآمدی  تنگنای  از  برون رفت 
شهری  رقابت پذیری  ارتقای  و  کار  و  کسب  محیط 
تهران را پیگیری کند. در این حوزه، بازآرایی ساختار 
شهرداری  شهری  اقتصاد  و  مالی  معاونت  تحول  و 
ماموریت های  نیز  و  ظرفیت ها  منظر  از  تهران 
می تواند  تهران  شهرداری  است.  ضروری  سازمانی 
با تحول در حوزه ماموریت های شهرداری در عرصه 
توسعه اقتصادی متکی بر برنامه ریزی اقتصاد محلی 
و حضور فعاالنه در حوزه بهبود محیط کسب و کار 
شهر  برای  را  اقتصادی  افزوده  ارزش  خلق  مسیر 
که  نیست  شکی  کند.  میسر  اقتصادی  فعاالن  و 
ارتقای تولید اقتصادی شهر تهران به ویژه در حوزه 
پشتیبان  پیشرفته  خدمات  و  بنیان  دانش  اقتصاد 
تولید)APS( با ضرورت های ارتقای جایگاه فراملی 
تهران و نیز فرصت آفرینی در حوزه اقتصاد هوشمند 
و سبز نیز تطابق دارد. همگرایی شهرداری تهران با 
دولت در مسیر سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
نیز می تواند بیش از همیشه تهران را موتور محرکه 
اقتصاد ملی در بخش هایی غیر از ساخت و ساز بدل 
سازد که منافع مالی پایدار آن شهرداری تهران را نیز 

بهره مند خواهد ساخت.
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نسبت به پارسال؛

کاهش ۴۰ درصدی تولید 
نیروگاه های برق آبی

نیروگاه هــای  مدیریــت  مرکــز  مدیــر 
برق آبــی کشــور از کاهــش ۴۰ درصــدی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای برق آب ــد نیروگاه ه تولی

ــر داد. ــال خب پارس
نیروگاه هــای  تولیــد  درصــدی   ۴۰ کاهــش 
از  صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  برق آبیبــه 
ــد اســتیری  ــگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو؛ فرب پای
ــاه  ــب دو م ــای مناس ــود بارندگی ه ــا وج ــت: ب گف
اخیــر، افــت بی ســابقه بارش هــای ســال آبــی 
ــد  ــرژی تولی ــا ان ــت ت ــده اس ــب ش ــته موج گذش
شــده از واحدهــای برق آبــی از ابتــدای امســال  تــا 
ــگاوات  ــزار و 738 گی ــت ه ــه هف ــاه ب ــم آذرم ده
ــا مــدت مشــابه  ســاعت برســد کــه در مقایســه ب
ــه  ســال گذشــته حــدود ۴۰ درصــد کاهــش یافت

اســت.
بارندگــی  وضعیــت  آخریــن  تشــریح  بــه  وی 
برق آبــی  واحدهــای  پوشــش  تحــت  مناطــق 
ــزود: بیــش از 8۵ درصــد پتانســیل  پرداخــت و اف
ــج  ــز خلی ــه آبری ــی در حوض ــای برق آب نیروگاه ه
ــه  ــت ک ــده اس ــع ش ــان واق ــای عم ــارس و دری ف
ــدای ســال  ــن حوضــه از ابت ــای ای ــزان بارش ه می
آبــی تاکنــون بــه 1۴8 میلیمتــر رســیده اســت کــه 
در مقایســه بــا ســال آبــی گذشــته 398 درصــد و 
ــا مــدت متوســط بلندمــدت حــدود  در مقایســه ب
ــه از  ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای ۲۰۵ درص
ایــن حیــث حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای 
ــم  ــی نی ــال آب ــن س ــارش تری ــون پرب ــان تاکن عم

ــد. ــه می کن ــود را تجرب ــر خ ــرن اخی ق
ــه اینکــه بیــش از هشــت هــزار و  ــا اشــاره ب وی ب
ــی در  ــای برق آب ــت نیروگاه ه ــگاوات ظرفی ۵۰۰ م
حوضــه کارون بــزرگ نصــب شــده اســت، گفــت: 

ــده  ــی ش ــاری پیش بین ــی ج ــال آب ــدای س در ابت
ــاه  ــم آذرم ــا ده ــه ت ــن حوض ــه آورد ای ــود ک ب
ــد  ــب برس ــون مترمکع ــه 1۰88 میلی ــر ب حداکث
ــارد و  ــش از دو میلی ــون بی ــه خوشــبختانه تاکن ک
۵۰۰ میلیــون مترمکعــب در حوضــه آبریــز کارون 

بــزرگ آورد داشــته ایم.
ــدهای  ــره آب در س ــرد: ذخی ــد ک ــتیری تاکی اس
حوضه هــای کارون بــزرگ، کرخــه و مــارون از 
ــدود  ــه ح ــون ب ــاری تاکن ــی ج ــال آب ــدای س ابت
1۴ میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 1۵ درصــد 
ــا  ــم ب ــن رو امیدواری ــت؛ از ای ــه اس ــش یافت افزای
ادامــه بارندگی هــا تــا پایــان ســال  جــاری میــزان 
ذخیــره آب پشــت ســدها بــه گونــه ای باشــد 
ــی  ــای برق آب ــط واحده ــرژی توس ــد ان ــه تولی ک
کشــور بــا حداکثــر ظرفیــت در پیــک ســال آینــده 

ــرد. ــورت پذی ص
ــب دو  ــای مناس ــود بارندگی ه ــا وج ــت: ب وی گف
مــاه اخیــر، افــت بی ســابقه بارش هــای ســال آبــی 
ــد  ــرژی تولی ــا ان ــت ت ــده اس ــب ش ــته موج گذش
شــده از واحدهــای برق آبــی از ابتــدای ســال 
ــه هفــت هــزار و 738  ــاه ب ــا دهــم آذرم جــاری ت
گیــگاوات ســاعت برســد کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته حــدود ۴۰ درصــد کاهــش 

ــه اســت. یافت
اســتیری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
پشــت  آب  هم اکنــون جهــت ذخیــره  گفــت: 
ســدها بــرای تولیــد انــرژی حداکثــری و مشــارکت 
ــه  ــال 98 برنام ــک س ــی در پی ــات برق آب تأسیس
تعمیــرات نیروگاه هــای برق  آبــی در نیمــه دوم 

ــت. ــام اس ــت انج ــاری در دس ــال ج س
مدیــر مرکــز مدیریــت نیروگاه هــای برق آبــی 

برنامه ریــزی  براســاس  کــرد:  تاکیــد  کشــور 
ــی در  صــورت گرفتــه از تعــداد 1۲9 واحــد برق آب
دســت بهره بــرداری بــا ظرفیــت 1۲۰11 مــگاوات، 
ــگاوات دارای  ــت 1۲۰1۰ م ــه ظرفی ــد ب 1۲7 واح
ــت  ــه ظرفی ــد ب ــوده و دو واح ــرات ب ــه تعمی برنام
یــک مــگاوات در اختیــار پیمانــکار اســت. اســتیری 
ــه  ــد ب ــرات 18 واح ــه تعمی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ظرفیــت دو هــزار و ۲7۲ مــگاوات در دســت انجــام 
اســت، ادامــه داد: تعمیــرات 7۴ واحــد بــه ظرفیــت 
پنــج هــزار و 833 مــگاوات بــه اتمام رســیده اســت 
ــت  ــه ظرفی ــده ب ــی مان ــد باق ــرات 3۶ واح و تعمی
ســه هــزار و 9۰۴ مــگاوات در زمــان باقــی مانــده 
تــا انتهــای ســال جهــت آمادگــی حداکثــری پیــک 

در تابســتان ســال آینــده انجــام خواهــد شــد.

 با وجود بارندگی های مناسب دو 
ماه اخیر، افت بی سابقه بارش های 

سال آبی گذشته موجب شده است 
تا انرژی تولید شده از واحدهای 
برق آبی از ابتدای سال جاری تا 

دهم آذرماه به هفت هزار و 73۸ 
گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته حدود 
۴۰ درصد کاهش یافته است
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قاسمی در نشست خبری:

دستیابی به مکانیسم مالی 
اروپا به دلیل فشارهای آمریکا 

طوالنی شد
سخنگوی وزارت خارجه گفت:دستیابی به نتیجه 
الزم در مکانیسم مالی زمان بر است و صرفا به 
علیه  آمریکا  اندازه  و  حد  بی  فشارهای  دلیل 
اروپایی ها و پیچیدگی مساله این روند طوالنی 

شده است.
سخنگوی  قاسمی  بهرام  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود 
مورد  در  شد،  برگزار  )دوشنبه(  امروز  صبح  که 

آخرین وضعیت کانال مالی اروپا، اظهار داشت: بحث 
سازوکار مالی همانطور که از قبل هم در دستور کار 
ایران و طرف های مرتبط بود در حال پیگیری است 

و تماس ها همچنان ادامه دارد.
وی گفت: موضوع روشن است و توقعات ایران هم 
برای طرف های دیگر مشخص است و بنا به دالیلی 
تکمیل  هنوز  ها  حوزه  برخی  در  مساله  این  شکل 
های  طرف  تعهد  به  توجه  با  داریم  اصرار  و  نشده 
مقابل، این سازوکار دنبال شود و نتیجه کار هر چه 

زودتر مشخص شود.
قاسمی افزود: این تعهدی برای طرف های مرتبط 
باید آن را انجام دهند و امیدوارم که در  است که 
کمترین زمان ممکن به این تفاهم دست پیدا کنیم.

امور خارجه در خصوص شکایت  وزارت  سخنگوی 
به  زنی  اتهام  و  آمریکا  های  دادگاه  در  ایران  علیه 
کشورمان گفت: این مسائل اتهامی در ادامه جنگ 
روانی آمریکا علیه ایران است که به طرق مختلف 
آن را دنبال می کند و هدف آن هم جز ایجاد مشکل 
برای ایران چیزی نیست و ادعا پایه و اساسی ندارد.

مطنقه  در  سازنده ای  نقش  ایران  کرد:  تصریح  وی 
با  مبارزه  در  و  دارد  و  داشته  عراق  خصوص  به  و 
داشته است.  ای  گسترده  های  تالش  تروریسم 
بنابراین موضوع صرفا اتهام پراکنی علیه ایران است.

و  اروپا  و  ایران  میان  روابط  خصوص  در  قاسمی 
زمان اعالم برنامه مکانیسم مالی گفت: در خصوص 
حال  در  شد  گفته  که  همانطور  اروپا  با  مذاکرات 
به نتیجه الزم در مکانیسم  ادامه است و دستیابی 
مالی روندی زمان بر است ولی این تعهد را در طرف 
اروپایی شاهد هستیم و صرفا به دلیل فشارهای بی 
پیچیدگی  و  ها  اروپایی  علیه  آمریکا  اندازه  و  حد 

مساله، این روند طوالنی شده  است.
در  کرد:  خاطرنشان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حوزه سیاست خارجی و مباحث خاص زمان گذاری 
مشخص را معموال نداریم و هر گاه نتیجه مطلوب 

بدست آید آن را رسما اعالم خواهیم کرد.
وی در خصوص آینده روابط میان ایران و عربستان 
خصوص  در  ایران  که  سیاستی  با  قطعا  گفت: 
کشورهای همسایه دنبال می کند که سیاست هایی 
واضح، اصولی و مشخص است، هر کشوری که مایل 
با استقبال  ارتقا بدهد  ایران  با  باشد روابط خود را 

ایران مواجه خواهد شد.
و  پایدار  روابط  خواهان  ما  داد:  ادامه  قاسمی 
هیچ  و  هستیم  منطقه  کشورهای  میان  مستحکم 
کشورهای  با  ارتباط  این  در  را  پیشنهادی  گونه 

در  را  روندی  چنین  ولی  کرد  نخواهیم  رد  منطقه 
سعودی ها نمی بینیم و هنوز آنها درگیر معضالتی 
درست  منطقه  در  برای خود  که خودشان  هستند 

کردند، هستند و از برخی توهمات رنج می برند.
برخی  خصوص  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهار نظرات داخلی در مخالفت با برجام و خروج 
آمریکا از این قرارداد بیان کرد: در اینکه در داخل 
کشور در خصوص روند مذاکرات هسته ای گروه های 
روند  این  با  که  داشتند  وجود  مشخصی  سیاسی 
مخالف بودند و اصل مذاکرات را نمی پسندیدند هم 
تردیدی نیست، ولی اینکه صحبت های آمریکایی ها 

را با افراد داخلی ارتباط بدهیم کار دقیقی نیست.
برجام  با  مخالفت صریحی  ترامپ  آقای  افزود:  وی 
اردیبهشت  و در  بیان کرده  را متعدد  آن  و  داشت 
خصومت  رفتار  کماکان  و  شد  خارج  برجام  از  هم 

آمیز ایشان با مردم ایران ادامه دارد.
دلیل  به  برجام  از  آمریکا  خروج  افزود:  قاسمی 
مخالفت های داخلی نبوده بلکه ذات تکبر و زیاده 
خواهی آمریکا دلیل اصلی این امر بود که در دوران 

آقای ترامپ هم تشدید شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات 
ظریف درباره پولشویی در کشور گفت: آنچه آقای 
ظریف بیان کرد واقعیت جاری در کشور است ولی 
کلمه گسترده را یک روزنامه مشخص از قول وزیر 
در  ظریف  آقای  که  بدانیم  و  کرده  بیان  خارجه 
متهم  را  نهاد خاصی  یا  های خود شخص  صحبت 

نکردند.
در  ظریف  آقای  گذشته  روز  توضیحات  گفت:  وی 
از  را  سوتفاهمات  زیادی  حد  تا  نظر  به  مجلس 
مساله  این  کردند  تالش  برخی  البته  و  برده  میان 
را به صحنه منازعات گروهی و سیاسی بکشانند که 

می توانست آسیب های خود را داشته باشد.
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معاون سازمان برنامه و بودجه:

نرخ ارز در بودجه سال آینده 
5۸۰۰ تومان است/تقویت تهاتر 

زنجیره ای بدهی ها در بودجه 
۹۸

سازمان  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  امور  معاون 
برنامه و بودجه گفت: نرخ ارز را حداقل و حدود 
5۸۰۰ تومان در نظر گرفته ایم تا از نوسانات بازار 

ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.
پورمحمدی  حمید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان برنامه 
و بودجه صبح امروز در همایش بانکداری شرکتی با 
اشاره به جمع بندی بودجه 98 سازمان برنامه اظهار 
اثر  تورم  و  ارز  نوسانات  و  پول  بازار  فضای  داشت: 

برنامه  سازمان  و  می گذارد  بودجه  روی  بر  را  خود 
باید تالش کند، این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی 
پولی  سیاست های  و  مخرب  اثر  که  کند  اتخاذ 

نداشته باشد.
*به غیر از مواردی در خصوض اقشار محروم، هیچ 

تکلیفی بر دوش نظام بانکی گذاشته است
وی افزود: اولین کاری که در بودجه 98 انجام شد 
این بود که تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در 
قالب تسهیالت تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی 
می کرد حذف شد و به جز مواردی درخصوص اقشار 
محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت 
و  تبصره ها  در  تکلیفی  هیچ  امداد  کمیته  پوشش 

الیحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.
دولت  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
رفتاری  هرگونه  و  است  ارز  بازار  بازیگر  بزرگترین 

که انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت شعاع قرار 
می دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را 
از  تا  نظر گرفت  تومان در  و حدود ۵8۰۰  حداقل 
نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار 

کند.
*دولت بدهی ها به نظام بانکی را تبدیل به اوراق 

بهادار می کند
نیز  بانکی  نظام  و  دولت  بدهی های  مورد  در  وی 
گفت: در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به 
قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی ها به 
نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر آنها را تبدیل به 

اوراق بهادار کند.
پورمحمدی تصریح کرد: در این حالت بازاری برای 
این کار ایجاد می شود که بانک ها می توانند سر موعد 
سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را 

نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.
بازار  عملیات  شد  موظف  مرکزی  بانک  افزود:  وی 
باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا 
این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب 
برخوردار شود که این امر باعث می شود توان نظام 
آید  بیرون  نقدینگی  تنگنای  از  اینکه  برای  بانکی 

باالتر رود.
بنگاه ها  مشکل  بزرگترین  داد:  ادامه  پورمحمدی 
بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه مواد 
اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کنند بنابراین 
دولت باید به بانک ها کمک می کرد که این موضوع 

در الیحه بودجه سال 98 دیده شده است.
*تهاتر زنجیره ای بدهی ها در بودجه 98 تقویت 

شده است
وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک 
طرف به بانک ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت 
بودجه  در  بدهی ها  تهاتر  بحث  گفت:  طلبکارند، 

سال 98 تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی ها 
می  بانک  دارند،  طلب  دولت  از  که  بنگاه هایی  و 
تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و 
انتقال دهد و حساب ها  بانک مرکزی نیز به دولت 
بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک 

مرکزی بدهکار شود.
وی افزود: بانک ها نیز در این بازار که بانک مرکزی 
در  و  کنند  می  مبادله  یکدیگر  با  می کند  ایجاد 
باشند  نداشته  مرکزی  بانک  به  بدهی  که  صورتی 
این  خودشان  بین  بانکی  بین  بازار  در  می توانند 

مبادالت را برقرار کند.
*موافقت سران قوا با پیشنهاد باز بودن دست دولت 

در قیمت گذاری طرح های نیمه تمام
طرح  هزار   7۶ حدود  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
نیمه تمام دارد که به دنبال اتمام آنها است، گفت: 
دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح ها حتی 
تا ۲۰ سال طول میکشد تا به اتمام برسد، بنابراین 
اتمام  برای  با بخش خصوصی  به مشارکت  تصمیم 

این طرح ها گرفته است.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت توجیه پذیـر کـردن این 
طـرح هـا بـرای مشـارکت بخـش خصوصـی افزود: 
طرح هایـی که بخـش خصوصی و دولت بـا یکدیگر 
قیمت گـذاری  هرنـوع  شـمول  از  کنـد  مشـارکت 
ادامـه داد:  برنامـه  معـاف اسـت. معـاون سـازمان 
همچنیـن دولت ایـن طرح هـا را از پرداخت مالیات 
معـاف کـرده و حداقـل بیمـه سـهم کارفرمـا برای 
ایـن طرح هـا دیده شـده اسـت. وی بـا بیـان اینکه 
منابـع دولـت و صنـدوق توسـعه برای ایـن طرح ها 
بـه کار گرفتـه مـی شـود، گفـت: سـازمان برنامـه 
قیمـت  بـرای  دولـت  دسـت  کـه  داده  پیشـنهاد 
گـذاری ایـن طرح هـا بـاز باشـد و سـران قـوا نیز با 

ایـن موضـوع موافقـت کردند.



مهر خبر می دهد؛همتی سرزده به فردوسی رفت

آیا بازار ارز دستور جدیدی 
می گیرد؟

مرکزی،  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
ساعتی قبل به صورت سرزده به میدان فردوسی 
رفت تا از نزدیک، وضعیت بازار ارز را رصد کند.

رئیس  همتی،  عبدالناصر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کل بانک مرکزی ساعتی قبل به صورت سرزده به 
بازار  نزدیک، وضعیت  از  تاز  فردوسی رفت،  میدان 

ارز را رصد کند.
پای  وی  بازدید،  این  در  که  است  حالی  در  این 
نشست  ارز  بازار  در  خریداران  و  صرافی ها  صحبت 
ارز را از  بازار  تا مشکالت و چالش های پیش روی 

نزدیک مشاهده کند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید که بازار ارز چه 

واکنشی به این بازدید نشان خواهد داد.
وی در مرکز تجارت جهانی فردوسی که این روزها 
یکی از بازارهای عمده خرید و فروش ارز در تهران 

است، حضور یافته است.
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نایب رئیس اتاق ایران خبر داد

پویش اتاق ها برای صلح، در 
دستور کار کنگره اتاق های 

بازرگانی جهان در برزیل
برای صلح  اتاق ها  پویش  گفت:  پدرام سلطانی 
عمومی  شورای  نشست  به  ایران  سوی  از  که 
 )WCF( جهان  بازرگانی  اتاق های  فدراسیون 
کنگره  یازدهمین  کار  دستور  در  شد،  ارائه 

اتاق های بازرگانی جهان )WCC( قرار گرفت.
که  صلح  برای  اتاق ها  پویش  گفت:  سلطانی  پدرام 
از سوی ایران به نشست شورای عمومی فدراسیون 
در  شد،  ارائه   )WCF( جهان  بازرگانی  اتاق های 
بازرگانی  اتاق های  کنگره  یازدهمین  کار  دستور 

جهان )WCC( قرار گرفت.
به  ایران  سوی  از  که  صلح«  برای  »اتاق ها  پویش 

نشست شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی 
جهان )WCF( ارائه شد، در دستور کار یازدهمین 
قرار   )WCC( جهان  بازرگانی  اتاق های  کنگره 

گرفت.
به  که  ایران،  اتاق  رئیس  نایب  سلطانی،  پدرام 
نمایندگی از بخش خصوصی کشور این ایده را در 
است  کرده  مطرح   WCF عمومی  نشست شورای 
ضمن اعالم این خبر گفت: »ابتکار اتاق ها برای صلح 
بازرگانی  اتاق های  فدراسیون  در  گذشته  سال  از 
اخیر  نشست  در  ارائه  از  پس  و  شد  دنبال  جهان 
فدراسیون در دبی که با حضور نمایندگان بیش از 
۵۰ کشور دنیا برگزار شد، مورد استقبال قرار گرفت. 
کار  دستور  در  را  ایده  این  گرفتند  تصمیم  اعضا 
جهان  بازرگانی  اتاق های  کنگره  دوساالنه  نشست 
برگزار  برزیل  ریودوژانیرو  شهر  در  آینده  سال  که 

می شود قرار دهند.«
سلطانی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« 
ضمن اشاره به تحریم های آمریکا و تاکید بر ضرورت 
به دست گرفتن ابتکار عمل بین المللی همزمان از 
در  کشور  خصوصی  بخش  و  دولتی  بخش  سوی 
در  بین المللی  تجارت  »رشد  گفت:  فعلی  وضعیت 
3 دهه گذشته عماًل سرنوشت اتاق های بازرگانی را 
با سرنوشت اقتصاد جهانی و رویدادهای بین المللی 
صلح،  به  تولید  عوامل  همه  اکنون  است.  زده  گره 
عماًل  شده اند.  وابسته  بین المللی  تعامالت  و  ثبات 
کردن  فراهم  برای  جهان  در  بازرگانی  اتاق های 
شرایط رشد و توسعه اقتصاد کشورها و منطقه و در 
نهایت اقتصاد جهان، باید از مدعیان حل مسائل و 
چالش های فراملی و بین المللی باشند. پویش اتاق ها 
برای صلح بر این ایده تاکید دارد که نسل چهارم 
اتاق های بازرگانی باید گام های بزرگ بردارند و به 
به چالش های  اتاق های جهان محور تبدیل شوند و 

فراملی، منطقه ای و جهانی توجه کنند.«
یکجانبه  تحریم های  شرایط  »در  افزود:  سلطانی 
خصوصی  بخش  ایران،  علیه  آمریکا  غیرقانونی  و 
دولتی  بخش  کنار  در  باید  کشور  مدنی  جامعه  و 
و  کنند  پیدا  بین المللی  مجامع  در  حضور  فرصت 
ابتکار عمل را به دست بگیرند. به دست آوردن نقش 
تعیین کننده در معادالت جهانی، برای کشورهایی 
محقق می شود که در عین حالی که ساختار داخلی 
خود را مستعد توسعه کرده اند، از ضرورت و اهمیت 
داشتن ایده، ابتکار، گفتمان و کنشگری در جامعه 
جهانی نیز آگاه هستند و برای این منظور خود را 

آماده کرده اند.«
نایب رئیس اتاق ایران ارائه ایده اتاق ها برای صلح 
را در راستای کنشگری بین المللی بخش خصوصی 
ایران دانست و گفت: »تالش خواهیم کرد تهدیدی 
که از سوی تحریم ها متوجه کشورمان است را در 
یک سپهر جهانی، جزئی از یک کل الزم و ضروری 
تحریم ها صلح  این  که  نشان دهیم  و  کنیم  عنوان 
تجارت  و  توسعه  رشد  نتیجه  در  و  ثبات جهانی  و 
طریق  این  از  است.  داده  قرار  هدف  را  بین المللی 
خصوصی  بخش  در  همتایان مان  توجه  اهمیت 
کشورهای دیگر به این موضوع را یادآوری خواهیم 
با  این سمت سوق می دهیم که  به  کرد و آن ها را 
دولت های خود مذاکره کنند و دغدغه های ما را در 
زمینه صلح و ثبات جهانی با آن ها در میان بگذارند. 
نتیجه این پویش، ایجاد شبکه ای از بخش خصوصی 
در جهان خواهد بود که به دنبال صلح و ثبات برای 
از  و  است  اقتصادی  توسعه و شکوفایی  به  رسیدن 
جهانی  همکاری های  مخل  و  خشن  رویکردهای 

دوری می کند.«
سال  در  جهان  بازرگانی  اتاق های  کنگره  دهمین 

۲۰17 در سیدنی استرالیا برگزار شد.

https://www.mehrnews.com/news/4474866/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


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

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

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

شماره    2312 12 آذر 1397

استان : اصفهان 
مناقصه گزار : ذوب آهن اصفهان

 4x16m.m2=SIZE بها  استعالم   : آگهی 
باعایق  افشان  مسی  کابل   TYPE:HO7RNF

الستیک 
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/13 

شماره تماس : ۰31۵۲۵7-۲۲9۴

استان : بوشهر
مناقصه گزار : شهرکهای صنعتی

آگهی : استعالم بها احداث شبکه توزیع برق فشار 
ورودی شهرک صنعتی دیلم و فشار متوسط شهرک 

صنعتی بوشهر۲
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/1۵ 

استان : تهران 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برق رسانی  و  نیرو  انتقال  مناقصه عملیات   : آگهی 
شبکه های توزیع مناطق برق 17 شهریور -فردوسی 

و بعثت
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/18 

استان : خوزستان
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق خوزستان

آگهی : مناقصه نیرو رسانی تأمین برق شرکت ملی 
گاز بید بلند ۲ شهرستان ماهشهر 

مبلغ تضمین : ۴17,۵۶3,111 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/17 

استان : کردستان 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان کردستان

سیم  مترانواع   3۵۰۰۰ خرید  مناقصه   : آگهی 
الومینیوم

مبلغ تضمین : ۴1۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/۲۲ 

 رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی 

استان : مازندران
مناقصه گزار : برق منطقه ای مازندران

هوائی  محافظ  هادی،  سیم  خرید  مناقصه   : آگهی 
نوری خط چهارمداره ۲3۰ و ۶3 کیلوولت  و فیبر 
تغذیه کننده ایستگاه ۲3۰ کیلوولت محمودآباد) دو 

مرحله ای کد فراخوان 31833۶1 ( 
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/1۵

استان : یزد
مناقصه گزار : برق منطقه ای یزد

آگهی : مناقصه واگذاری بهره برداری ایستگاههای 
فوق توزیع و انتقال )یک مرحله ای- 3,183,39۰ ( 

مبلغ تضمین : 3,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد :1397/۰9/17 

استان: اصفهان
 مناقصه گزار : توزیع برق شهرستان اصفهان

و  رسانی  برق  و  رسانی  نیرو  بها  استعالم   : آگهی 
روستای  مداره  تک  ولت  کیلو   ۲۰ شبکه  تکمیل 

حسین آباد و آذر خوران 
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/1۲ 

استان : البرز
مناقصه گزار : ارتباطات زیرساخت

اندازی  راه  و  تجهیزات  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
دیزل  به  مربوط  کابلهای  و  برق  تابلو  دستگاه  دو 
ژنراتورپرتابل ) مطابق مدارک و مشخصات پیوست ( 

مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/۲3

استان : بوشهر
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان بوشهر

آگهی : مناقصه 1-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه 
سازی شبکه های توزیع شامل تهیه مصالح، نصب و 
برکناری شبکه پروزه های شهری و روستایی مدیریت 

برق جم
۲-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های توزیع شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری شبکه 
پروزه های شهری و روستایی مدیریت های برق نواحی 

برازجان و نواحی دشتستان
3-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های توزیع شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری شبکه 

پروزه های شهری و روستایی مدیریت برق گناوه
۴-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های توزیع شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری شبکه 

پروزه های شهری و روستایی مدیریت برق دیلم
۵-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های توزیع شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری شبکه 

پروزه های شهری و روستایی مدیریت برق کنگان
۶-نیرورسانی ، احداث ، اصالح و بهینه سازی شبکه 
های توزیع شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری شبکه 

پروزه های شهری و روستایی مدیریت برق دیر
مهلت دریافت اسناد : 1397/۰9/1۶ 

شماره تماس : 333۴۴۶78 

فهرست اهم مناقصات 
کشور
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مدیران

مترجم: مهدی نیکوئی
احساس  کارکنان  که  زمانی   :  mckinsey منبع: 
دارند، سخت تر  بااهمیتی  و  معنادار  می کنند شغل 
کار می کنند، وظایف چالشی یا کم طرفدار برعهده 
اعضای  سایر  با  مفیدتری  همکاری  و  می گیرند 
سازمان خواهند داشت. پژوهش ها هم این موضوع 
کنند  احساس  باید  افراد  که  است  کرده  اثبات  را 
کار  تنها  و  بزرگ هستند  یک هدف  از  بخشی  که 
کوچکی مانند پرداخت یک چک را بر عهده ندارند.

امروزی،  رستوران های  و  کافه تریاها  از  بسیاری  در 
ببینند و  را  آشپزها و مشتریان نمی توانند یکدیگر 
خدمه رستوران نقش واسط را بین آنها ایفا می کنند. 

بوئل این وضعیت را تغییر داد و با استفاده از یک 
ارتباط  آنها  بین  مانیتور،  و صفحه  دوربین کوچک 

ایجاد کرد.
آشپزها  بین  مستقیمی  تعامل  یا  صدا  هم  هنوز   
آشپزخانه  کارکنان  دست کم  اما  نبود،  مشتریان  و 

می دیدند که برای چه کسانی غذا آماده می کنند.
کار  متفاوت  به  کرد  شروع  آشپزخانه  بالفاصله، 
تعداد  از قبل،  آنکه  به جای  به عنوان مثال،  کردن. 
زیادی تخم مرغ را هم زده و آماده نگه دارند، برای 
آماده  جداگانه  را  غذایش  تخم مرغ  مشتری،  هر 
می کردند. دیدن مشتریان، همه چیز را عوض کرد. 
در خوراک های آسان پز، رضایت کارکنان به سرعت 

از آن  بر آن، بررسی ها حاکی  یافت. عالوه  افزایش 
بهبود  1۴درصد   /۵ هم  مشتریان  رضایت  که  بود 
دیده  هم  هنوز  آشپزها  آنکه  با  حتی  است.  یافته 
صدا(  بدون  هم  )آن  ویدئویی  ارتباط  نمی شدند، 

باعث شد تا کارشان معنا پیدا کند.
ولز  سدلرز  تئاتر  کارگردان  اسپالدینگ،  آلیستیر 
درک  را  مستقیم  ارتباطات  ارزش  نیز  لندن  در 
می کند. 1۰ سال پیش، او دریافت که باید روحیه 
کارکنان را در یک برنامه موزیکال تاریخی افزایش 
دهد. بازاریابان، کارکنان صحنه، مدیران و همه به 
تئاتر  پخش  داشتند.  نیاز  روحیه ای  تقویت  چنین 
با اعتصاب ها و استعفاهای فراوانی مواجه شده بود 
چندانی  توجه  و  دقت  نیز  هنرمندان سر صحنه  و 
برای  که  جزئیاتی  نداشتند؛  تاریخی  جزئیات  به 

اسپالدینگ بسیار مهم و دوست داشتنی بودند.
برای  تئاتر،  این  هنرمندان  که  شد  متوجه  او 
صحنه  پشت  نیروهای  هستند.  ناشناخته  کارکنان 
انجام می دادند و  و پشتیبانی، کارهایشان را روزها 
هنرمندان هم فقط شب برای اجرا سر می رسیدند. 
این دو گروه، هیچ گاه با هم مالقات نمی کردند. جای 
به  عالقه ای  پشتیبانی  کارکنان  که  ندارد  تعجبی 
تئاتر نشان نمی دادند و برای بهبود آن یا نوآوری در 
ا جراها کاری نمی کردند. آنها حتی احساسی منفی 

نسبت به هنرمندان هم داشتند.
اسپالدینگ تصمیم گرفت که با افزایش برخوردهای 
بی توجهی های  و  منفی  احساسات  گروه،  دو  این 
که  هنرمندانی  ببرد.  بین  از  را  یکدیگر  به  آنها 
بعد،  به  این  از  می کردند،  نقش آفرینی  تئاتر  در 
می توانستند از فضای اداری دفتر هم استفاده کنند 
دسترسی  هم  کافه تریا  و  پخش  استودیوهای  به  و 
و  رفت  فراتر  هم  این  از  اسپالدینگ  باشند.  داشته 
نوآوری های  برای  مرکزی  به  را  ولز  سدلرز  تئاتر 

یا  رویاپردازی  تمرین،  هنرمندان،  مالقات  هنری، 
یک وقت گذرانی ساده تبدیل کرد.

هم  کارکنان  اما  بود  هنرمندان  برای  بزرگی  اتفاق 
از آن نفع بردند. با توجه به آنکه اکنون محل تئاتر 
شده  هنرمندان  جامعه  برای  خانه ای  به  تبدیل 
می شناختند.  تدریج  به  را  آنها  هم  کارکنان  بود، 
در  مثبتی  تغییرات  که  کرد  مشاهده  اسپالدینگ 
روند  کارکنان  عملکرد  و  است  افتادن  اتفاق  حال 
بهبود را طی می کند. به عنوان مثال، کارکنانی که 
از  بیش  داشتند،  عهده  بر  را  نورپردازی  مسوولیت 
قبل درگیر کارها شدند و حتی در انتخاب المپ ها 
هم دقتی به خرج می دانند که پیش از آن، مشاهده 
نمی شد. کارکنان کافه تریا هم با مشاهده اهمیت کار 
خود و اثر آن بر هنرمندان، برانگیخته شدند و در 
کارها مشارکت بیشتری می کردند. بخش بازاریابی 
و فروش هم عملکرد بهتری به ثبت رساند و طی 
۴ سال بعد از آن، تعداد بازدیدکنندگان از تئاتر با 
۲۵ درصد افزایش به ۴7۰ هزار نفر در سال رسید.

 درک اثر کار بر مشتریان
به  مشتریان  درباره  اطالعاتی  شرکت ها  از  بسیاری 
کارکنان خود می دهند؛ اطالعاتی که در بسیاری از 
مواقع، داده هایی خام هستند. اما ایجاد درکی عمیق 
و روشن از نحوه اثرگذاری کارهای ما بر مشتریان، 
بسیار مهم تر است. دکتر آدام گرانت، تجربیات جالبی 
از جمع آوری کمک های مالی برای دانشگاه ها دارد. 
جمع آوری کمک مالی، کار دشواری است. بسیاری از 
افراد خّیر تمایلی ندارند که تماس های تلفنی شما را 
جواب دهند و بسیاری نیز پیش از آنکه مبلغی کمک 
کنند، باید بارها با آنها تماس گرفت. روسای دانشگاه 
هم برای پرداخت افراد مسوول جمع آوری کمک های 

مالی، معموال فقط به نتایج کار نگاه می کنند.
ادامه دارد

راهنمایی برای رهبران سازمانی
چگونه کار را معنادار کنیم؟)قسمت دوم(
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نگاه آخر

معلوالنی که هنرمندی می کنند

را،  سال  هر  دسامبر  سوم  متحد،  ملل  سازمان 
روز جهانی معلوالن نامیده است. هدف از تعیین 
به  مربوط  عمومی  آگاهی های  افزایش  روز  این 
منجر  باید  که  است؛  بوده  مختلف  معلولیت های 
به پیوستن افراد معلول به تمام جنبه های زندگی 
شود. در قانون حمایت از معلوالن، معلول فردیست 
توأم؛  یا  روانی  ذهنی،  ضایعه جسمی،  اثر  بر  که 
ایجاد  اختالل  وی  عمومی  کارائی  و  سالمت  در 
گردد، به طوری که موجب کاهش استقالل فرد 
در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. معلولین 
اند  نتوانسته  زیادی در جامعه هستند؛ که حتی 
با  رابطه  در  ملل  سازمان  شده  تعیین  اهداف  به 
افراد کم توان نزدیک شوند. با این حال معلولین 
با وجود محدودیت های  دیگری هم هستند که 
زیاد در جامعه، به تمام تعاریف موجود از معلول 
هم  ملل  سازمان  اهداف  از  شاید  و  کرده  پشت 
فراتر رفته اند. 7۰ نفر از معلوالن موسسه خیریه 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند که یک 
و  یادگیری  به  موسسه غیر دولتی است مشغول 

کار در رشته های مختلف صنایع دستی هستند.

https://www.isna.ir/photo/97091105219/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF#13
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