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انگ زنی و برندسازی

دکتر موسی غنی نژاد      
واژه اَنگ در اصل معنای بَرند را کم و بیش دارد؛ 
اما امروزه این دو واژه در دو معنای متفاوت یا 
برچسبی  انگ  می روند.  کار  به  متضاد  حتی 
آبروریزی می شود؛ در حالی  است که موجب 
امروزی  زبان  در  است.  افتخار  باعث  برند  که 
انگ زدن یعنی نسبت دادن صفتی نکوهیده 
به کسی و برند ساختن به معنای شناساندن 

برتری ها است. 
عمومی  افکار  در  که  دارد  ُمهری  از  نشان  دو  هر 
یکی  می شود،  زده  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  بر 
ُمهر نفی و طرد و دیگری ُمهر اثبات و قبول. در 
باید  صرفا  مالک  که  علمی  و  نظری  بحث های 
ناپسند  روشی  زدن  انگ  باشد،  منطقی  استدالل 
و غیراخالقی برای محکوم کردن طرف مقابل در 
را در دنیای  انگ زدن  افکار عمومی است. روش 
مدرن عمدتا مارکسیست ها با توسل به این فرضیه 
برحسب  انسان ها  ذهنی  ساختار  که  کردند  باب 
معتقد  مارکس  است.  متفاوت  طبقاتی شان  تعلق 
بود کسی که از طبقه »استثمارگر« و »ارتجاعی« 

مشاهده متن کامل

دبیر سندیکای صنعت برق ایران: 

توانیر به توقف 500 قرارداد 
سازندگان صنعت برق رسیدگی کند 

این روزها، موضوع توقف قراردادهای بخش خصوصی صنعت برق و ناتوانی این بخش ها از 
ادامه کار به دلیل افزایش هزینه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. بستن قراردادی که 
روزی با اشتیاق دنبال شد تا بخشی از اقتصاد صنعت برق را با رشد و پیشرفت مواجه کند اما 

مشکالت امروز اقتصاد ما گریبان این بخش ها را گرفته است ...
این روزها، موضوع توقف قراردادهای بخش خصوصی صنعت برق و ناتوانی این بخش ها از ادامه کار 
به دلیل افزایش هزینه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. بستن قراردادی که روزی با اشتیاق 
دنبال شد تا بخشی از اقتصاد صنعت برق را با رشد و پیشرفت مواجه کند اما مشکالت امروز اقتصاد 
مشکالت  حل  صدد  در  حمایتی  های  تشکل  که  طوری  به  است؛  گرفته  را  ها  بخش  این  گریبان  ما 

کم       برق  صادرات  و  تولید  برای  دولت  اراده 
3 .........................................................است

بوده      چه  برق  های  قبض   رقم  افزایش  علت 
3 ........................................................است؟
نجف  به شهرهای  برق رسانی  اکیپ   1۰ اعزام 
5...................................................... و کربال

دچار  ارز  نرخ  نوسانات  دلیل  به  برق  صنعت 
6.................................... مشکل شده است

جزئیات شیوه تدوین بودجه سال ۹۹ از زبان 
نوبخت/ درآمد اصالح یارانه ها جایگزین نفت 

7.................................................... می شود
نه  است،  الزام  یک  خصوصی  بخش  تقویت 
8............................................... یک انتخاب
می  خارج  رکود  از  سال  آینده  ایران  اقتصاد 
8.....................................شود/ کاهش تورم
۹....................فهرست اهم مناقصات کشور

چطور در محیط کار از حواس پرتی ها در امان 
1۰................................)بمانیم؟)قسمت دوم

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580931-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3581940-%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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و  برنامه  سازمان  ارز  نرخ  افزایش  جبران  برای 
در  بخش خصوصی  برای  بخشنامه جبرانی  بودجه 
نظر گرفته است آیا این موضوع هم نتوانسته است 

از زیان این بخش کم کند؟
 تعدیل هایی که در بخشنامه جبرانی ارز از سوی 
جبران  اصال  شده  تعیین  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مالی  تامین  نداشتن  مشکالت  نیست.  کننده 
اکثر  که  است  شده  باعث  ها  هزینه  افزایش  و 
به  و  کند  برخورد  گلوگاه  یک  به  ما  قراردادهای 
جرات می گویم که نزدیک به 400 تا 500 قرارداد 
که مربوط به اعضا این سندیکا هست متوقف شده 

است.
یا  و  پیمانکاران  به  زیانی  چه  قراردادها  توقف  این 
طرفین قرارداد دارد؟ و شاخص های توقف قراردادها 

چه بوده است؟
یعنی  هستند  بلندمدت  برق  صنعت  قراردادهای   
بیش از یک تا دو سال اجرای آن طول می کشد. 
جمیع این قراردادهای متوقف شده معموال در سال 
96 منعقد شده اند و به افزایش نرخ ارز سال 97 
نرخ  با  سازنده  و  پیمانکار  وشرکت  است  رسیده 
96 در مناقصه شرکت کرده است و باید از تعدیل 

برخوردار شود.

مشاهده متن کامل

صددرصدی  زیان  از  بتوانند  تا  برآمدند  بخش  این 
این بخش ها تاحدودی کم کنند. سپهربرزی مهر، 
توقف  چالش  از  ایران  برق  صنعت  دبیرسندیکای 
400 تا 500 قرارداد اعضا سندیکای صنعت برق در 
گفتگو با سهام انرژی توضیح می دهد. این گفتگو 
عالوه بر بحث توقف قرارداد، به چالش های دیگر 
بخش خصوصی صنعت برق هم می پردازد، که متن 

این گفتگو در ادامه می آید.     
 برای ورود به بحث،  ابتدا موضوع مطالبات را مطرح 
می کنم که در حال حاضر وضعیت مطالبات چگونه 

است؟ 
متعدد  سالیان  برق  صنعت  در  مطالبات  موضوع 
بوده است که  بوده وچالش اصلی بخش خصوصی 
دربرخی مواقع کم و درزمانی که پروژه در صنعت 

برق جاری بوده است، زیاد می شود.
می  ناشی  نقدینگی  کمبود  از  مطالبات  اساس  آیا 

شود؟ 
معیوب  باالنس  دلیل  به  مطالبات  بروز  واقع  در   
اقتصاد برق است. قیمت تمام شده برق برای وزارت 

نیرو بیشتر از آن است که به مشترک می فروشد.
قیمت برق کارشناسی شده برای وزارت نیرو در هر 
کیلو وات ساعت حدود 400 تومان تمام می شود 
درحالیکه به مشترکین به طور متوسط 80 تا 100 
تومان فروخته می شود و اگر مابه التفاوت جبران 
مواجه  بودجه  کسری  با  نیرو  وزارت  همواره  نشود 
می شود. در این زمینه قرار بود از راه های مختلف 
این موضوع جبران شود و قانونی در مجلس برای 
حمایت از صنعت برق  به تصویب برسد تا این مابه 
التفاوت را جبران کند. اما صنعت برق همچنان با 

کمبود مالی وسرمایه گذاری مواجه است.
البته گفته شده است که وزارت نیرو بخش اعظمی 

از مطالبات خود را تسویه کرده است.

بخش  مطالبات  عمده  گذشته  سال  سه  تا  دو 
اینکه  برای  بود.  نیروگاه داران  به  خصوصی مربوط 
آنها چند سال نتوانستند وصول کنند اما االن بخش 

عمده ای از مطالبات آنها پرداخت شده است.
برق  حوزه  تجهیزات  سازندگان  بخش  مطالبات 

چگونه است؟ 
 نکته مهم بخشی از مطالبات مربوط به سازندگان 
که  شود  می  آغاز  جایی  آن  از  روند  این  است. 
در  برق  صنعت  های  پروژه  مجریان  و  سازندگان 
که  مناقصه  درآن  و  کنند  می  شرکت  ای  مناقصه 
پرداخت  زمان  و  شرایط  شود  می  قرارداد  به  ختم 
تسویه  قرارداد  پایان  از  پس  یعنی  است.  مشخص 
صورت می گیرد؛ لذا قرارداد بین کارفرما و پیمانکار 
قرارداد  عقد  از  دوسالی  تا  یک  و  شود  می  منعقد 
می گذرد و این پیمانکار پولی از کارفرما به دلیل 
نمی  دریافت  منابع  کمبود  و  اقتصادی  مشکالت 
پیشنهاد  تسویه وجوه،  قبال درخواست  در  و  کند، 

اوراق به او می شود.
اینکه در  اما  ابزار مالی مناسبی است،  اوراق،  البته 
شرایط بد اقتصادی ناچار به استفاده از اوراق شویم 
و سازنده اوراقی را دریافت کند که سررسید آن به 
سال 1400 برمی گردد، این مسئله است. نکته دوم 
اینکه استفاده از این ابزار مالی به شرطی که از قبل 
در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده باشد می تواند 
ابزار قابل قبولی باشد. پیمانکار و سازنده کوچک و 
تاب  که  ندارد  را  الزم  پذیری  انعطاف  آن  متوسط 

آوری کند .
حرف ما به عنوان نماینده بخش خصوصی این است 
وجود  اگر  قراردادی  حقوقی  نظام  در  شفافیت  که 
داشته باشد خیلی از گرفتاری ها برطرف می شود. 
ما معتقدیم اگر درشرایط قرارداد، موضوعی از اوراق 
خزانه ذکر نشده باشد نباید به سازنده تحمیل شود. 

در عین حالی که سازندگان و پیمانکاران وقتی در 
را  اوراق  این  گیرند  می  قرار  مالی  مضیقه  و  فشار 
می پذیرند و گاهی ناچار با 35 درصد تنزیل اوراق، 
عادالنه  اصال  این  و  کنند  می  نقد  بازار  در  را  آن 
نیست مگر اینکه از قبل بدانند چنین شرایطی هم 

در قرارداد ذکر شده است.
یعنی اگر در قرارداد، این شرط اوراق گذاشته شود 

می تواند این روند قابل قبولی باشد؟ 
مشخص  قراردادها  در  برفرض  شود.  تفکیک  باید   
شود که اگر پروژه ای از یک سقفی باالتر بود مثال 
از یک مبلغ 5 میلیارد تومان باالتر می توان از اوراق 
برای  مالی  ابزار  این  و  کنند  استفاده  خزانه  اسناد 
شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. لذا 
در این سطح بندی قراردادها می توان اوراق اسناد 
این موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  برد  کار  به  را  خزانه 
این  غیر  در  شود؛  ذکر  مناقصه  شرایط  در  حتما 
قراردادها  در  اوراق  موضوع  این  ذکر  بدون  صورت 
این موضوع یک  شرایط عادالنه ای نیست و قطعا 

نگاه کارفرمایی و حاکمیتی است.
شما که دبیر یک سندیکای بخش خصوصی هستید 
این موضوع زیان بخش خصوصی در شرایط اقتصاد 

امروز را از دولت تا چه مرحله پیگیری کردید؟ 
را  بخش خصوصی  های  دغدغه  و  موضوعات  این   
تعیین  نهادهای  زبان  از  بارها  اما  کنیم  می  مطرح 
کننده و سیاستگذار می شنویم که می گویند قرار 
کنند.  تقبل  را  خصوصی  بخش  زیان  همه  نیست 
درحالیکه بخش خصوصی در زمینه بروز مشکالت 
این  باید  دلیل  چه  به  پس  ندارد  نقشی  اقتصادی 
ارز  نرخ  افزایش  در  مگر  کند.  تقبل  را  مشکالت 
نقشی دارد؟ خیر. اما در تامین مواد اولیه با چالش 

جدی مواجه است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580931-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
http://sahamenergy.ir/NewsDetail/71630/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1
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قره خانی:

اراده دولت برای تولید و صادرات برق کم است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: ما تمام فاکتورهای الزم را برای تبدیل شدن به 
قطب تولید برق در منطقه را داریم ولی در این زمینه اراده دولت و  وزارت نیرو کم است که باید با 

کشورها قرارداد بسته و از فاینانس خارجی برای سرمایه گذاری استفاده کنند. 
اسداهلل قره خانی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت در خصوص توان ایران برای تبدیل شدن به قطب تولید برق منطقه گفت: برای اینکه کشوری به قطب 
نیروی متخصص کشور، سازندگان  و  تکنولوژی، علمی  توان  نیازمند چند عامل است.  تبدیل شود  تولید 
تجهیزات، موقعیت جغرافیایی کشور در منطقه و خوراک نیروگاه ها از عوامل مهم در تبدیل کشوری به 

قطب تولید محصولی در منطقه هستند.
وی ادامه داد: در بخش نیروی انسانی دانشگاه های ما طی دهه های اخیر دانشجویان مختلفی را تربیت 
کرده اند بنابراین در این بخش که نیروی متخصصی  سازنده تجهیزات باشد، به وفور  در کشور ظرفیت 
داریم. موقعیت جغرافیایی که یکی دیگر از پارامترهای این بحث است را اگر مدنظر قرار دهیم متوجه می 
شویم که ایران از جایگاه مناسبی در منطقه، قرار دارد و  بیشتر کشورهای همسایه نیز نیازمند برق هستند 

ولی به دالیل متعدد توان تولید برق را  ندارند بنابراین بازار فروش را نیز در منطقه داریم.
وی تصریح کرد: در بحث خوراک نیروگاه ها، تعدادی از فازهای پارس جنوبی را تا پایان سال به مرحله 
بهره برداری خواهیم رساند، تقریبا 1000 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز در کشور داریم با توجه به 
اینکه باالی 90 درصد از کشور تحت پوشش گاز هستند این حجم از تولید گاز را دیگر نمی توان در کشور 
استفاده کرد و از طرفی به دالیل متعدد نمی توانیم این مقدار زیاد را صادر کنیم پس باید گاز تولید شده 

را به برق تبدیل کنیم.
تمام فاکتورهای الزم برای تبدیل شدن به قطب تولید برق منطقه را داریم

ما تمام فاکتورهای الزم را برای تبدیل شدن به قطب تولید برق در منطقه را داریم ولی در این زمینه اراده 
دولت و  وزارت نیرو کم است که بایستی با کشورها قرارداد بسته و از فاینانس خارجی برای سرمایه گذاری 

استفاده کند.
قره خانی افزود: ما تمام فاکتورهای الزم را برای تبدیل شدن به قطب تولید برق در منطقه  داریم ولی در 
این زمینه اراده دولت و  وزارت نیرو کم است که باید با کشورها قرارداد بسته و از فاینانس خارجی برای 
سرمایه گذاری استفاده کند تا بتوانیم با تاسیس نیروگاه، برق تولیدی را صادر کنیم که با این کار درآمد 

مطمئنی برای کشور ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اینکه کشور ما می تواند هاب منطقه شده و به 
تمام کشورها برق صادر کند حرف صحیحی است ولی از حرف تا عمل باید مکانیزم های مذکور را رعایت 
کنیم که در صورت تبدیل شدن به قطب تولید برق در منطقه می توانیم به سوی اقتصاد بدون نفت حرکت 

کنیم.

علت افزایش رقم قبض های برق 
چه بوده است؟

وزیر نیرو و مقامان صنعت برق در ۲ هفته اخیر 
کرده اند؛  تکذیب  را  برق  قیمت  افزایش  بار ها 
قبض های  رقم  می دهد  نشان  محاسبات  اما 
برق نسبت به دوره مصرف سال گذشته تغییر 
محسوسی داشته است. علت چیست؟ چه کسی 

راست می گوید؟ 
براساس  برق  تعرفه  تغییر  نیوز،  برق  گزارش  به 
مصوبه ای که هیأت وزیران در بهار امسال تصویب 
نیرو  وزارت  تصمیم  با  آن  همزمانی  و  بود  کرده 
ایجاد  را  این شائبه  برای حذف قبض های کاغذی، 
کرده که شرکت های توزیع برق، در سراسر کشور، 
و  فرمول  تغییر  با  مصرفی  برق  قیمت  محاسبه  در 
مبالغ  عمال  قبض ها  محاسبه  نحوه  در  شعبده بازی 
تحمیل  سراسری  برق  مشترکان  به  را  باالتری 

می کنند.
با این حال نه فقط مقام مسئول، که وزیر نیرو به 
صراحت هرگونه افزایش تعرفه برق به دلیل قبوض 
کاغذی را تکذیب کرده و تأکید می کند مشترکان 
می توانند هرگونه افزایش غیرمتعارف بهای برق شان 
را گزارش کنند. به تازگی رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
برق  تعرفه  افزایش  بر  مبنی  شایعاتی  به  پاسخ  در 
تأکید کرد: تعرفه حتی یک ریال هم افزایش نیافته 
است. مقام مسئول هم اعالم کرده درصورت اثبات 

افزایش غیرمتعارف برق، به شهروندان پاداش تعلق 
می گیرد.

ریشه داستان
برخی شهروندان می گویند:  این حال همچنان  با   
قبوض  حذف  از  پس  برق  قیمت  محاسبه  روش 
مسئله  این  و  داشته  درصد  تا 70  کاغذی جهشی 
شائبه  این  دارد.  قبض ها  در  شعبده بازی  از  نشان 
دولت  می گویند  برخی  که  می شود  ناشی  آنجا  از 
به دلیل مواجه شدن با کسری بودجه اجازه داده تا 
افزایش  به  اقدام  شرکت های برق در سراسر کشور 
خودسرانه قیمت برق کنند و فرمول محاسباتی را 

دستکاری کنند.
فرمول شعبده بازی

اسفندماه پارسال هیأت وزیران باالخره بعد از کش 
بهای  ساالنه  درصدی   7 افزایش  به  زیاد  قوس  و 
فروردین ماه  اواسط  داد.  رضایت  برق  و  شرب  آب 
شد،  آغاز  برق  و  آب  تعرفه های  افزایش  دوم  فاز 
برق همه مشترکان 7 درصد  تعرفه  ترتیب  این  به 
برای  اضافه تر  جریمه  درصد   16 و  یافت  افزایش 
پرمصرف ها در نظر گرفته شد. به این ترتیب دولت 
توزیع برق در سراسر کشور  اجازه داد شرکت های 
از ابتدای خرداد امسال ساالنه 16 درصد به خالص 
صورتحساب آب و برق مصارف خانگی، اضافه کنند. 
مالیات  آبونمان،  احتساب  بدون  افزایش  این  البته 
ارزش افزوده و عوارض، برای مشترکان باالی الگوی 
مصرف اعمال شد. به این ترتیب، میزان رشد تعرفه 
جالب  نکته  رسید.  درصد   ۲3 به  پرمصرف ها  برق 
آنکه به گفته مقام مسئول در صنعت برق 15 درصد 
از کل مشترکان خانگی شبکه برق پرمصرف بوده اند. 
پس در تابستان امسال دست کم از هر 6 مشترک 
شبکه برق سراسری، یکی از آن ها با رقم قبضی که 
۲3 درصد گران تر از پارسال بوده، مواجه شده است.
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در چهارمین نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و اولین جایزه ملی انرژي هاي تجدیدپذیر 
ایران روزهای ۲۲ الی ۲3 مهرماه با حمایت سندیکا و نهادهای مرتبط، در مرکز همایش های بین المللی صدا 

و سیما برگزار می شود.
با توجه به حضور سازمان اتحاد بین المللی خورشیدی )ISA( از کشور هندوستان و شرکت ها و نهادهای 
است  نظر  در  رویداد،  این  در  ایتالیا  و   قطر  آلمان،  فرانسه،  ترکیه،  هندوستان،  کشورهای  از  بین المللی 
طرح هایی نظیر تامین مالی 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران، اجرای طرح اشتغال زایی 10 هزار 
نفری در حوزه انرژی های خورشیدی، طرح توسعه تولید پراکنده منفصل از شبکه انرژی خورشیدی و ... 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
طبق هماهنگی های صورت پذیرفته با ستاد برگزاری کنفرانس شرکت های عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
سندیکای صنعت برق، برای اجاره غرفه در بخش نمایشگاه   از 15 درصد و حضور در کنفرانس از ۲0 درصد 

تخفیف برخوردار خواهند بود. 
از شرکت های عضو کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر سندیکا دعوت می شود با توجه به محدودیت 
زمانی تا تاریخ برگزاری کنفرانس مذکور و محدودیت فضای در نظر گرفته شده، در صورت تمایل به حضور، 
فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا ارسال کنند یا برای هماهنگی های بیشتر با امور نمایشگاه های 

سندیکا )خانم باقرپور داخلی113( تماس حاصل فرمایند. 
اطالعات بیشتر در سایت کنفرانس به آدرس www.irec.irrea.ir قابل مشاهده است.

فراخوان درج آگهی در نشریه شماره 1۲۰ ستبران 
)ویژه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران(

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران طی روزهای ۹ الی 1۲ آبان ماه برگزار می شود. 
بی تردید این رویداد، فرصت بسیار مناسبی برای معرفی موثر توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های 

عضو خواهد بود. 
با عنایت به اینکه حضور موثر در نمایشگاه بین المللی صنعت برق مستلزم بهره مندی از فرصت های رسانه ای 
موجود است، نشریه ستبران با توجه به توزیع جامع در نمایشگاه مذکور و همچنین اقبال گسترده در بین 
فعاالن، مدیران و مسئولین صنعت برق می تواند یک رسانه توانمند برای معرفی پتانسیل های شرکت های 

عضو باشد.
از اینرو روابط عمومی سندیکا انعکاس توانمندی های شرکت های عضو را از طریق انتشار و توزیع گسترده 
نشریه در نمایشگاه در دستور کار دارد. از اعضا دعوت می شود برای سفارش آگهی و رزرو صفحه مورد نظر 

با روابط عمومی سندیکا )خانم باقرپور داخلی113- 66570930( تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است اعضای سندیکا برای استفاده از صفحات اولیه از ۲0 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند 
بود. اولویت انتخاب موقعیت آگهی مورد نظر با شرکت هایی خواهد بود که زودتر فرایند رزرو خود را نهایی 

کنند. 
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اعزام 1۰ اکیپ برق رسانی به 
شهرهای نجف و کربال

با  توانیر  شرکت  عالیات  عتبات  ستاد  رئیس 
تاکید بر این که هیچگونه مشکلی برای تامین 
برق موکب های اربعین حسینی در گذرگاه های 
مرزی کشور وجود ندارد، گفت: تاکنون 1۰ اکیپ 
برق رسانی به شهرهای نجف و کربال اعزام شده 
نیازمند  مواکب  و  خدماتی  مراکز  به  تا  است 

برق رسانی خدمات الزم را ارائه کنند.

از دو خط تغذیه برق خسروی، خط بعدی بالفاصله 
وارد مدار شود.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بین  مسیر  معابر  روشنایی  داد:  ادامه  کرمانشاه 
پاک سازی  کامال  خسروی  تا  قصرشیرین  شهری 
شده و حدود 31 کیلومتر مسیر مذکور به صورت 

کامل از روشنایی برخوردار شده اند.
یک  و  ژنراتور  دیزل  استقرار چهار دستگاه  از  وی 
قصرشیرین  شهرستان  در  سیار  پست  دستگاه 
خبر داد و گفت: کار ایجاد روشنایی معابر در پنج 
بهینه  و  اصالح  و  قصرشیرین  کمربندی  کیلومتر 
انجام  قصرشیرین  شهر  داخل  برق  شبکه  سازی 

شده است.
معابر مسیر  تعمیرات کلی روشنایی  افزود:  مرآتی 
انجام شده و کار  زائران از کنگاور تا خسروی نیز 
و  خودپرداز  ایستگاه های  موکب ها،  به  برق رسانی 
در  نیز  اربعین  ستاد  توسط  شده  مشخص  اماکن 

حال انجام و تکمیل است.
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
اقدامات مذکور، خدمات  کرمانشاه گفت: عالوه بر 
و  زائران  مسیر  در طول  ها  موکب  به  رسانی  برق 
های  شهرستان  مانند  نیز  مسیر  های  شهر  سایر 

سنقر و بیستون در حال انجام است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه 
شهرستان های  از  کمکی  اکیپ های  پیش گفته، 

تابعه نیز به قصرشیرین اعزام شده است.
وی از ایجاد پایگاه مرکزی و قرارگاه اربعین وزارت 
توزیع  گفت: شرکت  و  داد  خبر  در خسروی  نیرو 
تابعه  شرکت های  و  کرمانشاه  استان  برق  نیروی 
این  در  عملیات  همکاران  همراه  به  نیرو  وزارت 

پایگاه برای ارائه خدمات مستقر خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
به  مطلوب تر  خدمات  ارائه  به منظور  اینکه  بیان  با 
زوار یک پایگاه در قصرشیرین راه اندازی شده است، 
نیروی  توزیع  شرکت  در  ما  همکاران  کرد:  تاکید 
برق استان کرمانشاه ۲4 ساعته و تمام وقت برای 
آماده سازی مسیر و خدمات دهی به زائران اربعین 

حسینی درحال انجام وظیفه هستند.

به  اشاره  با  معین پور،  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
این که خدمات برق رسانی در دو بخش درون مرزی 
داخل  گفت:  است،  انجام  حال  در  برون مرزی  و 
پایدار  برق  تامین  و  برق رسانی  منظور  به  کشور 
پارکینگ های مستقر در چهار پایانه مرزی شلمچه، 
مراکز  و  موکب   700 و  خسروی  مهران،  چذابه، 
فشار  خط  کیلومتر   3۲ حدود  مسیر  در  خدماتی 
احداث  ضعیف  فشار  کیلومتر خط   ۲9 و  متوسط 

شده است.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، مشاور مدیرعامل و رئیس 
ستاد عتبات عالیات توانیر تاکید کرد: برای تامین 
روشنایی 431 هکتار پارکینگ و مسیرهای منتهی 
 800 و  هزار  چهار  از  بیش  مرزی  پایانه های  به 

دستگاه پروژکتور نصب شده است.
اکیپ   10 نیز  مرزها  از  خارج  در  افزود:  معین پور 
شده  اعزام  کربال  و  نجف  شهرهای  به  برق رسانی 
نیازمند  مواکب  و  خدماتی  مراکز  به  تا  است 

برق رسانی، خدمات الزم را ارائه کنند.
در  حسینی  اربعین  زائران  مسیر  روشنایی  تامین 

مرز خسروی
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه هم از تامین برق و روشنایی مسیر زائران 

اربعین حسینی در مرز خسروی خبر داد.

اربعین  ستاد  تشکیل  به  اشاره  با  مرآتی  امیدعلی 
ایجاد  بر  عالوه  گفت:  گذشته  ماه  دو  از  استان 
در  پارکینگ  هکتار   145 برای  کامل  روشنایی 
نیز  نفری  هزار   ۲0 اردوگاه  سه  به  خسروی،  مرز 

برق رسانی شده است.
وی عنوان کرد: 14 کیلومتر برق فشار متوسط به 
خسروی منتقل و یک دستگاه »چنج اور« نیز در 
این محل نصب شده است تا در صورت قطع یکی 
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صنعت برق به دلیل نوسانات 
نرخ ارز دچار مشکل شده است

سندیکای  قراردادهای  و  حقوقی  کمیته  دبیر 
صنعت برق ایران از تاثیر نوسانات ارز بر فعالیت 
صنعت برق و ایجاد مشکالت در این حوزه خبر 

داد.
و  حقوقی  کمیته  دبیر  محمدی  محمدعلی 
در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  قراردادهای 
کشاورزی  و  تجارت  صنعت،  خبرنگار  با  گفت وگو 
جوان،گفت:   خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه 
قراردادهای پیمانکاری صنعت برق به دلیل نوسانات 
نرخ ارز دچار مشکل  می شوند و متاسفانه همت 
سرانجامی  به  قرارداد ها  این  رساندن  برای  الزم 

مشخص وجود ندارد.
که  گفت وگو هایی  و  نشست ها  طی  داد:  ادامه  او 
بین شرکت ها و وزارت نیرو به انجام رسیده مقرر 
شد تا این قرارداد ها در کارگروه مشترکی با حضور 
به  نامه ای  اخیرا  همچنین  شود،  بررسی  طرفین 
کارفرمایان صنعت برق ارسال شده است این افراد 

اقدامی  به صورت یک طرفه انجام ندهند.
دبیر کمیته حقوقی و قرارداد های سندیکای صنعت 
این  تکلیف  تعیین  حال  این  با  افزود:  ایران  برق 
توازن  ایجاد شده در  به دلیل اختالالت  قرارداد ها 
برای  بررسی ها و کار زیادی دارد.  به  نیاز  قیمتی، 
قیمتی  توازن  باید  یا  قرارداد ها  این  تکلیف  تعیین 
ایجاد شود و یا اینکه قرارداد ها مختومه اعالم شوند.

همچنان  که  است  درحالی  این  کرد:  اضافه  او 
قرارداد هایی وجود دارد که از سال 9۲ به صورت 
معلق باقی مانده اند و یا در بالتکلیف تنها ضمانت 
نامه های بانکی اشان دائم در حال تمدید است. حال 
آنکه اگر دولت بخواهد این پروژه ها را پیش ببرد 
کند  تعیین  قرارداد ها  برای  جدیدی  قیت  باید  یا 

یا باید آن را خاتمه دهد تا مناقصات جدید برای 
مشخص کردن پیمانکار انجام شود.

سندیکای  قرارداد های  و  حقوقی  کمیته  دبیر 
زمان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  ایران  برق  صنعت 
زیادی گذشته هر چه زودتر باید اقدامات الزم برای 
پیشبرد این پروژه ها انجام شود. اولین اقدامی که از 
جانب سندیکای برق و وزارت نیرو انجام شد، دقت 
برای  قرارداد(   تفاهم ۲ طرف)کارفرما و طرف  بر 

اعمال قیمت در صنعت برق بود.
نامه های  ضمانت  برگرداندن  کرد:  اضافه  محمدی 
که  است  دشواری  بسیار  کار  فسخ،  از  پس  بانکی 
شرکت ها نمی توانند به سادگی آن را انجام دهند 
از این رو قرار بر این شده است که کارفرما بدون 
هماهنگی با شرکت قرارداد را فسخ نکند چرا که 
اگر ضمانت نامه ای ضبط شود می تواند مشکالتی 

جدی برای شرکت ها ایجاد کند.
آن  طی  که  قرارداد هایی  در خصوص  ادامه  در  او 
گفت:  است،  شده  ضبط  شرکت ها  نامه  ضمانت 
تعدادی ضمانت نامه ضبط شده داشته ایم و اکنون 
که  است  این  برق  صنعت  سندیکای  تالش  تمام 
اقدام جدیدی انجام نشود تا اینکه شرایط قرارداد ها 

به نتیجه مشخصی برسد.
دبیر کمیته حقوقی و قرارداد های سندیکای صنعت 
برق ایران ادامه داد: نتیجه هم این است که یا عدم 
توازن به وجود آمده توسط نوساناتنرخ ارز از بین 
برود و یا اینکه قیمت های جدیدی برای قرارداد ها 

تعیین شود،
یا  دستکاری  هرگونه  وجود  کرد:  بیان  محمدی 
اعمال دستور خارج از توافق پیمانکار  و طرف قرار 
داد نه تنها منجر به آسیب بدنه شرکت مزبور می 
شود بلکه  بدنه کلی صنعت برق نیز ضربه خواهد 
پشتوانه  شرکت ها  این  از  یک  هر  که  چرا  خورد 

صنعت برق است.
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مورد  در  بودجه کشور  و  برنامه  رئیس سازمان 
جایگزین های حذف درآمد نفت از بودجه جاری 
عنوان کرد: یارانه های پنهان و آشکار که حدود 
13۰۰ هزار میلیارد تومان داریم بخشی از آن را 

جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش مدیریت سبز 
که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد در پاسخ 
اصالح  آیا  اینکه  بر  مبنی  فارس  به سوال خبرنگار 
آیا  بود؛  مدنظر  اخیر  سال  که طی  بودجه  ساختار 
در بودجه سال 99 اعمال خواهد شد، اظهار داشت: 
ساختار الیحه بودجه در 4 محور تهیه شد محور اول 
تحت  بعدی  است؛ محور  پایدار  درآمدهای  و  منابع 
عنوان هزینه های کارا، محور سوم که اصالحات در 
و  است  اقتصادی  ثبات سازی  محور  دارد  وجود  آن 
که  است  بودجه  نهادسازی  مورد  در  چهارم  محور 

مراحل بودجه را تغییر خواهیم داد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
تمرکز  منابع  روی  ابتدا  شده  تهیه  الگوی  براساس 
از  متفاوت  آینده  سال  بودجه  منابع  گفت:  شدیم، 
سنوات گذشته خواهد بود و عمدتا معطوف به سه 
حذف  بودجه  جاری  منابع  از  را  نفت  است.  محور 
کردیم و سال  آینده ریالی را از منابع نفت در این 
بخش استفاده نخواهیم کرد و صرفا برای طرح های 
استفاده  سرمایه ای  دارایی های  تملک  و  عمرانی 

می شود. 
از  نفت  درآمد  حذف  جایگزین های  مورد  در  وی 
بودجه جاری عنوان کرد: سه منبع جدید خواهد بود 
1: یارانه های پنهان و آشکار که حدود 1300 هزار 
میلیارد تومان داریم. بخشی از آن را برای جایگزینی 
درآمد نفت استفاده خواهیم کرد. محل دیگر برای 
جبران نفت در بودجه منابع مالیاتی است. که به دو 
بخش بنگاه و خانوار تقسیم کرده ایم. برای اینکه از 
نظر تولید بنگاه ها فعال تر شوند تخفیفات مالیاتی و 

یک کاهش ضرایب مالیاتی برای بنگاه های تولیدی 
در نظر گرفته شد. همچنین پایه های جدید مالیات 

بر عایدی سرمایه تعریف کردیم. 
مالیات  آیا  که  فارس  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ندارد  جدید  قانون گذاری  به  نیاز  سرمایه  برعایدی 
و تصویب آن در قانون بودجه برخالف سیاست های 
رهبری  معظم  مقام  توسط  قانون گذاری  ابالغی 
صورت  به  را  موضوع  این  اتفاقا  کرد:  عنوان  است، 
قانونی  به مجلس می بریم و در بودجه می آوریم که 
این  نیز   موضوع  این  علت  شود.  قانون  به  تبدیل 
است که فرصتی نداریم ،   آمادگی داریم که الیحه 
عالی هماهنگی  مراحل شورای   در  منتهی  بدهیم 
سال  دو  یا  یکسال  است  ممکن  و  است  اقتصادی 
زمان ببرد می خواهیم از آثار آن در بودجه سال بعد 
استفاده کنیم.  به هر تقدیر یک بخش درآمدی در 

این خصوص است. 
وی ادامه داد: یکی از بخش های دیگر درآمدسازی 
که  است  دولت  دارایی های  مولدسازی  به  مربوط 
هفت  گزارش ها  براساس  و  ندارد  بهره وری  واقعا 
میلیون میلیارد تومان دارایی های دولت وجود دارد 
که بابت خدماتی که عرضه می  شود صرف می شود. 
نوبخت در مورد هزینه های بودجه ای سال 99 کل 
اکنون  که  هزینه هایی  همه  در  داشت:  بیان  کشور 
انجام می شود. تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت 
اینکه  و  بخش خصوصی  یا  دهد  انجام  را  کار  این 
داد  انجام  را  کارها  این  بهینه تری  مدل  با  می توان 

یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
اکنون بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه سال 
برنامه ردیف  جاری داریم، گفت: همچنین 9 هزار 
مجلس  به  را  مباحث  این  و  دارد  وجود  آ نها  برای 
ارائه می کنیم و فرصت کافی نیز به منظور تدقیق 

جزئیات شیوه تدوین بودجه سال ۹۹ از زبان نوبخت/ درآمد اصالح 
یارانه ها جایگزین نفت می شود

دسته  دو  به  و  می کنیم  بررسی  مورد  تعریف شده 
سیاست گذار و مجری تقسیم می کنیم.

وی ادامه داد برای مثال برنامه درمانی توسط وزارت 
و  قضاییه  قوه  پرورش،  و  آموزش  نفت،  بهداشت،  
اما  دارند.  را  برنامه  این  نوعی  به  دستگاه ها  همه 
دستگاه  با  و  می کنیم  تعیین  را  آن  سیاست گذار 
مجری  دستگاه  و  برنامه  سازمان  سیاست گذار، 
سند  عنوان  به  و  شد  خواهد  مبادله  موافقتنامه ها 
اجرایی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می شود. 
این  با  ما  نظر  از  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 
بودجه  به  معطوف  مجلس  نگاه  برنامه ریزی،  شیوه 
طرح  در  می شود.  سیاست گذار  دستگاه های  و 
اصالح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به 
کند.  ورود  وقت  کمبود  به  توجه  با  اجرایی  بخش 
را  خود  نگاه  ما  دارد.  را  اختیار  این  مجلس  البته 
اعالم می کنیم. بنابراین سال آینده بودجه دو بخش 
دارد 1: بودجه دستگاه های سیاست گذار؛ ۲: بودجه 

دستگاه های مجری.
ساالنه  دو  آینده  سال  بودجه  شد:  یادآور  نوبخت 
خواهد بود و برای سال 1400 را هم براساس مدل 
رخدادهای  به  توجه  با  که  می کنیم  ارسال  غلطان 
سال آینده امکان اصالح آن وجود دارد. نمی خواهیم 
منابع را مصرف کنیم چرا که از  آینده خبر نداریم 
به  نگاهی  دلیل  همین  به  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه 
آینده خواهیم داشت. همچنین بخشی از طرح های  
عمرانی به استان ها واگذار می شود و به تبع اختیارات 
بیشتری به عنوان یک دستگاه سیاست گذار خواهند 

داشت. 
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هادی حق شناس، تحلیل گر اقتصادی

تقویت بخش خصوصی یک الزام 
است، نه یک انتخاب 

امروز، قوه قضاییه، مجریه و مقننه و همه ارکان 
نظام به این جمع بندی رسیده اند که منابع دولت 
تنها  است.  در کمترین سطح ممکن  و  ناپایدار 
منبع پایدار بودجه دولت، مالیات است و برای 
درآمد  به  عمرانی  و  جاری  های  هزینه  پوشش 

پایدار بیشتری نیاز داریم.

سال 97، پس از سال های 91 و 9۲، سال سختی 
برای اقتصاد ایران بود. از سال 93 تا 96، بخشی از 
آثار تحریم که در سال های  91 و 9۲ در اقتصاد 
کشور ایجاد شده بود را جبران کردیم اما در سال 
ظالمانه  غیرقانونی،  های  تحریم  تشدید  گذشته، 

از یک سو، و  ایران  اقتصاد  بر  آمریکا  و یک جانبه 
کاالهای  ورود  عدم  و  نفت  فروش  شدید  کاهش 
از  بخشی  به  ایران  دسترسی  قطع  و  ای  سرمایه 
اقتصاد کشور  برای  را  منفی  ارزی، رشد  تسهیالت 

رقم زد.
به  توجه  و  باران،  مطلوب  بارش  جاری،  سال  در 
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شد، این 
دو بخش به رشد قابل توجهی در سال 98 برسند. 
رشد  ایران  اقتصاد  اگر  جاری،  سال  در  بنابراین، 
منفی را هم تجربه کند، میزان آن بسیار پایین تر از 
سال 97 است و از سوی دیگر احتمال تجربه ردش 
اقتصادی مثبت در سال آینده بسیار قوی است. یک 
این زمینه رشد مثبت بخش  دلیل عمده دیگر در 
خدمات و دیگری  عبور فضای روابط بین المللی از 

نقطه اوج بحران است.
در این بین، بخش خصوصی می تواند نقش ممتازی 
ایفا کند. امروز، قوه قضاییه، مجریه و مقننه و همه 
ارکان نظام به این جمع بندی رسیده اند که منابع 
است.  ممکن  سطح  کمترین  در  و  ناپایدار  دولت 
تنها منبع پایدار بودجه دولت، مالیات است و برای 
پوشش هزینه های جاری و عمرانی به درآمد پایدار 
بیشتری نیاز داریم. در این شرایط حرکت به سمت 
بخش خصوصی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام 
است و به نظر می رسد این حرکت آغاز شده است.

وجود بیش از دو میلیون میلیارد تومان نقدینگی در 
اقتصاد ایران، آرام شدن شرایط اقتصاد، ثبات محیط 
اقتصاد و  کاهش شدید تورم نقطه به نقطه به طوری 
تا شهریورماه  بهشت  اردی  از  درصد  واحد  که 17 
کاهش یافته است، نوید این را می دهد که پیش 
بینی های بانک جهانی درباره خروج اقتصاد ایران از 

رکود در سال آینده محقق خواهد شد.

 بانک جهانی اعالم کرد

اقتصاد ایران سال  آینده از رکود 
خارج می شود/ کاهش تورم

بانک جهانی اعالم کرد روند رو به رشد اقتصاد 
ایران از سال  آینده از سر گرفته می شود.

به گزارش ایسنا، شوک های خارجی ناشی از کاهش 
تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از 
باعث کاهش شدید رشد  تحریم ها  اعمال  و  برجام 

اما به نظر می رسد که  ایران شده است  اقتصادی 
اقتصاد به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد 
در  بانک جهانی  که  آن طور  است.  رشد  به سمت 
گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعالم کرده است، 
صادرات  میانگین  بتواند  کشور  این  که  در صورتی 
روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ 
کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به 
می  انتظار  یافت.  درصدی دست خواهد   0.5 رشد 
ایران،  اقتصاد  باقی ماندن چالش های  با وجود  رود 
مدار  در   ۲0۲1 و   ۲0۲0 سال  در  اقتصادی  رشد 

صعودی باقی بماند.
از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعالم کرده 
است، انتظار می رود که نرخ تورم پس از صعود کم 
سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و 
در محدوده ۲0 درصد نوسان کند. هر چند که این 
نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال 
های ۲016 و ۲017 و متوسط کشورهای منطقه 

دارد.
بانک جهانی، پیش بینی می شود که رشد  به گفته 
اقتصادی ایران برای سال مالی ۲019 به منفی 8.6 
درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران 
را 10 درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲017 
خواهد کرد اما این رشد منفی احتماال آخرین رشد 
منفی ثبت شده خواهد بود و از سال  آینده شیب 

رشد مجددا مثبت خواهد شد.
اخیر  نوسانات  به  اشاره  با  چنین  هم  جهانی  بانک 
صادر  برای  فرصت  یک  را  مساله  این  ارز،  بازار  در 
کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی 
برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و کمکی به 
پر کردن کسری حساب جاری دولت دانسته است.



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

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

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

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی : استعالم بها اصالح و تقویت استحکام 
مکانیکی خطوط 13۲ کیلوولت ) جوشکاری 
از  پیشگیری  جهت  ها  دکل  ی  مهره  و  پیچ 

سرقت و استحکام دکل ها (
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲۲

تاریخ انتشار : 1398/07/16
استان : آذربایجان غربی 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
خدمات  انجام  حجمی  واگذاری  مناقصه   : آگهی 
طرح  و  ای  سرمایه  های  پروژه  طراحی  مهندسی 
توسعه  شامل  رسانی  نیرو  و  توزیع  دارایی  تملک 
توسعه و احداث ، نیرو رسانی ، اصالح و بهینه سازی 
شبکه برق رسانی روستایی ، کاهش تلفات ، توسعه 
فیدر و ایجاد قدرت مانور و بازدید و تهیه کروکی و 

انجاک کلیه فعالیت های مرتبط
مبلغ تضمین : 711,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲۲

شماره آگهی : 98110013- 
تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه خرید کنتور تکفاز چند تعرفه به 
کارگزاری  با  به صورت عمده  قاب مکمل  همراه 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30

شماره آگهی : 9861006- 
 تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

اصفهان
آگهی : مناقصه فراخوان احداث و بهینه سازی 
شبکه های فشار متوسط 33 کیلوولت ، فشار 
ضعیف و روشنایی معابر آسیب دیده از سیل در 
استان خوزستان با کارگزاری شرکت توزیع برق 
توزیع  شرکت  همکاری  و  اصفهان  شهرستان 

برق استان خوزستان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲1

شماره آگهی : 44-98 
تاریخ انتشار : 1398/07/16

استان : ایالم
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم

به  رسانی  برق  و  نیرو  انتقال  مناقصه   : آگهی 
دو  احداث  و  برق  نیروی  توزیع  های  شبکه 
اتوبوسترهای  حفاظت  جهت  دژنکتور  دستگاه 
نصب شده بر روی فیدرهای مورموری و شهرک 

صنعتی شهرستان آبدانان
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲1 

تاریخ انتشار : 1398/07/17
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
بها خرید سه دستگاه مفصل  استعالم   : آگهی 

13۲ کیلوولت
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲۲

شماره آگهی : 55/98 س 
تاریخ انتشار : 1398/07/۲0

استان : تهران
مناقصه گزار : ارتباطات سیار ایران

راک  دستگاه   660 خرید  مناقصه  آگهی: 
 3960 همراه  به   Indoor یکپارچه  رکتیفایر 

دستگاه ماژول رکتیفایر 3 کیلو وات
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/۲3 

 تاریخ انتشار :1398/07/۲0 
استان : خراسان رضوی 

خراسان  استان  های  فرودگاه   : گزار  مناقصه 
رضوی

آگهی : استعالم بها یک دستگاه تابلو برق
مهلت دریافت اسناد :1398/07/۲3  

شماره آگهی : 5۲376597 
 تاریخ انتشار :1398/07/۲0 

استان : خوزستان 
 مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها سوییچگیر 33 کیلو ولت 
۲500-سوییچگیر6,6کیلوولت

مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30
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یادداشت

عامل اصلی حواس پرتی در محیط کار، فرهنگ سازمان 
است نه تکنولوژی

چطور در محیط کار از 
حواس پرتی ها در امان 

بمانیم؟)قسمت دوم(
کـه  کنیـم  کاری  می کنـد  تحریکمـان  مغزمـان   
آن حـس خنثـی شـود. از نظـر روان شناسـی هـم 
ایـن ثابـت شـده. وقتـی تنهاییـم، فیسـبوک چک 
می کنیـم. وقتـی مطمئن نیسـتیم، گـوگل را چک 
می کنیـم. وقتـی حوصله مـان سـر رفتـه، اخبـار را 
چـک می کنیـم. تمـام ایـن ابزارهـا اساسـا کمـک 
می کنـد تـا حـس ناخوشـایند مـا برطـرف شـود 
)اسـم اینهـا، محرک هـای درونـی اسـت(. اگـر از 
اینهـا آگاه باشـیم، خواهیـم دانسـت کـه مدیریـت 
دهـه  چنـد  طـی  رنـج.  مدیریـت  یعنـی  زمـان 

گذشـته، چـه اتفاقـی افتـاده؟ ارضـای احساسـات 
ناخوشـایند خیلـی راحت تـر از قبـل شـده و این به 
واسـطه تکنولـوژی و ماهیت فراگیـر و مجاب کننده 

آن اسـت.
الیسـون: فـرض کـن یـک کار مهـم داریم کـه باید 
را  اصـال حوصلـه اش  کـه  دهیـم  انجامـش  امـروز 
نداریـم و پنـج تـا ایمیل هـم باید جـواب دهیم که 
بـرای آن حوصلـه داریـم. چطـور خودمـان را وادار 

کنیـم کـه کار مهم تـر را انجـام دهیـم؟
نشـود، چهـار  پـرت  آنکـه حواسـمان  بـرای  نیـر: 
را  درونـی  محرک هـای  بایـد  اول  داریـم.  مرحلـه 
کنتـرل کنیـم. ثانیـا بایـد بـرای »کشـش ها« زمان 
در نظـر بگیریـم. سـپس بایـد محرک هـای بیرونی 
را شناسـایی کنیـم و مرحلـه آخـر، عهـد و پیمـان 
بسـتن بـا خـود اسـت. مـردم معمـوال یا خودشـان 
را سـرزنش می کننـد یـا عوامـل بیرونـی را. مثـال 
می گوینـد »تقصیـر تکنولـوژی اسـت کـه مـن را 
گـول می زنـد.« یا می گوینـد »تقصیر خودم اسـت. 
مـن کال زود معتـاد می شـوم.« در حالـی کـه اینها 

رفتارنـد و رفتـار را می تـوان تغییـر داد.
 الیسون: چطور این محرک ها را کنترل کنیم؟

کامـال  حس هـا  ایـن  کـه  بدانیـم  بایـد  اول  نیـر: 
طبیعی انـد. وقتـی در محیـط کار، رئیسـت از تـو 
می خواهد که همیشـه در دسـترس باشـی، طبیعی 
اسـت کـه حـس خوبـی نداشـته باشـی. بایـد بـا 
ایـن حس هـا طـوری مقابلـه کنیـم کـه بـه انجـام 
کارهـای مهـم یـا همـان کشـش ها ترغیب شـویم، 
نـه پرداختـن بـه حواس پرتی ها. اول بایـد آن حس 
را قبـول کنیـم. البتـه قبـل از آنکـه بـه بازیگوشـی 
بپردازیـم. از خـودت بپـرس: چه حسـی باعث شـد 
سـمت گوشـی ام بـروم؟ اسـترس، ترس، خسـتگی، 
تنهایـی، رفتـی سـراغش کـه چـه حسـی را ارضـا 

کنـی؟ سـپس آن را بنویـس. بـدون هیـچ قضاوتی. 
بعـد بـه جـای سـرزنش، بـه آن بـا کنجـکاوی نگاه 
کـن. معمـوال آدم هـا در ایـن مواقـع خودشـان را 
تنبیـه می کننـد کـه ایـن باعـث می شـود مشـکل 

شـود. ادامه دار 
 الیسـون: مثـال در محیـط کار، اگـر جـواب سـوال 
ایـن باشـد کـه »مـن بـه ایـن کار عالقـه نـدارم،« 

؟ چه
نیر: اول باید ریشـه مشـکل را پیدا کنی. اگر اساسـا 
با کارت )یا رابطه ات یا زندگی شـخصی ات( مشـکل 
داری، ایـن تقصیـر گوشـی ات نیسـت. پـس در این 
صـورت باید از خودت بپرسـی »آیا این شـغل اصال 
برای من مناسـب اسـت؟« اما اگر کارت را دوسـت 
داری و یـک وظیفـه خـاص را دوسـت نـداری، آن 
موقـع اسـت کـه بایـد ایـن تاکتیک هـا را بـه کار 
بگیـری و از خـودت بپرسـی »چرا دوسـتش ندارم؟ 
کجایـش سـخت اسـت؟ آیـا کسـل کننده اسـت یا 
خسـته کننده؟ یـا بـه نظـرم ارزشـش را نـدارد؟« 
حسـت را بنویـس و بـا کنجـکاوی بررسـی اش کن. 
سـپس 10 دقیقـه، کامـل روی حسـت تمرکز کن. 
ایـن حس هـا معمـوال ابتـدا اوج می گیرنـد سـپس 
فروکـش می کننـد. زودتـر از آنکه فکـرش را بکنی. 
در آن 10 دقیقـه، تو دو تـا گزینه داری. یا برگردی 
سـر کاری کـه همان لحظـه باید انجامـش دهی. یا 
بنشـینی و بـا حسـت مشـغول باشـی. هـدف ایـن 
اسـت کـه حسـت را بـه رسـمیت بشناسـی و از آن 
آگاه شـوی و بدانـی که می توانـی در آن 10 دقیقه، 
بـه آن حواس پرتـی بپـردازی. اما معمـوال وقتی 10 
دقیقـه می گـذرد، حـس وسوسـه فروکـش می کند.

 الیسـون: محرک هـای بیرونـی چطـور؟ مثـل یـک 
همـکار پرحـرف یـا ایمیـل رئیس کـه باید فـورا به 

آن جـواب دهی؟

یـک  درونـی،  محرک هـای  کنتـرل  از  پـس  نیـر: 
زمـان  و  برنامه ریـزی  دارد.  وجـود  دیگـر  مرحلـه 
موسـوم  فعالیت هـای  انجـام  بـرای  گذاشـتن 
کنتـرل  بـه  نوبـت  آن  از  پـس  »کشـش ها.«  بـه 
محرک هـای بیرونـی می رسـد. بایـد محرک هایـی 
کـه بـه نفعـت نیسـتند را بی جـواب بگـذاری. البته 
اگـر مثال در گوشـی ات یادآور گذاشـته ای که فالن 
روز، فـالن کار را انجـام دهـی، انجامـش بـده. امـا 
اگـر محرک بیرونـی تو را وادار به انجـام کاری کرد 
کـه برایـش از قبـل برنامه ریـزی نکرده بـودی، این 
جـزو حواس پرتی هاسـت. در اینجـا بایـد کشـش ها 
و حواس پرتی هـا را از هـم تفکیـک کنـی. کارهایی 
کـه از قبـل برایشـان برنامه ریـزی کرده ای، نسـبت 
بـه کارهایـی که رئیسـت یا همسـرت بـدون برنامه 
بـه تـو محـول می کننـد، در اولویت اسـت. بهترین 
تنظیمـات  و  بگـذاری  زمـان  کـه  اسـت  ایـن  کار 
نوتیفیکیشـن گوشـی ات را تغییر دهی که هر کس، 
هـر وقـت دلـش خواسـت نتوانـد بـه تو دسترسـی 
پیـدا کنـد. این کاریسـت کـه دوسـوم آمریکایی ها 
انجـام نمی دهنـد. همـه طبـق تنظیمـات کارخانـه 

پیـش می رونـد.
رد  را  کسـی  درخواسـت  وقتـی  ولـی  الیسـون:   
بـا  بالفاصلـه  ایمیـل،  طریـق  از  مثـال  می کنـی، 
خـودت می گویـی »نکنـد از دسـتم ناراحـت شـده 

باشـد؟«
حـس  می آیـد،  نوتیفیکیشـن  برایـت  وقتـی  نیـر: 
می کنـی بایـد بالفاصلـه جـواب دهـی. اما آیـا واقعا 
بایـد همـان لحظه جواب دهی؟ کسـی مثـل تو که 
مشـغله اش زیـاد اسـت، دلیلی ندارد جـواب همه را 

بدهد.

..... ادامه دارد
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نگاه آخر

حضور زنان در ورزشگاه آزادی؛ دیدار تیم های ایران و کامبوج

https://www.yjc.ir/fa/news/7092360/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

	ارزشآفرینی از طریق زنجیره تامین مشتریمحور(قسمت نهایی)
	فهرست اهم مناقصات کشور
	کاهش سهم دلار از ذخایر جهانی
	هیچگونه تغییری در روش محاسبه قبوض برق انجام نشده است
	دوره آموزشی « ایمنی برق در صنعت»
	صادرات برق جمهوری قره باغ
	نظرسنجی در خصوص ارزیابی وضعیت شرکتها در نیمه اول سال 1398
	پیوند صنایع و شرکتهای دانش بنیان راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده است
	اراده دولت برای تولید و صادرات برق کم است
	علت افزایش رقم قبضهای برق چه بوده است؟
	چطور در محیط کار از حواسپرتیها در امان بمانیم؟(قسمت دوم)
	فهرست اهم مناقصات کشور
	اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود/ کاهش تورم
	تقویت بخش خصوصی یک الزام است، نه یک انتخاب 
	جزئیات شیوه تدوین بودجه سال ۹۹ از زبان نوبخت/ درآمد اصلاح یارانهها جایگزین نفت میشود
	صنعت برق به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده است
	اعزام ۱۰ اکیپ برقرسانی به شهرهای نجف و کربلا



	Button 109: 
	Button 115: 


