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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

سندیکاگزارشمشکالتراتهیهمیکند؛لنگر کشتی بازار ارز

تصمیم اتاق بازرگانی تهران برای ارجاع مشکالت صنعت برق به رییس جمهور دنیایاقتصاد/ دکترسیدعلیمدنیزاده
لنگر نیازمند ساحل کنار گرفتن آرام برای کشتی
است.مردمنیزبرایانجاماموراقتصادیباآرامش
رفتار دیگر، بهعبارت دارند. نیاز ذهنی لنگر به
قیمتگذاریاسمیآحادمردمدربازارهایمختلف
مانندبازارارز،اوراق،کاال،مسکن،خودروو...نیاز
حداقل براساس بتوانند یعنی دارد؛ اسمی لنگر به
یکقیمتاسمیبرنامهریزیوتصمیمگیریکنند.
مردمبایدباورداشتهباشندکهدولتخودرانسبت

بهچهچیزیمتعهدمیداند.
آنها تصمیمگیری برای میتواند دولت تعهد این
لنگرذهنیایجادکند.برایمثال،دولتیکهمیگوید
منازیکنرخارزمشخصیدفاعمیکنمودرعمل
باور کند، چنین میتواند که دهد نشان بتواند هم
ارز نرخ که اینمیشود مردم انتظارات و عمومی
تصمیمات دیگر بنابراین و است همان اقتصاد در
میدهند. اساسشکل آن بر را قیمتگذاریخود
اینلنگرهایاسمیهستندکهانتظاراتمردمرااز
آنها برنامهریزی پایه تورمآتیمشخصمیکنندو
میشوندوآحاداقتصادیبقیهفعالیتهایخودرا
براساسچنیننرخهاییتنظیممیکنند.درصورتی
و اسمی متغیر هیچ به متعهد را خود دولت که
لشکری مانند اقتصاد نکند، تصمیممشخصی هیچ

ادامه در صفحه 3

جلسهمشترکهیاترئیسهاتاقبازرگانیتهران
ونمایندگانسندیکایصنعتبرقایراندوازدهم
شهریورسالجاریدرمحلاتاقبازرگانیبرگزار
شد.دراینجلسهکههدفآنطرحمشکالت
فعاالنبخشخصوصیصنعتبرقبود،مهندس
بخشیرئیسهیاتمدیرهسندیکاضمنتقدیراز
حمایتهایاتاق،وبیانموفقیتهایسندیکابه
مشکالتشرکتهایصنعتبرقدرشرایطکنونی
اشارهکردوگفت:بانوساناتاخیربسیاریازپروژه
هایبرقمتوقفشدهاستوالزماستکهبرای

حلآنتدبیریبکاررود.
نمایندگان سندیکا در جلسه به اتفاق از اتاق بازرگانی 
درخواست داشتند که با انعکاس مشکالت صنعت برق 
به مدیران ارشد دولت و مذاکره با آنها در این خصوص، 
زمینه حل و فصل مسائل این بخش را فراهم کنند. از 
جمله راه کارهای مورد تاکید در این جلسه اعالم شرایط 
فورس ماژور یا هارد شیپ از سوی دولت در خصوص 
ادامه جلسه مهندس  بود. در  برق  قراردادهای صنعت 
کالهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکالت 
تامین مس و آلومینیوم مورد نیاز فعاالن برق اشاره کرد 
و گفت: شرایط بازار، شرکت های سازنده سندیکا را در 

تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه ساخته است لذا الزم 
است راهکارهای ارائه شده که مبتنی بر دو موضوع نحوه 
مدیریت عرضه و تقاضاست، پیاده سازی شود تا هم تقاضا 

واقعی باشد و هم عرضه به مقدار مناسب انجام شود. 
مهندس وفایی، رئیس هیات مدیره تولید رعد نیز از عدم 
ثبات اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد 
فعالیت های  نمی توانند  این وضعیت، شرکت ها  که در 
خود را مدیریت کنند لذا از اتاق درخواست داشت پیگیر 
مشکالت این شرکت ها باشند و برای حل آنها با دولت 

مذاکره کنند. 
بیان مشکالت نظام بانکی و دشواری های انتقال پول به 
داخل کشور دیگر محور جلسه بود که از سوی مهندس 
رهنما نایب رئیس هیات مدیره سندیکا طرح شد. وی 
همچنین تاکید داشت که تعدیل قراردادها کفاف نوسانات 

قیمت را نمی دهد و شرایط هاردشیپ باید اعالم شود. 
سعادتی  و  صالحی  بردبار،  مهندسی  آقایان  ادامه  در 
ضمن قدردانی از حمایت اتاق از سندیکا، بحث مطالبات 
شرکت ها را مطرح کرده و خواستار پیگیری آن از سوی 
اتاق شدند. مهندس برزی مهر دبیر سندیکا نیز به اقدامات 
انجام شده از سوی این تشکل برای حل مشکالت اعضا 
اشاره و تصریح کرد که مشکالت فعاالن صنعت برق 

در قالب موضوعات مختلف از قبیل ارزبری قراردادها، 
قراردادهای متوقف، مطالبات اعضا به طور جد در حال 
پیگیری است و رایزنی هایی با وزارت نیرو، وزارت صمت و 

شرکت توانیر در این مورد صورت گرفته است. 
برنامه ریزی  و  پژوهشی  معاون  اسدی  دکتر  همچنین 
سندیکا نیز تاکید کرد که بحران صنعت برق در حال 
تبدیل به بحران ملی برای اقتصاد بخش خصوصی است 
و اگر سرمایه گذاری الزم صورت نگیرد و اقتصاد برق به 
با همین رویه پیش برود، بخش صنعت کشور در سطح 
گسترده در آینده ای کوتاه با مشکالت جدی در تامین 
برق روبرو خواهد شد. در پایان جلسه مهندس خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حمایت های اتاق 
از فعاالن بخش خصوصی و همینطور سندیکای صنعت 
برق ایران ادامه خواهد داشت، گفت: اتاق بازرگانی برای 
حل مشکالت صنایع کشور گزارش هایی در 5 محور تهیه 
کرده است که به دفتر ریاست جمهوری ارائه خواهد شد. 
وی اعالم کرد که گزارش  چالش ها و راهکارهای صنعت 
برق نیز به گزارش های تهیه شده اضافه شود و مقرر شد 
سندیکا در این زمینه گزارشی جامع تهیه کرده و آن را به 
اتاق تحویل دهد تا برای بررسی و پیگیری به دفتر ریاست 

جمهوری ارسال شود.  
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اخبارصنعتبرق

اخباراقتصادی

یادداشتمدیران

برای بازرگانیتهران اتاق تصمیم
ارجاعمشکالتصنعتبرقبهرییس

جمهور
جلسهمشترکهیاترئیسهاتاقبازرگانی

تهرانونمایندگانسندیکایصنعتبرقایران
دوازدهمشهریورسالجاریدرمحلاتاق
بازرگانیبرگزارشد.دراینجلسهمهندس

بخشیگفت:بانوساناتاخیربسیاریازپروژه
هایبرقمتوقفشدهاستوالزماستکهبرای

حلآنتدبیریبکاررود.
صفحه1

فراخواندرجآگهی
صفحه2

ازمدیرکلدفترتوسعه مراسمتقدیر
صادراتوزارتنیرو

درجلسههیأترئیسهکمیتهتوسعهصادراتکه
یازدهمشهریورسالجاریدرمحلسندیکای
صنعتبرقایرانتشکیلشد،ازمهندسنظام

الملکیتقدیروتشکربهعملآمد.
صفحه4

فراخوانشرکتصانیربرایدعوت
ازشرکتهایعضوسندیکاجهت
مشارکتدرپروژههایبرونمرزی

شرکتصانیرازشرکت هایعضوکمیتهتوسعه
ظرفیت از دارد نظر در سندیکا، صادرات
در داخلی سازندگان و مشاوران پیمانکاران،

مناقصاتوپروژه هایبرونمرزیاستفادهکند.
صفحه4

نصبوراهاندازیتابلویتحریکبا
طراحیوساختبومیدریکواحد

نیروگاهی
باورودشرکتبرقوکنترلمپنابهعرصهطراحی
وساختسامانهتحریکنیروگاهی،کشورایران
درزمرهکشورهایصاحبفناوریپیشرفتهبرای
طراحی،ساختواقداماتتوسعهایبررویاین
بخشازنیروگاههایحرارتیوبرقابیقرارگرفت.

صفحه5
درخواستفوریصنعتبرقبرای

قراردادها خاتمه
عضوهیاتنمایندگاناتاقتهرانازدرخواست
سندیکایصنعتبرقایرانبرایخاتمهقراردادها
دراینبخشبهدلیلنوساناتشدیدنرخارزو
پروژههای اولیه مواد قیمت برابرشدن چندین

صنعتبرق،خبرداد.
صفحه6

الگویپرمصرفانهدف اصالح
برق تعرفههایجدید

حقیفامگفت:هدفنظامتعرفهایجدیدبرای
مشترکانپرمصرفبههیچوجهافزایشمنابع
مالیصنعتبرقنبودهبلکهاصالحالگویمصرف

پرمصرفاندرجامعهاست.
صفحه6

تولیدبرقخورشیدی بزرگترینواحد
دنیا

دریکیازبزرگترینواحدهایخورشیدیدنیا،
آینههایعظیمبادنبالکردناینستارهدرطول

روز،انرژیبرقتولیدمیکنند.
صفحه6

بادیدنیا بزرگترینمزرعه افتتاح
رویدریا

بزرگترینمزرعهبادیدنیاباظرفیتتامیننیروی
انگلیس سواحل در خانه، هزار 600 به نزدیک

عملیاتیشد.
صفحه8

حذفدالرقوتگرفت
باحضورروسایجمهور درجلسهایکهدیروز
کل رئیس و نفت وزیر روسیه، و ترکیه ایران،
روابط تا مقررشد گرفته، مرکزیصورت بانک
بانکیتسهیلودالرازمبادالتتجاریسهجانبه

حذفشود.
صفحه8

قیمتعرضهنبشیدربازار
صفحه8

چهبایدکرد؟
آنچهکهبهذهنمدربارهسواالتزیادشمادوستان
وهمراهاندربارهاینروزهایپرازهیجانونوسان

میرسد،بهصورتتیترواراینگونهاست
صفحه9

قیمتطال،دالر،قسکهوارزامروز
9۷/06/1۷

صفحه9

نابغه کودکییک
در اوایل دهه ۱۹۷۰، یک مدیر تبلیغاتی ماهر به نام 
جولی ری مجذوب یک برنامه غیرمعمول در مدارس 
استعداد در هوستون  با  برای کودکان  آمریکا  دولتی 
در ایالت تگزاس شد. پسر او جزو اولین دانش آموزانی 
بود که در آنچه بعدا برنامه Vanguard خوانده شد 
نام نویسی کرد؛ برنامه ای که خالقیت و استقالل را در 
دانش آموزان تشویق می کرد و تفکر خارج از چارچوب 

را پرورش می داد...
صفحه10



17 شهریور 1397 شماره  2256     

3 اخبار برق 

ادامه از صفحه ۱
است داده دست از را خود فرمانده که میشود 
ودرچنینلشکریهرسربازیبهسمتیکهخود
هیچ دیگر میکند؛ حرکت است بهتر میکند فکر
برنامه و حرکت کهجهت ندارد وجود فرماندهی
لشکری چنین عاقبت و کند مشخص را عملیات

نابودیاست.
طور به کشور، یک مرکزی بانک درصورتیکه
دفاع اسمیای متغیر چه از که نکند اعالم رسمی
هر و شایعات و اخبار مردم، اذهان کرد، خواهد
سربازان این به اطالعاتی کوچکترین آنچه
بیفرماندهبدهد،عاملتصمیمگیریآنهاخواهدبود.

درچنینحالتی،مردمهجومبهلنگریخواهندبرد
کهفرماندهدیگرینسبتبهآنتعهددادهاستو
برایمثالایناسکناسدالرویوروخواهندبودکه
محملحفظارزشداراییمردمخواهندبود؛چراکه
حداقلدیگریتضمینبهارزشدهیبهآناسکناس
رادادهاستواینهجوممردمروزانهارزشپول
ملیراکاهشمیدهدتابهصفربرساند.کشورهایی
کهدالریزهشدهاند،دقیقاهمیناتفاقبرایآنهاافتاده

است.
بانکمرکزیدرمردادماه۱۳۹۷،درسیاستارزی
جدیدخودبهدرستیحفظذخایرارزیوعدمدفاع
اجازهمعامالت اعالمو را تعادلی نرخهایغیر از
است الزم حال عین در کرد. صادر را ارز آزادتر
کهتعهدخودرانسبتبهیکلنگراسمینیزاعالم
زمان، از بازهای در میکند فکر که نرخی کند؛
میتواند اسمی لنگر این کند. دفاع آن از میتواند
نرخارزیانرخبهرهبینبانکیباشد.درلنگرارزی،
بگیرد را ارز نوسانات میکند سعی مرکزی بانک
دامنه در را ارز نرخ زمانی محدود بازههای در و
مشخصینگاهداردودراینحالتفعاالناقتصادی
نسبتبهمتغیرهایاسمیاطمینانخاطرپیداکرده
وبهجایتبدیلنقدینگیخودبهارزخارجی،به
فعالیتاقتصادیمیپردازند.دیگرلنگراسمی،نرخ
بهرهیا»معادال«قیمتاوراقبدهیدولتمیتواند
بانکمرکزیخودرامتعهد بهعبارتدیگر، باشد.
بین بازار در اوراق )نرخ نرخهایسود که میکند
بازارها(دریکمحدوده دیگر در تبع به و بانکی

مشخصیحرکتکند.
درحالحاضربانکمرکزینهبهنرخارزخودرا
متعهدکردهاستونهبهنرخبهرهبازاربینبانکی
وکنترلتورم.بههمینجهتهممردمسراسیمهوار

رها هستند. خود داراییهای ارزش حفظ بهدنبال
نوسانگیری و بازارسازی بدون ارز بازار کردن
لنگراسمینرخ ایجاد توسطبانکمرکزیوعدم
بهرهبینبانکییانرخارزبرایهمراستاوهمخط
خطرناکترین از اقتصادی، فعاالن انتظارات کردن
به منجر که باشد میتواند اتخاذی سیاستهای
ناپایداریبازاروحرکتبهسمترشدفزایندهنرخ

ارزوتورمخواهدشد.
بیانیه با مرکزی بانک است ضروری بنابراین
و جامعه به اعتماد بازگشت به اقدام خود، آنی
تورمی انتظارات و مردم انتظارات همراستاسازی
کندودرراستایحرکتبهسمتثباتدربازارارز
پیشنهاد کند. اعالم را برنامهسیاستیخود پول، و
میشودنرخارزیراکهبانکمرکزیباذخایرخود
وبانکهامیتواندازآندرکوتاهمدتدفاعکند،در
قالبیککریدورنرخمشخصکندودرعملنشان
دهدکهمیتواندباخریدوفروشدرسقفوکف
کریدور،ازایننرخدفاعکند.سپسبرنامهخودرا
برایکاهشیاافزایشنرخارزدرپیشبگیرد.پس
ازبازگرداندناعتمادبهبانکمرکزی،الزماستتا
لنگرنرخ به ارزیرا لنگر بانکمرکزی بهتدریج
بهرهتبدیلکندوکنترلتورمرامتعهدشود.دراین
رژیمپولیجدید،خریدوفروشاوراقدولتدر
سقفوکفکریدورنرخبهرهدربازاربینبانکی
لنگراسمیجدیدراخواهدساخت.البتهایجادثبات
دربازارارزبههیچعنوانمعادلمداخالتبیرویه،
تثبیتنرخارزیاازدستدادنذخایرارزینیست،
به کوتاهمدت بازههای در اطمینان ایجاد تنها بلکه
آن براساس بتوانند افراد که است مشخصی نرخ
بیش که ندارد بنابراینضرورت کنند، برنامهریزی
ازحتییکفصللزوماآنراثابتنگاهداردوتنها

الزماستبراساسبرنامهتورمیخوداجازهدهدکه
نرختعدیلشود.مشابهانرخبهرهبازاربینبانکی
استکهالزماستهرفصلیکنرخمشخصباشد
میزان و تورم نرخهای براساس مداوم طور به و

تولیددرکلاقتصاد،تعدیلشود.
درانتهایادآوریمیشودکههماکنونعالوهبرنبود
لنگراسمیدراقتصاد،محدودیتهایجدیکهدر
سامانهنیماوجودداردواستفادهکنندگانازآنرابا
هزینههایزیادیروبهرومیکند،منجربهبروزبازار
سومشدهوالزماستتاهرچهسریعترساماندهی
شود.موارددیگرینیزکهبهبازارارزآسیبجدی
شوند. برطرف سریعتر چه هر باید کردهاند، وارد
بهعنواننمونهاقداماتذیلبرایرفعآسیبهاباید

عملیاتیشود.
معرفیابزارهاییکهمردمباکمکآنهابتوانندارزش
داراییهایخودراحفظکنندتاتقاضایآنهابرای

خریداسکناسدالرکاهشیابد؛
بازار ایجاد بانکها، با مرکزی بانک ارزی تهاتر

تسویهوتهاتریآتیشبکهصرافان؛
صورت در صرافان برای قضایی امنیت ایجاد

عملیاتهایمجاز؛
روی پولشویی استاندارد کنترلهای اعمال
تراکنشهایارزیبرایجلوگیریازخروجسرمایه؛
فعالکردنصرافیهادراعطایکارتهایاعتباری
ارزیبهمسافرانودیگرنیازمندیهایخدماتیارز.
مرکزی بانک صحیح موضعگیری با میرود، امید
انتظارات به دادن اسمیوشکل لنگر درخصوص
کشور ارزی ذخایر حفظ عین در اقتصادی، آحاد
و سیاستگذاریجدید ارز، نرخ عدمسرکوب و
گردنه این از را کشور بتواند ارزی و پولی مدرن

عبوردهد.
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درجلسهکمیتهتوسعهصادراتصورتگرفت؛

مراسمتقدیرازمدیرکلدفتر
توسعهصادراتوزارتنیرو/

تاکیدطرفینبرحفظوتقویت
همکاریها

درجلسههیأترئیسهکمیتهتوسعهصادراتکه
یازدهمشهریورسالجاریدرمحلسندیکای
صنعتبرقایرانتشکیلشد،ازمهندسنظام

الملکیتقدیروتشکربهعملآمد.
گزارش  ارائه  ضمن  کمیته  دبیر  جلسه،  ابتدای  در 
آمادگی  نامه  که  کرد  عنوان  شده  انجام  اقدامات 
شرکت های عضو سندیکا برای ارسال کاال و خدمات 
فنی و مهندسی به ترکمنستان به جای بدهی بابت 
پول برق، به  مهندس حائری ارسال شده و جلسه ای 
معاونت  با  عراق،  بازار  راه  نقشه  تدوین  در خصوص 

پژوهشی سندیکا و شرکت مپنا برگزار شده است. 
در ادامـه جلسـه گـزارش نشسـت سیسـتم ارزیابـی 
کنسرسـیوم های  در  حضـور  جهـت  شـرکت ها 
صادراتـی، گـزارش بودجه پیشـنهادی بـرای کمیته 
و همچنیـن گـزارش موجودی حسـاب توسـط دبیر 
ارائـه و اعضـا دربـاره ایـن موضوعـات بـه بحـث و 

تبـادل نظـر پرداختنـد.
مهندس باقری ضمن تاکید بر اینکه ارقام اعالم شده 
را پوشش نخواهد داد،  نیازها  بودجه پیشنهادی  در 
تاکید کرد که باید در اعالم بودجه برای تعیین حق 
کمیته  برنامه های  و  کشور  موجود  شرایط  عضویت، 
در نظر گرفته شود. در ادامه پیشنهادات مختلفی از 
مطرح  کمیته  پیشنهادی  بودجه  درباره  اعضا  سوی 
برنامه سندیکا  درباره  توضیحاتی  دبیر سندیکا  شد. 
برنامه روابط عمومی و  در خصوص ادغام کمیته ها، 
واحد بین الملل ارائه کرد. رئیس کمیته درباره ایجاد 

واحد بین الملل سندیکا تصریح کرد که با توجه به 
از  بعد  ایران  به  تجاری  هیات های  پرتعداد  حضور 
توافق برجام، نیاز به واحد بین الملل در سندیکا با 
رویکرد غیر از صادرات احساس شد. کمیته توسعه 
صادرات نیز در آن زمان پیشنهادات خود را در این 

خصوص به دبیر سندیکا ارئه کرد 
نظـام  مهنـدس  میزبـان  سـندیکا  جلسـه  ایـن  در 
وزارت  صـادرات  توسـعه  دفتـر  مدیـرکل  الملکـی؛ 
نیـرو و مدیـران ایـن مجموعـه بود. در این جلسـه از 
مهنـدس نظام الملکـی بـه علـت همـکاری صمیمانه 
بـا سـندیکا و پیگیـری مشـکالت شـرکت های عضو 

در بخـش صـادرات، تقدیـر بـه عمـل آمـد. 
مهندس باقری به سابقه همکاری بین کمیته توسعه 
اشاره  نیرو  وزارت  صادرات  توسعه  دفتر  و  صادرات 
مدافع بخش  نظام الملکی  تاکید کرد که مهندس  و 
در  مشکالت شرکت ها  و  هستند  و  بودند  خصوصی 

بخش صادرات را با جدیت پیگیری کرده اند. 
الملکـی  نظـام  مهنـدس  تقدیـر،  مراسـم  از  بعـد 
ضمـن تشـکر از کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکا 
بابـت برگـزاری این جلسـه، بـه ارتباط موثـر کمیته 
توسـعه صـادرات بـا دفتـر توسـعه صـادرات وزارت 
نیـرو اشـاره کـرده و با توجه بـه شـناخت توانمندی 
اعضـای کمیتـه، حضور در بازارهای منطقه را بسـیار 

دانسـتند.  موثر 
وی پیشـنهاد کـرد سـندیکا در مـورد تشـکیل اتـاق 
بازرگانـی ایـران و سـوریه بایـد نقـش فعالی داشـته 
و در هیـات رئیسـه ایـن اتـاق حضور داشـته باشـد. 
توسـعه  دفتـر  بـا  ارتبـاط  شـد  تاکیـد  همچنیـن 
صـادرات وزارت نیـرو و آقـای مهندس صبـور مقدم 

همچنـان حفـظ شـود.

فراخوانشرکتصانیربرای
دعوتازشرکتهایعضو
سندیکاجهتمشارکتدر

پروژههایبرونمرزی
شرکتصانیرازشرکت هایعضوکمیتهتوسعه
ظرفیت از دارد نظر در سندیکا، صادرات
در داخلی سازندگان و مشاوران پیمانکاران،
مناقصاتوپروژه هایبرونمرزیاستفادهکند.

در  مشارکت  و  همکاری  به  عالقمند  شرکت های  از 
پروژه های برون مرزی دعوت می شود رزومه کاری و 
توانمندی های فنی و مالی خود را به آدرس ایمیل

جهت  و  ارسال   amirahmadi@sunir.com
تلفن 42۷4۱5۱۱  با شماره  بیشتر  اطالعات  کسب 

تماس حاصل نمایند.
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باهمتشرکتمهندسیوساختبرقوکنترلمپنا
صورتگرفت؛

نصبوراهاندازیتابلویتحریک
باطراحیوساختبومیدریک

واحدنیروگاهی

بـاورودشـرکتبـرقوکنترلمپنابـهعرصه
طراحیوسـاختسـامانهتحریـکنیروگاهی،
زمـرهکشـورهایصاحـب در ایـران کشـور
سـاخت طراحـی، بـرای پیشـرفته فنـاوری
واقدامـاتتوسـعهایبـررویایـنبخـشاز
نیروگاههـایحرارتـیوبرقابیقـرارگرفت.از
ایـنرومیتـوانتصورکردسـطحوابسـتگی
بهشـرکتهایخارجـیوخروجارزازکشـور
بـرایخریـدایـنسـامانه،بـهخصـوصدر
شـرایطتحریـم،تاچـهانـدازهحائـزاهمیت

ست. ا
حلقـه کنتـرل گاورنـر و ولتـاژ ژنراتـور، مهم تریـن و 
حیاتی تریـن حلقه هـای کنترلـی در نیروگاه های برق 
هسـتند کـه سیسـتم تحریک، وظیفـه کنتـرل ولتاژ 

خروجـی ژنراتـور سـنکرون را بر عهـده دارد.
بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش مهمـی کـه سـامانه 
تحریـک در ارتبـاط بـا ژنراتـور بـه عنـوان یکـی از 
اجـزای اصلـی نیـروگاه دارد، پروژه طراحی و سـاخت 
سیسـتم تحریک مپنا در شـرکت مهندسی و ساخت 
بـرق و کنتـرل مپنـا تعریـف و پـس از شـش سـال 
تـالش مسـتمر مهندسـین جـوان و نخبـه کشـور در 
واحـد پژوهـش و فنـاوری شـرکت مکـو، این سـامانه 
تسـت های مرتبـط را بـا موفقیـت سـپری کـرد و در 
واحـد دوم بخـار نیروگاه پرند نصب و راه اندازی شـد.

نصـب  سـال ها  از  پـس  شـرکت  ایـن  متخصصـان 
از  نیروگاهـی  تحریـک  سیسـتم های  راه انـدازی  و 
برند هـای پیشـرو و معتبـر جهانـی در نقـاط مختلف 
کشـور و کسـب تجربـه از مونتـاژ تابلو هـای قـدرت 
و کنتـرل ایـن سیسـتم نیروگاهـی تحـت لیسـانس 
حمایـت  بـا  همچنیـن  و  اروپایـی،  شـرکت های 
همه جانبـه  شـرکت گـروه مپنـا توانسـتند با سـاخت 

اولیـن نمونـه تابلـوی تحریـک مپنـا بـا نـام تجـاری 
MAPEX گامـی بلنـد در راسـتای دسـتیابی بـه 
دانش فنی طراحی و سـاخت این سیسـتم نیروگاهی 

بردارنـد.
دسـتیابی به دانش فنی بومـی در این حوزه، عنصری 
کلیـدی در زمینـه خودکفایـی و قطـع وابسـتگی بـه 
بیگانـگان اسـت و در حـوزه تحقیق و توسـعه یکی از 
مهمتریـن پروژه هـای راهبـردی نیروگاهی می باشـد 
کـه بـا تکیـه بـر دانـش و نیـروی متخصـص بومـی 

طراحی و سـاخته شـده اسـت.
دوم  واحـد  سـنکرون  ژنراتـور  اسـت،  ذکـر  شـایان 
بخـار نیـروگاه پرنـد بـا سیسـتم تحریـک گـر بومـی 
MAPEX  بیسـت و چهـارم مرداد ماه سـال جاری 
بـه شـبکه سراسـری بـرق کشـور متصـل شـد. ایـن 
واحـد نیروگاهـی همزمـان بـه دو سیسـتم تحریـک 
زیمنـس و MAPEX مجهـز شـده اسـت تـا بدون 
زمان هـای  در  واحـد،  از  بـرداری  بهـره  در  اختـالل 
مناسـب مراحـل مختلـف تسـت های نیروگاهـی بـر 
پذیـرد.  انجـام   MAPEX تحریـک  روی سیسـتم 
ارتبـاط  برقـراری  وظیفـه  بـرد  کراسـینگ  تابلـوی 
سـیگنال ها و مـدار قـدرت بـا تابلـوی تحریـک فعال 
را بـر عهـده دارد کـه بـه طـور اختصاصـی بـرای این 

واحـد طراحـی شـده اسـت.
کارشناسـان واحـد پژوهـش و فنـاوری شـرکت مکـو 
موفـق شـدند در طول زمـان راه انـدازی عـادی واحد 
مذکـور و بـه موازات گروه مهندسـی شـرکت، مراحل 
راه انـدازی و تسـت اولیه این سیسـتم را انجـام داده و 
مد هـای کاری کنتـرل جریـان تحریک، کنتـرل ولتاژ 
ژنراتـور، اتصـال بـه شـبکه سراسـری بـرق و تزریـق 

تـوان را بـا موفقیت بـه انجام رسـانند. 
و  مشـکل  بـروز  بـدون  مذکـور  تسـت های  انجـام 

در کمتریـن زمـان ممکـن، مرهـون بـه کارگیـری 
در  پیشـرفته  آزمایشـگاهی  تسـت  سیسـتم های 
شـرکت مکو اسـت که به سیسـتم های HIL معروف 
می باشـند. در این سیسـتم ها عملکـرد صحیح تابلوی 
کنترل در شـرایط کاری مختلف توسـط نرم افزار های 
عملکـرد  می گیـرد.  قـرار  آزمـون  مـورد  شبیه سـاز 
 MAPEX تحریک گـر  کنتـرل  تابلـوی  صحیـح 
نیـز در مراحـل پیشـین و در تسـت آزمایشـگاهی بـا 
اسـتفاده از شبیه سـاز نیـروگاه در حالت های مختلف 
کاری مـورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه به 
تـالش تیـم پـروژه و موفقیـت کسـب شـده تـا ایـن 
مرحلـه، دسـت یابی بـه یـک محصـول نویـن، ایمـن 
و کارآمـد بـا دانـش فنـی بومی تنهـا نیازمنـد همت 
کارشناسـان و حمایـت مدیران ارشـد در جهت انجام 
نواقـص  رفـع  و  شناسـایی  و  بلندمـدت  تسـت های 

احتمالـی آن می باشـد. 
بومـی  کامـال  محصـول  یـک   MAPEX سـامانه 
و  قـدرت  حسـاس  تجهیـزات  کامـل  سـاخت  کـه 
ادوات پیشـرفته ی کنتـرل و الکترونیـک آن توسـط 
کارشناسـان و متخصصـان شـرکت مکـو مطابـق بـا 
اسـتاندارد بیـن المللـی IEEE۴۲۱.5 انجـام شـده 
اسـت. در حـال حاضـر بـا حصـول دانـش فنـی ایـن 
نیروگاه هـای  نیـاز  کشـور،  نیروگاه هـای  از  بخـش 
کالس E )بـا تـوان 2۰۰ مـگا ولت آمپر( به سیسـتم 
تحریکگـر بـا جریان ۱4۱۷ آمپر توسـط این محصول 
کامـاًل برطرف شـده و از خروج ارز در شـرایط کنونی 
اقتصـاد جلوگیـری میگـردد. در ادامـه نیـز بـا موازی 
سـازی پل هـای یکسوسـاز در آینده ای نزدیک شـاهد 
سیسـتم های  از  بهره بـردای  و  سـاخت  طراحـی، 
تحریـک نیروگاه هـای کالس F )بـا تـوان 4۷۰ مـگا 

ولـت آمپـر و جریـان 4۰۰۰ آمپـر( خواهیـم بـود.
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عضوهیاتنمایندگاناتاقتهرانعنوانکرد

درخواستفوریصنعتبرق
برایخاتمهقراردادها

عضوهیاتنمایندگاناتاقتهرانازدرخواست
سندیکایصنعتبرقایرانبرایخاتمهقراردادها
دراینبخشبهدلیلنوساناتشدیدنرخارزو
پروژههای اولیه مواد قیمت برابرشدن چندین

صنعتبرق،خبرداد.
کشور  برق  صنعت  گفت:  صمدی،  کالهی  علیرضا 
متاثر از افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات و مواد اولیه 
تولید، در وضعیت بحرانی به سر می برد و صنعتگران 
و کارآفرینان این بخش توان به انجام رساندن پروژه ها 
و مناقصه ها را ندارند به همین دلیل سندیکای صنعت 
صنعت،  این  فعاالن  و  بنگاه ها  از  نمایندگی  به  برق 
خواستار خاتمه اعالم شدن قراردادها و مناقصه ها شده 
است. به گفته این فعال اقتصادی، سندیکای صنعت 
خاتمه  مجوز  پیگیری  در حال  روزها  این  ایران  برق 
این  مدیره  هیات  اخیر  نشست  در  و  است  قراردادها 
سندیکا با هیات رییسه اتاق تهران، این موضوع مطرح 
و مورد بحث و بررسی با پارلمان بخش خصوصی قرار 
گرفت. کالهی صمدی همچنین با تاکید بر اینکه نیاز 
برق، بسیاری ضروری  به اصالح قیمت ها در صنعت 
و حیاتی است، افزود: طی چند ماه گذشته، به دلیل 
قیمت  آمده،  پیش  کشور  اقتصاد  برای  که  شرایطی 
تمام شده در صنعت برق دست کم دو برابر افزایش 
پیدا کرده است و اگر وزارت نیرو نرخ برق را افزایش 
آتی  ماه های  برق طی  قطعا مشکالت صنعت  ندهد، 
حجیم تر و بحرانی تر از امروز خواهد شد و دیگر توانی 

برای تولید در این بخش باقی نخواهد ماند.

سخنگویشرکتتوانیر؛

اصالحالگویپرمصرفانهدف
تعرفههایجدیدبرق

حقیفامگفت:هدفنظامتعرفهایجدیدبرای
مشترکانپرمصرفبههیچوجهافزایشمنابع
مالیصنعتبرقنبودهبلکهاصالحالگویمصرف

پرمصرفاندرجامعهاست.
جدید  تعرفه های  هدف  پرمصرفان  الگوی  اصالح 
رضا  محمود  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  برقبه 
حقی فام در گفتگو با رسانه ملی افزود: بطور مسلم 
با این تعرفه جدید مشترکان کم مصرف نیز تشویق 

خواهند شد.
ای  تعرفه  نظام  نیرو  وزیر  دستور   مطابق  گفت:  وی 
برق در کشور طراحی و  انرژی  در خصوص مصرف 

تنظیم شده است.
از  هدف  اینکه  به  اشاره  با  توانیر  شرکت  سخنگوی 
به  مصرف  پر  مشترکان  تشویق  نظام  این  طراحی 
دایره  در  حرکت  و  مصرف  خوش  مشترکان  سمت 

تحقق  برای  داد:  ادامه  است  بوده  مصرف  الگوی 
قبیل  از  پله  سه  به  مصرف  میزان  مهم  این  پذیری 
الگو  برابر  دو  »تا  مصرف«،  الگوی  زیر  »مشترکان 
طبقه  مصرف«  الگو  برابر  دو  از  »بیش  و  مصرف«، 

بندی شده است.
حقی فام در خصوص پله نخست یعنی مشترکان زیر 
مشترکان  از  دسته  این  داد:  توضیح  مصرف   الگوی 
نحوه  و  گیرند  می  قرار  نیرو  وزارت  تشویق  مورد 
تشویق به این صورت است که اگر میزان مصرف برق 
قبل  سال  به  نسبت  مشابه  دوره  یک  در  مشترکان 
مصرف  کاهش  میزان  به  خانوارها  باشد  شده  کمتر 
از مشوق های مالی بهره مند و عدد مزبور در قبض 
دوره بعدی آنان ذکر خواهد شد در نتیجه بطور دقیق 
معلوم می شود این خانواده به دلیل خوش مصرفی 
در دوره مدنظر چقدر از مشوق ها منتفع شده است.

جدید  ای  تعرفه  نظام  در  فرمول  این  گفت:  وی 
مشخص و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده 
است. سخنگوی شرکت توانیر افزود: برای این دسته 
از خانوارها نه تنها نسبت به امسال هیچ رقمی افزایش 
نخواهد یافت بلکه مشوق های مالی برای هریک از 
وی  است.  شده  لحاظ  هم  مصرف  خوش  مشترکان 
تصریح کرد: در حال حاضر ۸5 درصد مشترکان برق 

کشور زیر الگوی مصرف جای می گیرند.
حقی فام گفت: پله دوم مربوط به کسانی می شود 
که تا دو برابر الگو مصرف دارند و در نظام تعرفه ای 
مزبور یک ضریب جریمه ای به این دسته از مصرف 

کنندگان منظور شده است.
وی افزود: پله سوم مشترکانی هستند که باالی دو 
برابر الگو مصرف می کنند بدون شک این دسته از 
مشترکان با یک ضریب جریمه ای بیشتری رو به رو 

خواهند شد.

بزرگترینواحدتولیدبرق
خورشیدیدنیا

دریکیازبزرگترینواحدهایخورشیدیدنیا،
آینههایعظیمبادنبالکردناینستارهدرطول

روز،انرژیبرقتولیدمیکنند.
از  به گزارش خبرگزاری مهر،Solar resrve یکی 
در  دنیا  خورشیدی  برق  تولید  واحدهای  بزرگترین 
استرالیا است که نور خورشید را به برق تبدیل می 
را  خورشید  عظیم   هایی  آینه  واحد  این  در  کند. 
تا نور آن را جذب و در یک مرکز  دنبال می کنند 

ذخیره کنند.
بلند  برجی  این روش در  در  آمده  به دست  انرژی   
ذخیره می شود. در این روش از هیچ سوخت فسیلی 

استفاده نمی شود.



۷ اخبار برق 

 کارگاه آموزشی
 راه حلهای حقوقی و قراردادی مناقصه گران، توليدکنندگان و

پيمانکاران در تقابل با چالش نوسانات نرخ ارز

زمان برگزاری 21 و 22  شهریورماه 1397

  

مدرس دوره:

 حمیــد حســین زاده؛ معــاون تحقیق و توســعه
 موسســه بیــن المللــی حقــوق احــداث و دانش
ــوق،ABM  و ــران، ق ــی عم ــه مهندس  آموخت
 مدیریــت بازرگانــی بیــن الملــل و عضــو
 کارگــروه تدویــن آئین نامه هــا در شــورای

ــور ــداث کش ــکل های اح ــی تش هماهنگ

سرفصل های دوره:

 تحلیل ماهیت قوه قاهره )فورس ماژور( و عسر و حرج )هاردشیپ( 
 بررسی وجوه اشتراک و افتراق قوه قاهره )فورس ماژور( و عسر و حرج )هاردشیپ( 
 تاثیر درج شرط و یا عدم درج شرط فورس ماژور و هاردشیپ در قرارداد 
نحوه و زمان مکاتبات در زمان مناقصه/پیمان بابت فورس ماژور و هاردشیپ با درج شرط 
نحوه و زمان مکاتبات در زمان مناقصه/پیمان بابت فورس ماژور و هاردشیپ بدون درج شرط 
 ظرفیت های فقهی، حقوقی، قوانین و مقّررات باالدستی در تعامل قراردادی و پیگیری قضایی 
نحوه طرح دعوی در مناقصات و قراردادها، با بررسی آرا و رویه قضایی و پرسش و پاسخ 

مهلت ثبت نام 
18 شهریور ماه 97

شهریه دوره
450.000 تومان
با احتساب تخفیف

 متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش وب سایت سندیکا )www.ieis.ir( مراجعه

نموده و فرم ثبت نام را تکمیل به واحد آموزش سندیکا ارسال فرمایند.
برای توضیحات بیشتر می توانید با شماره تلفن  6-66570930 داخلی 131 واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایید.
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قیمتعرضهنبشیدربازار

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران و به نقل از کانال رسمی شرکت فوالد ناب تبریز قیمت 
محصول L ۱۰۰×۱۰۰×۱۰ تولیدی این کارخانه با احتساب مالیات ارزش افزوده در طول هفته گذشته به شرح 

ذیل است:
قیمت به تومان )با احتساب ارزش افزوده( تاریخ      ردیف 

هر کیلو 44۱۰ تومان شنبه ۱۰ شهریور ۱3۹۷     ۱
هر کیلو 44۸۰ تومان یکشنبه ۱۱  شهریور ۱3۹۷ )عرضه اول(    2
هر کیلو 453۰ تومان یکشنبه ۱۱  شهریور ۱3۹۷ )عرضه دوم(   3
هر کیلو 46۱۰ تومان یکشنبه ۱۱  شهریور ۱3۹۷ )عرضه سوم(   4
هر کیلو 46۹۰ تومان دوشنبه ۱2 شهریور ۱3۹۷     5
هر کیلو 4۷۷۰ تومان سه شنبه ۱3 شهریور ۱3۹۷     6
هر کیلو 5۱۱۰ تومان چهارشنبه ۱4 شهریور ۱3۹۷     ۷
هر کیلو 5۱2۰ تومان پنج شنبه ۱5 شهریور ۱3۹۷     ۸
هر کیلو 5۱2۰ تومان شنبه ۱۷ شهریور ۱3۹۷     ۹

بنا براین گزارش در هفته ابتدایی شهریور حداقل قیمت این محصول 42۱۰ تومان بود که این موضوع نشان 
اما در هفته دوم شهریور  و  است  آن  به هفته گذشته  نسبت  این محصول  قیمت  تومانی  دهنده کاهش3۰۰ 
حداقل قیمت این محصول 44۱۰ و حداکثر قیمت آن 5۱2۰ تومان می باشد. این گزارش یادآور می شود که 
روز یک شنبه ۱۱ شهریور  این محصول با قیمت های 44۸۰تومان، 453۰ تومان و 46۱۰ تومان  در لیست 
قیمتی شرکت فوالد ناب عرضه شد.   افزایش قیمت این محصول از ابتدا به انتهای هفته دوم شهریور ماه ۷۱۰ 

تومان است. 

افتتاحبزرگترینمزرعهبادی
دنیارویدریا

با دنیا بادی مزرعه بزرگترین - اقتصاد فصل
ظرفیتتامیننیروینزدیکبه600هزارخانه،در

سواحلانگلیسعملیاتیشد.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از گاردین ، بزرگترین 
مزرعه بادی که تا به امروز طراحی شده، موسوم به 
"والنی اکستنشن")Walney Extension(، رسما 
دریای  در   )  Cumbrian "کامبرین")  سواحل  در 
ایرلند آغاز به کار کرد که توانایی تامین نیروی 5۹۰ 

هزار خانه را دارد.
برق، یک  مگاوات  تولید 65۹  قدرت  با  نیروگاه  این 
را  فوتبال  زمین  هزار   2۰ تقریبا  وسعت  به  منطقه 
اشغال کرده و از ۸۷ توربین بادی ساخته شده است.

در  انگلستان  گفت:  پروژه  این  مدیر  رایت"،  "متیو 
بادی واقع در دریاها، پیشگام است و  توسعه مزارع 
موفقیت باور نکردنی این صنعت را به همگان نشان 
داده است. وی افزود: این پروژه که تکمیل شده نیز 
نشانگر قدم مهمی در دیدگاه ما از جهانی است که به 

طور کامل بر پایه "انرژی سبز" کار کند.
در حالی که این مزرعه بادی در حال حاضر بزرگترین 
مزرعه دریایی در جهان است، اما رکورددار بودن آن 
چندان طوالنی نخواهد بود. چرا که سه پروژه بزرگتر 

در راه هستند.
دو تا از این پروژه ها که ظرفیت تولید ۷۱4 مگاواتی 
و ۱2۰۰ مگاواتی دارند، برای افتتاح در سال 2۰2۰ 

برنامه ریزی شده اند.
اما سومین و بزرگترین پروژه با ظرفیت تولید ۱4۰۰ 
مگاوات برق در سال 2۰22 به بهره برداری می رسد 

که توانایی تامین نیروی ۱.۸ میلیون خانه را دارد.

فراخواندرجآگهی
فراخوان درج آگهی در ویژه نامه های نشریه ستبران 
کنفرانس  سومین  و  سی   )۱۱6 و   ۱۱5 )شماره 
المللی  بین  نمایشگاه  هجدهمین  و  برق  بین المللی 

صنعت برق تهران
و  سی  شامل  مهم،  رویداد  دو  آتی  ماه های  طی 
 3۰( تاریخ   در  برق  المللی  بین  کنفرانس  سومین 
مهر الی 2 آبان( و هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
ماه( در عرصه  آبان  الی ۱4  ایران )۱۱  برق  صنعت 
صنعت برق برگزار می گردد. بی تردید این دو رویداد، 
فرصت بسیار مناسبی برای معرفی موثر توانمندی ها 
و دستاوردهای شرکت های فعال صنعت برق خواهد 
توانمندی های  انعکاس  روابط عمومی سندیکا  بود. 
شرکت های عضو را از طریق انتشار و توزیع گسترده 
در  مذکور  نمایشگاه  و  کنفرانس  در  ستبران  نشریه 
دستور کار دارد و همچون سنوات گذشته دو شماره 
آتی نشریه ستبران ویژه این دو رویداد در نظر گرفته 

شده و تعرفه های آن به شرح ذیل است. 
درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  محترم  اعضای 
لینک  این  نظر  مورد  صفحه  رزرو  و  آگهی  سفارش 
 http://www.ieis.ir/UserImage/690.pdf

را مشاهده کنند. 
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مهرخبرمیدهد؛

توافقاتبانکیسهجانبهایران-
روسیه-ترکیه/حذفدالرقوت

گرفت
باحضورروسایجمهور درجلسهایکهدیروز
کل رئیس و نفت وزیر روسیه، و ترکیه ایران،
روابط تا مقررشد گرفته، مرکزیصورت بانک
بانکیتسهیلودالرازمبادالتتجاریسهجانبه

حذفشود.
با  دیروز  که  جلسه ای  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اردوغان  و  پوتین  والدیمیر  روحانی،  حسن  حضور 
برگزار شد، طرفین توافق کردند تا بتوانند مبادالت 
بانکی، فروش نفت و خرید کاال را رونق داده و دالر 

را از مبادالت خود حذف کنند.
خرید  نفت،  فروش  تا  شده  مقرر  اساس،  این  بر 
با  مبادله  بانکی،  روابط  گسترش  اساسی،  کاالهای 
توسعه  و  با هدف حذف دالر  ملی طرفین  پول های 
کار سه کشور  در دستور  اقتصادی  و  تجاری  روابط 

قرار گیرد.
بر این اساس قرار است که در اولین فرصت، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سفر به مسکو و 
در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی روسیه در مسکو، 

مذاکرات و توافقات مربوطه را پیگیری کند.
عبدالناصر همتی در صفحه خود در فضای مجازی، 
با اشاره به نشست مفید در حضور رئیس جمهور با 
مقامات اقتصادی روسیه و ترکیه، نوشت: جمعه ۱6 
شهریورماه در جریان نشست سه جانبه ایران، روسیه 
نشست های  نفت،  محترم  وزیر  همراه  به  ترکیه  و 
دوجانبه مفید و سازنده ای در حضور روسای جمهور 
با مقامات اقتصادی دو کشور روسیه و ترکیه داشتیم.

چهبایدکرد؟
سیامک قاسمی 

آنچهکهبهذهنمدربارهسواالتزیادشمادوستان
و هیجان از پر روزهای این درباره همراهان و
نوسانمیرسد،بهصورتتیترواراینگونهاستکه

راهکار  دیگر  ایران  اقتصادی  مشکالت  حل   .۱
اقتصادی ندارد ! 

سیاسی  سخت  تصمیمات  نیازمند  ایران  اقتصاد   .2
است که به رابطه نزدیک بین ملت و حکومت نیاز 
بخش  در  مثال  است  ممکن  که  تصمیماتی   ! دارد 
بحران بانکی به قیمت سوخت شدن بخشی از سپرده 
 های بانکی مردم و نارضایتی های اجتماعی باشد . 
که  همانطور  طال  و  ارز  مثل  پرنوسان  بازارهای   .3

رشدهای سریع دارد، کاهش جدی نیز دارد . کاهش 
قیمت دالر از 4۰۰۰ تومان تا 2۸۰۰ تومان در سال 

۹2 را فراموش نکنید . 
4. همه این به اصطالح صف های خرید این روزهای 
بازار ارز و طال که عامل افزایش قیمت هاست، می 
مذاکره  خبر  همچون  سیاسی  اتفاق  یک  با  تواند 
فروش  صف  به  تبدیل  سرعت  به  ها  تحریم  درباره 
شود و جهت سنتیمنت یا تمایل بازار را تغییر دهد.

5. اگر کسب و کار دارید نه االن بلکه همیشه به فکر 
درآمدهای ارزی باشید .

 ۱۰۰۰۰ نزدیک  دالر  با  همچنان  کاالها  عمده   .6
تومان وارد کشور میشود و همین قیمت ارز هم به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم کامال نمی تواند در 
قیمت های ریالی کاالها متبلور شود و حاشیه سود 

وارد کننده ها کمتر میشود . 
۷. به مفهوم سود و از بین رفتن ارزش دارایی هایتان 
بلند مدت نگاه کنید . هم به رشد این روزها و هم 
توافق  گونه  هر  در صورت  احتمالی  های  کاهش  به 
. سیگمای همه  فکر کنید  بعد  ماههای  سیاسی در 
این افزایش و کاهش ها در بلند مدت تغییرات ارزش 

دارایی تان را تعیین می کند.
۸. برای افزایش قیمت دالر در بازار غیر رسمی در 
قرضه  اوراق  یا  سهم  برگه  یک  مثل  که  روزها  این 

عمل می کنند هیچ حدی وجود ندارد . 
۹. اگر به هر دلیلی شخصیتی ریسک پذیر نیستید 
، در بازی نوسانات شدید بازار ارز و طال اصال ورود 

نکنید.
۱۰. آرامش جمعی و همدلی و امید به آینده و کمی 

تفکر در این روزها بد نیست !
سامانه  های  تحلیل  و  مقاالت  بخش  از  *برگرفته 

خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد 

قیمتطال،دالر،قسکهوارز
امروز9۷/06/1۷

 43۰ و  هزار   ۱5 امروز  تهران  بازار  در  یورو  قیمت 
و  میلیون   4 آزادی  تمام بهار  سکه  قیمت  و  تومان 

335 هزار تومان ثبت شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
4 میلیون و 335 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم 4 میلیون و ۱۰۱ هزار تومان معامله شد.

 در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون 
و ۱3۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱2۰ هزار 
تومان  هزار   62۰ گرمی  سکه  قطعه  هر  و  تومان 

فروخته می شد.
هر گرم طالی ۱۸عیار نیز امروز 352 هزار  تومان 
ارزش گذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طال در 
بازارهای جهانی با قیمت ۱۱۹5 دالر معامله می شود.

قیمت های سکه و ارز در معامالت امروز نسبت به روز 
گذشته کاهشی بوده است.

امروز در بازار غیررسمی دالر ۱3 هزار و 3۰۰ تومان، 
قیمت یورو ۱5 هزار و 43۰ تومان. قیمت پوند ۱۷ 
تومان   3632 امارات  درهم  و  تومان   25۰ و  هزار 

دادوستد می شد.
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10یادداشت مدیریتی

کودکییکنابغه
Brad Stone :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
در اوایل دهه ۱۹۷۰، یک مدیر تبلیغاتی ماهر به نام 
جولی ری مجذوب یک برنامه غیرمعمول در مدارس 
در هوستون  استعداد  با  کودکان  برای  آمریکا  دولتی 
در ایالت تگزاس شد. پسر او جزو اولین دانش آموزانی 
بود که در آنچه بعدا برنامه Vanguard خوانده شد 
نام نویسی کرد؛ برنامه ای که خالقیت و استقالل را در 
دانش آموزان تشویق می کرد و تفکر خارج از چارچوب 
را پرورش می داد. ری به این شیوه آموزشی و جامعه 
اولیا و مربیان پرشوری که برای تحقیق درباره مدارس 
مشابه اطراف ایالت در نظر گرفته بود عالقه مند شد و 
نیم نگاهی به نوشتن یک کتاب درباره جنبش نوظهور 
آموزش استعدادهای درخشان داشت.چند سال بعد، 
پس از اینکه پسر او وارد دبیرستان شد، ری به این 
 River Oaks برنامه بازگشت و در مدرسه ابتدایی
مدرسه  این  مدیر  شد.  مشغول  هوستون  غرب  در 
بازدید هایش  در  او  همراهی  برای  را  دانش آموزی 
انتخاب کرد؛ یک پسربچه پایه ششم با موهای روشن 
و بسیار ماهر در سخن گفتن که والدینش تنها این 
درخواست را داشتند که نام واقعی او به صورت مکتوب 
نامید.   )Tim( تیم  را  او  بنابراین ری  نشود.  استفاده 

امروز او را با نام »جف بزوس« می شناسیم.
کودکییکنابغه

ذهن های  کردن  »روشن  کتابش  در  ری  جولی 
مزیت  با  دانش آموزی  »تیم۱  می نویسد:  درخشان« 
بود.«  جدی  اما  دوستانه  رفتاری  با  خالق،  هوشی، 

طبق گفته های معلمانش او به طور خاص در رهبری 
سازمانی بااستعداد نبود؛ اما با اطمینان بین همتایانش 
آن  در  رمانی که  مورد  در  مهارت  با  و  ظاهر می شد 
زمان در حال خواندن آن بود- هابیت نوشته جی.آر.

آر توکین- سخن می گفت.تیم ۱2 ساله، فردی بسیار 
او به ری گفت که برای کسب یک نوع  رقابتی بود. 
از  مجموعه ای  خواندن  حال  در  مطالعه  گواهی نامه 
دیگرش  همکالسی  با  را  خودش  اما  کتاب هاست؛ 
مقایسه می کرد؛ کسی که ادعا می کرد ده ها کتاب را 
در یک هفته مطالعه کرده است. همچنین تیم یک 
آن  روی  که  را  بی نهایت  مکعب  نام  به  علمی  پروژه 
کار می کرد به ری نشان داد؛ یک اختراع با آینه های 
چرخان که از باتری برای شارژ آن استفاده می شد و 
تصویر خیالی یک تونل بی نهایت را ایجاد می کرد. پس 
از اینکه تیم این اختراع را در یک فروشگاه دید، آن 
را مدل سازی کرده بود. اختراعی که 22 دالر قیمت 
داشت اما طبق گفته تیم به ری »اختراع من ارزان تر 
است.« معلمان بیان کرده اند که سه پروژه از پروژه های 

تیم وارد یک رقابت علمی محلی شدند.
هیات علمی مدرسه نبوغ تیم را تحسین می کرد اما 
می توان تصور کرد که آنها مراقب هوش او بودند. تیم 
برای پروژه تحقیق آمار برای کالس ریاضی، تحقیقی 
گفته  به  داد.  انجام  پایه ششم  معلمان  ارزیابی  برای 
مسابقه  یک  به عنوان  نه  معلمان  ارزیابی  »هدف  او 
محبوبیت، بلکه در مورد نحوه تدریس آنها بود.« او این 
مطالعه را روی هم کالسی ها اجرا کرد و همزمان روی 
فرآیند محاسبه نتایج و نمایش عملکرد نسبی هر معلم 

کار می کرد.آن طور که ری توصیف می کند، برنامه هر 
روز تیم مشخص بود. او صبح خیلی زود بیدار و سوار 
اتوبوس هفت صبح می شد. پس از طی 2۰ مایل به 
مدرسه می رسید و در کالس های ریاضیات، خواندن، 
شرکت  هنر  و  اسپانیایی  زبان  علمی،  بدنی،  تربیت 
و  پروژه های شخصی  برای  زمانی  همچنین  می کرد. 
بحث های گروهی کوچک تعیین شده بود. جولی ری 
بیان می کند که در یکی از درس ها، هفت دانش آموز از 
جمله تیم، در دفتر مدیر مدرسه دور هم نشسته بودند 
تا تمرینی به نام »تفکر بهره ور« را انجام دهند. به آنها 
داستان های ساده داده شده بود تا به آهستگی برای 
خودشان بخوانند و سپس در مورد آن بحث کنند. تیم 
به جولی ری گفت که او این تمرینات را بسیار دوست 
دارد. من به دنبال جولی ری رفتم که اکنون در تگزاس 
زندگی می کند و روی برنامه ریزی و ارتباطات در عوامل 
محیطی و فرهنگی کار می کند. او گفت که با تحسین، 
تیم  ثروت  افزایش شهرت و  بدون تعجب، شاهد  اما 
»وقتی  می گوید  او  است.  بوده  گذشته  دهه  دو  طی 
تیم یک پسربچه بود او را مالقات کردم، توانایی های او 
واضح بود و این توانایی با برنامه جدید پرورش یافت 
و تشویق شد. پاسخگویی و اشتیاق او برای یادگیری 
برای آن برنامه سودمند بود.«او به خاطر می آورد که 
وقتی در آن سال های دور از یکی از معلم ها خواست تا 
سطحی را که تیم در آن فعالیت می کرد تخمین بزند 
به او چنین گفت: »واقعا نمی توانم بگویم؛ جز اینکه 
احتماال فقط با اندکی راهنمایی، هیچ محدودیتی برای 
ندارد.«در  وجود  دهد  انجام  می تواند  او  که  کارهایی 

اواخر سال 2۰۱۱، برای مالقات با تیم- معروف به جف 
بزوس- به شرکتش »آمازون« رفتم. شرکتی که روش 

خرید کردن مردم را تغییر داده است.
آمازون به شدت در زندگی مدرن در دنیای امروز حضور 
دارد. میلیون ها نفر به طور منظم با اصلی ترین انگیزه 
در هر جامعه سرمایه داری یعنی »مصرف کردن« از 
این سایت خرید می کنند.سایت آمازون شامل طیفی 
ابزارهای  فیلم ها،  پیشنهادی،  کتاب های  گزینه ها،  از 
مانند یک  آیتم های عجیب و غریب  و  اثاثیه  باغچه، 
شاخ پالستیکی برای گربه ها ) به قیمت 5/ ۹ دالر( 
)به  اسلحه  برای  سنگین  بسیار  صندوق  گاو  یک  و 
قیمت 53/ ۹۰3 دالر( است که برای ارسال سه تا پنج 
روزه آماده اند. امروزه معموال اکثر مشتریان از ارسال 
سریع محموله ها به درب منزلشان صحبت می کنند.

در سال 2۰۱2 و در هفدهمین سال فعالیت آمازون، 
این شرکت 6۱ میلیارد دالر کاال فروخت و احتماال 
از  تاریخ  در  که  بود  خواهد  خرده فروشی  سریع ترین 
۱۰۰ میلیارد دالر پیشی می گیرد. آمازون یک شرکت  
محبوب بین مشتریانش است و از سوی دیگر بسیاری 
از رقبایش را نیز ترسانده است. حتی نام آن به طور 
غیررسمی وارد فهرست فرهنگ واژگان کسب و کار 
شده. آمازونی شدن به این معناست که »یک شرکت 
تازه پا گرفته آنالین از سیاتل مشتریان و سودها را 
از کسب وکارهای سنتی فیزیکی دور می کند.« چیزی 
که برای بسیاری از شرکت های فیزیکی که اصطالحا 
اتفاقی  آنها brick-and-mortar گفته می شود  به 

ناخوشایند محسوب می شود.
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کاروانسرای»شاهعباسیفرسفج«

یکـی از کاروانسـراهای اسـتان همـدان کاروانسـرای »شـاه عباسـی فرسـفج« در ۲۳ کیلومتـری جنـوب غربـی 
تویسـرکان و ۵ کیلومتـری جـاده تویسـرکان-کنگاور قـرار گرفتـه اسـت. این کاروانسـرا با سـبک معماری عهد 
صفوی سـاخته شـده و شـکل کاروانسـرا مسـتطیل ۴ ایوانیه که ۴ برج دایر ه ای شـکل در ۴ گوشـه آن و ۳ برج 
نیـم دایـره در وسـط اضـاع شـرقی غربی و شـمالی احداث شـده اسـت. در قسـمت فوقانی برج هـا چند ردیف 
آجـر کاری کنگـره ای کار شـده و برج هـا عـاوه جنبـه تزینـی محل دیده بانـی هم بوده اسـت. این کاروانسـرا با 
داشـتن دیوارهـای قطـور و سـقف های طاق ضربی آجری از اسـتحکام فوق العـاده ای برخوردار بـوده و اتاق های 
متعـدد متصـل بـه هم با ایوان ها و فرش اندازهای مناسـب بر اسـتراحت مسـافرین در آن سـاخته شـده اسـت. 
در میـان ایـن کاروانسـرا چشـمه آبـی وجـود دارد کـه در تمامـی فصول سـال بـه یک میـزان آبدهی داشـته و 

آب بسـیار گوارایـی از آن جاری می شـود.
در میان کاروانسـرای »شـاه عباسـی فرسـفج« چشـمه آبی وجود دارد که در تمامی فصول سـال به یک میزان 

آبدهی داشـته و آب بسـیار گوارایی هم دارد.


