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در جلسه کارگروه بررسی ضوابط و دعاوی قراردادی مطرح شد:

تاکید بر لزوم اولویت بندی 
قراردادهای جاری

ما  و  اروپا 

رضا خسروشاهی/ دنیای اقتصاد
اتحادیــه اروپــا در تهــران دفتــری نــدارد و کلیــه 
تعامــات میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا از طریــق 
ــود.  ــام می ش ــه انج ــو آن اتحادی ــای عض دولت ه
ــش  ــک پرس ــل ی ــوه تعام ــن نح ــاره ای ــا درب ام
مطــرح اســت؛ آیــا ایــن شــیوه در راســتای 
منافــع ملــی کشــور اســت؟ برخــی معتقدنــد کــه 
ــد در تهــران حضــور داشــته  ــا نبای ــه اروپ اتحادی
ــد و  ــور را مفی ــن حض ــر ای ــی دیگ ــد و برخ باش
موثــر می داننــد. در ادامــه بــه اختصــار بــه 

ــت. ــده اس ــاره ش ــن اش ــتدالل های طرفی اس
موافقــان تاســیس دفتــر اتحادیــه اروپــا در ایــران 
بــه ایــن واقعیــت اشــاره می کننــد کــه جمهــوری 
اســامی وجــود اتحادیــه اروپــا را به عنــوان یــک 
ــه  ــر پذیرفت ــای معاص ــی در دنی ــت سیاس واقعی
اســت و مذاکــرات میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا 
مســتمر  به طــور  گوناگــون  عرصه هــای  در 
جریــان دارد. از ایــن رو طبیعــی اســت اتحادیــه 
ــامی  ــوری اس ــران و جمه ــری در ته ــا دفت اروپ
ایــران نیــز مقــری در بروکســل داشــته باشــد تــا 

شرکت های  از  سندیکا  درخواست 
تامین کننده  و  زنده  سا

تولیدی  اقالم  قیمت  اعالم  جهت 
برق  صنعت 
اینجا کلیک کنید

به  در این جلسه اعضای کارگروه اولویت های کاری کارگروه را مطرح کرده و درباره آن 
گفتگو نشستند که نهایتا 20 مورد به عنوان اولویت این کارگروه مشخص و به تبع برای 

این اولویت ها، 18 ردیف نیازهای آموزشی نیز در نظر گرفته شد. 
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فارس گزارش می دهد

موافقت دولت برای تصویب 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها

پرمصرف  مشترکان  برق  تعرفه  افزایش  طرح 
در نوبت تصویب در هیات وزیران قرار گرفته و 
این  با موافقت قطعی دولت برای مناسب بودن 
طرح در مدیریت مصرف مواجه شده و احتماال 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها تا چند روز آینده 

به تصویب نهایی خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها که از ماهها قبل مطرح 
است و به نوعی از سوی وزارت نیرو و نمایندگان مجلس 
مورد حمایت قرار گرفته این روزها در مسیر تصویب 
نهایی در هیات دولت قرار گرفته و از آنجا که کمیسیون 
زیربنایی دولت آن را تایید و تصویب کرده، به احتمال 
زیاد از اوایل دی ماه شرکت توانیر و وزارت نیرو باید 
برای  پرمصرف  مشترکان  آموزش  برای  الزم  اقدامات 

پیوستن به گروه خوش مصرف ها را آغاز کنند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو به تازگی در موضع جدید خود 
در مورد تعرفه برق پرمصرف ها اعام کرده است که 
زیربنایی  کمیسیون  در  پرمصرف ها  برق  تعرفه  طرح 
دولت تصویب شده و با توجه به اینکه قرار است این طرح 
برای تعرفه برق در ماه های گرم اجرا شود، چند ماه زمان 
گذاشتیم که بعد از تصویب فرصت داشته باشیم به مردم 
اطاع رسانی کرده و توجیه شوند تا بدانند هزینه های 
مصرف  خود را در ماه های گرم به چه صورت کنترل و 

چگونه می توانند مصرف را کاهش دهند.
محمودرضا حقی فام معاون توزیع توانیر و سخنگوی 
صنعت برق گفت:کلیات طرح به تصویب کمیسیون 
احتماال  ماه جاری  پایان  تا  و  رسیده  دولت  زیربنایی 
تعیین تکلیف خواهد شد و ما زمان کافی برای آموزش 

تمام  افزود:  وی  داشت.  خواهیم  پرمصرف  مشترکان 
اطاعات برای تصمیم گیری در اختیار مقامات مربوطه 
را  آن  زودی  به  دولت  می رسد  نظر  به  و  گرفته  قرار 

تصویب نهایی کند.
بنابراین گزارش، افزایش تعرفه برق پرمصرف ها بسته 
به مناطق مختلف در رده بندی های مختلف تعیین شده 
است و برای این مساله نیز مصوبه هایی  در نظر گرفته  
شده است به گونه ای که اگر مشترکان  دو برابر الگو 
مصرف داشته باشند میزان تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش 

خواهد یافت.
موافقت  به  اشاره  با  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
کمیسیون های تخصصی دولت با افزایش تعرفه برق 
پرمصرف ها که صرفا ۱۴ درصد مشترکین هستند، گفت: 
اگر دولت تصویب کند اجرای افزایش تعرفه برق از اول 

خردادماه تا پایان شهریورماه خواهد بود.
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها بسته به مناطق مختلف 
در رده بندی های مختلف تعیین شده است و برای این 
مساله نیز مصوبه هایی  در نظر گرفته  شده است به 
گونه ای که اگر مشترکان  دو برابر الگو مصرف داشته 

باشند میزان تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت
وی با تاکید بر این که مشترکانی که زیر الگو مصرف 
بلکه  نمی دهیم،    افزایش  را  تعرفه  تنها  نه  می کنند 
پیشنهاد طرح های تشویقی را نیز برای آنها در نظر داریم، 
گفت : قصد ما این نیست که از مشترکان پولی دریافت 
شود،   بلکه قصد داریم با اصاح رفتار به مصرف نحوه 

مصرف مشترکان را تغییر دهیم.
به نظر می رسد پیشنهادی که وزارت نیرو و شرکت توانیر 
به دولت ارائه کرده است می تواند گزینه خوبی برای 
پیوستن پرمصرف ها به خوش مصرف ها باشد بطوریکه 
قرار است اگر مصرف مشترکان تا دو برابر الگوی مصرف 
باشد ضریب ۱.۵ و باالتر از آن با ضریب دو محاسبه شود، 

اما این مساله نیز بسته به مناطق متفاوت است.
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تاکید بر لزوم اولویت بندی 
قراردادهای جاری در جلسه 

کارگروه بررسی ضوابط و دعاوی 
قراردادی

دعاوی  و  ضوابط  بررسی  کارگروه  جلسه 
حضور  با  جاری  سال  آذر  سیزدهم  قراردادی، 
شرکت  و  توانیر  منطقه ای،  برق   16 نمایندگان 
مادرتخصصی تولید در محل توانیر برگزار شد. 
این  در  سندیکا  نماینده  که  مسائلی  مهندس 
بیان  آن  جزئیات  تشریح  در  هستند  کارگروه 
این  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  داشت: 
کارگروه که به منظور رسیدگی به دعاوی قرارداد 
و تعیین ضوابط قراردادها تشکیل شده است، 
عضویت دارد. این تشکل در 5 سال گذشته، در 
قالب کارگروه مشترک توانیر-سندیکا، کارگروه 
قراردادهای متوقف وکارگروه مشترک با وزرات 
و  بوده  ارتباط  در  توانیر  با  مرتب  طور  به  نیرو 

بخشی از پیگری هایش به ثمر نشسته است.  
دعاوی  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
قراردادها، توانیر رویکردی هماهنگ  در پیش گرفته 
با  را  قراردادی  و دعاوی  بررسی ضوابط  کارگروه  و 
عضویت تمام شرکت های برق منطقه ای و مشارکت 

هدف  که  است  داده  تشکیل  خصوصی  بخش 
بین  دقیق تر  و  بهتر  همگرایی  ایجاد  کارگروه  این 
منطقه ای،  برق  شرکت های  اجرایی  دستگاه های 

توانیر و بخش خصوصی است.  
در ادامه جلسه عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران ضمن ارائه گزارشی مختصر از تاریخچه 
مکاتبات سندیکا با توانیر در حوزه قراردادها، تصریح 
نحوه  و  جاری  قرارداهای  اولویت بندی  لزوم  کرد:  
ارزی  نیاز بخشنامه  آنها و مکمل های مورد  اجرای 
این  در  بنده  توسط  که  بود  دیگری  موضوعات  از 

جسله ارائه شد. 
کارگروه  اعضای  جلسه  این  در  داد:  ادامه  مسائلی 
اولویت های کاری کارگروه را مطرح کرده و درباره 
آن به گفتگو نشستند که نهایتا 2۰ مورد به عنوان 
این  برای  تبع  به  و  مشخص  کارگروه  این  اولویت 
نیز در نظر  نیازهای آموزشی  اولویت ها، ۱8 ردیف 

گرفته شد. 
وی در پایان با تاکید بر اینکه این کارگروه رسمیت 
اظهار  دارد،  قبلی  کارگروه های  به  نسبت  ویژه تری 
دوبار  یا  یک  سالی  کارگروه  عمومی  جلسات  کرد: 
کارگروه های  مورد  حسب  و  شد  خواهد  تشکیل 

موقتی برای تببین موضوعات ایجاد خواهد شد.
ایران در  برق  عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
پایان تصریح کرد: این کارگروه قبل از اینکه بحران 
در صنعت برق به وجود بیاید تشکیل شده و قرار 
این مسیر  به مشکات رسیدگی کند که در  است 
امور  و  برنامه ریزی  معاون  مشهدی،  رجبی  دکتر 
اقتصادی توانیر ریاست کارگروه را برعهده دارند و 
مهندس دقت از شرکت برق منطقه ای فارس نقش 
که  نماند  ناگفته  می کند.  ایفا  را  کارگروه  راهبری 
مهندس راعی مدیرکل برنامه ریزی انتقال هم نقش 

موثری در پیشبرد اهداف کارگروه دارد. 
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بــه ایــن ترتیــب تعامــات ایــران و اتحادیــه اروپــا 
ــود.  ــام ش ــتری انج ــدی بیش ــرعت و کارآم ــا س ب

ــد  ــد می کنن ــز تاکی ــه نی ــن نکت ــر ای ــان ب موافق
یکــی از مســائل مهــم در اتحادیــه اروپــا این اســت 
کــه گاه برخــی از دولت هــای عضــو اتحادیــه، 
منافــع ملــی خــود را بــر منافــع اتحادیــه ترجیــح 
ــه  ــث شــده اســت ک ــر باع ــن ام ــد و همی می دهن
ــند  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــای دنی ــه دولت ه هم
ــق  ــه را از طری ــه اتحادی ــوط ب کــه موضوعــات مرب
ــو  ــای عض ــق دولت ه ــه از طری ــه و ن ــود اتحادی خ
کــه ممکــن اســت منافــع ملــی خــود را در اولویــت 
ــال  ــوان مث ــد. به عن ــری کنن ــد، پیگی ــرار دهن ق
ــه  ــه اتحادی ــوط ب ــک موضــوع مرب ــران ی ــی ای وقت
ــا نماینــده دولــت فرانســه در تهــران در  اروپــا را ب
ــود  ــال وج ــن احتم ــواره ای ــذارد هم ــان می گ می
ــح  ــات و مصال ــور، ماحظ ــده مزب ــه نماین دارد ک
ملــی خــود را نیــز در رابطــه بــا ایــن امــر مدنظــر 
ــوع وی  ــت متب ــر گاه موضــع دول ــد و ه ــرار ده ق
ــرار  ــارض ق ــا در تع ــه اروپ ــات اتحادی ــا ماحظ ب
ــس  ــوی منعک ــه نح ــوع را ب ــد، موض ــته باش داش
کنــد کــه منافــع ملــی کشــورش در اولویــت قــرار 
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــته باش داش
ــود  ــدگان خ ــا نماین ــور بی واســطه ب موضــوع به ط
اتحادیــه در میــان گذاشــته شــود، چنیــن احتمالی 
ــن،  ــر ای ــد. عاوه ب ــش می یاب ــدی کاه ــور ج به ط
ایــران  اروپــا در  اتحادیــه  نماینــدگان  حضــور 
می توانــد بــه ســرعت انجــام مذاکــرات میــان 
طرفیــن کمــک کنــد. در حــال حاضــر بــرای طــرح 
ــا الزم  ــه اروپ ــا اتحادی ــی ب ــر موضوع ــتقیم ه مس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی از جمه ــت هیات های اس
ــزام  ــزا و اع ــت وی ــوند. دریاف ــزام ش ــا اع ــه اروپ ب
ــا  ــر اســت. ب ــم زمانب ــر و ه ــم هزینه ب ــا ه هیات ه
تاســیس دفتــر اتحادیــه در تهــران، از بســیاری از 
ــت  ــد. در نهای ــد ش ــته خواه ــا کاس ــن هزینه ه ای

ــد  اینکــه وجــود دفتــر اتحادیــه در تهــران می توان
در مواقــع خــاص به صــورت یــک اهــرم فشــار نیــز 
ــد  ــران می توان ــوری اســامی ای ــد. جمه عمــل کن
در مواقــع خــاص و ضــروری از اهرم هــای قانونــی 
ــد و  ــا صــدور روادی حقــوق بین الملــل در رابطــه ب
اجــازه ورود کارکنــان اتحادیــه بــه ایــران اســتفاده 
کنــد، تــا مانــع برخــی برخوردهــای تنــد و افراطــی 
اتحادیــه علیــه ایــران شــود؛ همان طــور کــه 
بســیاری از کشــورها در مواقــع ضــروری از وجــود 
ســفارتخانه کشــور دیگــر در خــاک خــود به عنــوان 
یــک اهــرم فشــار بهــره می برنــد. به عنــوان مثــال 
هنگامــی کــه ایاالت متحــده آمریــکا قصــد اعمــال 
محدودیت هــای جدیــد بــر ورود اتبــاع عراقــی بــه 
خــاک آمریــکا را داشــت، دولــت عــراق اعــام کــرد 
ــفارت آن  ــر س ــی را ب ــا محدودیت های ــه متقاب ک
کشــور در بغــداد اعمــال خواهــد کــرد و بــه ایــن 
ــتفاده از  ــه اس ــد ب ــکا را تهدی ــا آمری ــب عم ترتی

ابزارهــای فشــار خــود کــرد.
مخالفــان تاســیس دفتــر اتحادیــه اروپــا در تهــران 
ــت  ــد. نخس ــاره می کنن ــه اش ــه دو نکت ــا ب عمدت
ــیس  ــرای تاس ــازه ب ــدور اج ــس عدم ص ــه نف اینک
دفتــر اتحادیــه اروپــا در تهــران، نشــان دهنده 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــع جمه ــت مواض مخالف
ــور گشــایش شــود،  ــر مزب ــا اســت و اگــر دفت اروپ
ممکــن اســت بــه مثابــه نشــان دادن نوعــی 
ــا تلقــی شــود. دوم  ــه اروپ ــه اتحادی چــراغ ســبز ب
اینکــه اتحادیــه اروپــا ممکــن اســت از دفتــر مزبــور 
اطاعــات  آوردن  به دســت  و  بــرای جاسوســی 
ــا اندکــی دقــت  حســاس کشــور اســتفاده کنــد. ب
از  اســتدالل  دو  هــر  کــه  می شــود  مشــخص 
ــتند.  ــه هس ــف و قابل خدش ــری ضعی ــت نظ جه
ــه ســادگی  ــد ب ــران می توان ــوری اســامی ای جمه

و بــا اعــام صریــح مواضــع سیاســی خــود نشــان 
ــه  ــر اتحادی ــیس دفت ــا تاس ــت ب ــه موافق ــد ک ده
اروپــا در تهــران نشــان دهنده موافقــت بــا مواضــع 
آن اتحادیــه نیســت. کمــا اینکــه درخصــوص 
ــر  ــران حضــور و دفت ــه در ای ســایر کشــورهایی ک
نمایندگــی دارنــد، وجــود دفاتــر آنهــا در تهــران به 
ــا مواضــع آنهــا نیســت.  معنــای موافقــت کشــور ب
درخصــوص ایــراد دوم نیــز بایــد گفــت ایــن ایــراد 
ــه  ــاد ب ــان دهنده عدم اعتم ــز نش ــر چی ــش از ه بی
دولــت و کارکنــان دســتگاه های دولتــی از یکســو 
و نهادهــای امنیتــی کشــور از ســوی دیگــر اســت. 
ــه  ــراد ک ــن ای ــدگان ای ــر مطرح کنن ــارت دیگ به عب
دفتــر اتحادیــه اروپــا اقــدام بــه جاسوســی خواهــد 
کــرد بــر ایــن باورنــد کــه جمهــوری اســامی ایران 
پــس از گذشــت چهــل ســال از انقاب هنــوز به آن 
درجــه از رشــدیافتگی نرســیده اســت کــه بتوانــد 
بــا جاسوســی و درز اطاعــات حســاس کشــور بــه 
ــگیری  ــد و از آن پیش ــورد کن ــب برخ ــو مناس نح
کنــد و تنهــا راه مقابلــه بــا جاسوســی را جلوگیــری 
ــر  ــارت دیگ ــا به عب ــی ی ــر خارج ــیس دفات از تاس

ــد. ــاله می دان ــورت مس ــذف ص ح
ــوق، به نظــر می رســد کــه  ــوارد ف ــه م ــا توجــه ب ب
ــاله  ــد مس ــط، بای ــای ذی رب ــایر نهاده ــت و س دول
موافقــت یــا عدم موافقــت بــا تاســیس دفتــر 
ــا  ــر هزینه ه ــران را از منظ ــا در ته ــه اروپ اتحادی
ــرای کشــور داشــته  ــد ب ــی کــه می توان و فایده های
ــورد آن  ــرار داده و در م ــی ق ــورد بررس ــد، م باش
اتخــاذ تصمیــم کننــد. ایــن بررســی بــا توجــه بــه 
ــه  ــد همه جانب ــکا بای ــا آمری ــادی ب ــگ اقتص جن
تعییــن  کنونــی  شــرایط  در  طبیعتــا  باشــد. 
ــور از  ــا کش ــد ت ــادی می کن ــک زی ــا کم اولویت ه
ــد. ــور کن ــه عب ــن هزین ــا کمتری ــی ب ــه کنون گردن



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 
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بازدید مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای تهران از شرکت پارس 

ساختار تبریز
برق  شرکت  مدیرعامل  خلق  خوش  غالمرضا 
و  مقام  قائم  پورنقی  همراه  به  تهران  منطقه ای 

جمعی از معاونین این شرکت از کارخانه پارس 
ساختار، یکی از شرکت های عضو سندیکا بازدید 

کردند.
در این بازدید جلیل نواده اباذر، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار درباره روند 
تولید دکل های انتقال برق بتنی تک پایه خود ایستا 

که از ابتکارات شرکت پارس ساختار در صنعت برق 
است، توضیحاتی ارائه داد.

اشاره  با  ساختار  پارس  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
پارس  شرکت  فعالیت  دهه   سه  از  بیش  سابقه  به 
ساختار در صنعت برق کشور تصریح کرد: شرکت 
انتقال و فوق  پارس ساختار در زمینه های خطوط 
نیرو،  توزیع  فوق  و  انتقال  پست های  نیرو،  توزیع 
و  راه  عمران،  مهندسی  انرژی،  تولید  نیروگاه های 
ابنیه، ماشین سازی، سازه های خاص، انرژی های نو 

و خدمات تامین مالی فعالیت می کند.
اباذر ادامه داد: پارس ساختار تنها شرکت صاحیت 
از  نیرو  انتقال  دکل  نوع  سه  هر  ساخت  برای  دار 

سوی توانیر است.
خوش خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران 
در پایان برنامه بازدید خود از شرکت پارس ساختار 
در گفتگو با خبرنگاران گفت: باعث افتخار است که 
شرکت پارس ساختار به عنوان یک شرکت داخلی 
با این توانمندی و بدون وابستگی به خارج از کشور 
امروز  کرده اند،  فراهم  خودشان  که  امکاناتی  با  و 
و  انتقال  خطوط  دکل های  تولیدکنندگان  رده  در 
سایر تجهیزات الزم صنعت برق قرار دارند که برای 

صنعت کشور بسیار مفید است.
افزود:  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
قابلیت های خوبی مشاهده شد و بحث های متعددی 
در  که  خاصی  انتظارات  و  داشتیم  دوستان  با  که 
هستیم  خوشحال  شد.  بررسی  داشتیم  زمینه  این 
عاقمندی  این  با  بخش خصوصی  در  دوستان  که 
در جهت کمک به فعالیت های ملی تاش می کنند 
سالهاست  ساختار  پارس  که  ماست  افتخار  مایه  و 
استوار و پابرجاست و این بخاطر تخصص، تعهد و 

اعتقاد شخص مدیر عامل این شرکت است.
خوش خلق با اشاره به ویژگی ها و مزایای دکل های 

پارس  کارخانه  در  که  ایستا  خود  پایه  تک  بتنی 
داخلی  تولید  کرد:  تاکید  می شود  تولید  ساختار 
ساختار  پارس  بتنی  دکل های  مهم  مزیت  بودن، 
به  وابستگی  عدم  است،  فلزی  دکل های  به  نسبت 
سخت  شرایط  در  ارزبری  عدم  و  کشور  از  خارج 
این  تولیدات  مهم  ویژگی های  از  یکی  تحریم ها 

شرکت است.
وی ادامه داد: دکل های بتنی که در ابعاد گسترده 
ساخته و آزمایش و امتحان خود را پس داده اند و 
بدون هیچ وابستگی تولید داخلی هستند و بایستی 

از تولید داخل حمایت شود.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران ادامه داد: 
انتقال ۱32 کیلو ولت سردشت-پیرانشهر در  خط 
زمستان سال 9۱ به علت  بارش برف و سنگینی بار 
بر روی خطوط انتقال برق؛ نتوانست بار  را تحمل 
مشبک  دکل   3۰ از  بیش  هم  سر  پشت  لذا   کند 
این خط  موازات  اما در  واژگون شدند،  برق  انتقال 
مداره   ۴ کیلوولت   ۱32 متری خط   3۵ فاصله  در 
پایه های خود ایستای بتنی که توسط شرکت پارس 
ساختار اجرا شده؛ ایستا و با صابت باعث استمرار 
جریان برق در آن مسیر شد. این امر نشان دهنده 
کیفیت کار و نوع فنی کار بر روی دکل هاست که 

پاسخگوی نیازهای صنعت برق هستند.
گفت:  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
امیدواریم بتوانیم با کمک و همراهی مجموعه پارس 
ساختار در برق منطقه ای تهران هم از تاسیسات و 

تجهیزات این شرکت بهره مند شویم.
مهم  ویژگی های  از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
دکل های بتنی تک پایه خود ایستا ضد سرقت بودن 
پایه های  متاسفانه  امروزه  افزود:  هاست،  پایه  این 
دکل ها مورد دستبرد قرار می گیرند لذا این ویژگی 

دکل های بتنی نیز می تواند حائز اهمیت باشد.

5
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فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
»تولید ملی-افتخار ملی«

روال  وفق  را  ملی«  ملی-افتخار  »تولید  جشنواره  شانزدهمین  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
سال های گذشته و با حضور و سخنرانی مقام های عالی رتبه نظام همراه با تقدیر از مدیران واحدهای 
مرکز  در   97 بهمن   29 دوشنبه  روز  جشنواره  این  می کند.  برگزار  کشور  تولیدی  و  صنعتی  برتر 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 
متقاضیان شرکت در بخش انتخاب واحد برتر می توانند فرم های ثبت نام خود را از سایت خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران به آدرس  /http://iranhim.ir/۱397/22۱7۱ دریافت کنند. 
تمامی متقاضیان ملزم به تکمیل 3 فرم شامل »فرم اطاعات عمومی و مراحل ثبت نام«، »پرسشنامه 
مشخصات متقاضی« و با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از فرم های »پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی، 
»پرسشنامه واحد بهره بردار معدی« و یا »پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ« 

می باشند. 
شایان ذکر است فرم های تکمیل شده می بایستی تا تاریخ 97/۱۰/۱۰ به آدرس تهران، میدان فاطمی، 
خیابان فلسطین شمالی، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه برادران غفاری، جنب دانشگاه علمی و کاربردی 

پاک 2 ارسال شود. 

http://iranhim.ir/1397/22171/ 


7

صنعت برق _ اخبار شماره    2322 26 آذر1397

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش طبق روال هرساله طی روزهای 1 الی 4 بهمن ماه 
سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری و حمایت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت و تشکل های حوزه نفت و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز نمایشگاه هـای بین المللی 

کیش برگزار خواهد شد.
با عنایت به حضور شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های 
انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط و همچنین مدیران تدارکات 
شرکت های باالدستی و سرمایه گذاران مرتبط، سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های 

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیات زیر استفاده کنند: 
۱- اختصاص ۱۵ درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : ۱8۰ هزار تومان )حداقل 2۰ مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :۱۵3هزار تومان

2- امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند
مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک سندیکا: ۱ میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 669۴۴967 مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعام و برای کسب اطاعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن 2۱-88۵۴66۱9 )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن 3-66۵7۰93۰ داخلی ۱۱3 )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.



چشم انداز 20 میلیارد دالری 
تبادل تجاری با عراق

'ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد ابراز امیدواری کرد که حجم تبادل تجاری 
با عراق در سالهای آتی به 20 میلیارد دالر برسد.

سفیر ایران در بغداد روز یکشنبه در همایش توسعه 
روابط اقتصادی ایران و عراق در بصره که با حضور 
تبادل  حجم  گفت  شد،  برگزار  کشور  دو  مقامات 
تجاری و صادرات غیر نفتی ایران به عراق در حال 
حاضر به ۱۰ میلیارد دالر می رسد که باید به این 

رقم، صادرات گاز و برق را نیز افزود. 
وی گفت: درحال حاضر میلیون ها نفر برای تجارت، 
درمان و تحصیل و زیارت میان دو کشور رفت و آمد 
می کنند که در نوع خود میان دو کشور بی نظیر 

است. 
فعالیت  به  اشاره  با  ایران  اسامی  جمهوری  سفیر 
سفارت در بغداد و پنج کنسولگری ایران در استان 
های نجف، کربا، بصره، اربیل و سلمانیه، بر اهمیت 
و  کرد  تاکید  کشورها  ارتباط  در  اقتصادی  روابط 
گفت ما بر این باوریم که عراق به ایران و ایران به 

عراق در این زمینه نیازمند است. 
مسجدی گفت که جمهوری اسامی ایران همانگونه 
که در دوره جنگ با تروریسم داعشی در کنار عراق 

ایستاد در زمان بازسازی و سازندگی نیز در کنار این 
کشور دوست و برادر خود خواهد بود.

وی مرز بصره با ایران را خط دوستی و توسعه روابط 
اقتصادی توصیف کرد و گفت: بصره می تواند محور 
اقدامات و تاشهای اثرگذار اقتصادی میان ایران و 

عراق باشد.
در  ایرانی  شرکتهای  جدی  حضور  که  گفت  وی 
بخش  نوید  عراقی  شرکتهای  با  مشترک  همکاری 

افزایش تجارت خواهد بود. 
مذاکره  در  داشت:  اظهار  بغداد  در  ایران  سفیر 
اعمال  و  ریزیها  برنامه  شد  مقرر  بصره  استاندار  با 
حمایتهای الزم از حضور شرکتهای ایرانی بگونه ای 
استان  برخورداری  سهم   2۰۱9 سال  در  که  باشد 

بصره از کاالهای ایرانی به دو برابر افزایش یابد.
با  مشترک  تولید  کار  انجام  همچنین  مسجدی 
عراقیها و ورود به طرح های مهم بصره را ضروری 
دانست و اعام داشت: برای انجام هرگونه همکاری 
در  حاکمیتی  روابط  و  خصوصی  بخش  حوزه  در 
برد  نتایج  و  شود  می  دنبال  مداوم  مذاکرات  عراق 
- برد این حرکت موجب نزدیکی هرچه بیشتر دو 

ملت خواهد شد.
و  تجاری  های  فرصت  بررسی  مشترک  همایش 
بازرگانی جمهوری اسامی ایران و استان بصره در 
جنوب عراق روز یکشنبه با حضور مقامات و دهها 
فعال اقتصادی و تجاری دو کشور در سالن وزارت 

نفت بصره آغاز بکار کرد. 
این همایش اقتصادی همچنین با حضور هیاتی از 
سفارت جمهوری اسامی ایران در بغداد به ریاست 
'ایرج مسجدی' سفیر و نیز مسئوالن محلی استان 
العیدانی' استاندار این استان  'اسعد  بصره از جمله 
از  شرکت   3۴ و  اقتصادی  و  تجاری  فعال   ۱2۰ و 

جمهوری اسامی ایران تا فردا ادامه دارد.

واگذاری 23 میلیون یورویی 
خارجی در مازندران به ثمر 

نشست
کل  اداره  گذاری  سرمایه  معاون  ایرنا-  ساری- 
امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت : سرمایه 
گذاری 23 میلیون یورویی چینی ها و آلمانی ها 
در زمینه ساخت نیروگاه تولید برق در این استان 

به ثمر نشسته است.
پرویز خالقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ۱7 میلیون یوروی از این سرمایه گذاری 
مربوط به شرکت چینی است که پس از گذشتن از 

مشکات مجوز، اکنون وارد فاز اجرایی شد.
ساخت  بخش  در  گذاری  سرمایه  این  گفت:  وی 
حجم  با   CHP پی  اچ  سی  برق  تولید  نیروگاه 

تولیدی 2۵ مگاوات در شهرستان بابلسر است. 
نیروگاه مبتنی بر تکنولوژی سی پی اچ نیروگاههایی 
هستند که به صورت همزمان 2 نوع انرژی گرمایی و 

الکتریسیته تولید می کنند.
حال  در  ها  چینی  حاضر  حال  در  افزود:  خالقی 
ساخت ساختمان نیروگاه هستند و تا امروز قسمت 

اداری نیروگاه ساخته شده است. 
اقتصادی و دارایی  اداره کل  معاون سرمایه گذاری 
مازندران گفت: تمامی تجهیزات مربوط به نیروگاه 
بابت  از  نگرانی  و  شد  استان  وارد  و  تهیه  تاکنون 
سنگ اندازی تحریم ها برای تامین تجهیزات وجود 

ندارد. 
وی همچنین به سرمایه گذاری بیش از پنج میلیون 
در  برق  نیروگاه  ساخت  برای  ها  آلمانی  یورویی 
که  گفت  و  کرد  اشاره  محمودآباد  صنعتی  شهرک 

اما  رسید  برداری  بهره  به  امسال  نیز  نیروگاه  این 
مشکل انتقال نیرو و خط توزیع آن منجر به توقف 
کار شده بود که اکنون با برطرف شدن مشکل، وارد 

مدار شده است. 
شرکت آلمانی با سرمایه گذاری پنج میلیون و 3۰۰ 
هزار یورویی با همکاری شرکت الکترو بنیان ایرانی 

این نیروگاه ۱2 مگاواتی را احداث کرده است.
و  چینی  شرکت   2 که  گفت  همچنین  خالقی 
با  مگاواتی   ۱۵ نیروگاه  ساخت  برای  نیز  اتریشی 
دریافت  مجوز  دالری  میلیون   32 گذاری  سرمایه 
تامین  و  مکان  مرحله سنجش  در  اکنون  و  کردند 

تجهیزات هستند.
و  اقتصادی  امور  کل  اداره  گذاری  سرمایه  معاون 
تاکنون  ابتدای سال 97  از  افزود:  مازندران  دارایی 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  یورو  میلیون   ۴۵
مازندران انجام شده است که بخشی از این سرمایه 

گذاری ها به مرحله ساخت و بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: از کل سرمایه گذاری خارجی در سال 
جاری 2 مجوز به حجم سرمایه مصوب 2۵ میلیون 
هیات  در  یک طرح  و  استان صادر شد  برای  یورو 
با حجم سرمایه مصوب حدود سه  سرمایه گذاری 
مرحله  در  که  شده  مصوب  و  مطرح  یورو  میلیون 

اباغ مجوز است.
خالقی همچنین از ثبت یک فقره درخواست مجوز 
در سامانه پنجره واحد با حجم سرمایه گذاری هفت 

میلیون دالری خبر داد.
وی این سرمایه گذاری ها را بیشتر در بخش نیروگاه 
برق عنوان کرد که از سوی شرکت هایی از آلمان، 

اتریش و چین اجرایی شده است.
سال گذشته استان مازندران موفق به جذب حدود 
شده  خارجی  گذاری  سرمایه  یورو  میلیون  یکصد 

بود. 
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مدیران

مترجم: امیرعلی رمدانی
عمل  به  تحقیقات  اساس  بر   :  HBR منبع: 
آمده، نقش مهاجران در کارآفرینی بسیار حائز 
اهمیت است. در ایاالت متحده 5/ 27 درصد از 
تعداد  این  که  هستند  مهاجران  از  کارآفرینان 
کارآفرینان 13درصد جمعیت این کشور را شامل 
متحده  ایاالت  در  مهاجران  تعداد  می  شوند. 
آمریکا از سال 1۹70هر سال رو به افزایش بوده 
است و طبق تحقیقات موسسه census مکزیک 
بیش از دیگر کشورهای جهان، به آمریکا مهاجر 
در  نیز  هند  و  چین  کشورهای  می کند.  صادر 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

 می نویسد: »این تغییرات، کنار گذاشتن لهجه  خود، 
را  دیوید  به  اسم  تغییر  و در حتی  تغییر در ظاهر 

به صورت موقتی شامل می شود.«
مهاجران برای کارفرمایان خود در کشورهای مقصد 
رقابتی  محیط  به  توجه  با  هستند.  منفعت  دارای 
کارها  و  در کسب  سریع  دادن  وفق  به  نیاز  امروز، 
به  موضوع  این  اهمیت  و  می  رسد  نظر  به  ضروری 
مهاجران  استخدام  است.  افزایش  به  رو  سرعت 
می تواند به ساختن بدنه نیرومند سازمان  دهی  شده  
وفق پذیر در جهت هرچه بیشتر توسعه یافتن شرکت 
کمک کند و همچنین با توجه به تغییر مستمر که 
کسب و کارهای امروزی نیازمند آن هستند، به طور 

مناسب عمل کند.
 گوناگونی

و  سوابق  استثنایی،  تجارب  از  انبوهی  مهاجران 
می آورند.  کار  محیط  به  خود  همراه  به  را  دانش 
متنوعی  افراد  از  آنها  پرسنل  که  شرکت هایی 
دارند.  اقتصادی سالم تری  فعالیت  تشکیل شده اند، 
است که گروه های  دلیل  این  به  بیشتر  این مساله 
غیرهمگن گرایش به این دارند که از لحاظ کارآیی 
به  انسان هایی شبیه  از  باشند که  از تیم هایی  بهتر 
هم تشکیل شده است. اما استخدام نیروی کاری که 
هر چه بیشتر متنوع باشند، تنها نصف معادله است. 
بدون دادن شانس برابر به کارکنان برای ایفای نقش 
و همچنین یکپارچه کردن آنها برای شرکت در همه  
جوانب کسب و کار، گروه های کارکنان به سرعت به 
منحصر  جنبه های  و  نمی رسند  باال  کارآیی  سطح 
نمی شوند.  ظاهر  سطح  باالترین  در  افراد  فرد  به 
طبق  افراد  گنجاندن  روش های  که  اینجاست  در 

معیارهای مختلف به میان می آیند.
می دانند.  را  بودن  غریبه  حس  به خوبی  مهاجران 
به صورت  که  پرسنلی  است  داده  نشان  تجربه 
گروهی کار می کنند و به یک کشور دیگر مهاجرت 
کرده یا زمان زیادی را در خارج از کشور خودشان 
گذرانده اند، نسبت به این واقعیت که دیگران ممکن 
است خود را بیگانه احساس کنند، حس همدردی 
فاقد  که  کارکنانی  به  نسبت  آنها  دارند.  بیشتری 
برای  بیشتری  تمایل  هستند  تجربه هایی  چنین 
خواهند  همه گیر  کاری  روش  های  ایجاد  و  انتقال 
به  نسبت  بیشتری  آگاهی  آنها  همچنین  داشت. 
تجارب  است  دارند که دیگران ممکن  این موضوع 
مختلفی از خود به نمایش بگذارند. بنابراین گرایش 
زیادی به شنیدن سخنان افراد دیگر دارند که اگر 
چنین نباشند بی شک در یک محیط کاری صدای 

را  بودن  متفاوت  آنها  شد.  نخواهد  شنیده  آنها 
تجربه کرده  اند و به نظر می  رسد که بهتر در جریان 
واقعیت های مربوط به مسائل تبعیض نژادی باشند. 
انعطاف پذیر هستند و زیرکانه و نامحسوس بر همه 

موارد اشراف دارند.
 آمادگی جهانی

یکی از موضوعات مهم پیرامون مهاجران که نادیده 
آنها  بین  المللی  تجربه   داشتن  می شود،  گرفته 
زبان  ها  مورد  در  داشتن  اطاع  است  ممکن  است. 
و فرهنگ  های جوامع دیگر، برای کسب و کاری که 
به کشور خود است حیاتی  بازار هدف آن محدود 
نباشد اما برای رشد و توسعه کسب و کارها، تقریبا 
هر کسب و کاری این نیاز را حس می کند که باید 
بازار هدف را گسترش داده و به خارج از مرزهای 
کشور خود توسعه دهد. امروزه به دلیل اینکه بیشتر 
فعال  حضوری  مجازی  دنیای  در  کارها  و  کسب 
می  شوند.  جهانی  اول  روز  همان  از  بنابراین  دارند، 
را  آمادگی  این  شرکت  ها  بیشتر  دیگر  سوی  از  اما 
ندارند که از همان روز اول در سطح جهانی فعالیت 
به  تنها  را  خود  فعالیت  سوی  و  سمت  آنها  کنند. 
سمت نیازهایی که در بازار کشور خود وجود دارد، 
می شود  آغاز  زمانی  از  مشکل  و  می  کنند  هدایت 
برای  کنند.  را جهانی  فعالیت خود  که می خواهند 
روندی  معموال  شدن  جهانی  فرآیند  شرکت ها  این 
سخت است که نیازمند یادگیری بسیاری از موارد 
مربوط به سازماندهی است. افرادی که تجاربی را از 
کشورها و فرهنگ های مختلف به همراه می  آورند، 
در  به شرکت  ها  شایانی  که کمک  رسد  می   به نظر 
نامایمات می  کنند  این  تجربه   از  زمینه  جلوگیری 
سازماندهی  مفهوم  فراگیری  به  حال  همین  در  و 
بین  المللی،  شرکت  یک  به  شدن  تبدیل  جهت  در 

سرعت می  بخشند.  پایان

داشتن یک ذهنیت خواهان رشد، رمز موفقیت در محیط کار امروز

مهاجران بسترساز رشد کسب و کارها



10

شماره    2322 26 آذر1397

10

نگاه آخر

سد کبار

جانمایی خوب و ساخت مهندسی ویژه در بین 
شکاف کوه، سد کبار را به یکی از سدهای زیبا 
و منحصر به فرد تبدیل کرده که به ثبت جهانی 

نیز رسیده است.

https://www.isna.ir/photo/97092512363/%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1#6
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