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خبر وزارت نیرو
تابع جماعت مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو :

پاسخگوباشید

دکتر "ماشااهلل تابع جماعت" در همایش سراسری مدیران روابط عمومی
صنعت آب و برق کشور در اصفهان با بیان اینکه هم اکنون در دنیا مدیریت
دولتی سنتی به اداره دولتی نوین تغییر کرده است ،گفت :در عصر حاضر در
دنیا مدیریت دولتی دیگر به شکل سنتی صورت نمی گیرد و در راستای ارائه
خدمات نوین دولتی به مردم مدیریت دولتی نوین در دستور کار قرار گرفته
اســت ،پس باید تدابیری در جهت کاهش بروکراسی ،توسعه دموکراسی،
پاســخگویی در همه ابعاد توسط همه افراد شــامل مردم ،رسانه ها ،گروه
های مرجع ،فضای مجازی اعمال شود.وی به ویژگی های روابط عمومی
مدرن پرداخت و اعالم کرد :پاسخگویی توسط همه مدیران در همه سطوح
با هماهنگی مدیر روابط عمومــی ،توجه به همه مخاطبین ،توجه به همه
رسانه ها ،فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد؛ این
درحالیست که پاسخگویی باید رویکرد با محوریت اغنایی باشد و به گونه
ای که برای مخاطب تبیین شود.
تابع جماعت ادامه داد :پاسخگویی فقط مختص روابط عمومی نیست و
تمام مدیران در همه سطوح باید عالوه بر مهارت های ادراکی ،فنی و انسانی
نیاز به کســب مهارتهای ارتباطی دارند .مشاور وزیر نیرو روابط عمومی را
مانند خون در بدن و هوا در فضا دانست و افزود :روابط عمومی جایگاه باال
یا پایین در سازمان ندارد بلکه روابط عمومی در همه سطوح سازمان جاری
و ساری است اما برای اینکه فعاالن عرصه روابط عمومی بسیار مؤثر واقع
شــوند باید مجهز به روشهای نوین در این عرصه باشند و دیگربه صورت
سنتی به ادامه فعالیت ها نپردازند به طوریکه استراتژی اطالع رسانی داشته
باشند و کمپین اطالع رسانی تشــکیل دهند از آرشیو غنی فیلم و عکس
برخوردار باشند و باتوجه به اینکه هم اکنون شبکه های اجتماعی در زمینه
های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی بسیارفعال شده اند پس می طلبد از
این پتانسیل روابط عمومی ها بهره کافی را کسب نمایند .همچنین داشتن برنامه
سالیانه و تدوین نقشه راه برای فعالیت های روابط عمومی از مهمترین ویژگی
یک روابط عمومی پویاست .مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت
نیرو سایت روابط عمومی وزارت نیرو را سایتی مرجع دانست و خاطرنشان
کرد :روابط عمومی های شــرکتهای تابعه وزارت نیرو باید با تولید خبر و
ارســال آن به این سایت در صدد غنی ســازی سایت وزارت نیرو باشند.
پاسخگویی فقط مختص روابط عمومی نیست همچنین باید مستند سازی
ســفرهای وزیر نیرو به اقصی نقاط کشور در دستور کار روابط عمومی ها
قرار گیرد و زمینه های حضور مؤثر در نمایشگاههای داخلی و بین المللی را
مهیا سازند و نیز در صدد برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی باشند.
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مالحظهای روبرو باشد.
وی تصریح کرد :مقایسه متوسط
مصرف برق در هفته جاری با
مدت مشابه سال گذشته نشان
میدهد که حدود  ۳هزار
مگاوات مصرف برق با افزایش
روبرو بوده است و این یعنی
اینکه ممکن است روزهای
پیک در تابستان سال جاری
در مقایسه با سالهای گذشته
افزایش یابد.
وی تأکید کرد :از راهکارهای
بسیار مهم برای کنترل پیک

،

،
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تاکید چیت چیان بر آمادگی
واحدهای مختلف صنعت برق در پیک بار
وزیر نیرو گفت :به طور متوسط
استفاده از وسایل سرمایشی از
جمله کولرها حدود  ۳۰درصد
از کل مصرف برق کشور را
شامل میشود و پیش بینی این
است که در تابستان سال جاری
نیز مصرف برق این وسایل
سرمایشی به حدود  ۲۰هزار
مگاوات برسد.
«حمید چیت چیان» وزیر نیرو
امروز در نشستی با مدیران
ارشد صنعت برق کشور بر
لزوم آمادگی هر چه بیشتر
مجموعههای صنعت برق برای
مدیریت پیک بار تابستان سال
جاری تأکید کرد.
وی در این نشست گفت :بر
اساس پیش بینیهای انجام
شده و با توجه به شروع زودتر
فصل گرما در سال جاری به
نظر میرسد که پیک بار مصرف
برق در مقایسه با پیک تابستان
سال گذشته با افزایش قابل

اتسیسات ربق ساختمان

مصرف برق در تابستان و
اجتناب از فرآیند خاموشی،
همکاری بخشهای مختلف از
جمله صنایع و مشترکین خانگی
و اداری برای مصرف برق در
زمانهای کم باری شبکه برق
است.
وی اضافه کرد :امیدواریم در
تابستان سال جاری نیز مردم
فهیم کشورمان با صنعت برق
کشور برای کاهش مصرف
برق خود بویژه در زمینه وسایل
سرمایشی به ما کمک کنند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد :به
طور متوسط استفاده از وسایل
سرمایشی از جمله کولرها
حدود  ۳۰درصد از کل مصرف
برق کشور را شامل میشود
و پیش بینی این است که در
تابستان سال جاری نیز مصرف
برق این وسایل سرمایشی به
حدود  ۲۰هزار مگاوات برسد.
وزیر نیرو در پایان تأکید کرد:
در روزهای مانده به پیک
تابستان از توانیر انتظار میرود
که با انجام یکسری از اقدامات
فرهنگی در سطح جامعه زمینه
همکاری بیشتر مردم با صنعت
برق را فراهم آورد.
گفتنی است ،پیک مصرف برق
در تابستان سال گذشته برابر با
 ۵۲هزار و  ۶۹۲مگاوات بوده
است که پیش بینی میشود در
تابستان سال جاری به حدود ۵۵
هزار مگاوات برسد.

در شماره آینده بخوانید
گفتگوی اختصاصی ماهنامه تاسیسات،برق،ساختمان با هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان سیم و کابل ایران

خبرتوانیر

مديرعامل توانير :دست يابي به شبكه برق پايدار با كار شبانه
روزي امكان پذير شده است

صنعت برق ميراث  50سال كار مداوم و اثرگذار كساني است كه از
دهه  ، 40خطوط سراسري برق را در كشور احداث كردند و درحال
حاضر با بهره گيري از حدود 77هزارمگاوات ظرفيت نيروگاهي و
حدود  700هزار كيلومتر خطوط توزيع تا انتقال در كشور ،مشغول
خدمتگذاري درجاي جاي خاك پهناور كشورمان هستيم.
مديرعامل توانير گفت :صنعت برق ميراث  50سال كار مداوم و اثرگذار
كساني است كه از دهه  ،40خطوط سراسري برق را در كشور احداث
كردند و درحال حاضر با بهره گيري از حدود 77هزارمگاوات ظرفيت
نيروگاهي و حدود  700هزار كيلومتر خطوط توزيع تا انتقال در كشور،
مشغول خدمتگذاري درجاي جاي خاك پهناور كشورمان هستيم.
مهندس آرش كردي همه فعاليتهاي صنعت برق را در كاهش خاموشي
ها ،كاهش تلفات ،افزايش راندمان و بهبود وضعيت صنعت برق موثر
دانست و با بيان اين كه ممكن است بخشي از اين فعاليت ها به صورت
مستقيم در دستيابي به اين اهداف موثر نباشند ،خاطرنشان ساخت:
موفقيت يا ناكامي هر اقدامي در صنعت برق با كار مديريتي و مداقه و
كارشناسي قابل رصد و تشخيص است و هر اقدام نامؤثري در سيستم
اثر خود را خواهد داشت.
وي تصريح كرد :نكته اساسي اين است كه شما در ستاد صنعت برق كشور
مشغول به كار مي شويد ،جايي كه تصميمات حساس و اثرگذار گرفته مي
شود ،بنابراين نقش و جايگاه آن با ساير مراكز كامال متفاوت و واجد يك
سري شرايط و ويژگيهايي است.
مهندس كردي صنعت برق كشور را با بيش از يك قرن سابقه ،جزو
بزرگترين صنايع كشور عنوان كرد كه به لحاظ پيچيدگي ،گستردگي و
حساسيت از جايگاه خاص در بين صنايع كشور برخوردار است.
وي صنعت برق كشور را از رتبه چهاردهم توليد برق در دنيا برخوردار
دانست و افزود :صنعت برق ميراث  50سال كار مداوم و اثرگذار كساني
است كه از دهه  ، 40خطوط سراسري برق را در كشور احداث كردند و
درحال حاضر با بهره گيري از حدود 77هزارمگاوات ظرفيت نيروگاهي
و حدود  700هزار كيلومتر خطوط توزيع تا انتقال در كشور ،مشغول
خدمتگذاري درجاي جاي خاك پهناور كشورمان هستيم.مديرعامل توانير
صنعت برق را يك صنعت وقفه ناپذير عنوان كرد كه حساسيت آن نسبت
به گذشته دوچندان شده به طوريكه هيچ خدشه اي در خدمات اين صنعت
قابل پذيرش نيست.وي اظهار داشت :كار در صنعت برق شب و روز ندارد
و همواره ذهن شما به ويژه در بخشهاي فني با آن درگير است چرا كه
همواره مترصد هستيم شبكه در حالت مطمئن و پايدار قرار داشته باشد
و اين شرايط باعث مي شود شخصيت كاركنان اين صنعت زيربنايي نيز با
ويژگي خدشه ناپذير بودن ،عجين و روحيه خطاناپذيري و استاندارد بودن در
درون كاركنان نهادينه شود.

اتسیسات ربق ساختمان
،

،
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نمایشگاه برق،الکترونیک مشهد
دوازدهمین نمایشگاه نمایشگاه برق،الکترونیک مشهد از
تاریخ  29تیر لغایت  1مرداد ماه  96در شهر مشهد برگزار
خواهد شد.

برق
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خبر سندیکای برق

حل مشکالت اعضا سندیکای برق با نیروگاهداران از
طریق سندیکای تولیدکنندگان برق
علیرضا کالهی ،رییس هیات مدیره ســندیکا در پاسخ به این سوال که
با توجه به واگذاری نیروگاهها و خارج شــدن آنها از حیطه وزارت نیرو،
ســندیکا چگونه میتواند برخی از امور مرتبط بــا آنها را هماهنگ کند،
تصریح کرد :این نیروگاهها اکنون جزء بخشخصوصی به حساب میآیند و
نمیتوان از طریق وزارت نیرو در امور آنها مداخله کرد .ما سعی کردهایم
این موضوعات را فعال با سندیکای تولیدکنندگان برق به صورت مستقیم
حل و فصل کنیم .حداقل کاری که سندیکا توانسته در این مدت انجام دهد،
برگزاری جلسات مشترک با این انجمن بوده است.
علی بخشــی ،نایب رییس هیات مدیره نیز در ادامه با اشاره به ارتباط
سندیکا با سندیکای تولیدکنندگان برق و تالش برای تفاهم با این انجمن
گفت :اگر اعضا پیشنهاد دیگری برای حل و فصل اینگونه موضوعات دارند،
مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

راهاندازی شورای هماهنگی تشکلهای صنعت برق

پرویز غیاثالدین ،دبیر سندیکا با اشاره به تالش برای ایجاد فدراسیون
برق اظهار کرد :متاســفانه به دلیل اختالف نظرهای مختلف متوجه شدیم
ایجاد فدراســیون برق به راحتی ممکن نخواهد شد .با این وجود در حال
راهاندازی شورای هماهنگی تشکلهای صنعت برق هستیم.

لزوم استانداردسازی تجهیزات در بخش خصوصی

رییس هیاتمدیره ســندیکا در پاســخ به این ســوال که سندیکا
در رابطه با عدول از اســتانداردها که ســبب ایجــاد رقابت مخرب و
قیمتشــکنی شــده چه کرده اســت ،گفت :در ایران نمیتوان برای
جلوگیــری از رقابت مخــرب کاری انجام داد و هیچ تشــکل صنفی
دیگری نتوانسته موفق عمل کند.

ارزیابی کاالها و بحث استاندارد

پرویز غیاثالدین ،دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز درخصوص
ارزیابی کاالها و بحث استاندارد گفت :این کار بسیار سخت و سنگین
است؛ چراکه تنوع کاالها بســیار زیاد است اما در سندیکا شروع شده
است .امیدوار هستیم به جایی برسیم که کسی نتواند از کاالی نامرغوب
استفاده کند .با این حال این کار نیازمند زمان و کمک همه اعضا است.
اکنون نیز در کلیه کمیتههای ارزیابی شــرکت توانیر اعضای سندیکا با
حق رای حضور دارند.
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علیرضا کالهی صمدی ،رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:

 30میلیارد دالر صادرات در صنعت برق،
به شرط رفع موانع

اتسیسات ،ربق،ساختمان  :جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران
 31اردیبهشت در محل اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
این جلسه با حضور غالمحسین شافعی رییس
اتاق ایران ،پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران،
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران ،علیرضا کالهی رییس
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران،
امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل و
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اتسیسات ،ربق،ساختمان رییس هیات
مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخش
نخست این جلسه ضمن تبریک حضور پرشور
مردم در پای صندوقهای رای و پیروزی رییس
جمهور ،گفت :در این انتخابات مردم قاطعانه به
وعده پول «نه» گفتند و نشان دادند که خواهان
رشد و سیاستهای معقول اقتصادی هستند.
علیرضا کالهی صمدی ادامه داد :همگی ما در
کوران انتخابات نگران وعدههای عوامفریبانه و
مخرب بودیم و بدون شک یکی از دالیل اقبال
بخشی از جامعه به اینگونه وعدهها عدم بهبود
محسوس در وضعیت معیشت بوده است؛ به
ویژه بحران بیکاری که بخش عمده جامعه با آن
دست و پنجه نرم میکند.
وی اضافه کرد :علیرغم موفقیت دولت در

نمایشگاه بینالمللی محصوالت و
خدمات هوشمند

نمایشــگاه بینالمللی محصوالت و خدمات
هوشمند ()IRAN SMART EXPOطی روزهای
 22الی  25تیرماه  ) JULY 2017 16-13 ( 1396با
عنوان تجاری ISE 2017با حمایت معاونت علمی
تجمهوری ،وزارت نیرو و وزارت
و فناوری ریاس 

تبدیل عمیقترین رکود اقتصادی تاریخ کشور
به رشد ،این رشد متوازن نبوده و عمدتا متعلق
به نفت ،گاز ،پتروشیمیو صنایع باالدستی مواد
خام و اولیه بوده است .هزاران واحد صنعتی
کوچک و متوسط و بنگاههایی که در تمام دنیا
محرک ارزش افزوده و اشتغال هستند ،از این
رشد بیبهره ماندهاند .یکی از دالیل این رشد
نامتوازن ،تمرکز بیش از حد منابع مالی کشور در
صنایع باالدستی و شرکتهای بزرگ بوده است.
کالهی با بیان اینکه توجه خاصی به صنایع پایین
دستی نمیشود ،اظهار داشت :این درحالی است
که صنایع باالدستی در ایران از دهها میلیارد دالر
یارانه آشکار و پنهان اعم از آب ،برق ،انرژی
و امتیازات معدنی برخوردار هستند .با وجود
یارانههای متعدد صنایع باالدستی ،تولیدات
کشور بدون ایجاد ارزش افزوده و با قیمتهای
نازل به کشورهای دیگر صادر میشود و تنها
برای همسایگان ما مزیت نسبی و اشتغال ایجاد
کرده است.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
افزود :امیدوارم در دولت دوازدهم شاهد تغییر
مسیر باشیم و وزارتخانههایی نظیر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در سیاستگذاریهای
خود مسیر رشد و توسعه صادرات غیرنفتی
واقعی را ببینند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به
اینکه ایران در زمینه صادرات غیرنفتی دچار
خلط مبحث شده است ،بیان کرد :ما آمار باالیی
از صادرات غیرنفتی ارائه میدهیم و این درحالی
است که این آمار همان منابع طبیعی کشور
هستند که به کشورهای همسایه منتقل میشوند.
ما در صنعت برق کشور با صادرات  95درصدی
در زمینه کاال و خدمات فنی و مهندسی و حدود
 600میلیون دالر صادرات کاالی صنعتی ،نسبت
به سایر صنایع کشور عملکرد خوبی داشتهایم
اما این آمار با کمال بالقوه صنعت برق فاصله
زیادی دارد.
کالهی افزود :کشور ما دارای  5درصد ذخایر
مس دنیاست و در زمره  10تولیدکننده بزرگ
پتروشیمیدنیا قرار دارد و این در حالی است که
کشور ترکیه هیچیک از این مزایا را دارا نیست؛ با
این حال صادرات ما در صنعت برق  150میلیون
دالر و صادرات ترکیه  15برابر یعنی  2/3میلیارد
دالر است .باید از خود بپرسیم چرا؟
به گفته رییس هیات مدیره سندیکای صنعت
برق ایران ،درصورت رفع موانع و برطرفسازی
موانعی مثل زنجیره تامین مواد اولیه ،صنعت
برق کشور میتواند در کوتاهمدت به  10میلیارد
دالر و در میانمدت به  30میلیارد دالر صادرات
دست پیدا کند.

نفــت در محل دائمی نمایشــگاههای تخصصی
شهرداری تهران برگزار میگردد.
با عنایت به ارتباط نمایشــگاه با زمینه فعالیت
تعدادی از شــرکتهای عضو ســندیکای برق،
هماهنگیهای الزم برای تســهیل حضور اعضای
ســندیکا در ایــن رویــداد صــورت پذیرفته و
شرکتهای عضو ســندیکا از  25درصد تخفیف

ویژه برخوردار خواهند بود.
از اعضای محترم ســندیکا دعوت میگردد در
صورت تمایل به حضور در نمایشگاه فوق الذکر
و کســب اطالعات بیشتر به ســایت الکترونیک
نمایشــگاه به آدرس www.iransmartexpo.
ن  88364602تماس
 irمراجعه و یا با شماره تلف 
حاصل فرمایند.

تلفن 44232759:
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خبر

بستههای رونق تولید و اشتغال به تصویب رسید
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در راســتای اجرای
سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی بســتههای رونق تولید و
اشتغال را برای اجرا در سال  1396به تصویب رساند
بستههای رونق تولید و اشتغال به منظور رونق تولید و ایجاد
رشــد اقتصادی  8درصدی ،تداوم نرخ تورم تکرقمی ،افزایش
سرمایهگذاری ،توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی
به میزان  25درصد ،مدیریت هدفمند واردات ،ایجاد فرصتهای
شغلی جدید ،مقرراتزدایی ،گسترش نقش بخش خصوصی و
تعاونی و اســتقرار مدیریت کارآمد و بــا توجه به رویکردهای
پنجگانه اقتصــاد مقاومتی (درونزایی ،برونگرایی ،دانشبنیانی،
مردمیبودن و عدالتبنیانی) به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی رسید.بســتههای پنجگانه اقتصاد مقاومتی شامل بسته
ارتقــای توان تولید ملی ،بســته تامین مالی و ســرمایهگذاری،
بسته جذب ،توسعه و تعمیق تکنولوژی ،بسته تجارت خارجی
(توســعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات و بسته
اشتغال و توانمندســازی نیروی کار است.براساس مصوبه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی دســتگاههای اجرایی مرتبط مکلف
هستند نســبت به اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در بستهها
اقدام کنند .همچنین این دســتگاهها میبایســت برنامه اجرایی
مربــوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بســتهها در قالب
نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) تنظیم و از
طریق این سامانه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گزارش
ماهانه اقدامــات بهعملآمده به طور مســتمر از دیگر وظایف
دستگاههای اجرایی مرتبط است .همچنین دستگاههای اجرایی
همکار ،متناســب با درخواست دســتگاههای مجری موظف به
همکاری با این دســتگاهها هستند.براســاس دستور معاون اول
رییس جمهــور نظارت بر اجــرای مصوبه یادشــده به عهده
دبیرخانه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و این دبیرخانه
مکلف به تهیــه و ارائه گزارشهــای دورهای منظم از ارزیابی
عملکرد دستگاههای ذیربط در اجرای مفاد این مصوبه خواهد
بود.
تکالیف ،پروژهها و بســتههای مکمل مصوبه جدید ســتاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی متعاقبا ابالغ خواهد شد.

با کانال خبری

نمااگشیه تهران

کنفرانس تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
کنفرانس تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
تیرماه  96در شهر تهران برگزار خواهد شد.

در تلگرام همراه شوید

www.iceec.ir

http://telegram.me/tehranexpo

www.sbp.ir
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برای اولین بار ؛ برقرسانی به
منازل با استفاده از «چترنجات»
نخستین مزرعه بادی جهان که توسط چترهای نجات نیرودهی میشود،
قرار اســت تا سال  2020به بیش از پنج هزار خانه در انگلستان برقرسانی
کند.در این مزرعه 20 ،چترنجات که به صورت جفت کار میکنند ،با سرعت
 160کیلومتر در ساعت به ارتفاع بیش از  300متر میرسند.
چرخه حرکت این چترها افساری را میکشد که این افسار خود متصل
به ظرفی اســتوانهای شکل اســت که روی زمین میچرخد .این ظرف
استوانهای به مولدی متصل است که میچرخد و برق تولید میکند.
فرآیند این مزرعه بادی به گونهای طراحی شده که بادبادکها برقرسانی
مداوم را تضمین میکنند.
مکان این مزرعه بادی ماه سپتامیر اعالم میشود اما احتمال میرود محل
آن در اسکاتلند باشد .شرکت برق «سیستمهای برقی بادی»( )KPSبه دنبال
برق رسانی به پنج هزار و  500خانه با استفاده از این روش است.
این شرکت با موفقیت مزرعهای با قابلیت تولید  40کیلووات برق را
آزمایش کرده و به دنبال آزمایش یک نســخه  500کیلوواتی از آن است.
این نهاد در نهایت مزرعهای با قابلیت ارائه  10هزار و  500کیلووات برق
خواهد ساخت .شــرکت  KPSهمچنین به دنبال هواکردن بادبادکهای
بسیار بزرگتر در دریاست.گفته میشود ساخت مزرعههای بادی از این
دست ارزانتر از توربینهای بادی است زیرا فوالد کمتری برای ساخت
آنها نیاز اســت ،قابل انتقا ل هســتند و نگهداری از آنها آسانتر است.
چترهــای مزرعه مورد بحث در ارتفاعــی دو برابر پرههای توربینهای
بادی معمولی کار میکنند.میتوان این چترها را بر روی توربینهای بادی
دریایی از رده خارج شــده نصب کرد زیرا صدها توربین طی یک دهه
آینده به پایان عمر خود میرسد.
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برق

خوش خلق مدیرعامل برق منطقهای تهران

پیشنهاد افزایش قیمت برق برای تهرانی ها
مدیرعامــل بــرق منطقــهای
تهران با بیــان اینکه باید بر روی
قیمت برق مخصوص ًا برای تهران
تجدیدنظر شــود گفت :متوسط
قبض برق خانگی در کشور در ماه
 ۱۵هزار تومان است و به عبارتی
 ۵۰۰تومان در شــبانهروز میشود
که پــول یک باطــری قلمی هم
نمیشود .بنده به عنوان مدیرعامل
برق منطقــهای تهران پیشــنهاد
افزایش قیمت برق مخصوصا برای
تهرانی ها را دارم!
غالمرضا خوشخلق در پاســخ
به این ســؤال که آیا شــما پیشنهاد
افزایش قیمت برق بــرای تهران را
دادهاید ،گفت :واقعی شدن نرخ برق
یک موضوع مهم است ،اما واقعیت
این اســت کــه باید تأسیســات را
متناسب با رشد شبکه بتوانیم توسعه
دهیم.
وی افــزود :اجــرا و نگهداری
تأسیســات برق در تهــران هزینهبر
اســت ،بنابر این با درآمدهای فعلی
عم ً
ال ســهم بــرق تهران پوشــش
داده نمیشــود و عقــب افتادگی و
عقبماندگی ایجاد میشود ،به نظر
میرسد که باید منابع مالی جدیدی
تزریق شود و این منابع مالی جدید
یا بایــد از طریق اخذ وام ،یا فروش
اوراق مشارکت و یا از مشترکان برق
با پرداخت پول واقعی برق دریافت
و تامین شود.
خــوش خلق خاطر نشــان کرد:
نرخ برق در مقایســه با سبد خانوار

عدد بســیار کوچکی است ،به ویژه
در تهــران کــه هزینههــای ایجاد
تأسیســات و شــبکه برق باال است
و اگــر بخواهیم برق را زمینی ایجاد
کنیم چند برابر مناطق دیگر کشــور
هزینهبر خواهد بود.
وی افزود :بــا توجه به اینکه در
تهــران مبلمان شــهری و خدمات
شــهری باید کیفیت باالیی داشــته
باشــد اعتبارات باالیی نیز میطلبد
بنابراین یکــی از پیشــنهادهای ما
این اســت که باید بــر روی قیمت
بــرق مخصوص ًا برای تهران و ایجاد
زیرساختها تجدیدنظر شود.
مدیر عامــل برق منطقهای تهران
تأکیــد کــرد :پیشــنهاد تجدیدنظر
بــر روی قیمــت برق به سیســتم
داخلی شــرکت برق منطقهای ارائه
شــده اســت چرا که باید سلســله
مراتب حفظ شــود و اگر قرار باشد
پیشــنهادی برای افزایش قیمت برق
به دولت ارائه شود باید این پیشنهاد
را وزیر نیرو ارائه کند.
وی ادامه داد :به هر حال بنده به

در یک خانواده نیست.
خوشخلــق ادامــه داد :به طور
متوسط قبض برق خانگی در کشور
در مــاه  ۱۵هزار تومان اســت و به
عبارتــی  ۵۰۰تومان در شــبانهروز
میشود که پول یک باتری قلمی هم
نمیشود.
وی اضافه کرد :این قیمت پایین
برق عالوه بر عقبافتادگی در ایجاد
زیرساختها و توســعه شبکه برق
عنوان مدیرعامل برق منطقهای تهران انگیزهای بــرای مصرفکنندگان در
و یک کارشناس برق پیشنهاد کردم صرفهجویی ایجاد نمیکند.
کــه اگر در قیمت بــرق تجدیدنظر
مصرف برق در سال اول
شود به توسعه زیرساختهای تهران هدفمندی یارانهها  ۹درصد
میتواند کمک زیادی کند و کیفیت
صرفه جویی داشت
ارائه خدمات را باال ببرد.
وی افزود :در سال  ۹۰و در سال
متوسط قیمت برق به ازاء اول اجرای هدفمنــدی یارانهها که
هر کیلووات ساعت در تهران قیمت بــرق افزایش پیدا کرد قیمت
برق از  ۱۷تومــان در هر کیلووات
باالتر از میانگین کشوری
خوشخلق در پاســخ بــه این ســاعت به  ۴۷تومان رسید و ،چون
سوال که قیمت برق به ازاء هر کیلو مردم احساس کردند پول برق گران
وات ساعت در تهران چقدر است ،شده است اقدام به مدیریت مصرف
گفت :میانگین قیمت برق به ازاء هر کردند ،بنابراین در حالی که مصرف
کیلووات ساعت در کشور  ۶۰تا  ۶۴برق باید  ۷درصد رشد پیدا میکرد
تومان است ،اما در تهران این قیمت  ۲درصــد هم کاهش یافت و حدود
بیش از  ۷۰تا  ۸۰تومان است و این  ۹درصد صرفهجویی در ســال اول
هدفمندی یارانهها رخ داد.
به دلیل نوع مصرف برق است.
مدیرعامل بــرق منطقهای گفت:
وی افزود :همین االن اگر ســبد
خانوار را مالحظه بفرمایید و قبض در حال حاضر در کشــور ظرفیت
بــرق را با قبض تلفن و تلفن همراه صرفهجویی برق وجود دارد ،اما اگر
مقایسه کنید متوجه میشوید که عدد نرخ برق اصالح شــود شاید کمک
قبض برق که در یک واحد مسکونی کند که ســرمایهگذاری ملی بیش از
 ۴تا  ۵نفر را پوشــش میدهد قابل این معطل نشود.
مقایسه با قبض تلفن همراه یک فرد
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خبر

اعالم شرایط استخدام بدون آزمون وزارت نیرو
برای فارغ التحصیالن ممتاز و نخبه دانشگاه ها
شرایط استخدام بدون آزمون وزارت نیرو ویژه فارغ التحصیالن
ممتاز و نخبه در شرکت های وابسته به این وزارتخانه اعالم شد.
پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا
ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات
پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح انجام می گیرد .بیش
از  400نفر از این طریق استخدام می شوند.
مهندس مهاجری معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو قبال
در خصوص استخدام ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز در شرکت های زیر
مجموعه وزارت نیرو گفته بود :تکليف شده حدود  400تا  500نفر از
داوطلبان ممتاز کارشناسي ارشد  10دانشگاه برتر کشور با توجه به نياز
شرکت ها بدون آزمون جذب شوند.
آزمون استخدامی وزارت نیرو برای بقیه در تاریخ  22اردیبهشت
ماه برگزار شد و حاال نیز شرایط استخدام بدون آزمون ویژه داوطلبان
ممتاز منتشر شده است.
در اطالعیه صادر شده آمده است پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه
از مراکز ذیصالح انجام می گیرد.

شرايط اختصاصي استخدام به شرح زیر است:

متقاضیان می بایست داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته
هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد .متقاضیان می
بایست فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي
برتر کشور (دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
علم و صنعت ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر،
دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه فردوسی
مشهد و دانشگاه شهید بهشتی) باشند.
متقاضیان می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در
رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
متقاضیان می بایست بومی استان موردنظر براي استخدام باشد.
حداكثر سن متقاضیان  32سال تمام و حداقل سن متقاضیان 20
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻧﯿﺎز
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮي در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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سرپرســتی خطيب ،آرش به
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لیست قیمت امالک

قیمت واحدهای مسکونی مختلف در غرب تهران
زیربنا

قیمت واحد

0

آدرس
شهرزیبا بلوار تعاون خ آالله
شرقی

65

3,750,000

243,750,000

جمهوری خ فلسطین جنوبی

75

5,300,000

397,500,000

نارمك خ سامان

60

7,300,000

438,000,000

شهران خ قائم

57

6,800,000

387,600,000

شهران بلوار كوهسار

70

5,000,000

350,000,000

شهران خ كوهسار

70

5,500,000

385,000,000

شهران كوهسار

55

4,900,000

270,000,000

كن سولقان

65

2,000,000

130,000,000

نارمك میدان 71

59

4,800,000

283,200,000

شریعتی سه راه طالقانی خ
طاهریان

62

4,830,000

300,000,000

خ  12فروردین

51

3,700,000

188,700,000

پیروزی بلوارابوذر نرسیده
به پل دوم

51

4,000,000

204,000,000

فرمانیه ك حوری

73

10,000,000

730,000,000

سعادت آباد بلوار دریا خ
مطهری شمالی

64

7,650,000

490,000,000

شهران خ كوهسار

60

4,500,000

270,000,000

جشنواره خ شهید سیری

71

3,800,000

269,800,000

شمس آباد خ ریحانی

57

5,087,000

290,000,000

مینی سیتی شهرك نفت

70

10,570,000

370,000,000

نامجو پایینتر از  4راه معینه

54

3,518,000

190,000,000

6

ساختمان

المانیتور طی گزارشی با اشاره به رشد اجاره
نشینی در ایران در پی بروز بحران مسکن نوشت:
بعید است بخش مسکن ایران به این زودی به
روزهایی که این صنعت بهترین گزینه سرمایه
گذاری در کشور محسوب می شد برگردد.
رکود طوالنی بخش مسکن در ایران موجب
شده تا تا خانه دار شدن برای بسیاری از ایرانیان به
یک رویا تبدیل شود و افزایش اجاره بها ،قدرت
خرید آنها را تحلیل ببرد .بعید است بخش مسکن
ایران به این زودی به روزهایی که این صنعت
بهترین گزینه سرمایه گذاری در کشور محسوب
می شد برگردد.
رویای ایرانیان در سراسر نقاط جهان یکسان
است .خانواده های ایرانی به سختی کار می کنند
تا بتوانند صاحب مکانی شوند که به آن خانه می
گویند ،چه این خانه یک آپارتمان کوچک در تهران
باشد یا یک خانه خشت و گلی در یک روستا .تا
همین چند سال اخیر ،تقاضا در بخش مسکن به
دلیل وضعیت شکننده اقتصاد ایران که در آن امالک
بهترین و امن ترین گزینه سرمایه گذاری محسوب
می شد ،رشد کرده بود .این مسئله موجب شده بود
تا بخش مسکن به یکی از در حال رشد ترین بخش
های اقتصاد داخلی بدل شود.
در سال  ،2012بخش مسکن  20درصد از کل
تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص

،
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روزهای خوش صنعت مسکن ایران به این زودیها برنمیگردد
داده بود و سرمایه گذاری در این بخش به  8درصد
تولید ناخالص داخلی می رسید .این روند به عنوان
نشانه ای از رشد پایدار در بخش مسکن تعبیر می
شد .در اکثر سال های دهه های  1990و 2000
میالدی ،سرمایه گذاری در بخش مسکن حدود 5
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می
داد .با آغاز رشد قیمت نفت در اوایل دهه ،2000
بخش مسکن ایران شاهد توسعه قابل توجهی
بود .ساخت و ساز مسکن تحت تاثیر افزایش
درآمدهای نفتی به ویژه در تهران رشد داشت.
تقریبا کسی باور نمی کرد که رشد این بخش کند
شود زیرا به نظر می رسید که میزان تقاضا هرگز
فروکش نخواهد کرد .اما بحران اقتصادی ناشی از
افت قیمت نفت و تحریم های غرب علیه ایران
وضعیت را تغییر داد .با افزایش نرخ تورم و کاهش
قدرت خرید مردم ،وضعیت بدتر هم شد.
بخش مسکن یک مثال کالسیک از سرمایه
گذاری بیش از حد در بخش ساخت و ساز است.
خیلی زود ،عرضه از تقاضا پیشی گرفت و رشد
نرخ تورم میزان تقاضا را کاهش داد .در سال 2011
میالدی ،تعداد مجوزهای ساخت صادر شده شروع
به کاهش کرد .این کاهش در ابتدا ناچیز بود ،و در
سال  2012نسبت به سال قبل تنها  2.4درصد افت
نشان می داد .اما در سال  ،2014تعداد مجوزهای
ساخت صادر شده نسبت به سال قبل از آن 32.1
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درصد کاهش یافت .بعد از رشد قیمت نفت ،اکنون
نوبت به رشد انفجاری قیمت مسکن رسیده بود.
با رشد قیمت مسکن ،تعداد معامالت هم کاهش
یافت و بسیاری از صاحبان خانه ها از فروش خانه
های خود به قیمت هایی پایین خودداری کردند.
اکنون بحران بخش مسکن در کنار کاهش
قدرت خرید خانوارهای ایرانی ،منجر به افزایش
تقاضا برای اجاره شده است .این مشابه تجربه ای
است که آمریکا بعد از بحران وام های مسکن بی
پشتوانه از سر گذراند .در واقع در سال  ،2016یک
سوم از ایرانیان در خانه های استیجاری زندگی می
کردند ،در حالی که این رقم در سال 26.6 2011
درصد بود .بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن ایران ،اجاره خانه  70درصد از
متوسط هزینه های یک خانواده ایرانی را به خود
اختصاص می دهد.
اما به رغم افزایش تقاضا برای اجاره ،تعداد
واحدهای خالی در ایران افزایش یافته است .مرکز
آمار ایران سال گذشته گزارش داد که یک مورد از
هر  10واحد مسکونی در کشور خالی است .در
تهران ،در حالی که بسیاری به دنبال مکانی برای
زندگی هستند 13 ،درصد از واحدهای مسکونی
آماده خالی هستند .شاید یکی از دالیل کلیدی این
وضعیت را خودداری مالکان از فروش واحدهای
خود به پایین تر از رقم مورد انتظار عنوان کرد.

مظاهریان:
حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با اشاره به اینکه از
اول امسال طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرایی رسیده است ،گفت :طرح
ساخت ساالنه  ۱۰۰هزار واحدمسکن اجتماعی
مسکن اجتماعی در طی  ۵سال انجام میشود که پیش بینی شده هر سال ۱۰۰
به مدت  ۵سال
هزار واحد مسکونی تحت پوشش این طرح ساخته شود.
وی در ادامه افزود :مجری اجرای طرح مسکن اجتماعی در حال حاضر
بنیاد مسکن است.
معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد :طرح مسکن اجتماعی دهکهای
یک و  ، ۲و طرح مسکن حمایتی  ۴دهک بعدی را در برمی گیرد.
مظاهریان توضیح داد :در طرح مسکن اجتماعی که شامل دهک یک و ۲
میشود و همچنین به دلیل قدرت پایین خرید مسکن در این دهکها دولت
بخشی از اجاره و ودیعه مسکن را برای متقاضیان پرداخت می کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی خاطر نشان کرد :در طرح
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :مقرر شده بنیاد مسکن در طول ۵
سال اجرایی طرح مسکن اجتماعی ساالنه  ۱۰۰هزار واحد مسکونی را برای مسکن حمایتی برای دهکهای  ۳تا  ۶دولت تسهیالتی را برای خریدو تکمیل
واحدها به متقاضیان پرداخت میکند.
دهکهای مختلف تامین کند.

لیست قیمت امالک

قیمت خرید زمین در مناطق مختلف تهران
مساحت
زمین

قیمت واحد

قیمت کل

آدرس
بهارستان خیابان
چراغ برق

172

7,000,000

1,204,000,000

جنت آباد بزرگراه
ایرانپارس

672

13,000,000

8,736,000,000

سه راه آذری

5040

7,000,000

35,280,000,000

ستارخان خ خسرو

412

14,000,000

5,768,000,000

دركه چهارراه
مفیدی

1500

3,000,000

4,500,000,000

اشرفی اصفهانی
باالتر از سیمون

275

7,500,000

2,062,500,000

سعادت آباد میدان
كتاب

10800

5,555,000

60,000,000,000

میدان شهدا پشت
اداره برق خ شفیعی

63

5,000,000

315,000,000

نیاوران كاشانك

25000

1,000,000

25,000,000,000

پونك خ مختاری

3000

6,660,000

20,000,000,000

پونك شهرك هما

284

7,500,000

2,130,000,000

بلوار مرزداران خ
جانبازان

325

8,500,000

2,762,500,000

پونك بلوار سیمون
بولیوار

217

4,000,000

868,000,000

سعادت اباد بلوار
فرحزاد كوهستان

200

20,000,000

4,000,000,000

مجیدیه شمالی

150

8,000,000

1,200,000,000

ستارخان خ
صحرائی

2000

4,000,000

8,000,000,000

جلفا خ دراج

108

9,250,000

1,000,000,000

پونك استاد نظری

500

5,000,000

2,500,000,000

گزارش تصویری

ت
خ
سا مان

گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه AMB
در شهر آفتاب

اتسیسات ربق ساختمان
،

پذیرش اشترک

جهت اخذ اشتراک 12شماره ماهنامه لطفا مبلغ  50هزارتومان را به شماره
کارت  6037-9973-0377-2199به نام عی حســن ســبک روح واریز و
سپس فیش و مشخصات خود را به شماره  66032534فکس نمایید.

تفکیک  3وزارتخانه با تهیه الیح ه در دولت:

تفکیک وزارت راه و شهرسازی
به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی

معاون پارلمانی رئیسجمهور از تفکیک 3
وزارتخانه با تهیه الیحهای در دولت خبر داد و
گفت :براساس این الیحه سه وزارتخانه راه و
شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت و ورزش
و جوانان از یکدیگر تفکیک میشوند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی ،از تهیه سه
الیحه در دولت برای تفکیک سه وزارتخانه راه
و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت و ورزش
و جوانان خبر داد.
وی در ادامه افزود :بر اساس این لوایح
نیز وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه

راه و ترابری و مسکن و شهرسازی؛ همچنین
وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت به دو
وزارتخانه صنعت ،معدن و بازرگانی و وزارت
ورزش و جوانان نیز به وزارتخانه ورزش و
سازمان ملی جوانان تفکیک و تبدیل میشوند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد:
از مدتها قبل کار مطالعات مربوط به تفکیک
این وزارتخانهها در بخش کارشناسی دولت
انجام گرفته و به منظور چابکسازی دولت و
ا مور این وزارتخانهها و استفاده حداکثری از
ظرفیتها و تسهیل در امور بازرگانی ،معادن،

مسکن و جوانان اقدام به تهیه این لوایح شده
است.
امیری با بیان اینکه تالش داریم در اسرع
وقت این لوایح را به مجلس تقدیم کنیم ،گفت:
در صورتی که این الیحه به تصویب مجلس
برسد آقای روحانی کابینه دولت دوازدهم را
براساس ساختار جدید وزارتخانهها به مجلس
معرفی میکند.
وی خاطرنشان کرد :امیدواریم مجلس
شورای اسالمی پس از دریافت این لوایح،
بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

رئیس انجمن انبوهسازان مسکن

ادغام وزارت راه و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود

رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و
ساختمان با بیان اینکه مسکن در تاریخیترین
و عمیقترین رکود قرن به سر میبرد و
امیدواریم وزیر راه و شهرسازی کنونی در
کابینه دولت دوازدهم مجددا ً به کار گرفته
نشود ،گفت :ادغام وزارت راه و ترابری با
مسکن و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود.
مجتبی بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس ،در پاسخ به این
سوال که دولت با ارائه الیحهای به مجلس
قصد دارد وزارت راه و شهرسازی را تفکیک
و به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و

،

شماره پانزدهم
سال دوم
خرداد ماه 96

شهرسازی تبدیل کند ،گفت :یکی از اقداماتی
که هم مجلس و هم دولت در تصویب آن
شتابزده عمل کردند ادغام وزارت راه و
ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی بود.
وی افزود :در تمام کشورهای پیشرفته اکثر
وزارتخانهها وزارت مشاور در امور صنعت و
تجارت دارند و یا زیر نظر رئیس جمهور با
تشکیل سازمان مستقلی اقدامات پشتیبانی را
انجام میدهند.
بیگدلی با تاکید بر اینکه ادغام دو
وزارتخانه زیربنایی کشور از ابتدا اشتباه بود و
حتی در کشورهای آفریقایی نیز دو وزارتخانه

راه و مسکن جدا از هم فعالیت میکنند،
گفت :مسکن از اصول مصرحه قانون اساسی
است ،بنابراین ادغام وزارت راه و ترابری با
وزارت مسکن و شهرسازی حجم عظیمی از
نیروهای کارکشته را از بین برد.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و
ساختمان ادامه داد :امید است مجلس
شورای اسالمی با الیحه تفکیک وزارت راه
و شهرسازی موافقت کند،بخش مسکن که
در حال حاضر در تاریخیترین و عمیقترین
رکود قرن به سر میبرد را از این وضعیت
خارج کند.

خبر
عضو کمیسیون عمران مجلس:

قانون پیش فروش ساختمان اصالح میشود
فرجاهلل رجبی با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در
کمیسیون عمران مجلس گفت :اصالح این قانون با هدف مقابله با
کالهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه
قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و
حقوقی مصوب شده است ،افزود :برای پیشگیری از سوء استفاده و
همچنین داشتن نظم و نسخی مشخص ،قانون پیش فروش مصوب
شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش فروش
ها قابل رهگیری باشد.
رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش
ساختمان علت اصالح این قانون است ،تصریح کرد :ایجاد رابطه
منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولید کننده و مجموعه عوامل
دیگر جهت انجام پیش فروش ساختمان مهمترین علت اصالح
این قانون است.
وی با تاکید بر اینکه اصالح قانون پیش فروش ساختمان برای
تسهیل معامالت مسکن الزم است ،گفت :وضعیت فعلی قانون
فعلی پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار
از جمله مباحثی است که بر اصالح این قانون تاکید دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،ادامه داد :باید تسهیالتی جهت
تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این
ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن
رونق یابد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی در رابطه
با فرایند متعارفی که برای فروش و واگذاری مسکن وجود دارد
اشاره کرد و گفت :در حوزه بخش خصوصی هم باید با هماهنگی
و همکاری بیشتر در پیش فروش ساختمان و حضور پررنگ تر این
بخش بر رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشیم.
رجبی از جمع آوری نظرات کارشناسان ،متخصصان و همچنین
انبوه سازان در راستای اصالح قانون پیش فروش ساختمان خبر داد
و تصریح کرد :برای جمع بندی در خصوص این قانون و همچنین
افزایش کارایی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر در تالش هستیم تا در قانون پیش
فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده
ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتوانداین رابطه را تسهیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد :توجه
به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصالح قانون
پیش فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد.

با کانال خبری

نمااگشیه تهران

راه اندازی سایت بازار و نمایشگاه
جهت مشاهده لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه ها می
توانید به سایت بازار و نمایشگاه مراجعه کنید.

در تلگرام همراه شوید
http://telegram.me/tehranexpo
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خبر نظام مهندسی

تشریح جزییات برگزاری بیستمین
اجالس ساالنه نظاممهندسی

رئیس دبیرخانه اجالس ساالنه هیئت عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری
بیستمین اجالس ساالنه هیئت عمومی سازمان
نظام مهندسی خبر داد و گفت :این اجالس در
استان آذربایجان غربی شهر ارومیه در تاریخ 21
تا  22تیر ماه سال جاری برگزار میشود.
علیاکبر رمضانی بابیان مطلب فوق تصریح
کرد :با توجه به اینکه اجالس هیئت عمومی
بزرگترین نشست تخصصی مهندسان و
مسئوالن حوزه ساختمان در سطح ملی است
با تکیهبر مواد  19و  21قانون و مواد  102تا
 107آییننامه اجرایی آن (فصل هفتم) در این
نشست عملکرد و گزارش سازمان استانها به
همراه گزارش عملکرد شورای مرکزی در صحن
اجالس ارائه و تصمیمگیری میشود.رمضانی
افزود :بر اساس قانون و آییننامه هیئت عمومی
سازمان نظاممهندسی ،تیرماه هر سال اجالس
هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی در
یکی از استانها برگزار میشود و شورای مرکزی
از محل اختیارات خود و از بین متقاضیان استانها
و با توجه به شرایط آب و هوایی یک استان را
انتخاب میکند.
وی با بیان اینکه در این اجالس اعضای
هیئتمدیره نظاممهندسی استانها حضور
دارند ،گفت :از استانداریها ،اعضای کمیسیون
عمران مجلس ،مدیران کل راه و شهرسازی نیز
دعوتشده تا در این همایش حضور مؤثری
داشته باشند.
رئیس دبیرخانه اجالس ساالنه هیئت
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان
اینکه یکی از برنامههای هیئت عمومی در این
اجالس تصویب تراز و بودجه سازمان ها وفق
مواد  102الی  107قانون نظام مهندسی است،
گفت :در این اجالس ترازنامه شورای مرکزی،
خطمشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی،
ضوابط و مقررات نظامنامههای پیشنهادی اداری،
استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی،
نظامنامههای داخلی تصویب و بررسی می شود.

وی ادامه داد :همچنین نحوه اداره هیئت
عمومی ،تصویب میزان ورودی و حق عضویت
ساالنه اعضای نظاممهندسی استانها با توجه به
موقعیت و امکانات هر استان ،نظامنامه پیشنهادی
شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره
امور صندوق مشترک نظاممهندسی استانها در این
نشست تخصصی مهندسان بررسی خواهد شد.
رمضانی همچنین ارائه گزارش ساالنه
شورای مرکزی ،عملکرد نظاممهندسی استانی
را از دیگر برنامههای این اجالس بیان کرد و
گفت :حصول اطالع از فعالیتها ،وضعیت و
مشکالت نظاممهندسی استانها و سایر گزارشها
و پیشنهادها مختلف که بهوسیله دبیرخانه هیئت
عمومی یا هریک از نظاممهندسی استانها ارائه
میشود  ،اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تنظیم
روابط بین نظاممهندسی استانها از لحاظ تبادل
تجارب و اطالعات و نیز همکاری با شهرداریها
و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه
هیئت عمومی و درنهایت بررسی و تصویب
سایر ضوابط و مقررات نظامنامهها و پیشنهادها
ارائهشده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه
هیئت عمومی از برنامه های این اجالس است.
رئیس دبیرخانه اجالس هیئت عمومی در
خصوص لزوم برگزاری این اجالس نیز یادآور
شد :اجالسهای ساالنه همواره به استناد ماده
 102تا  107آییننامه اجرایی برگزارشده که در
این گزارش عملکرد نظاممهندسی استان برگزار و
در دل این اجالس ساالنه نیز هر سه سال یکبار
انتخابات  25نفر شورای مرکزی را شاهد هستیم.
وی یادآور شد :برنامه زمانبندی برگزاری
کمیتهها و کمیسیونها و تعیین محلهای
برگزاری هیئت عمومی ،زمان ورود و خروج
مدعوین ،برنامه زمانبندی اجالس در دو روز
به همراه طراحی لوگو اجالس و سربرگها،
طراحی و پوستر اجالس با رویکرد اجالس
بیستم ضمن تهیه انتشار ویژهنامه اجالس بیستم
در کنار برنامههای مبتنی بر مواد قانون و آییننامه
به اعضای هیئت عمومی پیشنهاد و تصویب و
رونمایی از لوگو ثابت اجالس هیئت عمومی را
خواهیم داشت
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نشانیhttp://bazarvanamayeshgah.ir:

ساختمان

هیئت اجرایی

هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
هیئت رئیسه گروه های تخصصی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران از  15شهریور سال  95آغاز به
کار کرد .با حکم رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران ،دکتر
حکمت امیری به عنوان رییس ،مهندس
سعید سعیدیان به سمت نائب رییس و
مهندس صابر پیربرناش به عنوان دبیر
اجرایی انتخابات گروههای تخصصی
سازمان منصوب شدند .همچنین مهندس
محسن رجب زاده و مهندس امیر رهام
سپندیان نیز به عنوان دیگر اعضای هیئت
اجرایی این انتخابات منصوب شدند.

تقویمانتخابات

هیئت اجرایی بعد از برگزاری جلسات
متعدد برنامه زمان بندی برگزاری
انتخابات را به شرح زیر برنامه ریزی
کرد:
 اعالم فهرست نهایی داوطلبان :روزدوشنبه  25اردیبهشت ماه 1396
 زمان قانونی تبلیغات :ساعت  8صبحروز جمعه  5خردادماه تا ساعت  8صبح
روز چهارشنبه  10خردادماه 1396
 برگزاری انتخابات :ساعت  9تا 17روز پنجشنبه  11خردادماه 1396

دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه علیرضارضایی110
های تخصصی سازمان نظام مهندسی محمدعلی شفیع زاده103
ساختمان استان تهران از تاریخ  14تا
عمران
 30مردادماه  95و بررسی پرونده ها در  -١بيطرف١٨٠١
کارگروه سنجش شورای مرکزی و تایید -٢رحيمي باال ١٧٩٩
صالحیت کاندیداها و همچنین بررسی  -٣مهدي روانشادنيا١٤٨٩
اعتراضات واصله از سوی کاندیداهای  -٤بيژن خطيبي ١٤٧٠
رد صالحیت شده 90 ،کاندیدا ( -٥ 49علي نبي زاده ١١٨٦
کاندیدا در رشته عمران 13 ،کاندیدا در  -٦مهيار فرنيا ١١٤٣
رشته معماری13 ،کاندیدا در رشته برق  -٧مهدي زرگر ١٠٣٨
و  15کاندیدا در رشته مکانیک) تایید  -٨احمد خرم١٠٢٨
صالحیت شدند.
 -٩حسن قربانخاني ٩٦١
 -١٠سعيد كروبي٩٣٤
برگزاریانتخابات
هفتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه  -١١حمزه شكيب ٩٠٤
های تخصصی سازمان نظام مهندسی
نقشه برداري
ساختمان استان تهران با حضور  -١ 152بهمن مومني مقدم ٢٥٦٥
نفر از عوامل هیئت اجرایی و همچنین  -٢شمس نوبخت ٢٢٧٩
ناظرین اداره کل راه و شهرسازی استان  -٣غالمرضا لشكري١٥٩٨
تهران راس ساعت  9صبح  11خرداد در
ترافيك
 26شعبه اخذ رای آغاز شد و تا ساعت  -١كامبيز رضوي ۲۳۱۵
 17:30در  25شعبه و تا ساعت  18در  -٢حسن زياري ۱۰۱۶
ساختمان مرکزی ادامه داشت.
معماري
از جمله نکات قابل توجه در این دوره
 -١حيدر جهانبخش١٤٧٤
از انتخابات ،تعداد مهندسان رای دهنده و
 -٢فرحام مقدم راد١٤٣٠
همچنین کیفیت این دوره بود که با توجه
 -٣محمد طاهري١١٤١
به برنامه ریزی مناسب هیئت اجرایی ،در
 -٤ايرج معزي ١٠٧٦
مقایسه با انتخابات دوره های پیشین ،بی
 -٥اميرحسين دزفوليان١٠٦٦
سابقه ارزیابی شد.
 -٦الهه رادمهر٩٩٤

نتایج آرا
گروههای تخصصی برق

علی کریمی 341
سید اعتضادمقیمی 329
مینوسهرابی 263
داریوش صمدبين 252
محسن فناستيان 241
مرتضی عنایت 235
کاندیداها
پس از ثبت نام کاندیداهای هفتمین سید بدرالدین رضا زاده 151

،

،

سال دوم  -شماره پانزدهم -خرداد ماه 96

نتایج هفتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه های
تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران
هفتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه
گروه های تخصصی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران با
استقبال و حضور جمع کثیری از
مهندسان عضو سازمان در رشته های
عمران ،معماری ،تاسیسات مکانیکی و
تاسیسات برقی پنجشنبه  11خرداد 96
برگزار شد.

اتسیسات ربق ساختمان

 -٧سعيد سعيديان ٩٦٩

مكانيك

 -١حسن اكبريان راد١٦٩٤
 -٢محمود مقدم ١٠٦٨
 -٣رامين كرمي ٩٩٠
 -٤سيد عليرضا ميرجعفري ٩١٥

شهرسازي

 -١جابر نصيري١٥٥٥
 -٢حكمت اميري١٣٠٦

خبر پنجره

هشدار درباره رتبه بندی
کیفیت پروفیل های در و پنجره

اتسیسات،ربق ،ساختمان :اخیرا ً مشاهده گردیده عده ای افراد سودجو در سایت
های مختلف و در فضای مجازی اقدام به معرفی پروفیل در و پنجره
 upvcو رتبه بندی کیفیت این پروفیل ها نموده اند و با گرفتن پول
از شرکتهای مختلف اقدام به گرید بندی کیفیت محصوالت تولیدی
شرکت یا برندهای موجود در بازار می نمایند  .به گزارش خبرنگار ما،
انجمن تولید کنندگان پروفیل  UPVCایران با صدور اطالعیه ای که
نسخه ای از آن به دفتر نشریه اتسیسات،ربق ،ساختمان رسیده است اعالم نموده
که به اطالع کلیه شهروندان و مصرف کنندگان پروفیل در و پنجره
یو پی وی سی میرساند این رتبه بندی ها صرفاً جهت سوء استفاده
انجام گردیده و هیچ سایت و حوزه مجازی  ،مجاز به رتبه بندی نمی باشد.
همچنین مرجع تعیین کیفیت محصوالت پروفیل در و پنجره یو پی وی
سی سازمان ملی استاندارد میباشد و در زمینه اطالعات تخصصی مرجع
رسمی این صنعت انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی میباشد
و اطالعات مندرج در اینگونه سایت ها معتبر نمی باشد .

 55درصد ؛ تعرفه جدید واردات انواع پروفیل UPVC

اتسیسات،ربق ،ساختمان :در نشست رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن صنایع
پروفیل  UPVCدر و پنجره ایران با خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ایران ،مشکالت تولید انواع پروفیل در ایران ،بازارهای صادراتی و
حمایت های مورد نیاز مطرح شد.
در این جلسه حسب درخواست انجمن ،موافقت شد با اصالح نظام
تعرفه ای ،واردات انواع پروفیل  ،UPVCبه منظور جلوگیری از ایجاد
زمینه سوء استفاده در واردات ،به طور یکسان برای تعرفه وارداتی انواع
پروفیل به  55درصد اصالح شود.
برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه ،از صادرات این
محصوالت حمایت و همانند سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه
جوایز و تشویق های صادراتی منظور گردد.

ی
ن
ه
ما ش و مااگشیه

گزارش از

نمایشگاه شهر آفتاب

نمایشگاه درب،پنجره،شیشه کفپوش،یراق االت ماشین
آالت و صنایع وابسته
نمایشگاه بین المللی تخصصی درب ،پنجره،
شیشه کفپوش ،یراق االت ماشین آالت و صنایع
وابسته از تایخ  13لغایت  16تیرماه  96در
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.

وبسایت:
www.bda-silkroad.com

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت
ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت
از تایخ  13لغایت  16تیرماه  96در نمایشگاه
بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.

وبسایت:
http://www..ir
نمایشگاه بین المللی صنایع سرمایشی و گرمایشی

نمایشگاه بین المللی سرمایشی و گرمایشی
از تایخ  13لغایت  16تیرماه  96در نمایشگاه
بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.

وبسایت:
www.bda-silkroad.com
نمایشگاه فرشماشینیموکت،کف پوش،دیوارپوش
اولین نمایشگاه فرش ماشینی ،موکت ،کف
پوش ،دیوار پوش و تجهیزات وابسته درروز
های  17الی  20مرداد  1396در مجتمع
نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود.

وبسایت:
www.bfr-co.ir

اتسیسات ربق ساختمان
،

پذیرش اشترک

جهت اخذ اشتراک 12شماره ماهنامه لطفا مبلغ  50هزارتومان را به شماره
کارت  6037-9973-0377-2199به نام عی حســن ســبک روح واریز و
سپس فیش و مشخصات خود را به شماره  66032534فکس نمایید.

بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیك  96برگزار شد

اتسیسـات،ربق ،سـاختمان  « :بیســت و چهارمین همایش و
نمایشــگاه ملی ژئوماتیک »96با شعار «توسعه
زیرساخت داده مکانی ،عمل به اقتصاد مقاومتی
« صبح روز دوشــنبه  25اردیبهشت ماه سال
 1396و در محل ســازمان نقشه برداری کشور
آغاز شد و روز چهارشنبه  27اردیبهشت ماه به
کار خود پایان داد.
مراســم آیین گشــایش این همایش دو روزه با
حضــور دکتر حبیب اله ســیاری فرمانده نیروی
دریایــی راهبردی ارتش ،مهنــدس امینی معاون
برنامهریزی و اقتصــاد حمل و نقل وزارت راه و
شهرســازی ،دکتر پرهیزکار معاون وزیر و رئیس
سازمان هواشناسی کشور ،رؤسا و معاونین سازمان
برنامه و بودجه اســتان ها ،اساتید ،دانشگاهیان و
متخصصان حرفه نقشه برداری برگزار شد.
در آغاز ،پــس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید،
دکتر صدیقی  ،دبیر همایش ژئوماتیک  96درباره
برگزاری این همایش گزارشی جامع ارائه نمود.
دکتر صدیقی گفت :روند داوری مقاالت همایش
 96با دعوت از اساتید مجرب و متخصصین حوزه
مهندسی نقشه برداری و در گرایش های مختلف
آن صورت می پذیرد .مقاالت قابل ارائه در شاخه
های ژئودزی ،هيدروگرافی ،فتوگرامتری ،سامانه
های اطالعــات مکانــی و  ، SDIکارتوگرافی و
کاداستر دسته بندی گردید.
دبیر همایش در ادامه افزود :نتیجه بررســی های
علمی و دقیق اســاتید به پذیرفته شدن  42مقاله
به عنوان ســخنرانی و  82مقاله بــه عنوان مقاله
پوســتری از مجموع مقاالت ارسالی به دبیرخانه،
منجر گردید که این مقاالت طی دو روز همایش
ارائه خواهند شد.
دکتر صدیقی اظهار کرد :به موازات فعالیت های
همایش ،با مشــارکت موسسات مختلف دولتی،

،

شماره پانزدهم
سال دوم
خرداد ماه 96

خصوصــی ،علمی و پژوهشــی و در  9کارگروه
تخصصی مختلف ،موضوعات روز ژئوماتیک در
کشــور بررسی گردید و نتیجه آن در این همایش
به ارائه  37عنوان کارگاه تخصصی ،مقاله کاربردی
و گزارش فنی منجر خواهد شد.
وی همچنین در پایان بیانات خود از همه استادان،
پژوهشگران ،دانشجویان و نمایندگان دستگاه ها
و موسســات مختلف که در این همایش ،سازمان
نقشــه برداری کشــور را یاری دادنــد و به ارائه
دستاوردهای خود می پردازند تشکر نمود.
در ادامه دکتر آزموده اردالن رئیس ســازمان نقشه
برداری کشــور ضمن ابراز خرسندی از حضور
متخصصان ،مســئوالن و صاحب نظران علم نقشه
برداری در این گردهمایی صمیمی ،اظهار داشت:
همایش ژئوماتیک فضای مناســبی بــرای تبادل
اطالعات و دســتاوردهای علم مهندســی نقشه
برداری اســت و نیز بســتری برای تعامل دست
اندرکاران این حوزه خصوصا دانشگاهیان می باشد.
دکتر اردالن افزود :سازمان نقشه برداری کشور در
زمینه تهیه اطالعات برای توسعه پایدار با همکاری
برخی وزارتخانه ها و دستگاه ها فعالیت می کند
چرا که اطالعات مکانی مبنای توســعه پایدار و
بستر مناسبی برای بهره مندی از منابع موجود در
کشور خواهد بود.
دکتر آزموده اردالن تاکید کرد :با اســتفاده از داده
های مکانی می توان به عنوان کشوری پیشرو در
منطقه و با تعامل میان دســتگاهها و مردم همواره
در عرصه های بین المللی حضوری موثر داشت.
دکتر اردالن در خاتمه سخنانش ،فرصت حضور
اساتید برجسته نقشه برداری را مغتنم شمرد و از
نتایج مطلوب ایــن همایش برای تعالی تعامالت
صاحب نظران این حوزه ابراز خرسندی کرد.
در ادامه مراسم گشایش همایش ژئوماتیک  96امیر

دریادار دکتر سیاری نیز از حضور در میان جامعه
نقشــه برداران شرکت کننده در این همایش ابراز
خرســندی کرد و درباره اهمیت و نقش کلیدی
دانش نقشــه برداری و علم ژئوماتیک در حوزه
دریا سخنانی را ایفاد نمود.
دکتر ســیاری بیان داشــت :ژئوماتیک در علوم
مختلف نظیر زمین شناســی ،اقیانوس شناســی،
حمل و نقل ،کشاورزی و منابع طبیعی کاربرد دارد
و نیز اســتفاده از داده های ژئوماتیک برای برنامه
ریزی هــای کالن ،آمایش ســرزمین و همچنین
مدیریت حوادث طبیعی امری ضروری است.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش یادآور شد:
از دریا می تــوان در حوزه حمل و نقل کاالهای
نفتی و غیرنفتی بهره برداری کرد .دانش ژئوماتیک
می تواند عالوه بر این حوزه در ایجاد بنادر ،مزارع
دریایی ،تولید مواد غذایی از دریا ،گردشــگری و
موارد بیشمار دیگر کاربرد داشته باشد .
خاطر نشان می شود بعد از مراسم افتتاحیه همایش،
بیســت و چهارمین نمایشــگاه ملی ژئوماتیک با
حضور مقامات و مسئولین افتتاح شد.
گفتنی اســت ،بیســت و چهارمین همایش ملی
ژئوماتیک تا  26اردیبهشت ماه با برگزاری کارگاه
های آموزشــی تخصصی ،ارائه مقاالت علمی و
گزارشات فنی کاربردی ،ادامه داشت.
همچنين در حاشــيه ايــن همايش ،نمايشــگاه
بزرگتريــن رويداد علمــي و تخصصي در حوزه
مهندســي نقشــهبرداري و ژئوماتيك كشــور و
جايگاهي بــراي تبادل اطالعــات و تعامل بين
توليدكنندگان و مصرفكنندگان دانش ،اطالعات،
تجهيزات ،خدمات و دســتاوردهاي مهندســي
نقشهبرداري در بخشهاي دولتي و خصوصي در
حال برگزارشد .

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی میدکس،معماری خانه مدرن
نمایشگاه بین المللی میدکس ،معماری
خانه مدرن دکوراسیون داخلی  23تا  26دی
 1396در محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی تهران برگزار می شود.

وبسایت:
http://www.midex.ir

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی
ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله
برقی از تاریخ  19لغایت  22تیرماه  1396در
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
برگزار می شود.

وبسایت:
http://iranliftex.ir

نمايشگاه بين المللي ایران متافو
چهاردهمین نمايشگاه بين المللي ایران متافو
از تاریخ  13لغایت  16آذرماه  96در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

وبسایت:
http://iranmetafo.ir

یازدهمینبینالمللیایرانپالست
یازدهمین بین المللی ایران پالست از تاریخ  2الی
 5مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی
تهران برگزار می شود.

وبسایت:
www.iranplast.ir
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شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات از تاریخ
 3الــی  6ابان ماه در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی
تهران برگزار می شود.

سال دوم  -شماره پانزدهم -خرداد ماه 96

برق

 26اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی برگزار شد

تاسیسات،برق،ساختمان :نشست هماندیشی هیات مدیره و
اعضای سندیکای صنعت برق ایران  26اردیبهشت ماه با حضور
رییس ،اعضای هیات مدیره ،دبیر سندیکا و نمایندگان قریب به
 70شرکت عضو در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران برگزار شد.

حضور نماینده مالیاتی سندیکا در مجلس

وی با بیان اینکه یکی دیگر از نقاط ضعف سنتی سندیکا
عدم حضور موثر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده
است ،اظهار کرد :در این سالها تالش کردیم تا حدودی این
موضوع را جبران کنیم .البته نمیتوان گفت نتایج تالش ما
رضایتبخش بوده؛ چراکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز از وزارتخانههای بیبرنامه است و عمدتا بر صنایع بزرگ و
شرکتهای دولتی و خصولتی متمرکز شده است.
علیرضا کالهی با اشاره به بخشنامهای که اواخر سال گذشته از
سوی معاون اول رییس جمهور به کلیه دستگاه ها ابالغ شد،
گفت :براساس این بخشنامه از این پس هیچیک از دستگاه
های دولتی نمی توانند بدون نظرخواهی از اتاق ایران و
تشکلهای آن تصمیمگیری کنند.
کالهی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم این خبر
که از  25اردیبهشت ماه بازنگری قانون مالیات ارزش افزوده
ی شروع شده و رسما از نماینده
در مجلس شورای اسالم 

نیافتیم.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه در سالهای
پیش از طریق رسانههای سندیکا گزارش فعالیتها ارائه شده
است ،گفت :در این جلسه بیشتر در نظر داریم شنونده باشیم
نه گوینده.
وی اضافه کرد :گرفتاریهای اعضای سندیکا حل نمیشود؛
مگر در ارتباط تنگاتنگ سندیکا با سایر تشکلها .خوشبختانه

تلفن دفتر نشريه021 - 66032104 :

www.sbp.ir

مشکالت سندیکا حکم دارد .با این حال متاسفانه مشارکت خواهد شد.
اعضا در زمینه انعکاس مشکالت به سندیکا یا پیشنهاد راهحل
کمرنگ است.
پس از سخنان غیاثالدین ،محمد فارسی در ارتباط با روند
وی اضافه کرد :طی این مدت برخی از کمیتهها که ضرورت برگزاری انتخابات هیاتمدیره گفت :کارگروهی برای
وجود آنها حس میشد ،فعال شد؛ ضمن اینکه کمیته هماهنگیهای مرتبط با انتخابات تشکیل دادهایم .مقرر شده
شرکتهای دانشبنیان و کمیته بهرهوری و کاهش تلفات در زمانی به ثبتنام داوطلبان هیات مدیره در دور بعد در رسانههای
حال تشکیل است.
سندیکا اعالم شود و برای مدیریت بهتر تالش خواهیم کرد
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه برخی کمیتهها معرفی کاندیداها را به صورت اتوماسیون پیش ببریم.
و کارگروهها همچون کارگروه قراردادهای متوقف سابقهای عضو هیاتمدیره سندیکا ادامه داد :کمافیالسابق اعضایی
نسبتا طوالنی در سندیکا داشته و کماکان در حال پیگیری که بدهکاری حق عضویت دارند باید تا لحظه ثبتنام
است ،گفت :در مرحله اول فراخوان  40قرارداد متوقف از کاندیداتوری تسویهحساب کنند .همچنین یکی از شرایط مهم
سوی اعضا به ما اعالم شد و سپس با پیگیریهای سندیکا برای کاندیداتوری هیاتمدیره یا ثبت رای در انتخابات داشتن
به حدود نود قرارداد رسید .در ادامه مشخص شد  79قرارداد کارت بازرگانی و یا کارت عضویت معتبر اتاق است .متاسفانه
قابل پیگیری است .اولین اقدام مثبت مدیرعامل شرکت توانیر باتوجه به اینکه در حال حاضر دارای  527عضو هستیم ،تعداد
در این خصوص ،توقف فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامهها تا کمیاز اعضا حائز شرایط کاندیداتوری و ثبت رای هستند.
اطالع ثانوی بود.
خزانهدار سندیکا با بیان اینکه بودجه و حقعضویت برای
غیاثالدین در ادامه گفت :امروز این  79قرارداد به  300قرارداد هزینههای جاری سندیکا مورد نیاز است ،تاکید کرد :برای
افزایش یافته و متوجه شده ایم کار در زمان تعیینشده به پایان جبران کسری بودجه به کمک دبیر و همکاران سندیکا اقداماتی
نمیرسد.
انجام دادیم اما کماکان کسری هایی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد تیپ از  8سال پیش در سندیکا وی همچنین خواستار پرداخت حق عضویت از سوی
کلید خورده بود ،تاکید کرد :خوشبختانه سال گذشته تالشهای شرکتهای عضو سندیکا شد.
سندیکا به سرانجام رسید و از سوی هیات مدیره توانیر
پیگیری سندیکا برای گسترش
تصویب شد.
ابعاد شمول قرارداد تیپ
دبیر سندیکا اضافه کرد :در زمینه ارزیابی و تشخیص صالحیت ادامه این نشست به پرسش و پاسخ میان نمایندگان شرکتهای
کاری اساسی در سندیکا آغاز شده و خوشبختانه توانیز نیز عضو و دبیر و اعضای هیات مدیره اختصاص یافت .دبیر
کامال همراهی میکند.
سندیکا در پاسخ به این سوال که پس از تفکیک شرکت توانیر،
وی با بیان اینکه در ماههای آخر سال  95بخشی از مطالبات رابطه سندیکا با این شرکت به چه صورت ادامه خواهد یافت،
اعضای سندیکا وصول شد ،گفت :البته از طرف اعضا کملطفی گفت :قرار بود شرکت توانیر تفکیک شده و تنها به کار انتقال
شد و تنها  40شرکت مطالبات خود را اعالم کردند .اکثر این اختصاص یابد اما تفکیک و حتی خصوصیسازی بخش
شرکتها  25درصد از مطالبات خود را به صورت نقدی از توزیع از شرکت توانیر منتفی شده است .تنها به بخش تولید
شرکت توانیر دریافت کردند و بخشی را از طریق شرکتهای یک شرکت مادرتخصصی اختصاص یافته است.
کارفرما دریافت کردند .همچنین شرکتهای طرف قرارداد پرویز غیاثالدین در پاسخ به سوال یکی از اعضا درخصوص
با شرکتهای توزیع حدود  500میلیارد تومان اوراق خزانه اینکه در حال حاضر عمال تغییری در قراردادهای وزارت
دریافت کردند و مطالبات این شرکتها به زودی تسویه نیرو مشاهده نشده است ،اظهار کرد :قرارداد تیپ فعال در

لزوم پرداخت حق عضویت از سوی اعضا

نشست هماندیشی هیات مدیره و
اعضای سندیکای صنعت برق

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در ابتدای این سندیکا برای حضور دعوت به عمل آمده است ،گفت :یکی از
نشست با بیان اینکه سندیکا سه سال سخت را گذرانده است ،موفقیتهای سندیکا در زمینه امور مالیاتی بوده است و امیدوار
گفت :در این سالها تالش کردیم سندیکا را از حالت سنتی هستیم کلیه مشکالت اعضا در این رابطه حل شود.
خارج کرده و با تحقیقات و مستندات متحول کنیم.
جلسه مجمع عمومیسندیکا دهم مردادماه،
علیرضا کالهی افزود :در این سالها جایگاه سندیکا در مراکز
امروز؛شستی برای شنیدن صدای اعضا
تصمیمگیری روز به روز پررنگ تر شده است .اتاق بازرگانی در ادامه نشست هماندیشی هیات مدیره و اعضای سندیکا،
ایران در راستای سیاست «یک کشور ،یک تشکل» کشور پرویز غیاثالدین ضمن عذرخواهی بابت زمان نامناسب
عراق را که در حال حاضر مهمترین شریک تجاری ماست ،به برگزاری نشست و تداخل آن با ایام انتخابات ریاست
سندیکای صنعت برق ایران سپرده است .تا پیش از این برای جمهوری ،بیان کرد :به دلیل نزدیکی ماه مبارک رمضان و ضمنا
بحث صادرات تنها انجمن خدمات فنی و مهندسی شناخته جلسه مجمع عمومیسندیکا که احتماال دهم مردادماه برگزار
میشد اما امروز از سندیکا نیز نظرخواهی میشود.
خواهد شد ،زمان مناسبتری برای تشکیل نشست هماندیشی
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طی سالهای گذشته در این زمینه اقدامات خوبی صورت
گرفت؛ ضمن اینکه بخت نیز با ما یار بود و در ماههای اخیر
دولت همکاری بیشتری در پذیرش خواستههای تشکلها
داشت.
غیاثالدین در ارتباط با فعالیتهای سندیکا در زمینه
تامیناجتماعی گفت :با پیگیریهای سندیکا و اتاق بازرگانی
چند بخشنامه در این زمینه از سوی دولت ابالغ شد .عالوه
بر این حدود یک سال است که مشاوری مسلط در سندیکا به
شرکتهای عضو خدمترسانی میکند.
دبیر سندیکا دررابطه با خدمات مالیاتی سندیکا اظهار کرد:
در این زمینه با همکاری تشکلهای دیگر فعالیتهای زیادی
انجام شد؛ ضمن اینکه یک مشاور مالیاتی بسیار قوی مستمر
در سندیکا حضور مییابد و حتی در پارهای از موارد در محل
شرکت اعضا حاضر شده است .منهای این موارد ،این مشاور
مالیاتی به عنوان نماینده سندیکا به شورای حل اختالف مالیاتی
سازمان امور مالیاتی معرفی شد و بدون حضور وی جلسه
رسمیت نداشته و دو عضو دیگر حق صدور رای ندارند.
وی افزود :در حال حاضر موردی نیست که در مجلس
شورای اسالمیدر ارتباط با صنعت برق مطرح شود و از
سندیکا نظرخواهی نشود .همچنین سندیکا با وزارت نیرو
و شرکتهای زیرمجموعه ،وزارت صنایع ،سازمان توسعه
صادرات ،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی،
پژوهشگاه نیرو و دانشگاهها دارای ارتباط تنگاتنگ است .در
تمامیمناقصات ،سندیکا اثرگذاری جدی دارد.
پرویز غیاثالدین با اشاره به حضور مستمر معاونت هماهنگی
توزیع شرکت توانیر در جلسات سندیکا یادآور شد :آقای دکتر
حقیفام از سوی قائم مقام وزیر نیرو به منظور حل و فصل

شرکت توانیر تصویب شده است و در پی آن هستیم که از
سوی معاون امور برق وزارت نیرو ابالغ شود تا شامل کلیه
بخشهای وزارت نیرو شود .ضمن اینکه به دنبال آن هستیم
تا چند نمونه قرارداد با فرم تیپ مبادله شود و آنگاه اصالحات
الزم اعمال شود.
وی خواستار آن شد که هرجا از قرارداد تیپ استفاده نشد،
از سوی اعضا گزارش شود تا سندیکا نسبت به پیگیریهای
الزم اقدام کند.
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