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خبر
معاونتوانیر:

حداقل  3000مگاوات کمبود برق
برای پیک سال آینده داریم

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت:
برای پیک مصرف سال آینده حداقل سه هزار
مگاوات کمبود برق داریم که باید از طریق
مدیریت مصرف جبران شود.
به گزارش ایسنا ،محمودرضا حقیفام در
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان کرمانشاه که  22دی برگزار شد با
اشاره به اینکه میزان تامین برق کشور در پیک
سال جاری به  53هزار مگاوات رسید ،افزود:
پیشبینی میکنیم نیاز سال آینده در پیک
مصرف به  61هزار مگاوات برسد.
وی از کمبود حدود هشت هزار مگاواتی
برای پیک سال آینده خبر داد و عنوان کرد:
برای جبران پنج هزار مگاوات از این میزان
برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای جدید
انجام شده است .سه هزار مگاوات کمبود
باقی مانده را نیز باید با مدیریت مصرف در
بخشهای مختلف جبران کنیم.
به گفته این مسئول ،اگر به جای نیاز
به احداث نیروگاه بتوانیم این کمبود سه
هزار مگاواتی را از طریق مدیریت مصرف
جبران کنیم ،دو میلیارد دالر سرمایهگذاری
صرفهجویی خواهد شد.
حقیفام از برنامههای شرکت توانیر برای
کاهش تلفات انرژی برق هم یاد کرد و افزود:
میزان تلفات طی چهار سال گذشته از 15.6
درصد به  10.3درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به صرفهجویی که از محل
کاهش تلفات در این مدت صورت گرفته،
اضافه کرد :کاهش یک درصدی مصرف در هر
سال  250تا  300میلیارد تومان به صنعت برق
کمک میکند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان
اینکه شرکتهای استانها نیز باید به دنبال
کاهش تلفات باشند ،ادامه داد :متاسفانه در
کرمانشاه شاهد باال رفتن تلفات بوده ایم که
البته بخشی از آن مربوط به مسائل زلزله است.
حقیفام یکی دیگر از اهداف شرکت توانیر
را تامین برق پایدار و کاهش خاموشیها اعالم
کرد و یادآور شد :کشور ما با تغییرات اقلیمی
زیادی مواجه است که نمونه آن را در بروز
سیل و طوفان میبینیم و باید شبکه ها را در
برابر این شرایط جوی و حوادث پایدار کنیم.
وی بر لزوم توسعه دولت الکترونیک در
بحث ارائه خدمات به مشترکین هم تاکید کرد
و گفت :نتیجه این امر سالمت اداری و کاهش
بوروکراسی است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر استفاده
از تکنولوژیهای روز ،کاهش روشهای سنتی
پرهزینه ،مدیریت داراییها و  ...را از دیگر
اولویتهای شرکت توانیر اعالم کرد که باید در
استانها هم پیگیری شود.
مسئله کمبود برق به ویژه در تابستان طی
سالهای اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی
مسئوالن برق کشور بوده است .موضوعی
که خسارتهای فراوانی را متوجه کاربران،
مصرفکنندگان و مشترکان شرکت برق و
توانیر میکند .به نظر میرسد این مسئله باید
به زودی مرتفع شود تا مشترکان برق کشور
بتوانند از همه امتیازات اشتراک برق استفاده
کنند.

گزارشویژه

استاد دانشگاه استراوا جمهوری چک:

ی هستند که جذب میکند
مهمترین سرمایه آمریکا دانشجویان 
نظام دانشگاه در ایران ،در دهههای اخیر همواره به شکل
فرصت و تهدید همزمان بهحساب آمده است .فرصتی برای
آموزشی نیروی انسانی و تهدید برای بازار کار! پدیده مهاجرت
نخبگان یا همان «فرار مغزها»ی معروف نیز ،برآیند این شکاف
عمیق بوده است .کشور ایران در سالیان متمادی به عنوان یکی
از صدرنشینان دائمی ِ این صادرات نه چندان خوشایند به شمار
آمده است.
به گزارش ایلنا،پروفسور «مهدی طلوع» استاد تمام دانشگاه
استراوا در جمهوری چک ،که خود یکی از قربانیان این پدیده
است ،در گفتگو با ایلنا ،از زمینههای بروز این مسئله و همچنین
راهکارهای حل مسئله سخن گفته است.
چگونه دانشگاه در اروپا به رکن اساسی در نظام اقتصادی

تبدیل شد؟ نقش دانشگاه در ساختبندی اجتماعی ملل اروپایی
چیست؟
تعامل میان صنعت و دانشگاه ،در کشورهای اروپایی بسیار
با ایران متفاوت است .در اروپا ،دانشگاه مسئول تولید محتوای
علمی و تکنولوژیک مورد نیاز صنعت و جامعه است و این وظیفه
را به خوبی انجام میدهد ،البته جامعه و صنعت نیز استقبال و
سرمایهگذاری مناسبی نسبت به این تولیدات دانشگاهی دارند و
چرخه پایداری را در این زمینه ایجاد کردهاند .به عنوان مثال در
همین دانشکده ما در دانشگاه استراوا ،روابط بسیار مستحکمی با
شرکت بزرگ خودروسازی اشکودا ،برقرار است که در جریان آن
دپارتمانهای مختلف دانشگاه ،از طراحیهای داخلی و بیرونی
خودرو تا طراحی و ساخت موتور و قطعات را دربرمیگیرد .این
اتفاق باعث میشود که یک چرخه تخصصی پایدار در کشورهای
اروپایی ایجاد شود که در نهایت همه مردم یک کشور از این
چرخه منتفع میشوند .متاسفانه در ایران چنین وضعیتی رایج
نیست و ما با یک رابطه منقطع در این زمینه مواجه هستیم
که هم تحصیلکردگان با سرگردانی جویای کار هستند و هم
نمیتوانند از علمی که آموختند ،در جامعه استفاده کنند.
در اروپا ،دانشگاه براساس یک ضرورتی شکل گرفت که
همانا نیازهای روزآمد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است ،آیا
چنین نیازمندی در ایران وجود داشت که براساس آن دانشگاه
شکل بگیرد؟
نه من هم فکر نمیکنم که در این فرم ،ما هم به دانشگاه
نیازی داشته باشیم! دستکم در این فرمتی که در ایران ایجاد
شده است ،رشد بسیار نامتوازنی میان نیازها و شعب دانشگاهها
ایجاد شده است .باالخره باید یک تعادلی میان بازار کار و
دانشآموختگان رشتههای مختلف برقرار باشد .من سالها پیش
که در ایران بودم نیز به این موضوع اشاره کردم و معتقد بودم
که رشد دانشگا ه در ایران ،مبتنی بر یک مسئلهمندی نیست.
این رشد کمی ،باعث تضعیف دانشگاهها و تنبلی دوسویه در
دانشجویان و اساتید میشود .همیشه باید در سراسر ساختارهایی
که موجودند و یا قرار است که ایجاد شوند ،تعادل میان عرضه و
تقاضا به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه باشد.
سالهاست که مسئوالن مختلف کشور از لزوم ایجاد ارتباط
و حتی وحدت میان صنعت و دانشگاه صحبت میکنند .آیا ایجاد
وحدت میان صنعت و دانشگاه ،از طریق بخشنامه امکانپذیر
ق و توسعه ( )R&Dباید از از
بسط دهی به تحقی 

است؟ رویکرد
دانشگاه آغاز شود یا صنعت باید پیشگام این امر باشد؟
در ایران ،دانشگاهها متقاضی این اتفاق هستند ولی صنایع
و دولت نسبت به این مسئله رغبتی از خود نشان نمیدهند.
این درحالیست که در اروپا ،صنایع به شکل مجدانهای ،پیگیر
فعالسازی این رویکرد و ظرفیت در کسبوکار خودشان هستند.
البته در ایران ،صنایع در وضعیت بسته و دولتی قرار دارند و
تمایل چندانی به برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه ندارند.
در اروپا ،دانشگاهها تالش میکنند تا با گرفتن پروژههای تحقیقات
صنعتی مختلف ،درآمدزایی باالیی داشته باشند و استقالل علمی
خود را به علت داشتن استقالل مالی از دولت ،حفظ میکنند.
بهطور مثال در ایران ،دانشجویان و متخصصین بسیار توانمندی
در طراحی و حتی ساخت خودرو وجود دارد ولی هیچکدام در
ایران جذب نمیشوند و در نهایت باعث خروج این سرمایههای
عظیم انسانی از کشور میشود .بحث بسیار داغی در اروپا وجود
دارد به نام  Industry Forکه در ذیل آن برای رباتیک کردن
صنایع کار میکنند .من نمیدانم که در ایران این بحث وجود
دارد که مثال بیایند کارخانه ایرانخودرو را بهطور کامل بهدست
رباتها بسپارند یا نه ولی این مباحث زمانی مطرح میشود که
نیاز دوسویه میان صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد و تولید
افراد متخصص در دانشگاهها نیز کامال در ارتباط نیازهاست.
به بحث کیفیت دانشگاه در ایران برگردیم .ارقام نجومی از
رشد تولید علم در دانشگاههای ایران مطرح میشود و این در

پروفسور مهدی طلوع در نقد سیاستهای دانشگاهی ایران میگوید :هر دو هفته یک ایمیل از دانشجویان ایرانی دریافت میکنم
که تمام حرفشان خستگی از سیستم دانشگاهی فعلی و تمایل به مهاجرت به خارج از ایران است اما مسئوالن کشور نه تنها
نمیخواهند در مقابل این پدیده بایستند ،بلکه اتفاقا تمایل عجیبی به تحریک این افراد برای خروج از کشور دارند ،چون با این
کار فضا برای سایرین بیشتر باز میشود.

تربیتاساتید
یک رکن اساسی
مغفول در ایران
است .زمانی که
من دانشجوی
مقطعدکترا
شدم،بالفاصله
عضوهیئت
علمیدانشگاه
شدم و هیچ
فرصتیمبنی
بر دوره دیدن و
آموزشهای پیش
از تدریس ندیدم!
حالیست همواره در میان پایگاههای استنادی و نمایهای بزرگ
مقاالت نظیر  Scopusو  I.S.Iنیز با ایمپکت باال و حتی ارجاعات
متعدد مواجه میشود .این حجم از تولید مقاالت چه خروجی
برای کشور دربرداشته است؟
ببینید در همهجای دنیا Publishکردن مقاله ()Paper
رایج و حتی واجب است و دانشگاههای ایران در مقاالت ،رنکینگ
بسیار مناسب و در بعضی موارد ،فوقالعادهای در دنیا دارند.
این در حالیست که رنکینگ نهایی دانشگاههای ایران به اندازه
 Publicationمقاالت باال نیست! این را باید در نظر داشته
باشیم که رسالت نهایی دانشگاهها تولید مقاله نیست .دانشگاهها
همزمان با تولید مقاله ،وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص
را دارند ،باید فضای آموزشی مناسبی داشته باشند ،با صنعت
ارتباط مناسبی داشته باشند و امکانات تحقیقاتی و پژوهشی
کافی را نیز داشته باشند؛ این موارد است که در نهایت باعث
میشود که رنکینگ اصلی دانشگاه در جهان ارتقا یابد .بهطور
مثال ،دانشگاه صنعتی شریف ،بهرغم دارا بودن دانشجویان
بسیار قوی و اساتید متخصص و مجرب ،جایی در میان 50
دانشگاه برتر جهان ندارد .دلیلش این است که این دانشگاه،
البراتوار ،کتابخانه و فضای آموزشی مناسبی ندارد و ارتباطش با
صنعت نیز بسیار محدود است .این در حالیست که درهمین
شهر کوچک استراوا در کشور جمهوری چک ،دانشگاه ما دو
ابرکامپیوتر بسیار قوی در اختیار دارد که یکی از آنها ،چهلمین
رایانه سریع جهان است و عواملی از این دست باعث شده است
که رنکینگ این دانشگاه در دنیا باال برود .یک خاطره جالب برای
شما تعریف کنم :من در هر کنفرانس علمی که میروم ،مورد
پرسش اساتید کشورهای دیگر قرار میگیرم که چگونه در کشور
ما یک دانشگاه (دانشگاه آزاد) میتواند تا این میزان Publish
مقاله داشته باشد! و من توضیح میدادم که این دانشگاه ،در
ظاهر یک دانشگاه واحد است ولی در واقع شعب و واحدهای
متعددی در سراسر ایران دارد که یک جمعیت میلیونی از
دانشجویان و جمعیتی چند دههزار نفری از اساتید را در خود
جمع کرده است .در کل ،فضای آموزشی مناسبی در کشور
وجود ندارد و اگر ما خواستار ارتقای در رنکینگ جهانی هستیم،
باید عوامل دیگری را ارتقا دهیم.
در اروپا ،دانشگاهها براساس یک سنت و نیاز ملی تشکیل
شدند و به همین دلیل دانشگاههای ملی در این کشورها بسیار
سنتمند و مدرن هستند .باید چه اتفاقی در ایران رخ دهد که
چنین سنت و حس نیازمندی در ایران ایجاد شود تا دانشگاهها
هم در ایران ملی شوند؟
کسانی که دروس را تدوین میکنند و در وزارت علوم یا
نهادهای دیگر برای دانشگاهها سیاستگذاری میکنند ،باید
بسیار روزآمد باشند و به آخرین دادههای علمی روز دنیا ،اشراف

پژوهشگراقتصادی:

کاهش فروش بنگاهها تاثیر دومینووار دارد
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد :در کشور ما شرایط بهگونهای است که رشد منفی اقتصادی  5یا  6درصدی را که
درگذشته تجربه کردهایم موجب نگرانی سیاستگذاران یا مسئوالن اقتصادی نشده است.
به گزارش ایلنا ،ناصر ذاکری در مورد پیشبینی بانک جهانی مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال
 2019گفت :البته برخی برآوردها در مورد اقتصاد ایران در سالهای گذشته عمال محقق نشده است و
نمیشود انتظار داشت که این پیشبینی نیز حتما برآورده شود.
پیشبینی در اینگونه نهادها بر اساس یکسری مطالعات ،شواهد و همچنین روندهای گذشته است
و ضمنا فرضهایی در مورد تحوالت اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته میگیرند که در این پیشبینیها
تاثیرگذار است از همین روی بنده این پیشبینیها را به عنوان تحقق حتمی نمیبینم .با این وجود ،وقتی
رشد اقتصادی کاهش مییابد یا حتی احتمال کاهش وجود داشته باشد بسیاری از فعالیتهای اقتصادی
محدود ،اشتغال کاهش و رکود عمیقتر میشود به ویژه در کشوری که گرفتار رکود تورمی است موجب تشدید
تورم میشود.
اشتغال کاهش پیدا میکند گروهی از خانوارها درآمد خود را از دست خواهند داد چون وقتی میزان فروش بنگاهها
و قتی
کاهش یابد آنها نوع پرداختی به کارکنان خود را تغییر خواهند داد حتی اگر نیروی کار خود را تعدیل نکنند میزان حقوق پرداختی به کارمندان را کاهش
خواهند داد.
کاهش فروش بنگاهها به صورت دومینووار بر بنگاههای دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود .برای نمونه رکود در یک بنگاه موجب رکود در بنگاههایی میشود که
مواد اولیه آن را تامین میکنند .به عبارت دیگر این موضوع از هر کجا شروع شود ،گسترش یافته و در کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود .البته ما در سالهای
 90و  91به علت تشدید تحریمها رشد اقتصادی منفی را تجربه کردهایم.
وی با اشاره به تاثیر رشد منفی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی دولت گفت :طبیعتا یکی از عوامل محقق نشدن درآمدهای مالیاتی که با آن مواجه هستیم
همین رشد اقتصادی پایین است .البته دولت سعی میکند با جلوگیری از فرار مالیاتی و جدی گرفتن آن ،بخشی از آن را جبران کند اما بهطور طبیعی رشد
اقتصادی منفی موجب کاهش درآمد و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی میشود.

نوبت اول

و آگاهی کامل داشته باشند .به این شکل باید هم تحوالت
 Globalرا مدنظر داشته باشند و هم نیازمندیها و مشکالت
 Localرا بهخوبی بشناسند .من بهخاطر دارم ،زمانی که در
دانشگاه در ایران میخواستم برنامهریزی پیشرفته تدریس کنم،
دانشگاه من را ملزم میکرد که من  Pascalدرس بدهم! وقتی که
در واکنش به آنها میگفتم این زبان برنامهنویسی 20 ،سال قبل
بازنشسته شده است ،پاسخ میدادند که این در سرفصلهای
مصوب وزارت علوم تصویب شده است .اگر در یک دوره زمانی
این زبان برنامهنویسی بهترین زبان بوده ،دلیل نمیشود که تا
ابد این سرفصل درسی تغییر نکند! این یک مثال کوچک را برای
این ذکر کردم تا بگویم که تغییرات در ایران ،تا چه اندازه سخت
و دشوار است .برای تحقق رویای یک دانشگاه کارآمد و روزآمد
ملی ،وزارت علوم باید حداکثر هر  3سال یکبار سرفصل دروس
را تغییر دهد؛ زیرا علم یک فرم ثابت ندارد و همواره در حال
روزآمد شدن است و باید با آن همگام شد .نظام آموزشی در
کشور ما ،در قیاس با کشورهای پیشرفته ،شرایط خوبی ندارد
و از سیستم گزینش استاد تا دانشجو ،ایرادات فراوانی به این
سیستم وارد است.
چه چارچوبی باید برای پذیرش اساتید وجود داشته باشد؟ آیا
این چارچوب باید از یک وجهه بروکراتیک برخوردار باشد؟
تربیت اساتید نیز یک رکن اساسی مغفول در ایران است.
زمانی که من دانشجوی مقطع دکترا شدم ،بالفاصله عضو
هیئت علمی دانشگاه شدم و هیچ فرصتی مبنی بر دوره دیدن و
آموزشهای پیش از تدریس ندیدم! شما بیایید و نظام آموزش
ملی ما را با انگلستان مقایسه کنید .در انگلستان ،درصد قابل
توجهی از درآمد ملی از طریق دانشگاهها تامین میشود .ب هراحتی
میشود اختالف فاحش یک استادی که در انگلستان تدریس
میکند را با اساتیدی که در ایران درس میدهند ،متوجه شوید.
اگر اساتید خیلی خوبی هم در ایران میبینید ،به این علت است
که این افراد ،ذاتا معلم هستند ولی دورهای برای چگونگی تدریس
ندیدهاند .در کشور ما هیچ قدمی برای تربیت اساتید برداشته
نمیشود و مدرسان برجسته ،صرفا با اتکا به ژن معلم بودنشان،
اساتید خوبی میشوند و اساتید با سعی و خطا وارد دانشگاه
میشوند و پس از گذشت یک یا دو دهه از آغاز دوره تدریسشان،
به اساتید نسبتا مجربی بدل میشوند .در اروپا و آمریکا چنین
وضعیتی حاکم نیست و اگر استاد جدیدی وارد دپارتمان علمی در
یک دانشکده میشود ،اساتید دیگر آن دپارتمان در کالس استاد
جدید حضور مییابند و نقاط ضعف و قوت همکار جدیدشان را
بررسی و آنالیز میکنند .در این سیستم ارزیابی ،نظر دانشجوها
نیز بهطرز قابل توجهی در جایگاه آتی مدرس لحاظ میشود.
در اروپا ،استاد موظف است که یک سیستم کامال تعاملی را با
دانشجویان خودش برقرار کند و در مقطع تحصیالت تکمیلی اگر

یک دانشجو دو جلسه غیبت کرد ،استاد باید شخصا با او تماس
بگیرد و از او علت را جویا شود .در ایران چنین چیزی وجود ندارد
و دانشجویان نیز از این وضعیت ناراحت هستند و من هم به
عنوان یک ناظر بیرونی ،با مشاهده این وضعیت ،عذاب شدیدی
را متحمل میشوم .در اروپا ،هنگامی که یک دانشجو میخواهد
وارد مقطع تحصیلی دکترا شود ،از او ( Research Planتز
پژوهشی) ،میخواهند که بدانند او دقیقا چه رویکرد پژوهشی
دارد و از آموختهها و تحقیقات پیشین خود ،چه آوردهای را
برای دانشگاه عرضه میکند؛ در ایران اما ما با دانشجویان دوره
دکترا همچون دانشآموزان ابتدایی برخورد میکنیم و آنها را
سر کالس مینشانیم تا با پاس کردن چند واحد درسی دیگر و
گذراندن آزمون جامع ،آنها را با موضوع رسالهشان تنها بگذاریم!
چرا در ایران یک چرخه بوروکراتیک دانشگاهی برای پدیده

نخبگی وجود دارد؟ آیا این رویه باعث تبدیل اساتید به کارمند
نمیشود؟ چه پدیدهای باعث میشود که دانشگاهی مانند
«صنعتی شریف» که در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته
برق ،در رتبه نخست جهان قرار دارد ،در مقاطع باالتر به چنین
وضعیتی دچار شود؟
من فکر میکنم اکثریت افرادی که در اروپا به سیاستگذاری
در امر دانشگاهی مشغول هستند ،افرادی هستند که جایگاههای
تحقیقاتی ،مشورتی و یا حتی مدیریتی برجستهای در صنایع
مختلف دارند .من بهخاطر دارم که در گذشته در ایران ،رشته
رباتیک جایگاه بسیار خوبی در المپیادها و مسابقات جهانی این
رشته داشت اما جالب و دردناک این است که از این افراد هیچ
استفادهای در صنعت نمیشود .این اتفاقات باعث میشود که
دانشجویان از ایران بروند و جذب مراکز صنعتی و تحقیقاتی
خارجی بشوند و از قضا کمپانیها و دانشگاههای برجسته دنیا
در تمام این مسابقات حضور دارند و طبیعی است که این افراد
را به خودشان جذب کنند .دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف،
زمانیکه به مقطع کارشناسی ارشد نزدیک میشوند ،تالششان را
معطوف به خروج از کشور میکنند زیرا تمایل دارند که به یک
فضای تحقیقاتی و صنعتی آرام بروند که بتوانند با خیالی آسوده،
به کارهای پژوهشی خودشان رسیدگی کنند.
در ایران عصر ساسانی ،دانشگاه «گندیشاپور» وجود داشت
که همین سیاست جذب نخبگان از روم ،چین ،هند ،مصر و
سرزمینهای عربی را دنبال میکرد .چه اتفاقی افتاده که از سنت
پرقدرت «گندیشاپور» بازمیمانیم و حتی در یک قدم عقبتر،
نخبگان ایرانی را برای دانشگاههای خارجی بستهبندی صادراتی
میکنیم؟
این پرسش شما ،اهمیت موضوع را در عصر ساسانی نشان
میدهد که یک فهم عمیقی برای سیاستگذاری پدیده «نخبگی»
در ایران وجود داشت .یک مقالهای در نیویورک تایمز میخواندم
که جانمایه کالمش این بود :علت برتری آمریکا بر کشورهای
دیگر ،نه در نظام سیاسی و اقتصادی و حتی ساختارهای نظامی
و تسلیحاتی است ،بلکه این برتری ریشه در نظام آموزشی این
کشور دارد و مهمترین سرمایه این کشور دانشجویانیست که از
سراسر جهان به خود جذب میکنند .نقش پیشین دانشگاه در
عهد ساسانی را در حال حاضر ،دانشگاههای آمریکا در اختیار
دارند که تاپترین دانشجویان را از سراسر دنیا به کشور خودشان
جذب میکنند .بهطور متوسط ،من هر دو هفته یک ایمیل از
دانشجویان ایرانی دریافت میکنم که تمام حرفشان خستگی
از سیستم دانشگاهی فعلی و تمایل به مهاجرت به خارج از
ایران است و عموما بهدنبال یک کمک و همیاری میگردند که
بتوانند به خارج از ایران بیایند .اگر نظام دانشگاه درست کار
میکرد ،در مرحله اول باید یک آسیبشناسی از علت این حجم
از بیمیلی به ماندن در نظام دانشگاهی ایران مورد کنکاش و
بررسی قرار میگرفت .همه ما که سالیان طوالنی در خارج از
ایران کار و زندگی کردهایم ،میدانیم که سرزمینهای فرنگی اگر
بهشت هم باشند ،هرگز جای سرزمین مادری را نمیگیرند .با
این حال من معتقدم که مسئوالن کشور نه تنها نمیخواهند در
مقابل این پدیده بایستند ،بلکه اتفاقا تمایل عجیبی به تحریک
این افراد برای خروج از کشور دارند ،چون با این کار فضا برای
سایرین بیشتر باز میشود .در شرایطی که افراد متخصص و
توانمند از کشور خارج میشوند ،فضا برای مانور دادن و روی
کار آمدن افراد غیرمتخصص بازتر میشود و این رویه بیشتر نیز
تداوم مییابد .در تمام این سالها ،همکاران شما در رسانهها و
مطبوعات مختلف ،گزارشها و اخبار و یادداشتهای فراوانی در
این زمینه نوشتهاند با این حال ،سیاستهای دولتها در این
زمینه ،شاهد هیچگونه تغییر و تحول نبوده است و این روند نه
تنها حالت معکوس به خود نگرفته است بلکه در حال تشدید
نیز بوده است.

آگهی مناقصه شماره 97/46

مناقصه گزار :شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای
موضوع مناقصه  :احداث خط  230کیلوولت سردرگان ایرانشهر
ـت دارای شرکت سهامی برق منطقه ای
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 350/000/000 :ریــال (ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی بایسـ
استان سیستان و بلوچستان
 3مــاه اعتبــار وهمچنیــن قابلیــت تمدیــد بــه مــدت  3مــاه دیگــر باشــد)
تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  12روز شنبه مورخ  97/10/22لغایت ساعت  15/30روز پنجشنبه مورخ 97/10/27
نحوه دریافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دریافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت کتبی از طریق نمابر شماره  05433445764الزامیست.
تاریخ تحویل پاکات مناقصه :حداکثر تا ساعت  3بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/11/8
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  - 97/11/9امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نحوه تحویل پاکات مناقصه :پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود:
 -1بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی
 -2تحویــل فیزیکــی پــاکات مطابــق بــا زمانبنــدی بــه آدرس زاهــدان ،حدفاصــل دانشــگاه  37و  ،39دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای سیســتان و
بلوچســتان  ،تلفــن05431137057 :
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست
مدت اجرای کار( 3 :سه) ماه شمسی
شروط الزم جهت شرکت در مناقصه:
 -1گواهینامه صالحیت ایمنی در امور پیمانکاری
 -2گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته نیرو
 -3سایقه حداقل یک کار مشابه در سطح ولتاژی  230کیلوولت یا باالتر در حداکثر  5سال گذشته
پیام مدیریت مصرف
همه ما در مدیریت مصرف برق مسئول و سهیم هستیم ،حتی با خاموش کردن یک وسیله برقی کم مصرف در ساعات اوج بار
م /الف2022 :
شناسه آگهی346771 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/10/24 :
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
2187

