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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

روسای جمهور و سیاست ارزی

 مجمع عمومی سندیکای صنعت برق

بیسـت و پنجمیـن جلسـه دوره هفتـم هیات 
مدیـره سـندیکای صنعت بـرق ایران، بیسـت 
و هفتـم خرداد سـال جـاری در محل سـندیکا 

شـد.  برگزار 
اهـم  از  گزارشـی  ارائـه  ضمـن  جلسـه  ابتـدای  در 
اقدامـات انجـام شـده طـی دو هفتـه اخیـر توسـط 

دبیـر سـندیکا ارائـه شـد. 
درخواسـت کمیته هـای تابلوسـازان و دکل سـازان از 
هیـات مدیـره به منظـور اعـام موضـع در خصوص 
نیـرو،  وزارت  بـه  شـد  مقـرر  و  بررسـی  قراردادهـا 
توانیـر و شـرکت های بـرق منطقـه ای اعـام شـود 

کـه شـرکت های عضـو سـندیکا در مناقصـات فاقـد 
و  اقتصـادی  گسـترده  عواقـب  دلیـل  )بـه  تعدیـل 
زیان هـای غیرقابـل جبـران( حضور نخواهنـد یافت. 
همچنیـن مقـرر شـد مشـابه اقدامی کـه در مواجهه 
بـا شـرکت های توزیـع انجـام شـد، در حـوزه انتقال 

هـم صـورت پذیرد.
در ایـن جلسـه مصوب شـد که سـندیکا با یـادآوری 
در  ارز  نـرخ  افزایـش  از  ناشـی  سـنگین  تبعـات 
در  کنـد  درخواسـت  آنهـا  از  اعضـا،  بـه  قراردادهـا 
مناقصـات فاقـد تعدیـل، شـرکت نکننـد و مسـیر را 

بـرای پیگیـری سـندیکا بـاز بگذارنـد.  
در  برنامـه  سـازمان  از  سـندیکا  اسـتعام  پاسـخ 
خصـوص میـزان ارزبـری قراردادهـای صنعـت بـرق 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مقـرر شـد موضـوع به  
توانیـر منعکـس و بـه مـوازات آن اطاع رسـانی های 

الزم بـرای اعضـا انجـام شـود. 
عضـو  شـرکت های  معرفـی  از  گزارشـی  ادامـه  در 
کمیتـه انرژی های تجدیدپذیر بـه وزارت امورخارجه 

ارائـه و بـا توجـه بـه ملـزم شـدن شـهرداری ها به
ادامه در صفحه 3

تالش هیات مدیره سندیکا برای متقاعد کردن وزات نیرو؛

انتقاد به ویرایش جدید قرارداد تیپ 

نیاز  شناسایی  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
مدیریت  با  آشنایی  بر  مبنی  عضو  شرکت های 
جلسه ای  ماه  تیر  ششم  مالی،  نوین  ابزارهای 
تحت عنوان آشنایی با شرایط پرداخت بصورت 
اسناد خزانه اسالمی در مناقصات، در  محل خانه  

تشکل های اتاق تهران برگزار کرد. 
اسناد  بصورت  پرداخت  شرایط  با  آشنایی  جلسه 
خزانه اسامی در مناقصات، با حضور خانی مدیرکل 

دفتر تلفیق و اطاعات مالی شرکت توانیر، علیرضا 
ادامه در صفحه 3

با استقبال شرکت های عضو سندیکا صورت گرفت؛ 

تحلیل نقش اسناد خزانه 
اسالمی در مناقصات 

دنیای اقتصاد/ علی میرزاخانی
که  می دهد  نشان  اخیر  دهه  سه  تجربه 
سیاست گذاران اقتصادی معموال اختیارات کافی 
تصمیم  و  نداشته اند  ارزی  سیاست  درخصوص 
نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای جمهور 

اتخاذ شده است.
در  ارزی  کارآمد  و  صحیح  سیاست  فرض،  این  با 
کارشناسی  مشورت های  رئیس  جمهور،  بینش  گرو 
بعضا  دیدگاه های  بین  از  انتخاب  مهارت  نهایتا  و 

متناقض است.
مطرح  همواره  ارزی  سیاست  حول  مهم  مساله  دو 
»پیشگیری  می توان  را  اول  مساله  که  است  بوده 
با  مواجهه  »نحوه  را  دوم  مساله  و  ارزی«  شوک  از 
نرخ های متفاوت ارز« دانست. در چند سال گذشته 
شد؛  ارائه   تحلیل  کافی  اندازه  به  اول  مساله  درباره 
افتاد.  نیفتد،  می توانست  که  اتفاقی  متاسفانه  ولی 
کارنامه قبولی در مساله اول خودبه خود می توانست 
باعث  اما عدم پیشگیری  منتفی کند؛  را  مساله دوم 
طرح مساله دوم می شود که شد. آنچه در هفته های 
مطرح  ارزی  سیاست  اصلی  مساله  به عنوان  اخیر 
نرخ  گرفتن  »فاصله  یا  دوم  مساله  همان  شده 
از  صرف نظر  است.  رسمی«  نرخ  از  غیررسمی  بازار 

راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق تر
ادامه در صفحه 3

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3405769-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3405769-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C


انتقاد به ویرایش جدید قرارداد تیپ 
بیست و پنجمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران، بیست و هفتم خرداد 

سال جاری در محل سندیکا برگزار شد.  
صفحه 1

تحلیل نقش اسناد خزانه اسالمی در 
مناقصات  

نیاز  شناسایی  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
مدیریت  با  آشنایی  بر  مبنی  عضو  شرکت های 

ابزارهای نوین مالی، برگزار کرد. 
صفحه 1

قیمت برق دستگاه های اداری در 
ساعت های اوج بار افزایش یافت

امروز  مصوبه  اساس  بر  کرد:  اعالم  نیرو  وزیر 
سازمان  برق  تعرفه  وزیران،  هیات  )چهارشنبه( 
های دولتی در سراسر کشور در ساعت های اوج 

بار 20 درصد افزایش پیدا کرد.
صفحه 5

افت 41 درصدی تأمین انرژی 
برق آبی نیروگاه های 

مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور 
ظرفیت نصب  شده نیروگاه های برق آبی را 11 هزار 

و 944 مگاوات عنوان کرد
صفحه6

طرح های برق باید پیوست کاهش 
باشد  تلفات داشته 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: همه 

طرح های صنعت برق در کشور باید پیوست کاهش 
تلفات داشته باشند.

صفحه 7
اوج مصرف برق از 54 هزار مگاوات 

عبور کرد 
اوج مصرف برق روز گذشته با ثبت رقم جدید در 
سال جاری از 54 هزار مگاوات عبور کرد و همچنان 

این عدد رو به افزایش است.
صفحه 7

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 
برق رامهرمز  پست 

دستگاه  یک  اندازی  راه  و  نصب  تعویض،  کار 
ترانسفورماتور ۳۳/1۳2 کیلو ولت به ظرفیت ۳0 
مگاولت آمپر در شهرستان امهرمز به پایان رسید.

صفحه 7
صنعت برق یزد برای ۳5 روز بحران 

مصرف آماده است 
مصرف  بحرانی  فوق  و  بحرانی  شرایط  ۳5روز 
انرژی الکتریکی تا پایان مرداد ماه در استان پیش 

بینی شده
صفحه 8

الگوی مصرف برق رعایت نشود، 
اعمال می شود  خاموشی 

هرگونه مصرف بیش از اندازه برق در مناطق با توجه 
تجهیزات  به  آسیب  باعث  هوا  شدید  گرمای  به 

توزیع و فوق توزیع و بروز خاموشی است.
صفحه 8

25 درصد برق کردستان دربخش 
کشاورزی مصرف می شود 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   
کردستان گفت: در ساعات اوج مصرف 25 درصد 

از برق استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.
صفحه 9

قطعی زودهنگام؛ هشدار ضرورت 
صرفه جویی مصرف برق در مازندران

مردم مازندران نخستین قطعی تابستانی برق را 
تجربه کردند.

صفحه 9

درآمد 99 هزار میلیارد تومانی 
از کجاست؟  یارانه ها 

آیین نامه اجرایی تبصره )14( ماده واحده قانون 
بودجه سال 1۳97 کل کشور از سوی هیئت دولت 

تصویب و ابالغ شد.
صفحه 10

بانک صنعت و معدن 944 میلیون 
یورو اعتبار اسنادی ارزی گشایش 

کرد 
بانک صنعت و معدن اعالم کرد: این بانک از آغاز 
امسال تا پایان خرداد ماه مبلغ 944 میلیون یورو 
اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی طرح های 

صنعتی کشور گشایش کرد.
صفحه 10

افزایش قیمت  با هرگونه  مجلس 
می کند برخورد  بنزین 

افزایش  گفت:  مجلس،  انرژی  کمیسیون  رئیس 
قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد و در قانون 
به صراحت اعالم شده که هرگونه افزایش قیمت 

بنزین ممنوع است.
صفحه 10

اعتماد به نشان تجاری خود را خدشه دار 
نکنید! 

هر  موفقیت  در  مهمی  نقش  تجاری،  استراتژی 
شرکتی دارد.

صفحه 11

عناوین اخبار
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۳ اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1
 شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید مرور 

تجربه دو رئیس جمهور در نحوه مواجهه با این مساله 
سازندگی  دولت  رئیس  اول:  تجربه  باشد.  راهگشا 
بعد  سال  اولین  در  خود  دولت  تشکیل  ابتدای  در 
هفت  نرخ  بود:  مواجه  نرخ  دو  با  تحمیلی  جنگ  از 
تومان و نرخ 1۴۰ تومان. از  یکسو، نرخ هفت تومان 
پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این 
نیاز تولید و تجارت  ارز مورد  نتیجه رسیده بود که 
 1۴۰( غیررسمی  نرخ  از  کمتر  نرخی  با  می تواند  را 

تومان( پاسخگو باشد.
چه  در  را  دوم  نرخ  موقعیت هایی  چنین  در  اینکه 
سخت ترین  از  کرد  تعیین  می توان  محدوده ای 
معموال  چراکه  است؛  جمهور  روسای  تصمیمات 

سیاست گذاران همراه رئیس جمهور دنبال نرخ بهینه 
و متولیان امور صنعت و تجارت به دنبال حداقل نرخ 
هستند )علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و 
تجارت همواره به دنبال دالر ارزان هستند، به قدرت 
بیشتر البی »تولید واردات محور« و تجار واردکننده 
تجار  و  صادرات محور«  »تولید  البی  با  مقایسه  در 
دقیق تر،  به عبارت  می شود.(  مربوط  صادرکننده 
رئیس جمهور در جایگاه متعادل کننده چانه زنی این 
دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند که البته باید 
فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر 
بگیرد که همان کارآیی نرخ تعیین شده در حذف نرخ 
غیررسمی است. رئیس دولت سازندگی از بین نرخ 
پیشنهادی گروه اول )1۰۰ تومان( و نرخ پیشنهادی 
گروه دوم )۸۰ تومان( پیشنهاد گروه اول را می پذیرد.

نتیجه کاما رضایت بخش بود و نه تنها تامین تقاضای 
امکان پذیر  تومان   1۰۰ نرخ  با  متقاضیان  همه 
می شود، بلکه به دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، 
تا   1۰۰ محدوده  به  نیز  بازار  این  تومان   1۴۰ نرخ 
این  دچار  دوم  گروه  می کند.  سقوط  تومان   1۰۵
توهم می شوند که بازار، دنباله رو تصمیم دولت است 
و رئیس جمهور را متقاعد می کنند که چنانچه نرخ به 
جای 1۰۰ تومان در سطح ۸۰ تومان تعیین می شد، 
نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵ تومان 
سقوط می کرد! استدالالت گروه اول با تکیه بر علم 
داستان  که  می شود  ارائه  رئیس جمهور  به  تجربه  و 
تعادل  نقطه  از  نرخ  کاهش  چراکه  است؛  برعکس 
باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به 
متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود 
دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد. اما این استدالالت 
نرخ  جایگزین  تومانی   ۸۰ نرخ  و  نمی شود  شنیده 
بافاصله  بازار  آهنین  قانون  می شود.  تومانی   1۰۰

گروه  استدالل  در  که  اتفاق  همان  و  می کند  عمل 
غیررسمی  نرخ  و  می افتد  بود،  شده  پیش بینی  اول 
از  ماجرا  ظاهرا  می رساند.  تومان   1۲۰ باالی  به  را 
مباحث  به  اقتصادی  تصمیم  و  مباحثه  یک  سطح 
اخال و کارشکنی یا عدم همکاری تنزل می یابد و با 
اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰ تومان 
نقطه  به  غیررسمی  بازار  نرخ  می شود.  داده  کاهش 
اولیه )1۴۰ تومان( جهش می یابد تا در دو سال بعد 
در 1۷۵ تومان تک نرخی شود. اما تداوم همین نوع 
نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ 
در سه سال بعد می شود و کارنامه مردودی سیاست 

ارزی در این دوره را رقم می زند.
دولت  رئیس   یعنی  بعدی  رئیس جمهور  دوم:  تجربه 
اصاحات زمانی دولت را تحویل می گیرد که دولت 
شده  مجبور  ارز  روند صعودی  مهار  برای  سازندگی 
است نرخ رسمی را در محدوده 3۰۰ تومان تثبیت 
کند؛ اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار 
غیررسمی نمی شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰ 
تومان می رساند. این روند فزاینده در چند سال اول 
 ۸۰۰ مرز  از  دالر  و  می یابد  ادامه  اصاحات  دولت 
رئیس دولت  تصمیم  زمان  می رود.  فراتر  نیز  تومان 
به  دادن  پایان  برای  گروهی  فرامی رسد؛  اصاحات 
روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک نرخی کردن ارز، 
نرخ ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می کنند و گروهی نرخ 
پولی  سیاست گذار  شامل  اول  گروه  را.  تومان   ۶۰۰
وقت استدالل می کند که با نرخ ۸۰۰ تومان نه تنها 
امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی 
نیز  بلکه مهمات مهار حمله سفته بازان  وجود دارد، 
قابل تامین است؛ اما در نرخ ۶۰۰ تومان این امکان 
فراهم نیست. رئیس جمهور به شرط عدم افزایش بیش 
از ۵ واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می پذیرد...

19 تیر برگزار می شود؛ 
مجمع عمومي عادي سالیانه 
ایران  برق  سندیکای صنعت 

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت 
برق ایران نوزدهم تیر  سال جاری برگزار خواهد 
شد، بدینوسیله از شرکت های محترم عضو جهت 
تشریف فرمایی به جلسه مجمع عمومي عادي 

سالیانه سندیکا دعوت بعمل می آید.  
دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه به شرح 

زیر است: 
1ـ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

صورتهاي  و  عملکرد  گزارش  تصویب  و  بررسي  ۲ـ 
مالي  سال 9۶

3ـ  بررسي و تصویب بودجه سال139۷
۴ـ انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل 

۵ـ  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي ها
۶ـ سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم در مورد 

آنها از اختیارات مجمع عمومي عادي مي باشد.
مورخ  شنبه  سه  روز  جلسه  این  است،  ذکر  شایان 
اتاق  ساختمان  در   1۵ ساعت  رأس   139۷/۰۴/19
در  واقع  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی 
خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( 

شماره 1۷۵- طبقه دهم برگزار می شود. 
امید است با همراهی و حضور حداکثری شرکت های 
قدم های  اقتصادی،  سخت  سال  در  بتوانیم  عضو 
بزرگی برای صنعت برق و حل مشکات فعاالن این 
حوزه برداشته و با سرعت بیشتری در مسیر تحقق 

اهداف سندیکای صنعت برق ایران حرکت کنیم. 
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ادامه از صفحه 1
پاکدین مدیر بازار سرمایه و مشاور کارگزاری بورس 
اوراق بهادار، خانم قربانی کارشناس شرکت فرابورس 
ایران، سپهر برزی مهر دبیر سندیکا و نمایندگان ۷۰ 

شرکت عضو سندیکا برگزار شد. 
در این جلسه که با استقبال خوبی از سوی شرکت های 
عضو روبرو شد، مباحث مختلفی به صورت کارشناسی 
و  سواالت  شرکت کنندگان  تمامی  و  شد  مطرح 
مشکات خود را بیان کردند تا در فرایند شرکت در 
مناقصات با آگاهی کامل حضور پیدا کرده و کمترین 

آسیب را ببینند. 
اسامی،  خزانه  اسناد  دولتی،  بهادار  اوراق  معرفی 
اسامی،  خزانه  اسناد  تخصیص  و  انتشار  فرایند 
تعهدات  فرابورس،  تجربیات  و  موجود  اشتباهات 
دولت و انتشار اوراق جدید از محورهای مهم جلسه 
مورد  بسیار  شده  مطرح  مباحث  که   بود  مذکور 

استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 
کارشناسان حاضر در جلسه همچنین درباره تاریخچه 
اسناد خزانه اسامی و قوانین و آیین نامه های مصوب، 
ریسک  اسامی،  خزانه  اسناد  با  مرتبط  ریسک های 
نکول، ریسک نقدشوندگی، نهادهای موثر در انتشار 
اسناد خزانه اسامی و تخصیص اسناد خزانه اسامی 

به طلبکاران غیردولتی توضیحاتی ارائه دادند. 

ادامه از صفحه 1
 پیاده سـازی پروژه های تجدیدپذیر، مقرر شد جهت 
 معرفی ظرفیت اعضا در زمینه پروژه های تجدیدپذیر، 
سـندیکا بـا شـوراهای شـهرهای مختلـف نیـز وارد 

مذاکـره شـود.
ظرفیت هـا،  از  گزارشـی  سـندیکا  دبیـر  ادامـه،  در 
برنامه ها و دسـتاوردهای این تشـکل را به دبیرکل و 
مدیرامـور تشـکل های اتـاق تهران کـه مهمان هیات 

مدیـره سـندیکا در ایـن جلسـه بودنـد، ارائـه کرد و  
مقـرر شـد مصوبـات ایـن جلسـه و درخواسـت های 
سـندیکا از اتـاق تهـران کتبـا بـرای دبیـرکل اتـاق 
تهـران ارسـال شـود.همچنین مقـرر شـد جلسـات 
بـا دبیـرکل و مدیـر امـور تشـکل های اتـاق تهـران 
بـه صـورت منظـم و مسـتمر ادامـه یابـد. بـه دعوت 
دبیـرکل اتـاق تهـران مقرر شـد نمایندگان سـندیکا 
در یکـی از نشسـت های هیـات رییسـه اتـاق تهـران 
حضـور یافتـه و درخواسـت های خـود را بـه صـورت 

مسـتقیم بـا آنهـا مطـرح کنند. 
دبیـرکل اتـاق تهران ضمـن تقدیـر از عملکرد موفق 
سـندیکا اعـام آمادگی کـرد که این نهـاد طبق یک 
الگـوی مشـخص بـه صـورت مسـتمر و برنامه ریـزی 
شـده، بـه سـندیکا کمـک مالـی برسـاند. از ایـن رو 
مقرر شـد مدل مشـخصی بـرای کمک های مسـتمر 
اتـاق تهران به سـندیکا تعریف و پیاده سـازی شـود.

در ادامـه مدیـر امـور تشـکل های اتاق تهـران ضمن 
ارائـه توضیحاتـی دربـاره خدمـات اتاق تهـران نظیر 
مشـاوره رایگان بیمه و مالیات، بیمارستان بازرگانان، 
سـاختمان تشـکل ها و ظرفیت هـای شـورای گفتگو 
پوشـش  پیمانـکاران،  حقـوق  احقـاق  کـرد.  ارائـه 
پیمانـکار،  شـرکت های  قـراردادی  ریسـک های 
پیگیـری خسـارات دیرکـرد فعـاالن صنعـت بـرق و 
همچنیـن دعـوت از اعضـای سـندیکا بـرای حضـور 
در جلسـات هیات هـای خارجـی به عنـوان انتظارات 
و خواسـته های سـندیکا بـه دبیـرکل و مدیـر امـور 

تشـکل های اتـاق منعکـس شـد.
پیشـنهاد شـد بـه منظـور پررنگ شـدن صنعت برق 
در کمیسـیون های اتـاق، نـام کمیسـیون انـرژی بـه 
کمیسـیون بـرق و انرژی تغییـر پیدا کند تـا جایگاه 

صنعـت بـرق در حوزه انرژی مشـخص تر شـود.

بـه  جلسـه  ادامـه  در  سـندیکا  مدیـره  هیـات 
ظرفیت هـای قابل توجـه صنعت برق بـرای صادرات 
خدمـات فنی و مهندسـی و فضای نامسـاعد کسـب 
و کار و عقبگـرد شـرکت ها و تشـکل های اقتصـادی 
در تدویـن سیاست هایشـان اشـاره کرده و خواسـتار 
تسـهیل  منظـور  بـه  اتـاق  جدی تـری  پیگیـری 
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی به عنـوان یکی 
از پیشـران های خـروج از رکـود شـد. همچنیـن بـر 
لـزوم تجدیدنظـر اتـاق در انتخـاب نماینـدگان خود 
در نهادهـا و ارگان هـای تصمیم سـاز با اتـکا به توان 

کارشناسـی تشـکل های اقتصـادی تاکیـد شـد.
سـپهر  مهنـدس  انتصـاب  حکـم  جلسـه  ادامـه  در 
برزی مهـر بـه عنـوان دبیر سـندیکا توسـط مهندس 
مدیـره  هیـات  اعضـای  حضـور  در  بخشـی  علـی 
سـندیکا و دبیـرکل و مدیـر امـور تشـکل های اتـاق 

بازرگانـی اعطـا شـد.  
ارائـه گزارش جلسـه نمایندگان سـندیکا با مهندس 
حائـری، معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی 
دسـتور کار دیگـر این جلسـه بود که مقرر شـد طی 
نامـه ای بـه معـاون بـرق وزیر نیـرو مصوبـات عملی 

نشـده این جلسـه یادآوری شـود.
در پایـان جلسـه مقـرر شـد گزارشـی از مشـکات 
قانـون مناقصـات و آیین نامه معامات برای سـازمان 
برنامـه، مجلـس، وزارت نیرو، معاونـت وزارت اقتصاد 
و دارایـی و اتـاق بازرگانی ارسـال شـود. همچنین با 
توجـه بـه فضـای نامسـاعد کسـب و کار اعضـا مقرر 
شـد تـا اطـاع ثانـوی و تـا زمـان حـل مشـکات 
اساسـی اعضـا، موضوعـات قـرارداد تیـپ و تعدیـل، 
قراردادهـای متوقـف، مطالبـات، تقویـت ارتبـاط بـا 
سـازمان برنامـه و مجلس در اولویت دستورجلسـات 

هیـأت  مدیـره سـندیکا قرارگیرد.



اردکانیان خبر داد

قیمت برق دستگاه های اداری 
در ساعت های اوج بار افزایش 

یافت

امروز  مصوبه  اساس  بر  کرد:  اعالم  نیرو  وزیر 
سازمان  برق  تعرفه  وزیران،  هیات  )چهارشنبه( 
های دولتی در سراسر کشور در ساعت های اوج 

بار 20 درصد افزایش پیدا کرد.
امروز  اردکانیان«  »رضا  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
وزیران در جمع  از نشست هیات  )چهارشنبه( پس 
خبرنگاران افزود: این مصوبه با هدف مدیریت مصرف 
برق در دستگاه های دولتی در دستور کار قرار گرفته 
از  اداری،  های  ساعت  از  بعد  ها  سازمان  تا  است 

وسایل سرمایشی استفاده نکنند.
های  دستگاه  برق  تعرفه  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
اداری سراسر کشور  اداری شامل کل دستگاه های 
می شود، اظهار امیدواری کرد با بکارگیری مجموعه 
این سیاست ها و همچنین همکاری مردم، بتوانیم از 
نظر تامین پایدار برق، تابستان را بدون هیچ مشکلی 

پشت سر بگذاریم.
ها  بارشی  کم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر 
مواجه  تولید  کمبود  با  برق،  ساالنه  مصرف  رشد  و 
خواهیم بود؛ به همین سبب از مدت ها قبل برنامه 
ریزی کرده ایم که پنج هزار مگاوات کمبود تولید را 
با همکاری مصرف کنندگان در بخش های مختلف 

صنعتی، کشاورزی و ... مدیریت کنیم.
وی اضافه کرد: در این ارتباط، ساعت کار اداره ها و 
سازمان های دولتی در برخی از استان ها تغییر کرده 

است و ستادی متمرکز در صنعت برق کشور، هر روز 
این عملکرد را پایش می کند.

این  در  پیشرفت خوبی  اینکه  بر  تاکید  با  اردکانیان 
استان  در  مثال،  عنوان  به  گفت:  ایم،  داشته  زمینه 
اجرایی شده،  این طرح  از 1۵ خرداد که  خوزستان 
به طور میانگین حدود یک هزار مگاوات پیک برق 

کاهش پیدا کرده است.

** برطرف شدن مشکل کیفیت آب آبادان، خرمشهر 
و شادگان تا 1۵ تیرماه

نیرو در پاسخ به پرسشی در مورد شوری آب  وزیر 
خوزستان  استان  روستاهای  و  شهرها  از  تعدادی 
گفت: عملیات یکی از بزرگترین طرح های آبرسانی 
برای شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان و همینطور 
روستاهای این منطقه از 9 ماه پیش شروع شده و تا 

1۵ تیرماه به اتمام می رسد.
 1۵ در  طرح  این  از  برداری  بهره  با  داد:  ادامه  وی 
تیرماه، این سه شهر و همه روستاهای این مناطق از 

آب با کیفیت و خوب برخوردار می شوند.
اردکانیان در مورد منبع تامین آب این شهرها گفت: 
آبرسانی این طرح مربوط به فاز دوم طرح غدیر است 
برای  آب  مکعب  متر  هزار   11۰ آن،  اساس  بر  که 

مصارف شرب و بهداشت تامین می شود.
دوم  فاز  اجرای  بر  عاوه  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر 
کوچک  سد  و  بند  آب  یک  احداث  غدیر،  طرح 
برای جلوگیری از ورود آب شور دریا به رودخانه با 
همکاری قرارگاه خاتم االنبیا )ع( نیز آغاز شده است.

وی گفت: احداث چنین سدی در شرایط عادی ۶ ماه 
زمان نیاز دارد اما برنامه ریزی شده است که ظرف 

۴۵ روز این طرح اجرایی و عملیاتی شود.
وزیر نیرو در مورد کیفیت آب تهران گفت: کیفیت 

مردم  نیز  آن  کمیت  برای  و  است  عالی  تهران  آب 
همراهی خواهند کرد تا با مشکل مواجه نشویم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان جیره بندی 
نشود  همراهی  که  صورتی  در  گفت:  دارد؟  وجود 
مجبور به جیره بندی هستیم اما چنین چیزی پیش 
بینی نمی شود چون حتما مردم تهران صرفه جویی 

می کنند و تابستان را بدون مشکل طی می کنیم.

** مردم آگاه باشند
بر  مبنی  شده  مطرح  شایعات  دیگر  بار  نیرو  وزیر 
فروش آب شیرین به کشورهای همسایه را رد کرد 
و گفت: »فضای جامعه به گونه ای است که برخی 
ممکن است در معرض اخبار جعلی قرار بگیرند که 
حاکی از اختال در خدمت رسانی است و مردم نباید 
و  آگاهی  شرایط،  دراین  کنند؛  توجه  وجه  هیچ  به 

هوشیاری مردم بسیار تعیین کننده است«.
نیرو،  وزارت  های  تکذیب  رغم  به  داد:  ادامه  وی 
کماکان در فضای مجازی اطاع رسانی می شود که 
دولت ایران در صدد صدور و فروش آب شیرین به 
خارج از مرزهای خودش است؛ آنها سعی کرده اند 
مناطق  از  که  بزرگی  های  لوله  کنند  القا  مردم  به 
مختلف برای سرعت دادن به طرح غدیر فراهم کرده 
ایم، همان لوله هایی است که قرار است آب شیرین 

از طریق آنها صادر شود.
ــان داشــته باشــند  ــان گفــت: مــردم اطمین اردکانی
کــه دولــت امســال ســرعت خدمــات رســانی خــود 
را بیشــتر کــرده اســت. در ایــن ارتبــاط، دولــت در 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــک ه ــاری ی ــه ج هفت
ــرد  ــب ک ــراری تصوی ــانی اضط ــای آبرس ــرح ه ط
ــانی در ۲۸۰  ــروژه آبرس ــب 19۵ پ ــن ترتی ــه ای و ب

شــهر کشــور آغــاز شــد.
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افت 41 درصدی تأمین انرژی 
نیروگاه های برق آبی

مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور 
ظرفیت نصب  شده نیروگاه های برق آبی را 11 هزار 
پایین بودن  افزود:  و 944 مگاوات عنوان کرد و 
تا در  ارتفاع آب در مخازن سدها موجب شده 
تابستان امسال نتوانیم بیش از 6۳00 مگاوات از 

ظرفیت نیروگاه های برق آبی را استفاده کنیم.
استیری،  فربد  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
بی سابقه  کاهش  به  اشاره  با  )پاون(  با  گفت وگو  در 
بارندگی های کشور در نیمه دوم سال گذشته، گفت: 
آبی  سال  ابتدای  از  کشور  بارندگی های  حجم  افت 
رسیده  میلیمتر   1۶۷ به  تاکنون   )9۶ مهر  )ابتدای 
و  درصد   ۲۶ گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  است 
کاهش  درصد   3۰ بلندمدت  متوسط  با  مقایسه  در 

داشته است.
دریای  و  فارس  خلیج  آبریز  حوضه  در  افزود:  وی 

برق آبی  نیروگاه های  اعظم ظرفیت  بخش  که  عمان 
روند  این  است  گرفته  قرار  منطقه  این  در  کشور 
مذکور  زمانی  بازه  در  که  طوری  به   است،  متفاوت 
حجم بارش های این منطقه به ۲1۲ میلیمتر رسیده 
است که در مقایسه با سال گذشته افت ۴1 درصدی 

داشته است.
استیری با تاکید بر اینکه حدود ۸۶ درصد ظرفیت در 
دست بهره برداری نیروگاه های برق آبی در این حوضه 
آبریز واقع شده است، عنوان کرد: افت ۴1 درصدی 
بارندگی ها در این حوضه آبریز موجب شده تا میزان 
تولید انرژی نیروگاه های برق آبی نیز با کاهش قابل 

توجهی نسبت به سال های گذشته روبه رو شود.
تابستان  در  برق آبی  نیروگاه های  تولید  قابل  توان 

۶3۰۰ مگاوات پیش بینی می شود
مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور ادامه 
داد: با توجه به شرایط ویژه ای که در سال آبی جاری 
صورت گرفته  پیش بینی های  آخرین  و  داشته ایم 
و  صنعت  شرب،  مصرف  نیاز  و  آورد  بحث  منظر  از 
نیروگاه  دارای  سدهای  پایین دست  در  کشاورزی 
دز،  کارون،  آبریز  حوضه های  در  به ویژه  برق آبی، 
کرخه و سایر سدها، میزان تأمین توان قابل اتکای 
 ۶3۰۰ حدود  پیک  زمان  در  برق آبی  نیروگاه های 

مگاوات است.
پیش بینی تولید روزانه ۴۰ هزار مگاوات ساعت انرژی 

در نیروگاه های برق آبی
وی تأکید کرد: همچنین براساس میزان آب موجود 
و آورد و نیازهای پایین دست، در تابستان سال جاری 
می توانیم روزانه به طور متوسط رقمی در حدود ۴۰ 
تولید  برق آبی  نیروگاه های  در  ساعت  مگاوات  هزار 
انرژی داشته باشیم. همچنین میزان توان قابل تولید 
برای  پیش بینی شده  روزانه  انرژی  تولید  متوسط  و 

تولید ۶ ساعت در زمان پیک مورد نیاز شبکه برق 
برآورد شده است.

استیری خاطرنشان کرد: این میزان تولید نسبت به 
سال گذشته از منظر تأمین توان 3۲ درصد و از منظر 
تأمین انرژی ۴1 درصد کاهش را نشان می دهد که با 
توجه به میزان کاهش بارندگی و میزان آورد و حجم 
خروج  دستورالعمل های  رعایت  ذخیره شده،  آب 
ازجانب  برق آبی  نیروگاه های  دارای  سدهای  از  آب 
به  رسیدن  برای  ملی  دیسپاچینگ  در  همکاران 
ترازهای پایان شهریورماه در پایان سال آبی جاری و 
شروع سال آبی 9۸-9۷ با توجه به شرایط بارندگی، 

بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت می باشد.
مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور یادآور 
شد: با وجود تغییرات هیدرولوژیکی و اقلیمی که در 
سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، با حداکثر مشارکت 
عملکرد  واسطه  به  توانستیم  گذشته  سال  پیک  در 
آمادگی  ضریب  با  و  برق آبی  نیروگاه های  خوب 
به طوری که  بزنیم،  رقم  را  رکورد  باالترین  حداکثر، 
دستور  براساس  گذشته  سال  تیرماه  چهاردهم  در 
تولید شده  توان  شبکه،  مصرف  نیاز  و  دیسپاچینگ 
 933۰ ظرفیت  به  برق آبی  نیروگاه های  همزمان 
می توانستیم  حتی  که  شرایطی  در  رسید،  مگاوات 
1۰ هزار مگاوات توان قابل تولید همزمان نیز داشته 

باشیم.
نیز  روزانه  تولیدشده  انرژی  میزان  تصریح کرد:  وی 
در هشتم مردادماه سال گذشته به عدد 11۵ هزار و 
۶۶۶ مگاوات ساعت رسید که این اعداد در نوع خود 
یک رکورد در عملکرد نیروگاه های برق آبی کشور تا 

کنون به حساب می آید.
نیز  جاری  سال  پیک  در  امیدواریم  افزود:  استیری 
مخازن  در  موجود  آبی  منابع  و  به ظرفیت  توجه  با 

را  نقش آفرینی  و  مشارکت  حداکثر  بتوانیم  سدها، 
 1۰۰ آمادگی  و  عملکرد  واسطه  به  شبکه  پیک  در 

درصدی واحدهای برق آبی کشور شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نیروگاهی برق آبی 
تاکنون از مدار خارج شده است، گفت: در حال حاضر 
نیروگاه خاصی از مدار خارج نشده است ولی ممکن 
آب  ذخیره  افت  دلیل  به  نیروگاه  دو  یکی  در  است 
سد با محدودیت بهره برداری مواجه باشیم. به طور 
مثال در نیروگاه مارون با وجود اینکه آب تا حدودی 
از  بخواهیم  اگر  ولی  است  باالتر  نیز  آبگیری  تراز  از 
این نیروگاه بهره برداری طوالنی مدت کنیم مطمئناً 
آب سریعاً به زیر تراز قابل بهره برداری خواهد رسید 
و از این منظر در نیروگاه مارون علی رغم اینکه هر 
دو واحد نیروگاه آماده بهره برداری است، برای تولید 

مستمر در مضیقه هستیم. 
برق آبی کشور سخن  نیروگاه های جدید  از  استیری 
داریان  نیروگاه  سوم  واحد  افزود:  و  آورد  میان  به 
و  نصب  مراحل  آخرین  در  مگاوات   ۷۰ ظرفیت  با 
راه اندازی قرار دارد که امیدواریم با هماهنگی بخش 
برق و تأمین نقدینگی، در اولین فرصت بتوانیم این 
واحد را نیز وارد مدار بهره برداری نمائیم. وی افزوده 
رقمی که برای افزایش ظرفیت نیروگاه های برق آبی 
 ۲۲۵ حدود  است،  شده  پیش بینی   9۷ سال  در 
مگاوات می باشد که ۷۰ مگاوات آن مربوط به واحد 

سوم نیروگاه داریان است.
در  کشور  برق آبی  نیروگاه های  مدیریت  مرکز  مدیر 
به ظرفیت  نیز هر کدام  واحد  اضافه کرد: دو  پایان 
۵۰ مگاوات مربوط به نیروگاه سردشت و یک واحد 
۵۵ مگاواتی نیز مربوط به نیروگاه چم شیر است که 
انتظار می رود با تأمین به هنگام نقدینگی بتوانیم از 

این واحدها برای پیک سال آینده استفاده کنیم.
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طرح های برق باید پیوست 
کاهش تلفات داشته باشد

ایرنا: معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: 
همه طرح های صنعت برق در کشور باید پیوست 

کاهش تلفات داشته باشند.
طرح های برق باید پیوست کاهش تلفات داشته باشد

جلسه  در  چهارشنبه  روز  فام  حقی  محمودرضا 
افزود:  منطقه ای کمیته ملی کاهش تلفات در تبریز 
میزان تلفات انرژی الکتریکی، یک عملکرد سنج برای 

شرکت های توزیع است.
باید روش های طراحی شبکه های  تاکید کرد:  وی 
توزیع به منظور کاهش تلفات اصاح شود، در عین 

اینکه از تلفات غیر فنی نیز نباید غافل بود.
برنامه  جهت  ها  هماهنگی  اینکه  اعام  با  فام  حقی 
عمر  با  ترانسفورماتورهای  تعویض  منظور  به  ریزی 
بیشتر از ۲۰ سال با ترانسفورماتورهای کم تلفات در 

جهادی  حرکت  این  در  افزود:  است،  پیگیری  حال 
می توانیم هم تلفات را کاهش دهیم و هم یکی از 

مهمترین بخش های شبکه توزیع را بهبود دهیم. 
مواردی  پیگیری  برای  تاش  لزوم  بر  وی همچنین 
همچون داده کاوی و شناسایی هوشمندانه خطاهای 
اندازه گیری لوازم اندازه گیری و تاثیر آن بر کاهش 
تلفات با کمترین هزینه در شرکت های توزیع برق 

تاکید کرد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز هم با بیان 
اینکه تلفات غیرفنی می بایست جدی گرفته شود، 
گفت: کاهش تلفات غیرفنی سرمایه گذاری کمتری 

را می طلبد و تاثیرات آن زیاد و آنی است.
انجام  مطالعات  اساس  بر  کرد:  اعام  کاظمی  عادل 
برق،  درصدی   ۰.۲ تلفات  کاهش  منظور  به  شده 
نیازمند سرمایه گذاری بیش از هشت میلیارد تومانی 
هستیم. وی ادامه داد: در بخش غیر فنی با سرمایه 
مقابله  هایی همچون  زمینه  در  بسیار کمتر  گذاری 
دستکاری  غیرمجاز،  های  برق  کنندگان  استفاده  با 
کنتورها  قرائت  عدم  کاهش  و  گیری  اندازه  لوازم 

امکان کاهش تلفات وجود دارد.
نیروی  توزیع  شرکت  تلفات  اینکه  اعام  با  کاظمی 
است،  رسیده  درصد   ۸.3 به  اکنون  هم  تبریز  برق 
می  غیرفنی  تلفات  به  ویژه  توجه  صورت  در  گفت: 

توان این رقم را تا ۸ درصد نیز کاهش داد.
نشست منطقه ای یکروزه کمیته ملی کاهش تلفات 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز و با حضور 
از  جمعی  توانیر،  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاونت 
اعضای کمیته کاهش تلفات ملی و مسووالن شرکت 
شرقی،  آذربایجان  استان  برق  نیروی  توزیع  های 
تبریز  در  اردبیل  استان  و  غربی  آذربایجان  استان 

برگزار شد.
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در سال جاری؛

اوج مصرف برق از 54 هزار 
مگاوات عبور کرد

اوج مصرف برق روز گذشته با ثبت رقم جدید 
در سال جاری از 54 هزار مگاوات عبور کرد و 

همچنان این عدد رو به افزایش است.
کردبه   عبور  مگاوات  هزار   ۵۴ از  برق  مصرف  اوج 
بر  نیرو،  وزارت  از  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش 
اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اوج 
مصرف برق در روز گذشته )سه  شنبه ۵ تیر(، ۵۴ 
در  رقم  این  که  شد  گزارش  مگاوات   ۲۷۵ و  هزار 
سال گذشته در همین زمان برابر با ۴۲ هزار و ۲۵1 

مگاوات ثبت شده است.
میزان مبادالت برق نیز در روز گذشته برابر با ۸۷۴ 
میزان 3۵۷  این  از  که سهم صادرات  بوده  مگاوات 

مگاوات و واردات برق نیز ۵1۷ مگاوات بوده است.
میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته سه هزار 
که  یکشنبه  روز  به  نسبت  که  بود  مگاوات   ۶۰3 و 
میزان آن سه هزار و ۶۵۶ مگاوات بوده است، مصرف 

برق این بخش تفاوت چندانی نداشته است.
معمول  طور  به   مصرف  اوج  ساعات  یا  مصرف  اوج 
در شش ماه نخست سال در ساعت های 1۲ تا 1۷ 
شبانه(  )پیک  شب  در   ۲3 تا   19 و  روزانه(  )پیک 
و کنترل دمای وسائل سرمایشی در  اتفاق می افتد 

مدیریت پیک در این زمان بسیار موثر خواهد بود.

نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 
پست برق رامهرمز

دستگاه  یک  اندازی  راه  و  نصب  تعویض،  کار 
ترانسفورماتور ۳۳/1۳2 کیلو ولت به ظرفیت ۳0 
مگاولت آمپر در شهرستان امهرمز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، 
گفت:  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
ارزش سرمایه گذاری انجام شده در این نصب و راه 
اندازی ترانسفورماتور پست برق رامهرمزطرح بالغ بر 

۲3 میلیارد ریال بوده است.
محمود دشت بزرگ منظور از بهره برداری این طرح 
را تامین برق تاسیسات و تقاضاهای منطقه رامهرمز 
دانست و افزود: افزایش ضریب اطمینان، پایداری و 
توسعه شبکه برق جهت مشترکین خانگی و صنعتی، 
احتمال  و  محدودیت  کاهش  پایداری،  افزایش 
با ترانس های  خاموشی شبکه، امکان موازنه کردن 
مجاور  ترانسفورماتورهای  بار  کردن  تعدیل  مجاور، 
افزایش  اهداف  دیگر  از  برق  شبکه  ولتاژ  تصحیح  و 

ظرفیت این پست برق است.
شرکت برق منطقه ای خوزستان ، مسئولیت تولید 
استان  دو  پراکنده  سطح  در  را  برق  نیروی  وانتقال 
خوزستان و کهگیلوبه و بویراحمد در مساحتی حدود 

۸1 هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/ec90113939342.html#%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/8487113922117.html#%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-54-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


مدیر عامل شرکت توزیع برق :

صنعت برق یزد برای ۳5 روز 
بحران مصرف آماده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد گفت: 
مصرف  بحرانی  فوق  و  بحرانی  شرایط  ۳5روز 
استان  در  ماه  مرداد  پایان  تا  الکتریکی  انرژی 
پیش بینی شده که صنعت برق برای تمام این 

روزها آمادگی کامل پیدا کرده است.
محمدرضا صحتی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: رشد بار مصرف و دمای هوا توسط دفتر بازار برق 
و امور دیسپاچینگ روزانه پیش بینی می شود. وی 
اظهار کرد: افزایش دمای ۴۰ درجه )شرایط بحرانی( 
سانتیگراد برای ۲۰ روز و باالی ۴۰ درجه )شرایط فوق 

بحرانی ( برای 1۵ روز تا پایان مرداد پیش بینی شد.
وی افزود: در این روزها 1۶۰ ساعت شرایط بحرانی و 
1۲۰ ساعت شرایط فوق بحرانی بار مصرف برق خواهیم 

داشت که باید رصد شود.
مدیرعامل توزیع برق یزد تصریح کرد: پیک بار تکلیفی 
توانیر در بخش توزیع ۸۶۸ مگاوات است ولی با وجود 
دمای باالی ۴۰ درجه سلسیوس تنها در چهار روز از 
ثبت  به  مگاوات  بار ۸۲۲  پیک  ماه سال 9۷،  خرداد 

رسید و به پیک تکلیفی نرسید.
صحتی یادآور شد: اجرای طرح های مدیریت مصرف 
انرژی با مشارکت مشترکان در گذر از پیک بار کشور با 
۵۰ هزار مگاوات در ۲۸ خرداد کمک کرد که امیدواریم 
این همراهی و همکاری تا پایان تابستان تداوم داشته 

باشد. 
وی دلیل عمده افزایش نیاز مصرف را ورود سیستم 
های سرمایشی عنوان کرد و گفت: عاوه بر همکاری 

مشترکان خانگی و با وجود جابجایی ساعت کار اداره ها 
باید نظارت ها بیشتر باشد تا از مشارکت بخش اداری 

هم مطمئن باشیم.
این مسئول در ادامه در باره برنامه های هفته مدیریت 
مصرف برق )هفته دوم تیرماه(، گفت: روز نخست به 
اصحاب  و  دارد  اختصاص  مصرف  مدیریت  و  رسانه 
مطبوعات و رسانه های استان از طریق ارتباط ویدئو 
را مطرح  ، سئواالت خود  توانیر  با شرکت  کنفرانسی 

خواهند کرد.
مدیرعامل توزیع برق یزد افزود: روز دوم به نشست هم 
اندیشی با نمایندگان خانه کشاورز و روز سوم هم به 
بخش اداره ها و سازمان ها و بررسی تجارب برتر مدیران 

انرژی اداره ها و تجلیل از برترین ها اختصاص دارد.
در  برتر  تجارب  کنفرانس  برگزاری  داد:  ادامه  صحتی 
دهمین  برگزاری   ، روز  چهارمین  در  صنایع  بخش 
با  مدیریت مصرف  برگزیده  بانوان  از  تجلیل  همایش 

حضور خانم ها در روز پنجم از دیگر برنامه هاست.
وی بحث خانواده ، مدرسه و مدیریت مصرف و نشست 
با رابطان مدارس و کارگاه دانش آموزی در نوبت صبح 
و برگزاری جشنواره کودک و انرژی را از برنامه های روز 
ششم و حضور مدیرعامل در محل برگزاری نماز جمعه 
و سخنرانی پیش از خطبه ها را از برنامه های روز آخر 

عنوان کرد.
تعداد مشترکان برق در یزد به عنوان چهارمین استان 

صنعتی کشور ۶۴3 هزار مشترک است.
استان یزد یک میلیون و 13۸هزار نفر جمعیت دارد که 
۸۵درصد در ۲1 شهر و بقیه در روستاها و آبادی ها و 

مناطق عشایری زندگی می کنند. 
بیشترین آمار مشترکان استان مربوط به خانگی با ۵۲۲ 
هزار و ۲۷۲مشترک و بخش تجاری هم ۸۶ هزار و ۲۶۷ 

مشترک است.

هشدار مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز:

الگوی مصرف برق رعایت نشود، 
خاموشی اعمال می شود

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اهواز 
اعمـال  خاموشـی  مـردم  بـرای  مـا  گفـت: 
نمی کنیـم امـا هرگونـه مصـرف بیـش از اندازه 

بـرق در مناطـق بـا توجـه بـه گرمـای شـدید 
هـوا باعث آسـیب به تجهیـزات توزیـع و فوق 

توزیـع و بـروز خاموشـی اسـت.
حسـن کریمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: 
بـه علـت عـدم رعایت الگـوی مصرف بـرق در برخی 
از مناطـق اهـواز بـار شـبکه به شـدت باال مـی رود و 
بخشـی از شـبکه توزیع و فـوق توزیع دچار مشـکل 
می شـود و در ایـن زمینـه مجبور هسـتیم تا نسـبت 
بـه انتقـال بـار بـر روی ایسـتگاه های دیگـر اقـدام 

. کنیم
وی بـا بیـان این کـه زمانـی کـه بـار بـه شـدت بـاال 
بـرود تجهیـزات دچار آسـیب می شـوند، افـزود: کار 
انتقـال بار مناطق بـر روی ایسـتگاه های دیگر کاری 
بسـیار دشـوار اسـت امـا ایـن کار انجـام می گیـرد 
تـا بتوانیـم نسـبت بـه اصـاح شـبکه اقـدام کنیم و 

مـردم نیـز کمتـر با قطعـی بـرق مواجه باشـند.
مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق اهواز با اشـاره 
بـه این کـه بیشـتر آسـیب هایی کـه بـه تجهیـزات 
توزیـع و فـوق توزیـع وارد می شـود بـه دلیـل عـدم 
رعایـت الگـوی مصـرف اسـت، تصریح کرد: شـرکت 
اعمـال  بـرای مـردم خاموشـی  اهـواز  بـرق  توزیـع 
انـدازه  از  بیـش  مصـرف  هرگونـه  امـا  نمی کنـد 
بـا توجـه بـه گرمـای شـدید هـوا باعـث آسـیب بـه 

تجهیـزات و بـروز خاموشـی اسـت.
کریمـی عنـوان کـرد: اگـر مشـاهده شـود کـه در 
صـورت  بـه  اسـت،  نیم سـوز  تجهیـزی  منطقـه ای 
پیـش دسـتانه و در سـاعات ابتدایـی صبـح نسـبت 
بـه تعویـض و یـا تعمیر آن اقـدام خواهیم کـرد. این 
کار بـا انتقـال بـار منطقه به ایسـتگاهی دیگـر انجام 
می گیـرد و پـس از تعمیـرات مجـددا بـار بـه جـای 

خـود بـاز می گـردد.
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قطعی زودهنگام؛ هشدار 
ضرورت صرفه جویی مصرف برق 

در مازندران
مردم مازندران نخستین قطعی تابستانی برق را 
در نخستین روزهای ماه تیر و پیش از فرا رسیدن 
گرما باالی ۳5 درجه و شرجی ناشی از آن تجربه 

کردند .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، مدیران و کارشناسان برق 
مازندران پیش از این بارها نسبت به احتمال قطعی 
و ضرورت صرفه  تابستان  استان طی فصل  در  برق 
در  آنها  بینی  پیش  ولی  بودند  داده  هشدار  جویی 
تابستانی  اوج گرمای  آن  وقوع  ترین حالت  بدبینانه 

یعنی اواخر ماه تیر یا ماه مرداد بود. 
اگر چه قطعی برق ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند 
وزش تندباد و طوفان یا بارندگی و برف و سرما به 
و  گرما  خاطر  به  آن  وقوع  ولی   ، دارد  سابقه  وفور 
شرجی هوا که سبب افزایش مصرف می شود ، تنها 
در گرمای باالی 3۸ درجه سانتی گراد سابقه داشته 
مازندران  مرکزی  شهرهای  بیشتر  شهروندان  است. 
صبح و عصر دیروز سه شنبه نخستین قطعی برق را 

دشت کردند ، قطعی ای که اکنون مسئوالن شرکت 
برق علت آن را خارج شدن یکی از نیروگاهها اعام 
مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  اند.  کرده 
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  باره  این  در  چهارشنبه  روز 
از  یکی  شدن  خارج  گذشته  روز  برق  قطعی  علت 
نیروگاههای برق استان تهران بود که بخشی از برق 

مصرفی استان را تامین می کند. 
قاسم شهابی افزود : مدت زمان قطعی برق ۴۵ دقیقه 
تا یک ساعت بود که در این موضوع سعی شد مراکز 
های  شهرک  و  بازار   ، ادارات  مانند،  شهر  حساس 

صنعتی با قطعی مواجه نشوند. 
هیچ  استان  در  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  وی 
مشکلی در زمینه تولید و توزیع برق نداریم ، تاکید 
انجام شد  کرد قطعی برق روز گذشته غیر منتظره 
این شرکت  اختیار  در  رسانی  اطاع  برای  زمان  که 
مشکل  با  مشترکین  از  برخی  متاسفانه  و  نداد  قرار 

مواجه شدند . 
و  مازندران'  برق  'توزیع  شرکت   ۲ دارای  مازندران 
'غرب استان' است . حوزه توزیع انرژی شرکت توزیع 
انتهای  تا  شرق  الیه  منتهی  در  گلوگاه  از  مازندران 
با بیش از یک میلیون و 3۵۰ هزار  شهرستان آمل 

مشترک است که ۸۰ درصد آنان خانگی هستند. 
** افزایش ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق 

همچنین  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان  مشترکین  برق  مصرف  گذشته  روز   : گفت 
به بیشترین میزان خود در بیش از سه ماه گذشته 
رسید و از میانگین ۸۰۰ مگاوات به یکهزار و 3۰۰ 
مگاوات افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد. 
گرمای   ، را  ناگهانی  مصرف  افزایش  این  علت  وی 
هوای چند روز گذشته و افزایش استفاده از سیستم 

های سرمایشی و گولرها دانست. 
در  شهابی همچنین خواستار صرفه جویی همگانی 
در  مشترکین  کرد:  اظهار  و  شد  برق  انرژی  مصرف 
زمان اوج مصرف و پیک توزیع ، مدیریت مصرف را با 

حداقل استفاده از وسایل برقی رعایت کنند . 
مدیرعامل شرکت برق مازندران با بیان اینکه مشکلی 
در تولید و توزیع برق در استان وجود ندارد، یادآور 
خطوط  شدن  داغ  و  مصرف  افزایش  درصورت  شد: 

توزیع برق مجبور به خاموشی خواهیم شد. 
او مهم ترین کار در زمینه مدیریت مصرف این انرژی 
را 'سرویس کولرها' توسط مشترکان دانست و اظهار 
داشت : این اقدام تا 3۰ درصد در مصرف انرژی و تا 

۷۰ درصد در بازدهی کولرها تاثیرگذار است. 
ادارات  کار  ساعت  تغییر  99درصدی  احتمال   **

استان
درصد   99 احتمال  به  که  گفت  همچنین  شهابی 
تغییر  آینده  هفته  از  مازندران  ادارات  کاری  ساعت 
مازندران  استانداری  با  باره  این  در  و  کرد  خواهد 

هماهنگی هایی صورت گرفته است. 
ادارات  کاری  ساعت  تغییر،  این  با   : داد  ادامه  وی 
استان مازندران به ۶ و 3۰ تا 13 و 3۰ دقیقه تغییر 

خواهد کرد. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه 
ادارات  به  مربوط  استان  برق  مصرف  از  درصد   1۰
ساعت  تغییر  با  شود  می  بینی  پیش  گفت:   ، است 
در مصرف  تا 1۰ درصد صرفه جوی  پنج  از  کاری، 

به دست آید. 
در  برق  مصرف  گذشته  سال  تیرماه  است  گفتنی 
مازندران به حدود سه هزار مگاوات رسید که ۲ برابر 
و  برق  قطعی  موجب  و  بود  استان  مصرف  میانگین 

خسارت به برخی از خطوط توزیع برق شد.
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در ساعات اوج مصرف؛

25 درصد برق کردستان 
دربخش کشاورزی مصرف 

می شود

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   
کردستان گفت: در ساعات اوج مصرف 25 درصد 
از برق استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

تعداد  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  لهونیان  هیوا 
و ۵۰۰  هزار  را 9  استان  کشاورزی  بخش  مشترکین 
انجام  برآوردهای  براساس  گفت:  و  کرد  ذکر  مشترک 
شده ۲۵ درصد برق استان در زمان اوج مصرف در این 

بخش مصرف می شود.
وی عنوان کرد: میزان مصرف مشترکان بخش کشاورزی 
استان در زمان پیک حدود ۸۰ تا 9۰ مگاوات است که 
اگر کشاورزان ما در زمان اوج مصرف با ما همکاری کنند 

شاهد کاهش مصرف استان خواهیم بود.
وی زمان اوج مصرف را ازساعت   1۲ الی 1۶ و ۲۰ الی 
۲۴ خواند و بیان کرد: اگر کشاورزان در این بازه های 
زمانی پمپاژهای برق خود را از مدار خارج کنند براساس 
برخوردار  رایگان  برق  مزایای  از  نیرو  وزارت  بخشنامه 

خواهند شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با 
بیان اینکه سال گذشته حدود ۲9۰ مشترک کشاورزی 
استان با این شرکت همکاری کردند، افزود: با همکاری 
از پیک  تعداد مشترک شاهد کاهش ۷ مگاواتی  این 

مصرف در ساعت اوج بودیم.
لهونیان اظهارداشت: میزان کاهش مصرف برق مذکود 
در سال گذشته در بخش کشاورزی منجر به پرداخت 
یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بخشودگی و یا پاداش 

دوره همکاری به کشاورزان استان شد.
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بانک صنعت و معدن 944 
میلیون یورو اعتبار اسنادی 

ارزی گشایش کرد
اخبار فلزات: بانک صنعت و معدن اعالم کرد: این 
بانک از آغاز امسال تا پایان خرداد ماه مبلغ 944 
میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین 

مالی طرح های صنعتی کشور گشایش کرد.
صنعت  بانک  از  نقل  به  و  فلزات  اخبار  گزارش  به 
سه  به  شده  یاد  ارزی  اسنادی  اعتبارات  معدن،  و 
میلیون   ۴۸۲ با  المرد  برق  نیروگاه  صنعتی  طرح 
یورو در استان فارس، کاغذ سبز خوزستان با 3۸۲ 
با  فوالد مکران  و  استان خوزستان  در  یورو  میلیون 

بلوچستان  و  سیستان  استان  در  یورو  میلیون   ۸۰
اختصاص یافته است. برپایه این گزارش، بیش از ۵۰ 
فاینانس پروژه های  از گشایش های مالی و  درصد 
ملی در بخش نیروگاهی کشور توسط بانک صنعت و 
معدن انجام گرفته است. اعتبار اسنادی یک وسیله 
از خدماتی  یکی  و  بین المللی  مبادالت  در  پرداخت 
به  بنا  بانک گشایش کننده  به موجب آن  است که 
و  خریدار(  یا  اعتبار  )متقاضی  مشتری  درخواست 
خرید  منظور  به  شود  می  موظف  خود  طرف  از  یا 
و  مقرر  اسناد  مقابل  در  خدمات  یا  کاال  سفارش  یا 
مطابق با شرائط اعتبار، پرداختی را به شخص ثالث 
)ذینفع/فروشنده ( یا به حواله کرد او انجام دهد یا به 

بانک دیگر اجازه پرداخت یا معامله دهد.

حسنوند:

مجلس با هرگونه افزایش قیمت 
بنزین برخورد می کند

افزایش  گفت:  مجلس،  انرژی  کمیسیون  رئیس 
قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد و در قانون 
به صراحت اعالم شده که هرگونه افزایش قیمت 

بنزین ممنوع است.
ملت،  خانه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  حسنوند  فریدون 
درباره  شایعاتی  وجود  به  اشاره  با  اسامی  شورای 
قیمت  افزایش  اظهارداشت:  بنزین،  قیمت  افزایش 
به  قانون  در  و  ندارد  صحت  وجه  هیچ  به  بنزین 
صراحت اعام شده که هرگونه افزایش قیمت بنزین 

ممنوع است.
اسامی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس 
را  بنزین  قیمت  خودسرانه  تواند  نمی  دولت  افزود: 
قیمت  افزایش  هرگونه  با  مجلس  و  دهد  افزایش 
فرآورده هایی نفتی برخورد می کند. مجلس به هیچ 

وجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآورده ای نیست.
افزایش  موافق  وجه  هیچ  به  مجلس  داد:  ادامه  وی 
قیمت هیچ فرآورده ای همانند بنزین و گازوییل و از 

سوی دیگر قیمت آب و برق نیست.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسامی، 
اقدام  این  با  را  خود  مخالفت  مجلس  کرد:  تصریح 
افزایش  اجازه  نیز  دولت  به  و  کند  می  اعام  دولت 

قیمت نداده و نمی دهد.
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10اخبار اقتصادی

درآمد 99 هزار میلیارد تومانی 
یارانه ها از کجاست؟

آیین نامه اجرایی تبصره )14( ماده واحده قانون 
بودجه سال 1۳97 کل کشور از سوی هیئت دولت 

تصویب و ابالغ شد.
به گزارش فصل اقتصاد، با تصویب آیین نامه اجرایی 
بودجه سال 139۷  قانون  واحده  ماده   )1۴( تبصره 
های  خانه  وزارت  دولت،  هیئت  از سوی  کل کشور 
نفت و نیرو موظف شدند بر اساس جدول زیر تمام 
به  مرکزی  بانک  طریق  از  را  مربوطه  دریافتیهای 
حساب سازمان هدفمندی یارنه ها نزد خزانه داری 
کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه نیز 
مکلف شد بر اساس مصارف موضوع ماده 1۴ قانون 
به  را  مبالغ  نقدی  یارانه  پرداخت  اولویت  با  بودجه، 

سازمان هدفمندی تخصیص دهد.
به این ترتیب طی سال 9۷ مجموعا مبلغی در حدود 
99 هزار میلیارد تومان حاصل فروش داخلی فرآورده 
های نفتی و صادرات آن و همچنین فروش داخلی 

آب، برق و گاز درامد کسب خواهد شد.

http://tnews.ir/news/f618113927540.html?sid=21954321#%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-944-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4332303/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://tnews.ir/news/b16a113900908.html?sid=21954250#%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-99-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
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11یادداشت مدیریتی

اعتماد به نشان تجاری خود را خدشه دار نکنید!
لئونارد شرمن

مترجم: مهدی نیکوئی
برگرفته از کتاب: اگر در جنِگ سگي هستي، گربه شو! 

موفقیت  در  مهمی  نقش  تجاری،  استراتژی 
مهم ترین  هم  معمول  به طور  دارد.  شرکتی  هر 
بخش یک استراتژی تجاری موفق، متمایزسازی 
معنادار محصوالت و خدمات است که البته این 
مختلفی  شکل های  به  می تواند  متمایزسازی 
)مانند ارائه یک فناوری منحصربه فرد، ارائه یک 
نیاز  مورد  خدمات  ارائه  متفاوت،  رقابتی  قیمت 
عالوه   اما  می شود.  انجام  و...(  خاص  بازار  یک 
یک  وجهه  و  )برند(  نشان تجاری  استراتژی،  بر 
شرکت در ذهن مردم نیز نقش انکارناپذیری در 

احتمال موفقیت آن دارد.
و  فیزیکی  تجسمی  قدرتمند،  تجاری  نشان های 
مشتریان  هستند.  موفق  استراتژی های  از  احساسی 
احساسی  ارتباط  تجاری،  نشان های  از  دسته  این  با 
برقرار می کنند و آن را با وفاداری، تمایل به پرداخت 
قیمت های باالتر و همچنین تبلیغ آن در بین اطرافیان، 

نشان می دهند.
نشان  یک  داشتن  که  می شود  باعث  ویژگی ها  این 
شرکت  یک  مالی  عملکرد  سال ها  قدرتمند،  تجاری 
را تقویت کند. مشتریان یک نشان تجاری قدرتمند، 
ارائه شده  نه تنها باور دارند که محصوالت و خدمات 
بلکه  باکیفیت هستند،  و  برتر  نام و نشان،  تحت آن 
احساسی عمیق نسبت به آن دارند و برای تامین حس 
مثبت خود، به خریدهایشان ادامه می دهند. در چنین 

شرایطی، ممکن است یک مشتری به پیچیدگی ها و 
جزئیات محصول و خدمت مورد نظر خود نیز توجه 
نکند و تنها براساس اعتماد به نشان تجاری محبوب 
خود، دست به خرید بزند؛ مانند فردی که عاقه مند 
از  کامل  آگاهی  بدون  و  است  بی ام و  خودروهای  به 
از  فناوری های جدید به کار رفته در یک مدل خاص 
منحصربه فرد  »تجربه ای  به  ایمان  به دلیل  تنها  و  آن 
در رانندگی« دست به خرید می زند. در طرف دیگر، 
نشان های تجاری مختلفی هم وجود دارند که در چشم 
مشتریان، کم ارزش هستند و اثر منفی بر عملکرد مالی 
شرکت می گذارند؛ حتی اگر محصول و خدمت جدید، 

بی نظیر باشند.
در هـر صورت، مسـاله آن اسـت تا زمانـی که تصوری 
منسـجم نسـبت بـه یـک نشـان تجـاری و نـام یـک 
شـرکت در ذهـن مشـتریان شـکل نگرفتـه، عملکـرد 
آن شـرکت و ویژگی محصوالت و خدمات آن، بسـیار 
مهـم هسـتند. پـس از آن نیـز، اهمیـت مسـاله آنجـا 
اسـت کـه یـک اشـتباه و عجلـه در معرفـی محصول 
و خدمـت نابالـغ بـه بـازار، می توانـد به نشـان تجاری 
قدرتمنـد کنونی ضربه بزند. این عجلـه گاهی به دلیل 
فشـارهای بـازار و رقابـت اتفاق می افتد امـا باید توجه 
داشـت کـه »اعتماد متقابـل« یکی از مهم تریـن ابعاد 
نشـان های تجاری قدرتمند اسـت و نباید به سـادگی 
از آن عبـور کـرد. کوکاکـوال یکـی از شـرکت هایی بود 

کـه بـرای مدتـی این اشـتباه را مرتکب شـد.
کوکاکوال در سال 19۸۵، محصولی با نام کوالی جدید 
رهبر  مدت ها  شرکت،  این  کرد.  معرفی  نیوکوک  یا 

بازار نوشیدنی های گازدار بود و به دلیل نشان تجاری 
از  پس  به ویژه  )آمریکا(،  بازار  از  آن  سهم  قدرتمند، 
جنگ جهانی دوم به ۶۰ درصد هم رسیده بود. با این 
حال، نوشابه های پپسی که شیرین تر و خوش طعم تر 
میان،  این  در  و  یافتند  زیادی  رواج  تدریج  به  بودند، 
تبلیغات طوالنی مدت در مورد »نسل پپسی« باعث 
شدند تا جوانان پپسی را به کوکاکوال ترجیح دهند. این 
شرایط ادامه یافت تا آنکه در اوایل دهه ۸۰ میادی، 
سهم بازار کوکاکوال به ۲۴ درصد تنزل یافت و میزان 
فروش پپسی از رقیب بزرگ خود، پیشی گرفت. در پی 
گسترش بازار پپسی و آزمایش هایی که نشان می دادند 
می دهند،  ترجیح  را  نوشابه  این  طعم  مشتریان  اکثر 
تا فرمول 1۰۰  مدیرعامل وقت کوکاکوال دستور داد 
به  تغییر کرده و محصول جدیدی  این شرکت  ساله 
بازار عرضه شود. تیم توسعه محصول جدید، پس از 
مدت ها تحقیق و تاش موفق شد تا محصول جدید و 
خوش طعم تری تولید کند. زمانی که آزمایشی انجام شد 
و از تعدادی شرکت کننده خواسته شد تا سه نوشابه در 
لیوان های مختلف را به طور ندانسته امتحان کنند، اکثر 
آنها محصول جدید کوکاکوال )نیوکوک( را به هر دو 
نوشابه کوکاکوالی مرسوم و پپسی ترجیح دادند. این 
مساله می توانست به عنوان مقدمه ای بر یک موفقیت 
بزرگ باشد. با این حال، باز هم تحقیقات گسترده ای 
در بازار انجام شد و تایید شد که ذائقه مصرف کنندگان 
با نیوکوک همخوانی دارد و تنها 1۰ تا 1۵ درصد از 
شدن  خدشه دار  مخالف  کوکاکوال،  وفادار  مشتریان 
هستند.  محبوبشان  تجاری  نشان  به  خود  اعتماد 
 19 در  را  نیوکوک  شرایط،  از  اطمینان  با  کوکاکوال 
بازار معرفی کرد و در همان هفته،  به  آوریل 19۸۵ 
دست از تولید محصول اصیل خود برداشت. با وجود، 
فروش قابل توجه محصول جدید در همان هفته های 

نخست، صدها هزار نامه و تماس تلفنی اعتراضی، روانه 
ساختمان مرکزی کوکاکوال شد. این وضعیت در پی 
شهرهای  در  مردمی  اعتراض های  رسانه ای  پوشش 
جنوبی آمریکا که قوطی های نیوکوک را روی زمین 
میزان  تدریج  به  شد.  هم  شدیدتر  می کردند،  خالی 
واکنش  و  اعتراض ها  و  یافت  نیوکوک کاهش  فروش 
شدید در بازارهای آن سوی آب ها، باعث شد تا مدیران 

کوکاکوال نگران شوند.
و  کرد  تغییر  شرکت  سیاست  روز،   ۷۵ از  پس  تنها 
عاوه بر حفظ نیوکوک، محصول قدیمی با نام »کوک 
بازگشت  شرکت،  شد.  بازار  راهی  دوباره  کاسیک« 
کوکاکوالی قدیمی را با تبلیغاتی متمرکز بر میراث این 
نشان تجاری و ارزش های سنتی به همراه تصاویری از 
اسطوره های ادبیات و نقاشی آمریکا جشن گرفت. این 
بار، نامه های تشکرآمیز و تماس های تلفنی محبت آمیز 
راهی دفتر مرکزی کوکاکوال شد؛ تا جایی که یکی از 
مدیران آن بیان کرد: »انگار ما سرطان را درمان کرده 
باشیم.« تا انتهای سال 19۸۵، فروش کوک کاسیک 
هم از پپسی و هم از نیوکوک فراتر رفت. در بهار پس 
از آن و با وجود تبلیغات گسترده ای که روی نیوکوک 
یافت.  به 3درصد کاهش  بازار  از  آن  بود، سهم  شده 
تا  ادامه داد  بازار  به رهبری خود در  کوک کاسیک 
آنکه در سال ۲۰۰۲، مدیران شرکت تصمیم گرفتند 
روی  از  »کاسیک«  عنوان  سکوت، ضمن حذف  در 
شرکت  کنند.  متوقف  را  نیوکوک  تولید  قوطی ها، 
آنها  دلبستگی  و  خود  مشتریان  وفاداری  کوکاکوال، 
پژوهش های  بود.  گرفته  دست کم  را  محصولش  به 
پپسی  بازار،  ذائقه  که  می دادند  نشان  بازار، همچنان 
را می پسندد، اما مشتریان به نشان تجاری کوکاکوال 
اهمیت می دادند و نمی خواستند شرکت، اعتماد متقابل 

آنها را از بین ببرد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3405617-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 سمفونی رنگ ها در خلخال به اسالم

و  همنوازی  اینجا  رنگهاست،  سمفونی  اینجا   
همنوایی نسیم و گل و رنگ، مسحور می کند چشم 
و گوش هر بیننده ای را. مسیر پیاده روی اسالم به 
خلخال، دشت را به آسمان می دوزد. از اسالم هر 
چه به سمت خلخال بروید، جنگل رنگ می بازد و 
گیان  اتصال  راه  جاده  می آید.  استقبال  به  دشت 
است به اردبیل؛ جاده ای آبستن از درخت و شقایق 
و زیبایی. همین ترکیب کافیست تا نام رویایی ترین 
جاده جنگلی کشور بر آن گذاشته شود. تنها کافی 
هوای  و  کشید  نفس  زد،  قدم  مسیر  این  در  است 

طبیعت را داشت.

https://www.isna.ir/photo/97040401938/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85#18
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	مدیر مرکز مدیریت نیروگاههای برقآبی کشور ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی را 11 هزار و 944 مگاوات عنوان کرد و افزود: پایینبودن ارتفاع آب در مخازن سدها موجب شده تا در تابستان امسال نتوانیم بیش از 6300 مگاوات از ظرفیت نیروگاههای برقآبی را استفاده کنیم

	طرح های برق باید پیوست کاهش تلفات داشته باشد
	ایرنا: معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: همه طرح های صنعت برق در کشور باید پیوست کاهش تلفات داشته باشند.

	اوج مصرف برق از ۵۴ هزار مگاوات عبور کرد
	اوج مصرف برق روز گذشته با ثبت رقم جدید در سال جاری از ۵۴ هزار مگاوات عبور کرد و همچنان این عدد رو به افزایش است.

	نصب و راه اندازی ترانسفورماتور پست برق رامهرمز
	کار تعویض، نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر در شهرستان امهرمز به پایان رسید.

	صنعت برق یزد برای 35 روز بحران مصرف آماده است
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد گفت: 35روز شرایط بحرانی و فوق بحرانی مصرف انرژی الکتریکی تا پایان مرداد ماه در استان پیش بینی شده که صنعت برق برای تمام این روزها آمادگی کامل پیدا کرده است.

	الگوی مصرف برق رعایت نشود، خاموشی اعمال میشود
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ما برای مردم خاموشی اعمال نمیکنیم اما هرگونه مصرف بیش از اندازه برق در مناطق با توجه به گرمای شدید هوا باعث آسیب به تجهیزات توزیع و فوق توزیع و بروز خاموشی است.

	۲۵ درصد برق کردستان دربخش کشاورزی مصرف میشود
	 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: در ساعات اوج مصرف ۲۵ درصد از برق استان در بخش کشاورزی مصرف میشود.

	قطعی زودهنگام؛ هشدار ضرورت صرفه جویی مصرف برق در مازندران
	مردم مازندران نخستین قطعی تابستانی برق را در نخستین روزهای ماه تیر و پیش از فرا رسیدن گرما بالای 35 درجه و شرجی ناشی از آن تجربه کردند .

	درآمد 99 هزار میلیارد تومانی یارانهها از کجاست؟
	آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور از سوی هیئت دولت 
	تصویب و ابلاغ شد.

	بانک صنعت و معدن 944 میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی گشایش کرد
	اخبار فلزات: بانک صنعت و معدن اعلام کرد: این بانک از آغاز امسال تا پایان خرداد ماه مبلغ 944 میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی طرحهای صنعتی کشور گشایش کرد.

	مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین برخورد میکند
	رئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد و در قانون به صراحت اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت بنزین ممنوع است.


	اعتماد به نشان تجاری خود را خدشهدار نکنید!
	استراتژی تجاری، نقش مهمی در موفقیت هر شرکتی دارد. بهطور معمول هم مهمترین بخش یک استراتژی تجاری موفق، متمایزسازی معنادار محصولات و خدمات است که البته این متمایزسازی میتواند به شکلهای مختلفی (مانند ارائه یک فناوری منحصربهفرد، ارائه یک قیمت رقابتی متفاو
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