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از سوی سندیکای صنعت برق به وزارت نیرو ارائه شد

نسخه ضد تحریمی صنعت برق
طراحی هوشمندانه بودجه

دکتر پویا جبل عاملی / دنیای اقتصاد
طراحی بودجه سال 1۳۹۸، بدون تردید یکی 
از سخت ترین و پرچالش ترین اقداماتی است 
رسانند  انجام  به  باید  دولت  کارشناسان  که 
تایید  و  بررسی  و می توان پیش بینی کرد که 
به  نسبت  دوچندان  جهدی  نیازمند  نیز  آن 
سال های قبل است. حاکمیت باید با شجاعت، 
بودجه سال آتی را بر مبنای واقعیات اقتصادی 
افت  نفتی  درآمدهای  که  هنگامی  نهد.  بنا 
قابل توجهی داشته، باید در بخش رهزینه ها نیز 

این کاهش نمود داشته باشد.
بوده  آن  مقامات  بین  در  غالب  رویکرد  تاکنون 
است که به خصوص در مورد حقوق و دستمزدها، 
سطح هدفی را در نظر می گرفتند و بر مبنای آن 
می کردند  تعبیه  را  کانال هایی  درآمد،  بخش  در 
عملیاتی  درآمدها  این  مواقع  از  بسیاری  در  که 
نبود که منجر به کسری بودجه یا به قول ادبیات 
ایران منجر به کسری عملیاتی و  بودجه ریزی در 

سرمایه ای می شد.
بسی  وضعیت  که  گذشته  سال های  در  حتی 

 »معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران« در تازه ترین مطالعات خود سه راهکار »تجارت 
برون مرزی«، »زنجیره تامین و اجرای پروژه ها« و »مدیریت تقاضا« را برای مقابله با چالش ها و 

مخاطرات تحریم صنعت برق پیشنهاد داده است.
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از سوی فعاالن بخش خصوصی به وزارت نیرو ارائه شد

نسخه ضد تحریمی صنعت برق
برق در دوران تحریم ها  اقتصاد :صنعت  دنیای 
شد؟  خواهد  روبه رو  چالش هایی  چه  با 
چهار  که  است  آن  از  حاکی  آسیب شناسی ها 
تجاری  مبادالت  در  »محدودیت  مخاطره 
برون مرزی«، »اختالل و کمبود در زنجیره تامین 
اجرای  هزینه  و  زمان  »افزایش  تجهیزات«، 
در  برق«  پایدار  تامین  »ریسک  و  پروژه ها« 
شرایط تحریم در انتظار این صنعت استراتژیک 
خواهد بود. اما برای بی اثر کردن این مخاطرات 
سندیکای  پژوهشی  »معاونت  کرد؟  باید  چه 
ایران« در تازه ترین مطالعات خود  صنعت برق 
»زنجیره  برون مرزی«،  »تجارت  راهکار  سه 
تقاضا«  »مدیریت  و  پروژه ها«  اجرای  و  تامین 
تحریم  مخاطرات  و  چالش ها  با  مقابله  برای  را 

صنعت برق پیشنهاد داده است.
وارد  ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  تحریم های  اعمال 
دومین ماه شد؛ تحریم هایی که آثار آنها قابل کنترل 
نبوده و دامنه خسارت و ضایعات آن کلیه بخش های 
اقتصادی و گروه های اجتماعی را در برمی گیرد. در 
این میان یکی از بخش ها و صنایع مهم ایران که به 
اعتقاد تحلیلگران اقتصادی از آثار تحریم ها در امان 
از  بود، صنعت برق است. صنعت برق یکی  نخواهد 
انرژی  صنایع زیرساختی و حساس کشور است که 
مورد نیاز تمامی بخش های خانگی، صنعتی، بهداشت 
می کند.  تامین  را  و حمل ونقل  کشاورزی  درمان،  و 
این رو می توان گفت آینده نگری در صنعت برق  از 
بسیار حیاتی و ضروری است و ذی نفعان این حوزه 
سیاست گذار  که  دولتی  دستگاه های  مدیران  از  اعم 
و متولی تامین برق هستند و شرکت ها و بنگاه های 
بخش خصوصی که متصدی اجرای پروژه های تامین 

دولت  درآمدهای  بود،  امروز  شرایط  از  مساعدتر 
آن  هزینه های  از  کمتر  درصد   ۱۰ قریب  عمل  در 
در  بودجه ریزی  صورت  در  کسری  این  حال  و  بود 
در  شود.  عمیق تر  بسیار  می تواند  سابق،  چارچوب 
که  دولت  اقدام  بدترین  امروز،  افسارگسیخته  تورم 
و  فعلی  خطرناک  تورم  پایداری  به  منجر  می تواند 
حتی افزایش احتمال تورم های بی سابقه در اقتصاد 
عمال  که  است  هزینه هایی  به  تعهد  شود،  ایران 
درآمدی برای آن وجود ندارد و در نهایت خود را بر 

ترازنامه بانک مرکزی سوار می کند.
از این رو ابتدا باید درآمدهایی را که احتمال تحقق 
را  مبنای آن هزینه ها  بر  و  احصا کرد  دارند  باالیی 
پوشش داد. اینکه متصور باشیم، فالن بند هزینه ها 

حتما باید افزایش یابد اما درآمد قابل تحققی برایش 
بودجه ریزی  در  مطلق  انحراف  باشد،  نداشته  وجود 
خسارات  می تواند  فعلی  شرایط  در  که  است 
دهه  برزیل  باشد.  داشته  اقتصاد  برای  چشمگیری 
با شاخص بندی مطلق  بیاوریم که  یاد  به  را   ۱۹۸۰
بودجه  کسری  سو  آن  از  و  تورم  به  دستمزدها 

موجبات پایداری ابرتورم را فراهم آورده بود.
اما محاسبه درآمدهای قابل تحقق نیز به دلیل ابهام 
در روابط خارجی ابدا آسان نیست. نه تنها درآمدهای 
ارزی مبتنی بر نفت، دچار شوک منفی شده اند؛ بلکه 
از  مستثنی شده  تجاری  طرف های  نیست  معلوم 
تحریم ها، در نهایت مبالغ نفت خریداری شده را در 
دسترس ما می گذارند یا خیر و باز معلوم نیست که 
پس از فصل اول سال بعد که دوره مجوزها به پایان 
می رسد باز این مجوزها تجدید می شود یا چقدر از 
دیگر،  به عبارت  می شود.  کم  شده  خریداری  حجم 
تعیین سطحی از درآمدهای ارزی که واقعا می توان بر 
آن اتکا کرد بسیار سخت است. از آن سو، درآمدهای 
مستقیم ریالی نیز بسیار متکی به درآمدهای ارزی 
درآمدهای  وقتی  دیگر،  به عبارت  است.  دولت  خود 
و  شده  کند  اقتصاد  چرخه  می یابد،  کاهش  ارزی 

دریافتی مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد.
در نتیجه وقتی درآمدهای دولت، این چنین تحت 
تحقق  احتمال  آوردن  به دست  و  گرفته  قرار  فشار 
باید در تعریف  تا جای ممکن  نیز دشوار شده،  آن 
هزینه ها، محتاطانه عمل کرد و از قول های بی مورد 
و افزایش سطح انتظارات عمومی پرهیز کرد. از آن 
سو با طراحی هوشمندانه برای بودجه، شرایطی را 
برای عموم  به گریبان است  با آن دست  که دولت 
تشریح کرده و آنان را برای بودجه ای کامال انقباضی 
که می تواند ریسک های تورمی را کاهش دهد، آماده 

سازند.
ادامه در صفحه بعد
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دارند  نیاز  می روند،  به شمار  برق  صنعت  توسعه  و 
کارشناسی  و  علمی  آینده نگری  یک  چارچوب  در 
تصمیمات  و  بپردازند  خود  امروز  مسائل  تعریف  به 
امروز را براساس برآوردهایی که از آینده این صنعت 
دارند اتخاذ کنند. در همین راستا »معاونت پژوهشی 
سندیکای صنعت برق ایران« در گزارشی به بررسی 
زیرساختی  این صنعت  بر  تحریم ها  جدید  دور  آثار 
پرداخته است تا چشم انداز توسعه صنعت برق را مورد 
پژوهش،  این  داده های  براساس  دهد.  قرار  واکاوی 
مبادالت  در  »محدودیت  مجرای  چهار  از  تحریم ها 
زنجیره  در  کمبود  و  »اختالل  برون مرزی«،  تجاری 
اجرای  هزینه  و  زمان  »افزایش  تجهیزات«،  تامین 
پروژه ها« و »ریسک تامین پایدار برق« تاثیرات سوء 

خود را بر صنعت برق بر جای خواهد گذاشت.
خطرات تحریم

چهار  تحریم،  شرایط  در  شد  گفته  که  همان طور 
مضاعف  فشار  با  را  برق  صنعت  مخاطره  و  چالش 
نشان  واکاوی ها  چگونه؟  اما  کرد،  خواهد  روبه رو 
می دهد با شدت گرفتن تحریم، انجام مبادالت تجاری 
برای واردات تجهیزات و اکتساب فناوری و صادرات 
تجهیزات و خدمات و انرژی برق با محدودیت زیادی 
محدودیت  ایجاد  با  دیگر  سوی  از  می شود.  مواجه 
نیاز،  مورد  فناوری های  جذب  و  تجهیزات  واردات 
تولید،  شبکه  نیاز  مورد  تجهیزات  تامین  زنجیره 
انتقال و تجهیزات دچار اختالل می شود و در برخی 
از اقالم به دلیل نبود ساخت داخل با کمبود تجهیز 
و افزایش هزینه تامین مواجه می شود. افزایش زمان 
به  که  است  بعدی  گلوگاه  پروژه ها  اجرای  هزینه  و 
از  دنبال دو مخاطره گفته شده در دوران تحریم ها 
راه می رسد. در این چالش به دلیل کمبود نقدینگی 
تجهیزات،  تامین  زنجیره  در  اختالل  و  برق  صنعت 
اجرای پروژه های ساخت و نگهداری شبکه خطوط، 

پست ها و نیروگاه ها طوالنی تر و با هزینه بسیار باالتری 
نشان  این میان پیش بینی ها  مواجه خواهد شد. در 
می دهد با توجه به اختالل زنجیره تامین تجهیزات 
پایداری شبکه برق  و طوالنی شدن پروژه ها، سطح 
در سال ۱۳۹۸ با مشکل مواجه خواهد شد و ریسک 
خاموشی و بروز حوادث افزایش می یابد. اما مجراهای 
آسیب زا به صنعت برق در تحریم ها با چه شگردهایی 
ورود می کنند؟ در چالش نخست که »محدودیت در 
مبادالت تجاری برون مرزی« است، صدمات از طریق 
»محدودیت خدمات بانکی برون مرزی«، »عدم فروش 
کاال و تجهیزات به شرکت های ایرانی«، »محدودیت 
نقل و انتقاالت مالی« و »عدم خرید کاال و خدمات 
شرکت های ایرانی« وارد می شود. سازوکار هم این گونه 
خواهد بود که خدمات بانکی برون مرزی محدود شده 
و در بسیاری از موارد هزینه های تجارت برون مرزی 
افزایش می یابد؛ تعداد زیادی از شرکت های اروپایی و 
خارجی از فروش محصوالت و تجهیزات خود به ایران 
اجتناب می کنند؛ به دلیل ضعف خدمات بانکی امکان 
جابه جایی پول به خارج و از خارج به داخل مشکل 
امکان تجارت وجود  شده و در بسیاری موارد عمال 
امکان صادرات تجهیزات و خدمات  ندارد و باالخره 

صنعت برق به بازارهای هدف دشوار می شود.
اما چالش های زنجیره تامین و اجرای پروژه ها چگونه 
مطالعات  آسیب می زند؟ طبق  برق  بدنه صنعت  به 
و  »اختالل  مجرای  دو  از  چالش  این  گرفته  صورت 
»افزایش  و  تجهیزات«  تامین  زنجیره  در  کمبود 
زمان و هزینه اجرای پروژه ها« زیان هایی را تحمیل 
تجهیزات  و  کاال  »کمبود  نخست  مجرای  می کند. 
وارداتی«، »افزایش هزینه و ریسک تامین تجهیزات 
تمام  قیمت  و  تولید  هزینه های  »افزایش  وارداتی«، 
شده محصوالت داخلی«، »کمبود نقدینگی سازندگان 
تجهیزات داخلی«، »کاهش کیفیت ساخت داخلی« 

و »عدم دسترسی به دانش فنی« را به دنبال خواهد 
انجام  هزینه های  »افزایش  دوم  مجرای  و  داشت 
پروژه های ساخت و نگهداری«، »طوالنی تر شدن زمان 
انجام پروژه ها«، »کمبود نقدینگی برای پیمانکاران« 
پی  در  را  قراردادها«  اجرای  ریسک های  »افزایش  و 

خواهد داشت.
پنج سال با تحریم

بر  آینده  سال  پنج  طی  تحریم ها  تاثیر  میزان  اما 
صنعت برق از دید فعاالن آن بر کدام بخش ها سیطره 
این صنعت،  فعاالن  از دید  بیشتری خواهد داشت؟ 
را  خود  تاثیر  بیشترین  آتی  سال  پنج  در  تحریم ها 
تولیدی«،  کاالهای  قیمت  »افزایش  بخش های  بر 
کشور«،  برقی  تاسیسات  و  ماشین آالت  »فرسودگی 
»کمبود برق و افزایش خاموشی«، »کاهش کیفیت 
تجهیزات ساخت داخلی«، »تعطیلی کارخانه« و »از 
در  داشت.  بازارهای صادراتی« خواهند  رفتن  دست 
این میان »افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای 
نسبت سایر بخش ها  به  وارداتی«  تجهیزات  ساخت 
تاثیر کمتری خواهد دید. در این گزارش همچنین 
ابعاد تاثیر راهکارهای مقابله با تحریم از سوی دولت و 
شرکت های صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. 
بر این اساس »تعلیق جرایم دیرکرد تامین اجتماعی در 
زمان تحریم«، »تعلیق جرایم دیرکرد مالیات در زمان 
تحریم«، »پوشش بیمه ای موثر برای نقل و انتقال پول 
به خارج از کشور«، »تامین بخشی از اعتبار اسنادی 
مجازات های  و  مقررات  »تعیین  و  دولت«  توسط 
شرایط  در  سوءاستفاده کنندگان  برای  سخت  بسیار 
مجازات ها«  اعمال  برای  قانونی  نیاز  تامین  و  حاضر 
در بی اثر کردن تحریم ها »بسیار موثر« خواهد بود و 
»حذف پرداخت ۱۰ درصد عوارض راه و ترابری برای 
ناوگان خارجی«، »همکاری مشترک شرکت ها برای 
شناخت راه های نقل و انتقال ارزی«، »تقبل بخشی 

و »همکاری مشترک  از هزینه های حمل خارجی« 
خارجی«  مشترک  دفاتر  تاسیس  برای  شرکت ها 

تاثیرات »موثری« به همراه خواهد داشت.
سه گانه های مقابله با تحریم

بررسی ها حاکی از آن است که برای مقابله با چالش ها 
و مخاطرات تحریم صنعت برق، سه راهکار باید در 
صنعت  این  سیاست گذاران  و  متولیان  کار  دستور 
قرار گیرد تا بتوان دست اندازهای حاصل از تحریم ها 
تقاضا«  »مدیریت  برون مرزی«،  »تجارت  زد.  دور  را 
و »زنجیره تامین و اجرای پروژه ها« این سه راهکار 
هستند اما با چه سازوکاری باید عملیاتی شوند؟ در 
تجارت برون مرزی، »استفاده از ظرفیت شرکت های 
SME اروپایی برای دور زدن تحریم ها« و »استفاده از 
ظرفیت معاهدات تجاری کشورهای منطقه، روسیه و 
چین برای مبادالت پولی و مالی« باید مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین در زنجیره تامین و اجرای پروژه ها باید 
»شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر زنجیره تامین و 
اجرای عملیات ویژه برای مقابله با نقاط آسیب پذیر«، 
و  دولت  بین  قراردادهای  مقررات  و  قوانین  »اصالح 
بخش خصوصی برای پوشش ریسک قراردادها )اصالح 
مفاد تعدیل، خاتمه و فسخ با شرایط ویژه تحریم(«، 
»تامین مالی زنجیره تامین و لجستیک صنعت برق در 
طرح های اولویت دار از محل ذخایر ارزی« و »جذب 
نقدینگی خرد و هدایت به سمت پروژه ها با توسعه 
ابزارهای بازار سرمایه و تضمین بازده توسط دولت« 
در دستور کار قرار گیرد. در راهکار بعدی که مدیریت 
تقاضا است، باید »اصالح نظام تعرفه برای مدیریت 
مصرف برق«، »اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف 
برق در بخش خانگی و صنعتی« و »استفاده از روش ها و 
مدل های مدیریت تقاضا« مورد توجه متولیان نیرو قرار 

گیرد. 
برای مشاهده گزارش اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/
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تمرکز سندیکا بر تعامل سازنده 
و اثرگذار با وزات صمت

در سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سندیکا 
و  پیمانکار  شرکت های  موضوع  شد  مقرر 
با  صمت   وزارت  در  نیز  برق  صنعت  مشاوران 
آن  برای  و  مطرح  مشترک  کارگروه  تشکیل 

چاره اندیشی شود.
سـی و پنجمیـن جلسـه دوره هفتـم هیـات مدیره 
در  جـاری  سـال  آبـان  هفتـم  و  بیسـت  سـندیکا 
جلسـه  ابتـدای  در  شـد.  برگـزار  سـندیکا  محـل 
دبیـر سـندیکا گزارشـی از اقدامـات سـندیکا ارائـه 

داد. برگـزاری نسشـت آشـنایی اعضـا بـا بخشـنامه 
محاسـبه  اعضـا،  مطالبـات  پیگیـری  ارز،  جبرانـی 
میـزان ارزبـری تجهیـزات بـا اسـتعالم از اعضـا و 
ارائـه بـه شـرکت توانیـر، جلسـه بـا رییـس اتـاق 
مشـکالت صنعـت  در خصـوص  تهـران  بازرگانـی 
برق و همچنین نشسـت مشـترک بـا وزارت صمت، 
و  مـس  ملـی  شـرکت  کاال،  بـورس  نماینـدگان 
ایمیـدرو درکارگـروه مس وزارت صمت و بازگشـت 
نحـوه عرضـه مـس بـه روال سـابق بـا نـرخ بهـره 
پایین تـر و همچنیـن انتخـاب نماینـده سـندیکا در 
هیـات مدیره فدراسـیون صادرات انرژی، بخشـی از 
اقدامـات سـندیکا در طـول دو هفتـه گذشـته بوده 

اسـت.  ارائـه گزارش سـندیکا در خصوص چالش ها 
و پتانسـیل های صادراتـی صنعـت بـرق بـه اتـاق 
تهـران جهـت طـرح در نشسـت نماینـدگان اتـاق 
بـا مقامـات ارشـد کشـور، برگزاری جلسـه شـورای 
بـرای  نهایـی  توافقـات  انجـام  و  شـرکت  ارزیابـی 
تبـادل تفاهم نامـه همـکاری در راسـتای موضوعات 
ارزیابـی و تشـخیص صالحیـت و نیـز درخواسـت 
وزارت صمـت از سـندیکا بـرای اعـالم نقطه نظرات 
پیشـنهادی در خصـوص کتـاب مقررات صـادرات و 

واردات بخـش دیگـری از گـزارش دبیـر بـود.
پیگیری مسائل و منافع شرکت های عضو از طریق 
کمیسیون صنایع مجلس محور دیگر جلسه بود. با 
توجه به اعالم آمادگی سخنگوی کمیسیون صنایع 
برق  پیگیری مسائل شرکت های صنعت  منظور  به 
هماهنگی  با  مقرر شد سندیکا  کمیسیون،  این  در 
بر  مترتب  موضوعات  مجلس  انرژی  کمیسیون 
صنایع  کمیسیون  طریق  از  را  برق  صنعت  فعاالن 
مقرر  پیگیری کند. همچنین  نیز  معادن مجلس  و 
نیز  ویژه  کمیسیون  ظرفیت های  از  سندیکا  شد 
ادامه  در  گیرد.  بهره  اعضا  حقوق  پیگیری  برای 
به  مشخص  وزارتخانه ای  اینکه  بر  تاکید  با  جلسه 
مشاوران  و  پیمانکار  شرکت های  متولی  عنوان 
این  شد  مقرر  ندارد،  وجود  کشور  در  برق  صنعت 
موضوع درکارگروه مشترک سندیکا و این وزارتخانه 
مطرح شده و برای آن چاره اندیشی شود. همچنین 
با وزیر جدید صنعت،  مقرر شد برگزاری جلسه ای 
معدن و تجارت و معاون جدید امور صنایع وی، به 
منظور طرح مشکالت شرکت ها و همچنین موضوع 
متولی گری حوزه پیمانکاری و مشاوره صنعت برق 

در دستور کار دبیرخانه سندیکا قرار گیرد.
بر  تحریم ها  اثرات  خصوص  در  گزارشی  همچنین 
برنامه ریزی  و  پژوهش  معاونت  توسط  برق  صنعت 

ارائه و مقرر شد معاونت پژوهشی با همکاری کمیته 
تکمیل  برای  را  الزم  اطالعات  سندیکا،  مشاوران 
وارده  آسیب های  جزییات  استخراج  و  گزارش  این 
به صنعت برق پس از اعمال تحریم ها گردآوری به 

نهادهای ذیربط ارائه نماید. 
نحوه  دستورالعمل  نویس  پیش  جلسه  ادامه  در 
در  ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی  خسارات  جبران 
پیمان های ریالی فاقد تعدیل مربوط به شرکت های 
توزیع بررسی و مقرر شد ضمن بررسی همه جانبه 
اصالحات  زمان  کوتاه ترین  در  نویس،  پیش  این 
ارائه  توانیر  به  سندیکا  پیشنهادی  نظرات  نقطه  و 
به  نامه ای  طی  سندیکا  شد  مقرر  همچنین  شود. 
از  جلوگیری  خواستار  توانیر،  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات قراردادی کارفرمایان و اخذ دستور از وزیر 
نیرو برای خاتمه قراردادها و اولویت بندی قراردادها 
ادامه جلسه موضوع  اعضای هیات مدیره در  شود. 
عضویت سندیکا در تشکل های بالدستی را مطرح و 
مقرر کردند که گزارشی از میزان اثرگذاری و نتایج 
عضویت سندیکا در این تشکل ها در اختیار اعضای 
هیات مدیره قرار گیرد تا بر اساس آن تصمیم گیری 
مسائلی،  بهزاد،  آقایان  از  جلسه  پایان  در  شود. 
برزی مهر و دبیرخانه سندیکا بابت برگزاری نشست 
از  ارز، همچنین  بخشنامه جبرانی  با  اعضا  آشنایی 
تالش های دبیرخانه برای حضور موثر در نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق و نمایشگاه جانبی کنفرانس 
بین المللی برق و برگزاری نشست ها و ایجاد فضای 
سندیکا  اثربخش  ارتباط  تقویت  منظور  به  مناسب 
مجلس  نمایندگان  و  برق  صنعت  ارشد  مقامات  با 
از  همچنین  شد.  تقدیر  اعضا  مشکالت  انعکاس  و 
تهیه  بابت  سندیکا  برنامه ریزی  و  پژوهش  معاونت 
گزارش های دقیق و جامع کارشناسی تقدیر به عمل 

آمد.
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رئیس و نایب رئیس کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو انتخاب شدند 

انتخابات کمیته تخصصی سازندگان دکل 
جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو سندیکا دوازدهم آذر سال 

جاری با دستور انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته برگزار شد.
در این جلسه که ۱5 عضو کمیته در آن حضور داشتند، انتخابات جهت تعیین رئیس و نایب رئیس برگزار و 

آقایان مهندسین فتوره چی و فارسی به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس کمیته انتخاب شدند. 
سوی  از  نماینده  معرفی  خصوص  در  سندیکا  صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  کمیته  درخواست  ادامه  در 
کمیته های تخصصی جهت ارائه نظر کارشناسی بررسی و با موافقت اعضا مقرر شد مهندس رهنما به عنوان 
عضو اصلی و مهندس فارسی به عنوان عضو علی البدل به کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت معرفی شوند. 
بررسی موضوع ارزبری دکل در خصوص بخشنامه ارزی محور دیگر جلسه بود که نتایج ارزیابی در این حوزه 
که به کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا ارجاع شده است به شرح زیر اعالم شد. همچنین تاکید شد که 

برای مابقی درصد مرتبط با تاثیرپذیری ارز از بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه استفاده خواهد شد. 
ارز بری مستقیم- درصد: شرح:   

2۰ دکل 6۳ کیلوولت   
۳۰ دکل ۱۳2 کیلوولت  
45 دکل 2۳۰ کیلوولت   
65 دکل 4۰۰ کیلوولت  

در خصوص سمینار تخصصی بخشنامه ارزی که اخیرا به همت سندیکا در اتاق بازرگانی تهران و با حضور 
عضو  شرکت های  نمایندگان  و  منطقه ای  برق های  و  توانیر  شرکت  بودجه،  و  برنامه  سازمان  کارشناسان 
سندیکا برگزار شده است، مقرر شد فایل پرسش و پاسخ جلسه فوق جهت استفاده بهینه اعضای کمیته 

ظرف مدت پانزده روز در اختیار آنها قرار بگیرد.
در ادامه جلسه پیش نویس نامه سندیکای صنعت برق در مورد درخواست اصالح بخشنامه تعدیل نرخ فلز 
با اصالحاتی به تصویب رسید تا اقدامات الزم در این زمینه توسط کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا 

انجام شود.
تا حصول  ارائه کرد. همچنین مقرر شد  را  پایان جلسه، دبیر کمیته فعالیت ها و دستاوردهای کمیته  در 
نتیجه پیش نویس نامه کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو به سازمان برنامه و بودجه در مورد فلز روی، 

پیگیری های الزم انجام شود. 

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان برگزار می کند؛ 

کارگاه آموزشی بررسی و 
شفاف سازی بخشنامه نحوه 
جبران آثار ناشی از افزایش 

قیمت ارز
 کارگاه آموزشی بررسی و شفاف سازی بخشنامه 
ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی  آثار  جبران  نحوه 
فوق  توزیع,  قراردادهای  در  کاربرد  رویکرد  با 
چهارشنبه  روز  برق  تولید  و  انتقال  توزیع، 
آقایان  حضور  با    20 الی   15 ساعت   ) آذر   21(
مهندسین دقت، راهبر کمیته بررسی دعاوی و 
تعیین ضوابط قراردادی شرکت توانیر و مسائلی 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
در محل سندیکای صنعت برق شعبه خراسان 

برگزار می شود. 
با  آشنایی  جمله  از  سرفصل هایی  شامل  جلسه  این 
بخشنامه،  موردنیاز  مکمل های  معرفی  بخشنامه، 
برای دستورالعمل  برگزار شده  گزارش جلسات  ارائه 
بندهای  انطباق  جدول  توانیر،  در  رویه  وحدت 
جبرانی  بخشنامه  معرفی  بخشنامه،  ب5  و  ب2 
منابع  به  مربوط  توزیع  شرکت های  برای  ارز 
پرسخ  به  جلسه  از  بخشی  همچنین  است.  داخلی 
می شود.  داده  اختصاص  شرکت کنندگان  پاسخ   و 
آموزشی  کارگاه  این  در  نام  ثبت  جهت  عالقمندان 
درخواست کتبی خود را به سندیکا اعالم کرده و در 
ساعات  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  نیاز  صورت 
اداری با شماره تلفن ۳۸۸۳6۰5۰-۰5۱ تماس حاصل 

فرمایند.

به همت شرکت مهساب نیرو برگزار شد؛ 

جلسه بررسی میزان ارزبری 
پروژه ها و نحوه استفاده از 

بخشنامه ارزی
محاسبه  بررسي  و  همفکري  آموزشي،  جلسه 
و  کارگیري  به  نحوه  و  پروژه ها  ارزبري  میزان 
بودجه  و  برنامه  سازمان  بخشنامه  از  استفاده 
آثار  جبران  نحوه  دستورالعمل  بر  مبنی  کشور 
ناشي از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالي 
آبان سال جاری  و هشتم  بیست  تعدیل،  فاقد 
نیرو  مهساب  مشاور  مهندسین  توسط شرکت 
)مانیکو( از اعضاي سندیکاي صنعت برق ایران و 
با حضور مدیران و کارشناسان واحدهاي مختلف 
برخي  و  آذربایجان  اي  منطقه  برق  شرکت 
شرکت هاي مهندسین مشاور در محل شرکت 

برق منطقه اي آذربایجان برگزار شد. 
در این جلسه نحوه محاسبه میزان ارزبري تجهیزات 
مورد  بخشنامه  محاسبه  و  بکارگیری  پروژه ها،  و 
اشاره، مزایا و معایب بخشنامه، مقایسه دو  بخشنامه 
جلوگیري از توقف پروژه ها و فعال کردن پروژه هاي 

متوقف تشریح و بررسی شد. 



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات 
کشور

استان : آذربایجان شرقی 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز

آگهی : مناقصه خدمات فنی و مهندسی نظارت 
فنی و مالی

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/۱7 

استان : آذربایجان غربی 
مناقصه گزار : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

آگهی : مناقصه تامین تجهیزات و سیستم های 
شامل  ماکو  فرودگاه  برق  های  پست  نیاز  مورد 
فشار  سلولهای  برق،  مولدهای  ترانسفورماتورها، 

متوسط، دستگاه UPS و دستگاه باتری شارژر
مبلغ برآورد مالی : 76,5۸7,77۰,۰۰۰ ریال 

مبلغ تضمین : ۳,۳5۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/25 

استان : آذربایجان غربی 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان آذربایجان 

غربی
نصب،  عملیات  خدمات  انجام  مناقصه   : آگهی 
سه  و  تکفاز  کنتور  تعویض  و  انشعاب  اصالح 
فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و 
روستایی و خارج از محدوده شهری در شهرستان 

ارومیه
مبلغ تضمین : 2,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/2۰ 

شماره تماس : ۰44-۳۳44۹۰۰2 داخلی4۳۳۹ 
رسانه منتشر کننده : ۱۹ دی

ستان : آذربایجان غربی 
استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

آذربایجان غربی
آگهی : مناقصه خرید انواع کابلهای آلومینیومی 
فشار ضعیف و بیست کیلوولت برابر چهل و نه 

برگ 
مبلغ تضمین : 4,۰54,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/2۰ 

 شماره تماس : ۳۱۱۰4۳45 

استان : آذربایجان غربی
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

آگهی : مناقصه نصب و اصالح کنتور
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/2۰

استان : آذربایجان غربی
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

مسی  کابل  انواع  خرید  مناقصه  آگهی: 
وآلومینیومی وسیم مسی

مبلغ برآورد مالی : ۱۰۳,۱۱4,۸۸۰,۰۰۰ ریال 
مهلت دریافت اسناد : 2۰/۰۹/۱۳۹7 

استان : بوشهر
مناقصه گزار : پایانه های نفتی ایران

آگهی : مناقصه بررسی و یکپارچه سازی سیستم 
ارت بدنه، پله و سقف مخازن شرکت پایانه های 

نفتی ایران واقع در جزیره خارگ
مبلغ برآورد مالی : ۳,۹4۹,6۸6,2۰7 ریال 

مبلغ تضمین : ۱۹7,4۸4,۳۱۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/27 
 شماره تماس : ۸۸5۳4524-۰2۱ 

استان : بوشهر
مناقصه گزار : شهرکهای صنعتی

توزیع  شبکه  احداث   -۱ بها  استعالم   : آگهی 
برق فشار ورودی شهرک صنعتی دیلم و احداث 
برق فشار متوسط شهرک صنعتی  توزیع  شبکه 

بوشهر2 
ایستاده  شیرهای  اجرای  و  خرید   -2
بوشهر2  صنعتی  شهرک  در  خیابانی)هیدرانت( 
صنعتی  شهرک  در  ورودی  حجمی  کنتور  و 

برازجان، بوشهر2، دیلم و بندر ریگ 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/۱5 

تاریخ انتشار : ۱۳/۰۹/۱۳۹7
استان : تهران

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
انتقال نیرو  آگهی : مناقص ۱- اجرای عملیات 
و اصالح  اجرای عملیات نصب  برقرسانی 2-  و 

لوازم اندازه گیری
مهلت دریافت اسناد : ۱۹/۰۹/۱۳۹7 

استان : تهران
مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران

و  حفاظتی  های  رله  خرید  مناقصه   : آگهی 
تجهیزات کنترلی پست های فوق توزیع
مبلغ تضمین : ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹7/۰۹/2۰ 

شماره تماس : ۸۸۹6۹7۳7  
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

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

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

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
۱- اختصاص ۱5 درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : ۱۸۰ هزار تومان )حداقل 2۰ مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :۱5۳هزار تومان

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

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 66۹44۹67 مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن 2۱-۸۸5466۱۹ )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن ۳-6657۰۹۳۰ داخلی ۱۱۳ )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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فناوری روز در سرزمین نیمروز

راه اندازی نخستین توربین 42 
مگاواتی »گروه مپنا«

گروه مپنا برای اولین بار در کشور با به کارگیری 
توانمندی ها و دانش مهندسی حاصل از تحقیق 
کلیه  ساخت  و  طراحی  به  موفق  توسعه،  و 
تجهیزات نیروگاه 42 مگاوات گازی شد و با نصب 
و راه اندازی اولین واحد از آن در شهر زاهدان، 
به سبد محصوالت  را  دیگری  کارآمد  محصول 

خود افزود.
نیروگاه گازی 42 مگاواتی مپنا، نخستین  در قلب 
نام  به  مپنا  گروه  گازی  جدید  توربین  واحد 
مطالعات  از  پس  است.  گرفته  جای   MGT4۰
طراحی  برای  موجود  روش های  کلیه  بررسی  و 
توربین، بنای طراحی و ساخت تجهیزات این واحد 
معاونت  مشترک  پروژه  طی  و   ۱۳۹۱ شهریور  در 
پژوهش و فناوری گروه مپنا و واحدهای تحقیق و 
توسعه مستقر در شرکت های مپنا پایه گذاری شد. 
با تعریف پروژه، فاز مطالعاتی آن بالفاصله آغاز و با 
اولین  تجهیزات  نیاز،  مورد  فنی  دانش های  توسعه 

واحد طراحی و ساخته شد.
نصب  و  آزمایشی  اجرایی  فعالیت های  دنبال  به 
ماه  دی  تا  شهریور  از  پرند  سایت  در  تجهیزات 
۱۳۹6، با توجه به نیازهای فزاینده استان سیستان 
و بلوچستان و بنا به خواست شرکت مادر تخصصی 
زاهدان  به  پروژه  این  حرارتی،  برق  نیروی  تولید 
 ،۹6 ماه  بهمن  در  زمین  تحویل  با  و  یافت  انتقال 
نخستین  و   گرفت  سرعت  اجرایی  فعالیت های 
نیروگاه 42 مگاواتی گازی ساخت داخل در زاهدان 

در آبان ماه ۱۳۹7 سنکرون شد.
از  مجموعـه ای  مپنـا،  مگاواتـی   42 نیـروگاه  در 
دسـتاوردهای بسـیار مهـم از پروژه هـای تحقیـق و 
 ،MGT۴۰ توسـعه گـروه مپنـا از جملـه توربیـن
کنتـرل،  و  بـرق  سـامانه  مگاواتـی،   45 ژنراتـور 
سـامانه سوخت رسـانی، خنـک کننده روغـن، اعالم 

و اطفـاء حریـق، بخـش تأمیـن هـوای ورودی بـه 
توربیـن، بخش تخلیـه گازهای احتـراق توربین گاز 
، سیسـتم روغـن کاری و سـایر اجـزاء و تجهیـزات 
جانبـی عرضـه شـده اسـت. نیـروگاه 42 مگاواتـی 
گازی مپنـا بـه گونـه ای طراحـی شـده کـه عـالوه 
بـر اسـتفاده از گاز طبیعی، قابلیت مصرف سـوخت 
مایـع را نیـز دارد. از طرف دیگر ایـن نیروگاه گازی 
بـه آسـانی قابلیت تبدیل به سـیکل ترکیبـی را دارا 
بـوده و در واحدهـای تولید همزمان بـرق و حرارت 
)CHP( هـم قابـل کاربـرد اسـت. طراحـی توربین 
MGT۴۰ حاصـل تـالش متخصصـان  پیشـرفته 
شـرکت مهندسـی و سـاخت توربیـن مپنـا )تـوگا( 
اسـت کـه قابلیـت هـر دو کاربـرد تولیـد بـرق و 
رانـش مکانیکـی را دارا اسـت و بـه دلیـل ضریـب 
اسـتفاده  بـر  بـاالی ۹۹ درصـد، عـالوه  اطمینـان 
نیروگاهـی، در صنایـع نفـت و گاز نیـز محصـول 
پـر کاربـردی خواهـد بـود. تـوان ایـن توربیـن در 
شـرایط ایزو 42.2 مـگاوات و راندمان آن باالی ۳2 
درصـد اسـت. عـالوه بـر توربیـن، ژنراتـور نیـروگاه 
بـا ظرفیـت 45 مـگاوات و سـامانه پیشـرفته برق و 
کنتـرل آن بـه صـورت کامـل و بـه ترتیـب توسـط 
متخصصـان شـرکت مهندسـی و سـاخت ژنراتـور 
مپنـا )پـارس( و شـرکت مهندسـی و سـاخت بـرق 
و کنتـرل مپنـا )مکـو( طراحـی، سـاخته و بـه اجرا 
در آمـده اسـت. سـایر تجهیـزات جانبـی توربیـن و 
ژنراتـور نیـز توسـط متخصصـان شـرکت های گروه 

مپنـا طراحی و سـاخته شـده اسـت.
گازی  نیروگاه  از  واحد  اولین  و نصب کننده  مجری 
زاهدان(،  مگاواتی   42 )نیروگاه  مپنا  مگاوات   42
شرکت نصب نیرو از مجموعه شرکت های گروه مپنا 
مپنا  برق شرکت  بخش  عهده  بر  پروژه  مدیریت  و 

بوده است.

از مزایای این پروژه می توان به قابلیت سریع زمان 
ساخت، نصب و راه اندازی اشاره کرد. بنابراین گرچه 
تعداد  نیاز  پاسخگوی  بزرگ،  مقیاس  نیروگاه های 
ساخت،  اما  هستند،  برق  مشترکان  از  انبوه تری 
احداث و راه اندازی آنها فرایندی چندساله است، از 
این رو احداث نیروگاه مقیاس کوچک 42 مگاواتی 
که از توان تأمین برق برای 4۰ هزار مشترک در هر 
راهکاری مناسب جهت  برخوردار است،  شبانه روز 
رفع سریع نیازهای برق است. به گونه ای که عملیات 
احداث و راه اندازی اولین واحد از این محصول، از 
زمان تحویل زمین تا سنکرون واحد در کمتر از ۱۰ 
و  برنامه ریزی ها  اساس  بر  و  است  محقق شده  ماه 
تجربیات کسب شده، این زمان در پروژه  های بعدی 
به کمتر از 6 ماه می تواند تقلیل یابد. از دیگر مزایای 
نصب  و  احداث  قابلیت  مپنا،  گروه  جدید  نیروگاه 
آن در زمینی به ابعاد حدود 5۰ در 6۰ متر است. 
بنابراین هر زمان که با محدودیت های زمان، هزینه 
و فضای احداث ربرو باشیم نیروگاه جدیدگروه مپنا 
به عنوان یک محصول کامال بومی، جایگزینی بدون 
رقیب برای غلبه بر کمبود برق و یا جبران افت ولتاژ 

شبکه محسوب خواهد شد. 
باالیی در زمینه  توان  این محصول،  از طرف دیگر 
قابلیت های تولید جزیره ای و خارج از شبکه دارد.  

توسـعه محصـول جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای 
متنـوع مشـتریان از اهـداف راهبـردی گـروه مپنـا 
اسـت و توربیـن پیشـرفته MGT۴۰، عـالوه بـر 
آنکـه محصـول قابـل اطمینانـی برای صنعـت برق 
کشـور خواهـد بـود، بـه دلیل رعایـت اسـتانداردها 
و الزامـات صنایـع نفـت و گاز، یکـی از گزینه هـای 
شـدن  بـرآورده  جهـت  صنایـع  ایـن  مطلـوب 
تولیـد  از قبیـل  بـرق و یوتیلیتـی  نیازمندی هـای 

بخـار نیـز بـه شـمار مـی رود.
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وزیر نیرو:

۳1 پروژه بزرگ نیروگاهی 
در 27 استان اجرا می شود / 

افزایش 11 برابری ظرفیت نصب 
شده برق ایران

خبرگزاری میزان- وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ۳1 
پروژه بزرگ احداث نیروگاه به ظرفیت 1۹ هزار 
مگاوات در حال اجراست، گفت: 12 هزار مگاوات 
بر 60 هزار میلیارد  بالغ  اعتباری  با  این رقم  از 
تومان طی دولت دوازدهم به مدار بهره برداری 

خواهد آمد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از 
وزارت نیرو، رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه ظرفیت 
مگاوات  هزار   ۸۰ حدود  به  کشور  برق  شده  نصب 
جمعیت  که  حالی  در  کرد:  عنوان  است،  رسیده 
افزایش  برابر  سه  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  کشور 
پیدا کرده است، ولی ظرفیت نصب شده برق ایران 

در طی چهار دهه اخیر حدود ۱۱ برابر شده است.
افزود: هم اکنون در 27 استان کشور  ادامه  وی در 
۳۱ پروژه بزرگ احداث نیروگاه به ظرفیت ۱۹ هزار 
مگاوات در حال اجراست که ۱2 هزار مگاوات از این 
رقم طی دولت دوازدهم به مدار بهره برداری خواهد 
سرمایه گذاری  ارزش  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  آمد. 
و  خصوصی  بخش  منابع  از  شده  یاد  پروژه های 
بالغ بر  همچنین منابع عمومی داخلی وزارت نیرو 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که 6۰ هزار میلیارد 
نیروگاهی  پروژه های  به  مربوط  رقم  این  از  تومان 
است که در دولت دوازدهم وارد مدار خواهد شد. 
هیچ  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان 
روستای بدون برقی در استان سمنان وجود ندارد، 
بخش  در  کشور  برق  متوسط  که  حالی  در  گفت: 

تولید حدود 5۰ درصد است این نسبت در استان 
میزان  همچنین  می رسد.  درصد   7۰ به  سمنان 
تلفات شبکه برق در استان که یک پدیده اجتناب 
ناپذیر است به حدود هشت درصد می رسد و این در 

حد استاندارد های بین المللی است.
وی یادآور شد: با تدابیر صورت گرفته تلفات شبکه 
دوازدهم چهار  و  یازدهم  دولت های  در  برق کشور 
درصد  یک  هر  که  است  کرده  پیدا  کاهش  درصد 
تومان  میلیارد  هزار  پنج  معادل  تلفات  کاهش 
صرفه جویی است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارت 
نیرو در استان سمنان بیش از 5۰ پروژه با اعتباری 
بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف 
آب، برق و آب و فاضالب در دست اجرا دارد، عنوان 
کرد: در جریان سفر امروز رئیس جمهور به استان 
در  ویژه  به  پروژه   ۱۰ اجرایی  عملیات  نیز  سمنان 
بخش برق آغاز خواهد شد که از جمله آن می توان 
شهرستان های  در  مگاواتی   ۱6۰ بخار  واحد  دو  به 

شاهرود و سمنان اشاره کرد.
اردکانیان با بیان اینکه برای این دو واحد اعتباری 
بالغ بر دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 

سایر  اجرای  برای  همچنین  گفت:  است،  شده 
پروژه های بخش برق همچون آغاز عملیات اجرایی 
پست ها و خطوط مختلف برق اعتباری بالغ بر ۱۱ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
امروز رئیس  اینکه در جریان سفر  به  اشاره  با  وی 
جمهور حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه وزارت 
نیرو کلنگ زنی و یا افتتاح خواهد شد، اظهار کرد: 
در بخش آب نیز امروز طرح آبرسانی به روستا های 
مالحظات  تمامی  رعایت  با  شاهرود  کالپوش  و  ابر 

زیست محیطی به بهره برداری رسید.
اردکانیـان خاطر نشـان کـرد: آغاز عملیـات اجرایی 
بـرای  سـرخه  شـهر  آب  تامیـن  بلندمـدت  طـرح 
مصـارف حـدود ۳۰ سـال آینـده ایـن منطقـه نیـز 
بخـش دیگـری از برنامه هـای سـفر کاروان تدبیر و 
امیـد به اسـتان سـمنان بـوده اسـت. این پـروژه با 
فراهم شـدن امکانات و منابـع مالی الزم به زودی و 
طـی هفته هـای آتـی آغاز خواهـد شـد و امیدواریم 
بـا تکمیـل ایـن طرح تـا تابسـتان سـال ۹۹، مردم 
شـهر سـرخه از آب آشـامیدنی با کیفیـت، مطمئن 

و پایـدار بهره منـد شـوند.

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان برگزار می کند؛ 

کارگاه آموزشی بررسی و 
شفاف سازی بخشنامه نحوه 
جبران آثار ناشی از افزایش 

قیمت ارز 
کارگاه آموزشی بررسی و شفاف سازی بخشنامه 
ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی  آثار  جبران  نحوه 
فوق  توزیع,  قراردادهای  در  کاربرد  رویکرد  با 
چهارشنبه  روز  برق  تولید  و  انتقال  توزیع، 
آقایان  حضور  با    20 الی  ساعت 15   ) آذر   21(
مهندسین دقت، راهبر کمیته بررسی دعاوی و 
تعیین ضوابط قراردادی شرکت توانیر و مسائلی 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
در محل سندیکای صنعت برق شعبه خراسان 

برگزار می شود. 
این جلسه شامل سرفصل هایی از جمله آشنایی با 
بخشنامه،  موردنیاز  مکمل های  معرفی  بخشنامه، 
ارائه گزارش جلسات برگزار شده برای دستورالعمل 
بندهای  انطباق  جدول  توانیر،  در  رویه  وحدت 
ب2 و ب5 بخشنامه، معرفی بخشنامه جبرانی ارز 
داخلی  منابع  به  مربوط  توزیع  شرکت های  برای 
به پرسخ و پاسخ  از جلسه  است. همچنین بخشی 

شرکت کنندگان اختصاص داده می شود. 
این کارگاه آموزشی  نام در  عالقمندان جهت ثبت 
درخواست کتبی خود را به سندیکا اعالم کرده و در 
صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات 
تماس   ۰5۱-۳۸۸۳6۰5۰ تلفن  شماره  با  اداری 

حاصل فرمایند. 
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به منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛

مجلس مجدداً به CFT رأی 
مثبت داد

اصالحات  با  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در مورد الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 

تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان 
آذرماه(   ۱4 )چهارشنبه،  امروز  علنی  نشست  در 
کمیسیون  اصالحات  با  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  مورد  در  اسالمی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
تروریسم با ۱25 رأی موافق، 5۹ رأی مخالف و 6 
رأی ممتنع از مجموع 2۰6 نماینده حاضر در جلسه 

موافقت کردند.
اصالحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

رفع  جهت  است:  زیر  شرح  به   CFT در  مجلس 
ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، 2، ۳، 5، 
6، ۸  )ایرادات مربوط به بندهای ۱، 2، ۳، 4، 5 ماده 
۹ موضوع ردیف ۹(، ۱۰، )ایرادات مربوط به بندهای 
ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱(، ۱2،   5 ،4 ،۳ ،2 ،۱
۱4، ۱5، ۱6، ۱7، ۱۸، 2۰، 2۱ و 22 ماده واحده و 

شروط آن به شرح زیر اصالح شد:
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  به   - واحده  ماده 
المللی مقابله  اجازه داده می شود کنوانسیون بین 
با تأمین مالی تروریسم )مصوب ۱۳7۸/۹/۱۸ برابر 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ۱۹۹۹ دسامبر   ۹ با 
متحد( مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده 
و یک پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته و سند 
ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد 

تودیع کند.
سند  تودیع  از  پس  ماه  شش  است  موظف  دولت 
وضعیت  اسناد،  امین  نزد  کنوانسیون  این  الحاق 
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج 

شدن قطعی جمهوری اسالمی ایران از لیست دول 
غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم 
را  کنوانسیون  در  عضویت  گروه  این  اعضای  اقدام 

مورد تجدید نظر قرار دهد
شروط:

۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد.

اول قطعنامه شماره  بند سوم ماده  به  با توجه   -2
مقدمه  در  که   ۱۹۹5 اکتبر   24 مورخ   6  /  5۰
مجدد  »تأیید  و  است  شده  منعکس  کنوانسیون 
حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به 
وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه 
تأکید  مورد  را  خارجی«  اشغال  یا  و  بیگانه  سلطه 
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  میدهد،  قرار 
اسالمی ایران مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های 
 )2( ماده   )۱( بند  مندرج در جزء )ب(  تروریستی 
کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع 
 )6( ماده  مفاد  نمود.  خواهد  ابالغ  کشور  قانونی 
مقدمه  در  مصرح  حق  این  تواند  نمی  کنوانسیون 

کنوانسیون را محدود نماید.
جزء  موجب  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ۳-دولت 
)الف( بند )2( ماده )2( کنوانسیون، اعالم می نماید 
تشریفات  و  کنوانسیون ها  از  دسته  آن  مفاد  که 
کنوانسیون  پیوست  در  مندرج  )پروتکل(های 
عنوان  به  است،  نیامده  در  آنها  عضویت  به  که  را 
آور  الزام  و  نماید  نمی  تلقی  کنوانسیون  از  بخشی 
شدن مفاد ماده )2۳( در خصوص اصالح فهرست 
موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری 
اسالمی ایران منوط به رعایت اصول )77( و )۱25( 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
در   )24( ماده   )۱( بند  موضوع  اختالف  حل   -4
بین المللی  دیوان  یا  و  داوری  به  ارجاع  خصوص 

جمهوری  دولت  برای  کنوانسیون  دادگستری 
اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند 
در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختالفات 
به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی 

اقدام نماید.
5- الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به 
معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر 

صهیونیستی نیست.
6- صالحیت مقرر در بند )5( ماده )۹( کنوانسیون 
در  تنها  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  برای 
که  دوستانه ای  بشر  حقوق  اسناد   چهارچوب 
است،  شده  ملحق  آنها  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

پذیرفته می شود.
 )4( بند  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   -7
ماده )۱۱( کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را 
عمل  خود  مصوب  قوانین  و  اساسی  قانون  مطابق 

خواهد کرد.
مجلس  رئیس  الریجانی  علی  دکتر  است  گفتنی 
خوشرودی  نجفی  علی  به  خطاب  اسالمی  شورای 
بیان کرد: برخی نمایندگان مطرح می کنند ایرادات 
از آن چیزی  بیشتر  توسط کمیسیون  اصالح شده 
است.  داده  قرار  نظر  مد  نگهبان  شورای  که  است 
اصالحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت 

گرفته یا خیر.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
نگهبان  شورای  از سوی  ایراد  دسته  دو  کرد:  بیان 
کنوانسیون  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  و 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده 
با  ایرادات  این  رفع  برای  بود که جلسات متعددی 
حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام برگزار شد./
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مدیران

لئونارد شرمن
مترجم: مهدی نیکوئی

اگر در جنِگ سگي هستي،  کتاب:  از  برگرفته 
گربه شو! : یافتن ایده های بزرگ برای کسب وکار، 
نیازمند خالقیت های فردی و تفکر متفاوت است. 
از  بیش  کسب وکار،  فعاالن  گاهی  بین،  این  در 
بازار توجه  اندازه به پیشنهاد ها و خواسته های 
می کنند و فراموش می کنند که مشتریان عالوه 
بر عادت کردن به وضعیت موجود و ناتوانی در 
ارائه ایده های ناب، از دانش فنی و طراحی کافی 
شرکت هایی  از  یکی  نیستند.  برخوردار  هم 

و  مشتریان  گمراه کننده  بازخوردهای  از  که 
بازار آسیب خورد، شرکت  پژوهش های اشتباه 

خرده فروشی والمارت آمریکا بود.
والمارت  تاریخی  شکست  برای  مختلفی  شرایط 
این  بنیان گذار  والتون،  سم  بود.  آمده  وجود  به 
فروشگاه های زنجیره ای، از همان ابتدا به این موضوع 
پی برده بود که تنوع محصوالت و قیمت های پایین 
می تواند مشتریان را جلب کند. والتون برای استفاده 
از این فرصت، فروشگاه های زنجیره ای بزرگی طراحی 
ارزان قیمت بودند. فلسفه  کرد که پر از محصوالت 
او این بود که »آنها را به طور انبوه انبار کن و شاهد 
انبارمانند  بزرگ  فروشگاه های  باش«.  فروششان 
ایجاد شدند. قفسه هایی که ارتفاعشان تا 5/ 2 متر 
هم می رسید، در کنار هم قرار گرفتند و راهروهایی 
بزرگ، مشتریان را از در ورودی تا انتهای فروشگاه 
می رساند. در تمام این فضا، محصوالت متنوعی انبار 

شده بود که تخفیف های چشمگیری داشتند.
فرمول طراحی فروشگاه والمارت موفقیت آمیز بود. 
نه  که  شدند  آن  وفادار جذب  مشتریان  از  انبوهی 
تنها آن را تبدیل به بزرگ ترین خرده فروش آمریکا 
را  والمارت  هم   2۱ قرن  ابتدای  در  بلکه  کردند، 
تمام  در  کشور  این  شرکت  بزرگ ترین  به  تبدیل 
حوزه ها ساخته بودند. با این حال، با خروج آمریکا 
از رکود مالی 2۰۰۱، شواهد حاکی از آن بودند که 
والمارت در حال از دست دادن سهم بازار خود به 
فروشگاه های »تارگت« است. مشتریانی که از دست 
که  بودند  پردرآمدتر  طبقات  از  اغلب  می رفتند، 
فروشگاه های تارگت را جذاب تر، خلوت تر و در عین 
از مشتریان خود  حال منظم تر می یافتند. والمارت 

نظرسنجی کرد و متوجه شد که چیدمان فروشگاه، 
بنابراین  است.  کرده  دشوار  آنها  برای  را  رفت وآمد 
یک نظرسنجی ویژه دیگر ترتیب داد و از مشتریان 
فروشگاه  آشفتگی  از  ما  »اگر  پرسید:  را  این سوال 
جذاب تر  را  اینجا  در  کردن  خرید  آیا  بکاهیم، 

می یابید؟« اکثر افراد، جوابشان مثبت بود.
برای والمارت، همین پیام کافی بود و آنها فهمیدند 
که باید تغییری انجام دهند. در هر صورت، آنها هم 
در حال از دست دادن مشتریانشان به فروشگاه های 
توصیه  خودشان  مشتریان  هم  و  بودند  منظم تر 
می کردند که از آشفتگی ها باید کاسته شود. بنابراین 
با  اواخر سال 2۰۰۸،  از  و  پروژه جدید شروع شد 
سرعت فرآیند تغییر شکل ابرفروشگاه های والمارت 
راهروها  یافت،  کاهش  قفسه ها  ارتفاع  شد.  دنبال 
عریض تر شدند، روشنایی بهبود یافت و مانیتورهایی 
با  که  شد  نصب  فروشگاه  آنالین  مشاهده  برای 
استفاده از آن، تردد مشتریان آسان تر بود. والمارت، 
به وضوح صدای مشتریان خود را شنیده و به آن 

پاسخ داده بود.
نتایج  اما  بودند  شگفت انگیز  شده،  انجام  تغییرات 
تغییر شکل  اتمام پروژه  از  بعد  آن، خیر. چند ماه 
فروشگاه ها، سقوط میزان فروش والمارت شروع شد. 
یافت؛  ادامه  پیاپی  ماهه(  این سقوط ۸ فصل )سه 
در حالی که تارگت از افزایش مشتریان خود لذت 
فروشگاه های  بین  رشد  تفاوت  میانگین  می برد. 
شاید  بود.  زمانی  دوره  آن  در  ۳ درصد  شرکت،  دو 
۳ درصد رقم بزرگی به نظر نرسد، اما برای شرکتی 
تفاوت  یک  دارد،  فروش  دالر  میلیارد   4۰۰ که 
یک  ضرری  معنای  به  فروش  رشد  در  ۳ درصدی 

میلیارد دالری در هر ماه است!
پروژه بزرگ والمارت به وضوح شکست خورده بود. 
کرد،  رها   2۰۱۱ سال  در  را  آن  سکوت،  در  پس 

با  و  اخراج کرد  را  پروژه  ارشد مسوول آن  مدیران 
فروشگاه ها  چیدمان  دالری،  میلیارد  یک  هزینه ای 
را به حالت اولیه آن بازگرداند. اما سوال این است 
که چه اشتباهی رخ داده بود؟ مگر والمارت دقیقا 

به آنچه مشتریانش گفته بودند، گوش نداده بود؟
درست است که والمارت از 5 سال قبل از شروع پروژه 
بزرگ خود، در حال از دست دادن سهم بازار بود، 
)تارگت(، خدمت رسانی  اما رمز موفقیت رقیب آن 
مشتریان  بود.  مشتریان  از  متفاوتی  کامال  گروه  به 
تارگت اغلب جوان بودند و به طور متوسط، 25 درصد 
درآمد بیشتری نسبت به مشتریان والمارت داشتند. 
مشتریانی که از والمارت به تارگت می رفتند، فقط 
را نمی کردند.  این کار  به دلیل شلوغی فروشگاه ها 
تجاری  نشان  جایگاه  و  محصوالت  فروش،  سبک 

تارگت کامال با والمارت تفاوت داشت.
واضح است که اگر شما هم یک فروشگاه والمارت 
را حفظ  راهروها  از  برخی  بودید  مجبور  و  داشتید 
را هم کوتاه تر کنید، طبیعتا  بقیه قفسه ها  و  کرده 
پروژه  دارید.  نگه  نمی توانستید  را  محصوالت  تمام 
بهای  به  والمارت  فروشگاه های  شکل  تغییر  بزرگ 
حذف ۱5 درصد از محصوالت دارای نام و نشان آن 
تمام شده بود. این کاهش دسترسی به محصوالت، 
چه اثری بر مشتریان می گذارد؟ فرض کنید که شما 
یک نوع خاص از کره بادام زمینی را ترجیح می دهید 
اما والمارت به شما یک نشان تجاری متفاوت و البته 
کره بادام زمینی ساخت خودشان را معرفی می کند. 
پوشک  از  استفاده  به  مجبور  شما  نوزاد  هم  شاید 
هاگیز است، اما اکنون تنها گزینه شما، پمپرز است. 
در چنین فروشگاهی، تقریبا تمام مشتریان هنگام 
خرید، تجربه از دست رفتن برخی نشان های تجاری 

محبوب خود را تجربه خواهند کرد. 
ادامه دارد

چگونه والمارت فریب بازار را خورد؟
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نگاه آخر

 آکواریوم غول پیکر در برلین

این آکواریوم درهتل 5 ستاره رادیسون بلوبرلین 
ساخته شده، این استوانه با ارتفاع 25 متر و قطر 
آسانسور  یک  استوانه  این  متر،داخل  خارجی۱۱ 

دو طبقه ی شیشه ای وجود دارد.
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