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عاقبت محتوم موگابه

رضا خسروی/ دنیای اقتصاد
وقتی باالخره در سال ۲۰1۷، موگابه مجبور به 
کنار رفتن از قدرت شد، کشوری را تحویل داد 
که درآمد سرانه شهروندانش نسبت به سال 
با  او توانست  1۹۸۰ نصف شده بود. سالی که 
به  اقلیت سفیدپوست  از  را  انقالبیون، قدرت 
رهبری ایان اسمیت بگیرد. او اقتصاد مملکتش 
را چنان به نابودی کشاند که تا همین اواخر نرخ 
بیکاری در آن به ۹۴ درصد می رسید. به یادگار 
گذاردن ابرتورم ها و ارقام دهشتناک تورم در 

تاریخ که جای خود دارد.
امـا به راسـتی چه شـد، انقالبـی سـراپا خدمت به 
شـهروندان سیاه پوسـت زیمبابـوه چنیـن کارنامه 
حتـی  چـرا  گـذارد؟  برجـای  خـود  از  سـیاهی 
سیاه پوسـتان در دوره حاکمیـت سفیدپوسـتان و 
تحـت یـک نظـام شـبه آپارتاید وضـع بـه مراتـب 
آزادی  به اصطـالح  دوره  بـه  نسـبت  بهتـری 
سـیاهان و حکومـت اکثریـت داشـتند؟ وضعیتی 
کـه بعـد از قریـب چهـار دهه باعث شـد تـا مردم 
بـر ضـد ایـن انقالبـی کهنـه کار بشـورند؟ اولیـن 

مشاهده متن کامل 

فهـرست بهـای واحـد
 توزیـع صنـعت بـرق ابـالغ شـد 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه فهرست بهای واحد پایه رشته 
توزیع نیروی الکتریکی را که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، برای اجرا به 
دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ کرد. این بخشنامه برای برآورد هزینه 

کارهایی که بعد از ابالغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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شرایط اسپانسری شرکت های عضو در مجمع عمومی سندیکا
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به مدیران  عامل شرکت های عضو سندیکا، شرایط و امکانات 

تعبیه شده برای اسپانسری مجمع عمومی را اعالم کرد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه مورخ 98/06/25 

با حضور اعضای سندیکا در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. 
سندیکا در نظر دارد همچون سنوات گذشته امکاناتی را برای معرفی و تبلیغات شرکت هایی که بخشی از هزینه های 
مجمع را تقبل می کنند، فراهم کند لذا از اعضای محترم دعـوت می شـود جهت هماهنگی، مراتب را به روابط 

 عمومی سندیکا )خانم باقرپور- داخلی113( اعالم کنند. 
شایان ذکر است نام و لوگوی حامیان مجمع عمومی بر روی پوستر، رسانه های محیطی و مستندات مجمع درج و 

امکان نصب استندهای تبلیغاتی در محل برگزاری برای حامیان فراهم خواهد بود.
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فهرست بهای واحد توزیع صنعت برق را در اولویت 
قرار داده و جلسات کارشناسی این موضوع را با حضور 
شرکت های مادر تخصصی توانیر، توزیع نیروی برق 
استان یزد و استان تهران و سایر تشکل های مرتبط 
قابل  نتیجه  به  امروز تالش هایشان  که  آغاز کردند 

قبولی رسیده است. 
سندیکای صنعت برق ایران نیز در چند سال اخیر 
پیگیر  جد  به  خود  اعضای  مشکالت  حل  برای 
کارشناسی  جلسات   تمام  در  و  بوده  موضوع  این 
داشته  فعال  حضور  آن  به  مربوط  فرآیندهای  و 
تمامی  و  سندیکا  تالش های  خوشبختانه  است. 
پی  در  مثبتی  نتیجه  حوزه  این  دست اندرکاران 
توزیع صنعت  واحد  فهرست بهای  ابالغ  با  و  داشته 
مشارکت  و  هماهنگی  جهت  در  گامی  برق، 
دستگاه های اجرایی با نظام فنی و اجرایی یکپارچه 
برداشته  پروژه ها  طرح ها،  بهنگام  برآورد  و  کشور 
شده است که بسیاری از مشکالت اعضای سندیکا 
را نیز حل می کند. این فهارس بها از نوع گروه اول 
اجرایی،  دستگاه های  تمام  به  و  بوده  االجرا(  )الزم 

مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ شده است. 
این فهرست بها در 18 فصل شامل پایه های بتنی، 
پایه های چوبی، پست های روغنی و ترانسفورماتورها، 
کابل های فشار متوسط مسی، هادی ها و کابل های 
فشار متوسط آلومینیوم، سیم و کابل های مسی فشار 
آلومینیوم فشار ضعیف، مقره ها،  ضعیف، کابل  های 
پایه های فلزی، تجهیزات روشنایی، تجهیزات فشار 
ضعیف تابلویی، تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن، 
اندازه گیری،  لوازم  شبکه،  متعلقات  و  یراق آالت 
تجهیزات اتوماسیون و ... تهیه شده است. شرح اقالم 
هزینه های باالسری، دستورالعمل تجهیز و برچیدن 
کارگاه و کارهای جدید عناوین پیوست های فهرست 

بهای توزیع هستند. 

فهرست بهای واحد توزیع 
صنعت برق ابالغ شد 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور بخشنامه فهرست بهای واحد پایه رشته 
به  آن  مبانی  که  را  الکتریکی  نیروی  توزیع 
برای  است،  رسیده  فنی  عالی  تصویب شورای 
اجرا به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و 
پیمانکاران ابالغ کرد. این بخشنامه برای برآورد 
بخشنامه  این  ابالغ  از  بعد  که  کارهایی  هزینه 
تهیه می شوند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
تدوین  و  تهیه  دغدغه  که  است  سال  چندین 
صنعت  مختلف  رشته های  در  واحد  بهای  فهرست 
مطرح است اما سازمان برنامه بودجه، شرکت توانیر 
و سندیکا اخیر با ایجاد کارگروهی مشترک بررسی 
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا 
برای حضور در چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت برق فارس و 
مشهد

چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق استان فارس 
طی روزهای ۲6 لغایت ۲۹ شهریورماه در محل 
فارس  استان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
مشهد  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  و 
طی روزهای 3 لغایت 6 مهرماه در محل دائمی 
خواهد  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
با توجه به حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، 
حضور  تسهیل  برای  الزم  هماهنگی های  سندیکا 

انشعابات بزرگترین مشکل 
رونق تولید در قم است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم 
بزرگ ترین مانع رونق تولید در استان را مربوط 
و گفت:  برشمرد  گاز  و  برق  کمبودهای آب،  به 
صنعتی  شهرک های  موردنیاز  برق  تأمین  برای 

استان ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
انشعابات بزرگترین مشکل رونق تولید در قم است

تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شعاعی  اسرافیل 
در قم، با اشاره به نقش صنایع کوچک در تولید و 
تحرک اقتصادی در کشور اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب تأکیداتی بر حمایت و تقویت صنایع کوچک 
اقدامات  زمینه  این  در  که  داشته اند  متوسط  و 

مناسبی در استان قم انجام شده است.
را  زمینه  این  در  اقداماتی  حوزه های  از  یکی  وی 
صنعتی  واحدهای  کارآفرینی  و  صنعتی  توسعه 
در  آموزشی  دوره   945 تاکنون  افزود:  و  دانست 
برای  صنعتی  تور   110 برگزاری  مختلف،  سطوح 
حمایت  کارشناسان،  و  مدیران  از  نفر   2200
در  پذیرش  برای  کوچک  صنعتی  واحدهای  از 
رفع  برای  فناوری  انتقال  از  حمایت  فرابورس، 
خوشه های  تشکیل  واحدها،  فرآیندی  مشکالت 

صنعتی و غیره انجام شده است.
قم  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات در زمینه امور بین الملل و بازاریابی خارجی 
را موردتوجه قرار داد و گفت: حمایت از 658 واحد 
و  داخلی  نمایشگاه های  در  حضور  برای  صنعتی 
خارجی، تشکیل نمایشگاه شهرک صنعتی شکوهیه 
با بیش از 300محصول، حمایت از ایجاد سه شرکت 
مدیریت صادرات جهت تقویت و گسترش صادرات 
بازاریابی  مطالعات  انجام  و  صنعتی  واحدهای 
زمینه  این  در  کسب وکار  خوشه های  محصوالت 

انجام گرفته است.
تأمین  زمینه  در  نیز  خدماتی  اینکه  بیان  با  وی 
مالی واحدهای صنعتی شده است، یادآور شد: ارائه 
از  صنعتگران  به  وثایق  ترهین  زمینه  در  خدمات 
طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
و معرفی واحدهای صنعتی به بانک های عامل جهت 
از  اخذ تسهیالت برای رونق تولید و حمایت مالی 

شرکت ها انجام گرفته است.
را  استان  در  تولید  رونق  مانع  بزرگ ترین  شعاعی 
برشمرد  گاز  و  برق  آب،  کمبودهای  به  مربوط 
موردنیاز  برق  تأمین  برای  کرد:  خاطرنشان  و 
تومان  میلیارد   700 استان  صنعتی  شهرک های 

اعتبار موردنیاز است.
وی اضافه کرد: مسئوالن و هیئت مدیره شرکت های 
خدماتی و بیش از 2000 طرح صنعتی و واحدهای 
خواهان  مجلس  نمایندگان  از  استان  صنعتی 
برای  ارزش افزوده  بر  مالیات  درصد  یک  اختصاص 
خیابان ها،  آسفالت  ترمیم  زیرساخت ها،  تکمیل 
نواحی  و  شهرک ها  فرسوده  تأسیسات  تعویض 
حفظ  سبب  اقدام  این  که  هستند  کشور  صنعتی 
وضعیت  موجود و افزایش سرمایه گذاری و  اشتغال 

کشور می شود.

بعمل  را  مذکور  رویدادهای  در  عضو  شرکت های 
آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت 

تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:
برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  20درصد   **

رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 140 هزار تومان )حداقل 

12 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   125  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 12 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن 32116738-034 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* 15درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 180 هزار تومان )حداقل 

18 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   160  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 18 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   051-36158 تلفن  شماره  به  نمایشگاه 

غفوریان( تماس حاصل فرمایید.
برگزاری  تاریخ  تا  زمانی  محدودیت  به  توجه  با 
دعوت  سندیکا  اعضای  از  مذکور،  نمایشگاه های 
می شود با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس 
66944967 مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعالم و برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   113 داخلی   66570930-3 تلفن 

تماس حاصل فرمایند.
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چین ۴۰۰ میلیارد دالر در 
اقتصاد ایران سرمایه گذاری 

می کند؟
ایران و چین تفاهم نامه ای را امضا کرده اند که 
بر اساس آن قرار است طی ۲5 سال ۴۰۰ میلیارد 
دالر از سوی چین در بخش های کالن اقتصادی 

ایران سرمایه گذاری شود.
پترولیوم  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
ایکا نامیست ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران در پایان ماه اوت با همتای چینی خود دیدار 
داشت تا نقشه راهی برای همکاری استراتژیک چین 
قرارداد همکاری در 2016  این  ارائه دهد.  ایران  و 

امضا شده بود .
در  که  را  نکاتی  از  بسیاری  جدید  قرارداد  این 
قراردادهای قبلی ایران و چین بود، در بر می گیرد 
به اطالع عموم رسانده شده است، ولی بسیاری  و 
از نکات خاص و کلیدی این تفاهم نامه جدید در 
تعادل  قرارداد  گیرد.این  نمی  قرار  عموم  اختیار 

جهانی بخش نفت و گاز را تغییر میدهد .
چین  که  است  این  جدید  قرارداد  مرکزی  ستون 
280 میلیارد دالر برای توسعه بخش های نفت، گاز 
برای  مبلغ  کند.این  می  هزینه  ایران  پتروشیمی  و 
پرداخت  ابتدا  در  قرارداد  این  اول  ساله  پنج  دوره 
می شود. ولی طبق این تفاهم نامه، پرداخت های 
بعدی در هر دوره 5 ساله با توجه به توافق دو طرف 

پرداخت خواهند شد .
یک سرمایه گذاری 120 میلیارد دالری دیگر هم 
و  نقل  و  حمل  زیرساخت های  به روزرسانی  برای 
ابتدای  در  مجدداً  که  است  امضا شده  ایران  تولید 
پرداخت  طرف  دو  توافق  طبق  ساله  پنج  دوره  هر 

خواهد شد .
حضور چین

قرارداد  این  از جمله منافع شرکتهای چینی طبق 
های  طرح  رد  یا  انتخاب  حق  اولین  که  است  این 
جدید، ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و 
گاز را خواهند داشت. شرکت های چینی همچنین 
اولین حق رد یا قبول انجام پروژه های پتروشیمی 
در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، 
سیستم ها و کارکنان مورد نیاز تکمیل این پروژه ها 

می شود .
یـک منبـع ایرانی در ایـن مورد گفت:»ایـن قرارداد 
شـامل پنـج هـزار پرسـنل امنیتـی چینی بـر روی 
زمیـن در ایـران مـی شـود تا از پـروژه هـای چین 
حفاظـت کنند و پرسـنل و تجهیـزات اضافه هم در 
دسـترس خواهـد بـود تا در صـورت لـزوم از انتقال 
نهایـی نفـت، گاز و پتروشـیمی از ایـران بـه چیـن 
حمایـت کننـد. ایـن انتقـال از طریق خلیـج فارس 

هـم صـورت مـی گیرد .
چیـن همچنین مـی تواند هر محصـول نفت، گاز و 
پتروشـیمی را تـا حداقل تخفیف تضمین شـده 12 

درصـد تا 6 مـاه بخرد .
طبق مفاد این قرارداد جدید، چین حق این را دارد 
تا هزینه تولیدات ایران را تا دو سال دیرتر پرداخت 
را  هایش  پرداخت  می تواند  همچنین  چین  کند. 
عالوه بر ارز رایج چین، در صورت لزوم با ارز های 
ضعیفی بپردازد که از تجارت با آفریقا و کشورهای 
اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست آورده است. 
یعنی به هیچ وجه از دالر در پرداخت معامالت این 

کاالها از چین به ایران استفاده نمی شود .
های  ارز  این  تبدیل  در  ارز  تبادل  نرخ  به  توجه  با 
ضعیف به ارز قوی که ایران می تواند از بانک های 
تخفیف  دیگر  بگیرد، چین12 درصد  غربی دوست 
برای  تخفیف  درصد   32 کل  در  یعنی  گیرد.  می 
تمام خرید های نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی 
. این بانک های غربی که با ایران معامله می کنند 
و  اتریش  آبربنک  آلمان،  هندلزبنک  از  عبارتند 

هالبنک ترکیه.
یک مزیت دیگر این قرارداد برای چین این است که 
زیرساخت  ساخت  در  کشور  این  نزدیک  مشارکت 
های تولید ایران کاماًل همراه با طرح »یک کمربند 
از  دارد  قصد  چین  است.  کشور  این  جاده«  ،یک 
نیروی کار ارزان در ایران برای ساخت کارخانه ها 

استفاده کند .
این کارخانه ها توسط شرکت های بزرگ تولیدی 
و  ها  ویژگی  و  شوند  می  نظارت  و  طراحی  چین 
چین  در  نمونه هایشان  با  کاماًل  آنها  های  عملیات 

مطابقت دارد .
زیرساخت های حمل و نقل

طریق  از  تواند  می  شده  تولید  نهایی  محصوالت 
مسیر هایی که به خاطر مشارکت فزاینده در حمل 
وارد  اند،  شده  داده  توسعه  و  ساخته  ایران  نقل  و 

بازارهای غرب شوند.

پیش نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری، 
اواخر ماه اوت به  ایران در  معاون رئیس جمهوری 
رهبر ایران تقدیم شد . طبق این قرارداد، یک پروژه 
تهران  کیلومتری   900 آهن  راه  کردن  برقی  برای 
به مشهد اجرایی می شود . جهانگیری اضافه کرد 
طرح هایی برای ساخت قطار فوق سریع تهران _

قم_اصفهان و توسعه این شبکه پیشرفته به شمال 
تبریز محل   . دارد  وجود  تبریز هم  از طریق  غرب 
ایران  در  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  سایت  چندین 
است و خط لوله گاز تبریز_آنکارا از این شهر آغاز 

می شود.
طول  با  جدید  ابریشم  جاده  محوری  نقطه  تبریز 
به  را  ارومچی چین  2300 کیلومتر است که شهر 
قزاقستان،  از  بین  این  در  و  می کند  متصل  تهران 
قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان می گذرد و بعد 

از طریق ترکیه به اروپا می رسد .
طرح این خط لوله احتیاج به همکاری روسیه دارد، 
شرکت  یک  مشارکت  شامل  قرارداد  این  بنابراین 

روسی هم میشود .
منافع برای ایران

سه نکته مثبت برای ایران در این قرارداد 25 ساله 
به  ایران مربوط می شود  .اولین منفعت  وجود دارد 
دائم شورای  پنج کشور عضو  بین  در  حضور چین 
امنیت سازمان ملل . روسیه هم که در این قرارداد 
و  انگلیس  آمریکا،  همراه  به  داشت،  خواهد  حضور 
امنیت سازمان ملل  اعضای دائم شورای  از  فرانسه 

است.
زدن  دور  برای  کرد:»  اعالم  ایرانی  منبع  یک 
به  آمریکا  تشویق  و  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
نشستن بر سر میز مذاکره، ایران حاال 2 رای از 5 
رای شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد. 
امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  غیرمنتظره  حضور 
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ادامه از صقحه قبل
ایران در اجالس جی هفت در ماه اوت به  خارجه 
دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نشان 
ایران رای یک عضو دیگر را هم  می دهد که شاید 

داشته باشد .
نکته مثبت دوم برای این است که این قرارداد به 
ایران اجازه می دهد تولید نفت و گاز را از میادین 
کرده  قبول  .چین  افزایش دهد  کلیدی خود  نفتی 
جنوبی  پارس  بزرگ  نفتی  میدان   11 فاز  توسعه 
دولتی چین  نفت  ببخشد. شرکت  را سرعت  ایران 
توتال، سهم  فرانسوی  رفتن شرکت  بیرون  از  پس 
افزایش  درصد  تا سی  نفتی  میدان  این  از  را  خود 

داد .
شـرکت نفـت دولتـی چیـن از آن زمـان پیشـرفت 
چندانـی در توسـعه این فاز نداشـته اسـت ولی 30 
درصد سـهم این شـرکت بـه عالوه تخفیـف قیمت 
بـازار جهانـی بـرای صـادرات میعانـات گازی و گاز 

طبیعـی مایـع شـاید این رونـد را تغییـر دهد .
چیـن همچنیـن توافـق کـرده تولیـد در میادیـن 
نفتـی غـرب کارون در ایران را 500 هزار بشـکه در 

روز تـا پایـان سـال 2020 افزایـش دهد.
منفعت نهایی این قرارداد برای ایران این است که 
نقض  در  را  ایران  نفت  واردات  کرده  توافق  چین 

تحریم های آمریکا افزایش دهد .
اطالعـات گمـرک چیـن نشـان می دهد این کشـور 
بیـش از 925 هـزار بشـکه نفـت خـام از ایـران در 
مـاه جـوالی وارد کـرده کـه 4.7 درصد بـه صورت 

ماهانـه افزایش داشـته اسـت.
طبـق گـزارش منابـع ایرانـی، رقـم واقعـی واردات 
نفـت ایران توسـط چین باالتر اسـت و بشـکه های 
اضافـی در ذخایر شـناور در اطراف چیـن نگهداری 
می شـوند و از گمـرک ایـن کشـور عبور نکـرده اند 

تـا در آمار رسـمی ثبت شـوند .

تورم کاالهای وارداتی کاهش 
یافت

تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی 
نسبت  بهار 13۹۸  فصل  در  ریالی  داده های  بر 
در  که  است  قبل 13۹۷، 3۴,6 درصد  به فصل 
با  با تورم فصلی زمستان 13۹۷ )برابر  مقایسه 
کاهش  درصد  واحد   5.3 حدود  درصد(   3۹.۹

داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت کاالهای وارداتی 
یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادالت 
خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه 
مبادله می باشد و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار 
است. در طرح شاخص قیمت کاالهای وارداتی از کلیه 
کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال 1390)سال پایه( 
استفاده می شود. روش جمع آوری اطالعات با استفاده از 

آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران و طبقه 
بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ 
شده توصیف و کدگذاری )HS( می باشد. نتایج حاصل 
از این طرح در سطح کل کشور و برای 20 گروه  اصلی 
طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دالری و 

ریالی محاسبه و منتشر می شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ذکر این نکته ضروری است 
که برای محاسبه شاخص  فصل بهار 1398 از داده های 
مقدماتی گمرک جمهوری اسالمی استفاده شده است. 
لذا نتایج اعالم شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده 
از آن ها بایستی با مالحظه انجام شود. شایان ذکر است 
قطعی سال  داده های  ارائه ی  و  استخراج  از  که پس 
1398 توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران، شاخص 
ارقام  بازنگری شده و  نیز از سوی مرکز آمار  واردات 
نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت 

قطعی منتشر خواهد شد.
تورم فصلی

بر  مبتنی  وارداتی  کاالهای  قیمت  تغییرات شاخص 
داده های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل 
قبل 1397، 34.6 درصد است که در مقایسه با تورم 
فصلی زمستان 1397 )برابر با 39.9 درصد( حدود 5.3 
واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات 
بر داده های  شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی 
دالری نیزدر فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل، 
10.5 درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی 
زمستان 1397 )برابر با 12.3 درصد( حدود 1.9 واحد 
درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی طبقه 
بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی 
مربوط به گروه »حیوانات زنده و محصوالت حیوانی « 
)� .1- درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه »آالت 
و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...« 

)44.2 درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
بر  مبتنی  وارداتی  کاالهای  قیمت  شاخص  تغییرات 
داده های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 183 درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه زمستان 1397 )برابر با 2� 3.3 درصد( 
حدود 20.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین 
بر  مبتنی  وارداتی  کاالهای  قیمت  شاخص  تغییرات 
داده های دالری در فصل بهار 1398 نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 38.8 درصد است که در مقایسه با 
تورم نقطه به نقطه زمستان سال 1397 )برابر با 33.5 
درصد( 5.4 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه-
های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه »حیوانات زنده 
و محصوالت حیوانی« )1.2- درصد( و بیشترین نرخ 
مربوط به گروه  »ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ ادوات 

برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و ...« )281.7 درصد( است.
تورم ساالنه

وارداتی  کاالهای  قیمت  شاخص  میانگین  تغییرات 
به  منتهی  در چهار فصل  ریالی  داده های  بر  مبتنی 
فصل بهار 1398 برابر با 149.7درصد بوده است که 
با  با تورم ساالنه ی زمستان 1397 )برابر  در مقایسه 
داشته  افزایش  درصد  واحد   38.25 درصد(   111.4
است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده های دالری در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار 1398 برابر با 25.1 درصد بوده است که در مقایسه 
با تورم ساالنه  ی زمستان 1397 )برابر با 15.9درصد( 
حدود 9.2 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه-

های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم ساالنه 
در بخش ریالی مربوط به گروه »چربیها و روغن های 
...« )6.1 درصد( و بیشترین نرخ  حیوانی یا نباتی و 
مربوط به گرو »آالت و دستگاههای اپتیک، عکاسی، 

سینماتوگرافی و ...« )257.1 درصد( است.
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دعوت به شرکت در پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و 
صنعتی 

پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با هدف معرفی و نمایش فعالیت ها و دستاوردهای 
بخش های مختلف صنعتی و فناوری کشور، با شعار حمایت از تولید ملی، 15 لغایت 1۷ مهرماه سال 

جاری در تهران و برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه اهداف و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده در این جشنواره می تواند به معرفی و نمایش 
دعوت  عضو  شرکت های  از  کند،  کمک  برق  صنعت  خصوصی  بخش   دستاوردهای  و  فعالیت ها  اثرگذارتر 
می شود درصورت عالقمندی با ارسال آثاری همچون فیلم های مستند، فیلم های تبلیغاتی )شامل آنونس، 

تیزر( و عکس صنعتی )تک عکس، مجموعه( در این جشنواره شرکت کنند. 
آقای  جناب   66964370 تلفن  شماره  به  جشنواره  دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 

خسروی تماس حاصل فرمایند.



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

تاریخ انتشار : 1398/06/09
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1398/06/12
استان : تهران

مناقصه گزار : پارک فناوری پردیس 
اجرای  و  تجهیزات  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
و  خدماتی  ساختمان  به  برق  رسانی  نیرو  طرح 
قرارداد  طبق   549718905 شماره  به  رفاهی 

پیوست
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/24 

شماره تماس : 76250250-021

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : آذربایجان شرقی

استان  صنعتی  شهرکهای   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی

مسی  کابل  :1-خرید  بها  استعالم   : آگهی 
3*50+25 کابل زمینی جهت پمپاژ

2-خرید 25 دستگاه کامپیوتر 
مهلت دریافت اسناد :1398/06/17 

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
مفصل  دستگاه   5 خرید  بها  استعالم   : آگهی 

132 کیلوولت
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/20

 تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی : استعالم بها خرید شارژ 110 ولت 

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/20

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : آذربایجان غربی 

و  تامینی  اقدامات  و  زندانها   : گزار  مناقصه 
تربیتی آذربایجان غربی

شرح  به  افشان  بها:1-کابل  استعالم   : آگهی 
لیست پیوستی 

2- سماور گازی تمام استیل 50 لیتری تنوره 
دار ایران کد مشابه بوده وهزینه حمل بر عهده 

تامین کننده می باشد 
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/14

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : آذربایجان غربی 

پرورش  و  آموزش  مدیریت   : گزار  مناقصه 
ناحیه 2 ارومیه

 NECپروژکتور بها  استعالم   : آگهی 
VE303 همراه باپایه وکابل گرافیک ونصب 
پیوستی-کدکاال  لیست  طبق  اندازی  وراه 

مشابه می باشد.
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/14

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : ایالم 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم
و  توسعه  احداث،  پروژه  بها  استعالم   : آگهی 
اصالح و بهینه شبکه برق تخریب شده از سیل 

بخش هلیالن
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/23 

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : بوشهر 

مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بوشهر

فاز  تک  فیوز  کلید  بها  استعالم   : آگهی 
 220 ولتاژ   A  32 جریان  شدت  مینیاتوری 
مرجع   ETI تجارتی  نام   C تیپ  مدل   V
عرضه کننده فنی مهندسی برق و صنعت پگاه 

بزرگمهر آسیا 
مهلت دریافت اسناد :1398/06/16 

تاریخ انتشار : 1398/06/14
استان : تهران 

مناقصه گزار : قضایی نیروهای مسلح
افشان   16+25×3 کابل  بها  استعالم   : آگهی 
 5/2×3 کابل   - متر   120 نژاد  افشار  خراسان 

افشان خراسان افشار نژاد 40 متر
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/16
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یادداشت

معرفی چارچوب »تریپ« برای استراتژی سازی

افزایش رقابت پذیری در قرن ۲1
سازمان های مختلف، از هر صنعتی که باشند، به 
جست وجوی راه های تقویت رقابت پذیری خود 
در خالل تحوالت دیجیتال و تغییر چشم انداز 
رقبای خود برآمده اند. برای هدایت سازمان ها در 
میان آب های متالطم قرن ۲1 نیاز به چارچوب 
جدیدی برای شکل دهی به استراتژی سازمانی و 
تصمیم گیری وجود دارد. به این منظور، چارچوب 
جدید تدوین استراتژی به نام »تریپ« طراحی و 
آزمایش  مختلف  شرایط  در  که  داده ایم  شکل 

خود را پس داده است.
شفافیت

زمانی که مسیر استراتژیک سازمان در نظر گرفته 
می کند.  پیدا  بسیاری  اهمیت  شفافیت  می شود، 
همزمان با تدوین مقررات دولتی جدید برای عصر 
دیجیتال، مشتریان و ذی نفعان مختلف سازمان ها، 
خواستار شفافیت بیشتری در فعالیت ها و برنامه های 

آنها هستند.
به طور  سازمانی  مختلف  ذی نفعان  و  مشتریان 
کنند،  همکاری  شما  با  آنکه  از  پیش  روزافزونی 
با  می دهند  ترجیح  آنها  شفافیت هستند.  خواستار 
واضح  رویکردی  که  کنند  همکاری  سازمان هایی 
پیش  در  خود  کسب وکار  فعالیت های  در  شفاف  و 
موفق  سازمان های  اخیر،  سال های  در  می گیرند. 
و  غیراخالقی  اقدامات  به دلیل  که  بوده اند  بسیاری 
گاهی غیرقانونی به دردسر افتاده اند. این مساله در 
مورد مدیران سازمان ها هم مصداق دارد؛ موضوعی 
که در بانک های بزرگ جهان )مانند دانسکه بانک(، 
آئودی  نیسان،  )مانند  خودروسازی  شرکت های 
)مانند  اجتماعی  رسانه های  و  فولکس واگن(  و 

فیس بوک( رسوایی به بار آورد.
جهت  این  از  فعالیت ها  بودن  روشن  و  شفافیت 
بیش  ناظر  نهادهای  و  دولت ها  که  دارد  اهمیت 
تا  می پردازند  فعالیت ها  عمیق  بررسی  به  پیش  از 
شناسایی  را  غیراخالقی  و  نامنصفانه  اقدام  هرگونه 
گذشته  سال های  در  بسیاری  سازمان های  کنند. 
دچار  سنگین  جریمه های  به  اپل(  و  گوگل  )مانند 
شده و اقدامات آنها در رسانه ها بر مال شده است. 
این وضعیت به مثابه هشداری برای سایر سازمان ها 
شفاف  را  خود  فعالیت های  زودتر  چه  هر  تا  است 
رسوایی  و  اتهام  هرگونه  مقابل  در  را  خود  و  کرده 

مصون کنند.
عصر  سازمانی  شفافیت  در  مهم  مسائل  از  یکی 
مشتریان  خصوصی  حریم  به  احترام  دیجیتال، 

با  که  جدیدی  پژوهش  در  است.  آنها  اطالعات  و 
همکاری شرکت جن تک )GenTech( انجام شد، 
تا  دیجیتال 19  فناوری های  کاربران  از  درصد   54
24 ساله بیان کردند که به شدت نگران دسترسی 
سازمان ها به داده ها و اطالعاتشان هستند. در این 
بیان  پاسخ دهندگان  از  درصد   19 تنها  پژوهش 
کردند که از این بابت نگرانی چندانی ندارند. بیش 
کردند  بیان  هم  پاسخ دهندگان  از  درصد   70 از 
که اطالعات بیش از حدی از آنها در اختیار گروه 
گوگل،  جمله  از  جهانی  شرکت های  از  کوچکی 
واضح  شرایط،  این  با  است.  فیس بوک  و  آمازون 
به  است  کرده  شروع  دیجیتال  نسل  که  است 
شرکت ها  اطالعات محور  رفتارهای  درباره  تردید 
)که  سازمان ها  از  بسیاری  کسب وکار  مدل های  و 
اقدام به فروش داده ها و اطالعات کاربران خود به 
گروه های مختلف می کنند(. همزمان با این تهدید، 
فرصتی طالیی برای سازمان های جدیدی به وجود 
آمده که شفافیت داده ها و اطالعات باالیی دارند و 
کاربران  اطالعاتی  حریم  برای  جدیدی  گزینه های 

ارائه می کنند.
با  سازمان ها  برخورد  شیوه  به  نه تنها  شفافیت 
به  بلکه  می شود،  مربوط  مشتریانشان  اطالعات 
کارشان  روش های  بودن  پایدار  و  بودن  اخالقی  
ظهور  شاهد  گذشته  سال های  در  بازمی گردد.  هم 
سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی مختلفی بوده ایم 
که اصول کارشان )یا دست کم بخشی از کارشان( را 
معطوف به فعالیت های اخالقی و پایدار مانند کاشت 
درخت، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، کمک به حل 
معضل بیکاری یا مشکالت اجتماعی دیگر کرده اند. 
شرکت های دیگری مانند بافر )Buffer( هم به طور 
مستقیم اطالعات مربوط به میزان حقوق کارکنان 
و  مختلف  پروژه های  در  سرمایه گذاری  مدیران،  و 

عملکرد مالی خود را منتشر می کنند. این روندها به 
حدی سرعت گرفته که سازمان های دیگری به وجود 
و سبز  شفاف  نزدیک ترین شرکت های  که  آمده اند 

نزدیک به شما را معرفی می کنند.
واکنش پذیری

فرصت های  و  نوظهور  نیازهای  به  واکنش  توانایی 
برای  می آید،  وجود  به  بازار  در  که  جدیدی 
رقابت پذیری سازمان ها بسیار مهم است. در شرایطی 
و  می کنند  پیدا  جدیدی  نیازهای  مشتریان  که 
پدید  دیگری  نیازهای  هم  دیجیتال  فناوری های 
می آورند، شرکت هایی که بتوانند به سرعت نسبت 
در  بلندی  گام  دهند،  نشان  واکنش  نیازها  این  به 

مسیر موفقیت برداشته اند.
واکنش پذیر بودن به معنای آن است که سازمان ها 
و  کرده  نظارت  جهانی  و  محلی  روندهای  بر  باید 
آنها  بر  روندها  کدام  که  برسند  نتیجه  این  به 
از روندهای جهانی، رشد  اثرگذار خواهد بود. یکی 
سال  تا  که  می شود  برآورد  و  است  شهرنشینی 
2050، حدود 68 درصد از مردم جهان در شهرها 
زندگی و کار خواهند کرد. معرفی اینترنت ۵G هم 
اتفاق دیگری است که بر سرعت و پوشش اینترنت 
نیازها و رفتارهای عصر  از  اثر می گذارد و بسیاری 

دیجیتال را تقویت می کند.
دارند  نیاز  سازمان ها  واکنش پذیری،  افزایش  برای 
امکان  که  بروند  استراتژی  هایی  استقبال  به  تا 
را  نوظهور  فرصت های  به  واکنش  و  مسیر  تغییر 
سازمانی،  ساختار  کردن  کوچک   می دهد.  آنها  به 
بهره گیری از تیم های کاری متشکل از افراد توانمند 
از  بردن  نفع  همچنین  و  مکمل  تخصص های  با  و 
مواردی  عصردیجیتال،  قابلیت های  و  فناوری ها 
هستند که به واکنش پذیری سازمان و قدرت مانور 

آن کمک می کنند.
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نگاه آخر

شکرچینان کویر

ُخرما یا رطب گیاهی که میوه اش خوراکی و دارای هسته ای سخت، پوست نازک و طعم شیرین 
که به شکل خوشه ای بزرگ از شاخه آویزان و برگ های آن بزرگ است که در زبان محلی به نام پیش 
شناخته می شود و ارتفاع درخت نخل نیز به 10 تا 20 متر یا بیشتر می رسد. به میؤه نرسیده و کال خرما، 
»خاَرک« یا »َخَرک« یا کنگ و در زبان عربی، »حبابوک« گفته می شود. رطب مرحله بعد از خارک و قبل 
از رسیدگی کامل خرماست که رطوبت بیشتر و قند کمتری نسبت به خرمای کاماًل رسیده دارد.خرمای 
بم« که از باغات و نخلستان های جنوب کرمان و شهر بم برداشت می شود، در ایران و جهان مشهور است 
و در انواع مضافتی )مرغوب ترین رطب جهان(، کروت، قندشکن یا شکرشکن )سنگ شکن(، َربی، خریک و 
هلیه ای موجود است. برداشت رطب در شهر نرماشیر و ریگان بم طی چهار چین از اواخر مرداد ماه شروع و 
در برخی مناطق تا اواسط مهر ماه انجام می شود و حد فاصل هر چین 5 الی 6 روز است که در چین آخر 
با بریدن خوشه خرما برداشت به پایان می رسد. باغداران به همراه خانواده و نزدیکان خود با تکاندن نخل 

به جمع آوری و بسته بندی رطب مضافتی می پردازند.

https://www.yjc.ir/fa/news/7057967/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
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