
 

 

 

 حمایت از تولید بار اول تجهیزات تحریمی راهبردی شبکه برق کشور : موضوع
 

 شرح مسئله یا مشکل :
           ج ارز خارج خریداری و تامین می شود که این موضوع منجر به خروبخشی از تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کشور از 

تحریمی کشور، تامین این تجهیزات و همچنین لوازم یدکی مورد نیاز و سرویس و تعمیر آن ها  می گردد. با توجه به شرایط

راهبردی، ضوابط باالدستی ابالغ و  لذا به منظور حمایت از تولید بار اول تجهیزات تحریمی با مشکالتی روبه رو شده است.

ظرفیت قانونی جدیدی ایجاد شده و در همین راستا کارگروه تولید بار اول در شرکت توانیر تشکیل شده است. بنابراین الزم 

است تجهیزات تحریمی راهبردی پرمصرف و همچنین شرکت های توانمند داخلی مربوطه جهت تولید بار اول به کارگروه 

 LBSالزم به ذکر است تاکنون در خصوص تجهیزاتی مانند تپ چنجر ترانسفورماتورهای قدرت، کلید  ی گردد.معرف مذکور

 ، تارفیبرنوری و پوشش های عایقی اقدام شده است. GISخازنی، سوئیچگیرهای 

 

 محورهای فراخوان :
 

  قطعات جانبی معرفی تجهیزات استراتژیک و پرکاربرد در صنعت برق که در حال حاضر خود و یا

 آن در تحریم قرار دارند و قابلیت ساخت تولید داخل را دارند.

  .معرفی شرکت های توانمند که می توانند کاالهای تجهیزات و قطعات تحریم شده را تولید نمایند 
 

 

 دبیرخانه نظام پیشنهادهای شرکت توانیر واحد درخواست كننده فراخوان :

 پست)زیرمجموعه بهره برداری( کارگروه كمیته بررسی كننده  :

 52/70/0077  مهلت ارائه پیشنهاد :
 

 نحوه ارائه پیشنهاد : 
   ثبت در نرم افزار نظام پیشنهادها به نشانیsuggestion.frec.co.ir 

 اداری فرزین به هر یک از دبیران کمیته های تخصصی  تکمیل و ارسال فرم فیزیکی ارائه پیشنهاد از طریق سامانه اتوماسیون

 اجرایی و یا دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در سامانه نظام پیشنهادها، شایان ذکر است :

 .قراردارد \\PISHNAHADHA\frecapplic* فرم ارائه پیشنهاد در شبکه داخلی شرکت درمسیر 

 درصد از سهم مشارکت به ثبت کننده پیشنهاد تعلق می گیرد. 01*در صورت ثبت پیشنهاد به روش فوق الذکر ، 

 

 

 اندیشه نظام مشارکت 4شماره  فراخوان 

 پیشنهاد ها كمیته مركزی نظام

پیشنهادهاپیشنهاد  
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