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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به وزیر نیرو موضوع مطالبات شرکت های عضو خود را پیگیری و خواستار پرداخت آن در 
اسرع وقت شده است.

ادامه  در صفحه2

در ابتدای نامه آمده است که حسب پیگیری های عدیده بعمل آمده به 
منظور وصول مطالبات معوقه اعضای سندیکا مبتنی بر لیست تفکیکی 
ارائه شده به شرکت توانیر و با وجود اقوال مساعد مدیران ارشد آن 
وزارتخانه ایضاً شرکت توانیر ناظر بر اولویت دهی به لیست سندیکا در 
هنگام تخصیص منابع مالی، متاسفانه تنها بخش قلیلی از مطالبات 
شرکت های معرفی شده )از قرار اطالع حدود 10 لغایت 15درصد( در 
واپسین ساعات سال گذشته یا روزهای ابتدایی سال جدید پرداخت 
شده که نه تنها تکافوی مشکالت نقدینگی شرکت ها به ویژه در ایفای 
تعهدات نزد کارکنان زحمتکش این صنعت را ننموده بلکه این شیوه 

پرداخت عماًل سازماندهی و مدیریت منابع را غیرممکن ساخته است. 
در ادامه تاکید شده است که این رویه آسیب های جدی به بنیان بخش 
خصوصی فعال در صنعت برق که همواره با اهتمام در مسیر توسعه و 

آبادانی کشور گام برداشته، وارد آورده آنهم مقارن با آغاز فصل گرما و 
ورود عنقریب به شرایط رشد مصرف و پرباری شبکه که عبور از آن 
مستلزم همراهی و معاضدت کلیه ارکان خانواده صنعت برق از جمله 
بنگاه های اقتصادی فعال اعم از سازندگان، پیمانکاران، مشاورین و تامین 
کنندگان می باشد و این مهم در گرو تقویت و حمایت بخش خصوصی 

به ویژه از بعد  توان مالی قرار دارد.
در پایان تصریح شده است که تاکید وزیر نیرو در خالل برگزاری جلسه 
مشترک با هیات مدیره این سندیکا در شهریور ماه سال گذشته ناظر 
بر شکل گیری ارتباط مستقیم و اخذ پیشنهادات و نظرات مشورتی 
سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نماینده فعالین بخش خصوصی 
این حوزه در فرایند تصمیم گیری بود که انتظار می رفت این موضوع 
حداقل در پرداخت مطالبات اعضا حسب لیست ارائه شده مورد توجه 

در نامه سندیکا به وزیر نیرو صورت گرفت؛

پیگیری تأدیه مطالبات 
اعضای سندیکای صنعت برق ایران
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اقتصاد ایران و جهان

ادامه از صفحه قبل
واقع شود حال آنکه علیرغم پیگیری های مستمر بعمل آمده ، همچنان نحوه و میزان تخصیص منابع مالی توسط 

دستگاه های ذیربط اعم از برق های منطقه ای و شرکت های توزیع بر این سندیکا مکشوف و معلوم نمی باشد.
در پایان از وزیر نیرو درخواست شده است نسبت به تسریع در پرداخت مطالبات معوق شرکت های عضو سندیکا 

دستور الزم را صادر فرمایند.
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بازار سهام
موج مثبت در تاالر شیشه   ای

سر  پشت  صعودی  نیز  را  یکشنبه  روز  سهام  بازار 
گذاشت. این رشد بازار در روز گذشته از طرفی با وجود 
فضای مثبت ایجاد شده به دلیل افزایش یک درصدی 
تاثیر  دیگر  طرف  از  و  دوشنبه  روز  از  نوسان  دامنه 
وضعیت مناسب قیمت های جهانی کاال و مواد خام 
در هفته گذشته میالدی به عنوان یکی دیگر از عوامل 
رونق بورس بود. بر این اساس شاخص کل توانست با 
5/ 0 درصد رشد در ارتفاع یک میلیون و ۴۷5 هزار واحد 
قرار بگیرد. شاخص هموزن نیز همسو با بازار سبزپوش 
شد و ۸۶/ 0 درصد افزایش یافت. الزم به ذکر است که 
بورس تهران روز گذشته توانست معامالت را در زمین 
حقیقی   ها با خالص خریدی مثبت ثبت کند. همچنین 
ارزش معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( با رشد 
قابل توجهی رقم ۴1۴۳ میلیارد تومان را ثبت کرد. گفته 
می شود هر چه محدودیت های بازار کاهش یابد؛ بازار 
روان تر، نقدشونده   تر، شفاف   تر و عملیاتی   تر خواهد بود.

بررسی  را  مالی  بازارهای  روند  »دنیای اقتصاد« 
می کند

نسیم سبز بهاری بازارهای داخلی
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

بازار سکه
رشد پلکانی بهای سکه

در شرایطی که بازار جهانی طال تعطیل است، بازار طال و سکه داخلی روز یکشنبه با توجه به صعودی شدن نرخ دالر، مجددا رشد قیمت را تجربه کرد و یک پله دیگر به 
ارزش خود افزود. به طوری که سکه امامی روز گذشته به قیمت 1۳ میلیون و ۳۴0 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. بر این اساس گفتنی است که حباب این فلز 
گرانبهای داخلی به نزدیکی ۳00 هزار تومان رسیده است. به باور برخی تحلیلگران افزایش قیمت انتهای وقت سکه نشان می دهد که بازیگران این بازار نسبت به آینده قیمت 
دالر خوش بین هستند و تصور می کنند که اسکناس آمریکایی به راحتی در باالی مرز 2۸ هزار تومانی نوسان خواهد داشت. اما در مقابل ترس از ریزش ناگهانی دالر و سقوط 

قیمت سکه نیز در بازار به دلیل مبهم بودن عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی به چشم می خورد.
بازار طالی جهانی

بادهای مخالف رشد طال

در هفته   ای که گذشت قیمت طال در بازار جهانی رشد بسیاری به خود دید و به سطوح باالیی صعود کرد. با وجود کاهش اندک آن در روز جمعه، توانست بیش از 2 درصد 
بازدهی مثبت ثبت کند. افزایش تنش   های ژئوپلیتیکی و همچنین رشد تورم در سطح جهانی از عواملی است که روی نرخ طال تاثیر گذاشته و باعث افزایش تقاضا برای این 
فلز زرد شده است. اما رشد شدید شاخص دالر این روند صعودی طال را محدود کرد و مانع از شتابگیری و بازگشت آن به سطح روانی 2000 دالر شد. به باور تحلیلگران در 
صورتی که نگرانی ها نسبت به افزایش تورم کاهش یابد یا راه حل مشخصی برای بحران روسیه و اوکراین پیدا شود و همچنین سیاست های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره 

ادامه در صفحه بعد
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مشخص شود قیمت طال می تواند تا 1900 دالر نیز 
کاهش پیدا کند.
بازار اوراق مسکن

رشد تسه پس از اصالح
اوراق تسهیالت بانک مسکن روز گذشته نیز پس از 
مدار  بر  هفته  روز  دومین  برای  پی  در  پی  افت   های 
روز  تسه   ها  تمامی  که  طوری  به  گرفت.  قرار  صعود 
گذشته سبزپوش شدند و جایگاه خود را باالی سطح 
۸0 هزار تومان تثبیت کردند. به طوری که تسه 9912 
نیز مثبت ظاهر شد و با رشد 5 درصد معادل ۴ هزار 
و ۳0 تومان افزایش در قیمت پایانی ۸۴ هزار و ۶۳۳ 
تومان به کار خود خاتمه داد. برخی از کارشناسان این 
حوزه بر این باور هستند که جبران عقب     ماندگی   ها در 
حوزه ساخت مسکن با تحقق برنامه ساخت یک میلیون 
در  می تواند  نیاز کشور  تامین  برای  در سال  مسکن 
باشد. همچنین  بازار داشته  بر  را  تاثیراتی  بلندمدت 
انتظار می رود که تا مشخص شدن شرایط اقتصادی و 
غیراقتصادی، قیمت های بازار مسکن چندان دستخوش 

تغییرات نشود و بازار به دنبال اخبار قطعی است.
بازار نفت

شرایط تعادلی بازار نفت
بهای هر دو نفت   خام شاخص اولین افزایش هفتگی در 
ماه آوریل را ثبت کردند. در چند هفته اخیر قیمت ها 
بیشترین نوسان را از ژوئن 2020 داشتند اما در نهایت 
نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با 
بازدهی بیش از ۸ درصد هفته را پشت سر گذاشتند. 
در این میان گفتنی است که اتحادیه اروپا در راستای 
تصویب ممنوعیت تدریجی واردات نفت از روسیه، به 
آلمان و دیگر کشورها زمان داد تا تامین    کنندگان دیگر 
را جایگزین کنند. این ممنوعیت تدریجی،    خریداران 
اروپایی را مجبور می کند به دنبال منابع جایگزین بروند 
که بخشی از آن با آزادسازی از منابع استراتژیک نفتی 

ادامه از صفحه قبل

جبران می شود، اما به عرضه بیشتر از سوی تولیدکنندگان نفت نیاز است. گفته می شود با ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین و مادامی که کشورها در مورد ممنوعیت واردات 
از روسیه تصمیم گیری می کنند، شرایط بازار متعادل نخواهد شد.
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در سال جاری با طرح شعار »سال تولید؛ دانش بنیان 
و  شدت  با  دانش بنیان ها  موضوع  اشتغال آفرین«  و 
عمومی   گفت وگوی  فضای  وارد  بیشتری  وسعت 
از  یک  هر  و  است  شده  کشور  سیاستگذاری  و 
این  تحقق  برای  دولتی  و  اجرایی  دستگاه های 
شعار، سیاست هایی تدوین خواهند کرد. اما سوالی 
و  برق  صنعت  و  نوآوری  حوزه  فعاالن  برای  که 
که  است  این  بوده،  مطرح  کشور  انرژی  درنهایت 
»زیست بوم  می تواند  نیرو«  وزارت  »بوروکراسی  آیا 
نوآوری« در بخش نیرو را به گونه ای سامان دهد که 

شرکت های دانش بنیان در این بخش جهش یابند؟ 
نوشتار طرح خواهد  این  ادامه  در  که  بنابر دالیلی 
شد، به نظر نمی رسد چشم انداز روشنی برای توسعه 

دانش بنیان های بخش انرژی در پیش رو باشد.
ناکارآمدی نظام حکمرانی وزارت نیرو

تغییر  و  توسعه  برنامه   حدود دو دهه و  طی سه 
مهم ترین  نتوانسته  هنوز  نیرو  وزارت  وزیر،  سه 
مسائل نهادی صنعت برق مانند نظام رگوالتوری و 
قیمت گذاری برق را برطرف کند. به نحوی که این 
صنعت حدود ۸0 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته 
دارد و با کمبود برق و خاموشی های سیستماتیک 
مواجه است. در واقع نظام بوروکراتیکی که نتوانسته 
حیاتی ترین مساله این صنعت یعنی نظام مدیریت 
بازار برق را به رغم در اختیار داشتن اختیارات تام 
ناشی از قانون سازمان برق )مصوب 1۳۴۶( برطرف 
کند، آیا می تواند مسائل پیچیده تری مانند جایگزینی 
دانش بنیان  اقتصاد  با   را  محصول محور  اقتصاد 
بوروکراتیک  دستگاه  رو  همین  از  کند؟  راهبری 
چند  مسائل  حل  در  که  داده   نشان  نیرو  وزارت 
که  مقبول  سیاستی  راهکار  ارائه   از  گذشته  دهه 
بتواند اجماع دستگاه های اداری و حاکمیتی کشور 
این نظام  بنابراین  ناتوان بوده است.  را شامل شود 
بوروکراتیک برای ساماندهی اقتصاد مبتنی بر دانش 
است،  پیچیده تر  نهادی  نظام  بسیج  نیازمند  که 

آمادگی الزم را ندارد.
ریسک گریزی شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو

اقتصاد  ایجاد  الزامات  و  پیش نیازها  از  یکی   
ریسک پذیری  انرژی،  و  برق  بخش  در  دانش بنیان 
شرکت های  بر  حاکم  مالی  نظام  و  ارزش  زنجیره 
جریان  که  است  درحالی  این  است.  تقاضا  سمت 
طریق  از  انرژی  و  برق  صنعت  بازار  مالی  اصلی 
نیرو  وزارت  وابسته  و  تابعه  دولتی  شرکت های 

این  اصلی  مشخصه های  از  و  در می آید  گردش  به 
است.  »ریسک گریزی«  نیز  وابسته  شرکت های 
رویه های  و  مقررات  ریسک گریزی،  این  نتیجه  در 
به نحوی است  این شرکت ها  بر نظام خرید  حاکم 
که تمامی  خطرات به کارگیری محصوالت بر عهده 
بین  رقابتی  به دلیل شکاف  و  است  عرضه کنندگان 
شرکت های ایرانی و چندملیتی و رهبری بازارهای 
جهانی، این مجموعه ها نمی توانند رویه های مبتنی 
استاندارد  بر کنترل های پیشین ، یعنی گواهی های 
محصوالت  ویژگی های  اساس  بر  که  را  فنی 
باال  هزینه های  دلیل  به   است  شده  تدوین  جهانی 
نتیجه  در  اخذ کنند.   و عدم دسترسی در داخل، 
اساس  بر  داخلی  نوپای  و  دانش بنیان  شرکت های 
مقررات حاکم که به نظر منطقی است، امکان ورود 
در حالی  این  ندارند.  را  این صنعت  بزرگ  بازار  به 
است که رقابت با محصوالت شرکت های تراز اول، 
محصوالت  تقاضای  سمت  ریسک پذیری  نیازمند 
نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  یعنی  دانش بنیان 
چارچوب  در  فناورانه  محصوالت  به کارگیری  برای 
از  است.  بوده  کشور  اقتصادی  و  فنی  ظرفیت های 
آنجا که 90 درصد بازار محصوالت این بخش محدود 
به شرکت های وزارت نیرو بوده، عمال این شرکت ها 
نمی توانند از سد نظام فنی - بازرگانی شرکت های 
دولتی برای تجاری سازی محصوالت خود بگذرند و 
در حد ساخت نمونه های آزمایشگاهی و غیرصنعتی 

باقی می مانند.
پیچیدگی نوآوری در بخش برق و انرژی

انرژی  و  برق  بخش  در  فناوری  توسعه  و  نوآوری 
به دلیل نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت که 
تامین آنها برای شرکت های فناور نوپا و دانش بنیان 
عموما غیراقتصادی و دشوار است، نیازمند حمایت 
نهادهای تحقیقاتی ملی و عمومی  است، به نحوی 

که این شرکت ها بتوانند به تجهیزات آزمایشگاهی 
و  ارزان  دسترسی  نیرو  پژوهشگاه  مانند  نهادهایی 
سریع داشته باشند. در واقع توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و  دولتی  بخش  مشترک  توسعه  و  تحقیق  نیازمند 
انعطاف پذیر  بخش خصوصی در یک بستر حقوقی 
است. این در حالی است که در ساختار های فعلی 
و نظام حاکم بر اداره این نهادها، امکان دسترسی 
ارزان و سریع به تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام 
ندارد.  وجود  مشترک  توسعه  و  تحقیق  پروژه های 
هسته های  و  دانش بنیان  شرکت های  نتیجه  در 
انسانی  منابع  از  برخورداری  رغم  به  فناور کوچک، 
نمی توانند  جهانی،  استانداردهای  تراز  در  و  نخبه 
دهند.  توسعه  را  نیاز  مورد  فناوری های  از  بسیاری 
در نتیجه شرکت های متکی به فناوری های خارجی 
و در سطح تولید و مونتاژ در داخل رشد می کنند 
و شرکت های با فناوری نوآورانه یا شکل نمی گیرند 
شرکت های  فناورانه  محصوالت  با  رقابت  توان  یا 

بین المللی را نخواهند داشت.
نوآوری مالی

فناوری های  توسعه  در  سرمایه گذاری  که  آنجا  از 
جدید و خلق محصوالت دانش بنیان دارای ماهیت 
مالی  ابزارهای  نیازمند  است،  ریسکی  و  جسورانه 
نوینی در نظام تامین مالی بوده که فضای مناسب 
فراهم  را  سرمایه گذاری  ریسک های  پوشش  برای 
ایجاد  در  مالی«  »نوآوری  با  تنها  مهم،  این  و  کند 
معامله  اختیار  قراردادهای  مانند  مالی  ابزارهای 
بوم  زیست  حاضر،  حال  در  است.  ممکن  فناوری 
نوآوری کشور در سطح کالن و در بخش نیرو به طور 
این  توسعه  برای  حقوقی  ظرفیت های  فاقد  خاص 
ابزارها و به  کارگیری آنها است. در واقع نظام تامین 
غیر ریسکی  تسهیالت  و  وام  ارائه  بر  متکی  مالی 
برای  خصوصی  بخش  سرمایه های  می شود  باعث 

علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت برق: 

چشم انداز مبهم شرکت های 
دانش بنیان  حوزه انرژی

اقتصاد  ایجاد  الزامات  و  پیش نیازها  از  یکی 
دانش بنیان در بخش برق و انرژی، ریسک پذیری 
زنجیره ارزش و نظام مالی حاکم بر شرکت های 
سمت تقاضا است. این درحالی است که جریان 
از طریق  انرژی  و  برق  بازار صنعت  مالی  اصلی 
نیرو  وزارت  وابسته  و  تابعه  دولتی  شرکت های 
به گردش در می آید و از مشخصه های اصلی این 

شرکت های وابسته نیز »ریسک گریزی« است.

ادامه در صفحه بعد
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خلق فناوری های پرریسک و سرمایه بر وارد نشوند و 
بسیاری از محصوالت و فناوری های مورد نیاز به رغم 

وجود بازار قابل قبول، توسعه پیدا نکنند.
اقتصاد یارانه ای برق و انرژی

حجم  که  برق  بخش  اقتصادی  نظام  به  توجه  با   
به مصرف کنندگان پرداخت  را  پنهان  یارانه  زیادی 
می کند عمال بسیاری از فناوری های بهینه سازی در 
زمانی  تا  و  است  غیر اقتصادی  مختلف،  بخش های 
نشود  اصالح  انرژی  و  برق  بخش  اقتصاد کالن  که 
دولتی  حمایت  بدون  اقتصاد  سطح  به  قیمت ها  و 
بیشتر  در  فناوری  توسعه  در  سرمایه گذاری  نرسد، 
مالی  تامین  امکان  و  بوده  غیراقتصادی  حوزه ها 
ندارد  وجود  کشور  سرمایه ای  و  بانکی  بازار  از  آنها 
و از آنجا که چشم اندازی برای بهبود اصالح اقتصاد 
حوزه انرژی دیده نمی شود، نمی توان انتظار داشت 
رونق چشم گیری در بخش توسعه فناوری های این 

بخش دیده شود.
حاضر  حال  در  که  کرد  فراموش  نباید  همچنین 
و  برق  حوزه  در  دانش بنیان  شرکت   ۳00 حدود 
فعال هستند و حدود ۴00 شرکت صنعتی  انرژی 
نیز در این بخش محصوالت فناورانه تولید می کنند 
این در حالی است که در بخش برق و انرژی ساالنه 
تجهیزات  دالر  5/1میلیارد  حدود  متوسط  به طور 

فناورانه وارد می شود.

پارلمانی خبرگزاری فارس، در  به گزارش خبرنگار 
نشست علنی امروز دوشنبه )29 فروردین( مجلس 
شورای اسالمی، در روند بررسی طرح توسعه و مانع 
موافقت  طرح  این  با  کشور  برق  صنعت  از  زدایی 

کردند.
سخنگوی  نخعی  مصطفی  گیری  رای  از  پیش 
این  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
اهالی  با حضور کارشناسان و  این طرح  باره گفت: 
فن طراحی شده و از آنجا که در برخی از تابستان ها 
از نکات مثبت  کشور دچار خاموشی می شد، یکی 
این طرح رفع این مشکل است که در مواد آن دیده 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه های برق کشور 
از دیگر موارد مثبت طرح است که به بهود شرایط 

فعلی این بخش کمک شایانی خواهد کرد.

 کلیات طرح توسعه و 
مانع زدایی از صنعت برق 

کشورتصویب شد
نمایندگان مجلس با کلیات طرح توسعه و مانع 

فارس، زدایی از صنعت برق کشور موافقت کردند. خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  صنایع  سایر  به  نسبت  ایران  در  بزرگ  صنایع 
نام  به  توجه  قابل  مزیت  یک  از  جهان  دیگر  نقاط 
عنوان  به  هستند.  برخوردار  قیمت  ارزان  انرژی 
مثال برق به عنوان یک حامل انرژی که بخش قابل 
توجهی از نیاز صنایع کشور در این حوزه را مرتفع 
نسبت  ناچیزی  بسیار  نرخ  به  ایران  در  می سازد، 
قرار  بخش صنعت  اختیار  در  دنیا  مناطق  سایر  به 

می گیرد.
در نگاه اول این مسئله ممکن است یک مزیت برای 
گاهی  در  اما  بیاید  حساب  به  کشور  صنعت  حوزه 
از  کشور  کل  ضرر  شاهد  طوالنی مدت،  و  کالن تر 

تامین ارزان انرژی صنایع هستیم.
پیش از ورود به مسئله ضرر و زیان تامین ارزان برق 
صنایع کشور، ابتدا باید آمار و ارقام مرتبط با تامین 
این حامل انرژی برای بخش صنعتی کشور را مورد 
بررسی قرار دهیم. در بازه زمانی ابتدای سال 1۴01 

گذشته  سال  از  بیشتر  درصد   10.5 کشور  صنایع 
برق دریافت کرده اند.

* برق ارسالی به صنایع در بهار امسال 10.5 درصد 
رشد کرد

درصد   1۶ از  بیش  حاضر  حال  در  اساس  این  بر 
تامین  به  میانگین  طور  به  کشور  برق  شبکه  بار 
بار  اوج  این  بر  عالوه  دارد.  اختصاص  صنایع  برق 
استان های صنعتی در یک ماه سال 1۴01 نسبت 
به سال گذشته تا 9.۴ درصد افزایش را تجربه کرده 
است، در حالی که اوج بار کل در روز کمتر از 1.2 

درصد رشد را به ثبت رسانده است.
از سوی دیگر در شرایطی که بسیاری از کارشناسان 
تصور می کردند، رشد اوج بار در ابتدای سال 1۴01 
به دلیل افزایش دمای اتفاق افتاده است اما پس از 
کاهش دمای محسوس تر رخ داده در سطح کشور 

انتظار می رفت، اوج بار نیز کاهش یابد.
زمانی  بازه  در  بار  اوج  روند  رابطه مشاهده  این  در 
بیانگر  هستیم،  شاهد  را  هوا  برودت  که  جاری 
به  است،  مصرف  نیاز  مورد  پیک  نشدن  کاهشی 
نحوی که این شاخص در روزهای اخیر از ۴۳ هزار 
مگاوات کمتر نشده است. کنار هم قرار دادن موارد 
ابتدای  بار در  اوج  بیانگر آن است که رشد  مذکور 
و  دارد  هوا  دمای  تغییر  به جز  دلیلی  سال 1۴01 
افزایش تامین برق صنایع مهمترین عامل رشد این 
شاخص است. رشد آمار تامین برق در ماه اول سال 
1۴01 توسط وزارت نیرو به اندازه ای بود که دبیر 
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد 
کشور دستاوردهای صادرات فوالد را به دلیل تامین 

برق پایدار دانست.
به  ارزان  برق  روش  قربانی  انرژی  *شاخص شدت 

صنایع
پس از بررسی روند تامین برق صنایع به سراغ زیان 

جزئیات تامین 100 درصدی برق 
ارزان صنایع در فروردین  امسال

برق ارزان ارسالی به صنایع در فرودین امسال 
10.5 درصد نسبت به فروردین 1400 رشد کرده 
است، ضمن آنکه باید توجه داشت تامین ارزان 
انرژی صنعت کشور عامل اساسی بی توجهی به 

بهینه سازی به حساب می آید.
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