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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

مجمع عمومی کمیته های سازندگان تابلو، سیم و کابل و تجهیزات سندیکای صنعت برق ایران طی روزهای 30 و 31 فروردین ماه به 
صورت حضوری در محل خانه شماره سه تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

ادامه  در صفحه2

با برگزاری مجامع عمومی صورت گرفت؛ 

برگزاری انتخابات کمیته های سازندگان 
تابلو، سیم و کابل و تجهیزات سندیکا
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ادامه از صفحه قبل

تابلو 32 عضو  در مجمع عمومی کمیته سازندگان   
دبیر  مسائلی  مهدی  مهندسین  آقایان  و  یته  م ک
سندیکا، علی تبیانیان دبیر کمیسیون ها و کمیته های 
کمیسیون  دبیر  مرادیان  ظفر  محمد  و  صصی  خ ت
صادرات و بین الملل سندیکا حضور داشتند. در این 
از نمایندگان حاضر در جلسه  جلسه از بین 7 نفر  
که برای انتخابات هیئت رئیسه اعالم آمادگی کرده 
جنتی،  ترکی،  شجاعی،  مهندسین  آقایان  دند،  و ب
آقای  و  اصلی  اعضای  عنوان  به  معاف  و  هری  ا ط
به  اربعه  مهندس  خانم  سرکار  و  نعمتی  ندس  ه م
 عنوان اعضای علی البدل هیأت رئیسه انتخاب شدند.
در مجمع عمومی کمیته سازندگان سیم و کابل نیز از 
19 عضو کمیته حاضر در جلسه، 9 نفر برای انتخابات 
هیئت رئیسه اعالم آمادگی کردند و آقایان مهندسین 
به عنوان  امینی،بازجو، میرسلیم و سهرابی  حقیقی، 
اعضای اصلی و آقایان مهندسین اقلیمی و رضایی به 
 عنوان اعضای علی البدل هیأت رئیسه انتخاب شدند.

نیز 31  تجهیزات  سازندگان  کمیته  عمومی  جمع  م
آقایان  و   کمیته  عضو   57 حضور  با  ماه  روردین  ف
مهندسین علی تبیانیان، محمد ظفر مرادیان و علی 
نظریان سیاه پوش به عنوان نمایندگان دبیرخانه سندیکا 
برگزار شد. در این جلسه  پس از معرفی کاندیداها و 
دیدگاه های حضار، روند انتخابات بر اساس شیوه نامه 
برگزاری مجامع کمیته های تخصصی سندیکا آغاز شد 
و 16 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه برای انتخابات 
معرفی  از  پس  کردند.  آمادگی  اعالم  رئیسه  یئت  ه
مهندسین  آقایان  و  شد  انجام  رای گیری  اندیداها  ک
یزدان پناه، جوانی، هوبخت، حائری و احترامی به عنوان 
اعضای اصلی و آقایان مهندسین احمدی و گرزین به 
 عنوان اعضای علی البدل هیأت رئیسه انتخاب شدند.

از 21 کمیته تخصصی سندیکای  است  شایان ذکر 
برگزار شده و  ایران، مجمع 10 کمیته  برق  صنعت 
مجمع 11 کمیته دیگر در دستور کار سندیکا قرار 

دارد و  تا پایان اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
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بازار سهام
بورس همچنان به پیش

پس از صعود شاخص کل به قله 7 ماهه همزمان با 
دوشنبه،  روز  در  نوسان  دامنه  یک درصدی  افزایش 
معامالت بازار سهام روز سه   شنبه با توجه به خبرهای 
مبهم و رفت و برگشتی از لغو عوارض بر صادرات و 
همچنین ابهامات حذف ارز ۴200 تومانی باعث شد 
تا روند صعودی بازار اندکی آرام   تر شود. عالوه بر این 
شکست سطح مقاومتی یک میلیون و 500 هزار واحدی 
و تثبیت نماگر اصلی تاالر شیشه   ای در باالی سطح 
یاد شده به متعادل شدن بازار روز گذشته نیز کمک 
کرد. به طوری که حقیقی   های بازار برخالف روزهای 
بزنند.  رقم  را  مثبت  خریدی  خالص  نتوانستند  قبل 
اما با حفظ تقاضا در نیمی از نمادها مجددا شاخص 
کل رنگ سبز را دید و توانست با 75/ 0 درصد رشد تا 
سطح یک میلیون و 513 هزار واحد صعود کند. شاخص 
هموزن نیز همسو با بازار افزایش 7/ 0  درصدی را تجربه 

کرد.

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

سبزی بورس و سرخ   پوشی 
بازارها

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
فشار دوجانبه افت سکه

پس از بازگشت نرخ دالر در بازار آزاد به زیر سطح مهم 28 هزار تومان و تثبیت قیمت ها در یک مسیر کاهشی، روز سه   شنبه سکه امامی با ادامه   دار بودن روند نزولی قیمت دالر، 
افت قیمت را شاهد بود. این کاهش بهای فلز گرانبهای داخلی روز گذشته با عقب   نشنی کردن قیمت طال در بازار جهانی تشدید شد. همین امر نیز باعث شد تا حباب سکه 
همچنان زیر 300 هزار تومان باقی بماند. بر این اساس سکه با قیمت 13 میلیون و210 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. برخی کارشناسان معتقدند که با تقویت فضای 
نزولی در بازار ارز و همچنین بالتکلیف ماندن روند طالی جهانی، این احتمال وجود دارد که بهای سکه طی روزهای آتی با حفظ تمایالت نزولی هفته را پشت سر بگذارد. عالوه 

بر این آنها اذعان دارند که نباید انتظار افت شدید قیمت را داشت.
بازار طالی جهانی

عقب   نشینی طالی جهانی

طالی جهانی پس از رسیدن به نزدیکی مرز 2000 دالر، روز سه   شنبه از این سطح عقب   نشینی کرد. از آنجا که شاخص دالر معکوس روند طال حرکت می کند، شاخص دالر با 
نزدیک شدن به باالترین حد خود از آوریل 2020 و تقویت بازدهی اوراق خزانه داری 10 ساله آمریکا جذابیت فلز زرد را به عنوان پناهگاه امن کاهش داد و از رشد قبلی بازگشت. 
بر این اساس طال  ابتدای روز در محدوده سطح 1980 دالر نوسان داشت؛ اما در ادامه روز به شدت کاهش قیمت داشت و در ساعت 19:30 به وقت تهران به 195۴ دالر رسید. 
برخی نگرانی ها از ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین و گرانی مواد غذایی و همچنین انرژی و بالطبع رشد تورم جهانی این امیدواری را در بین کارشناسان ایجاد کرده که افزایش 

ادامه در صفحه بعد
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قیمت طال را در میان مدت پیش بینی کنند.
بازار اوراق مسکن

بازگشت تسه بر مدار صعود
در  مسکن  تسهیالت  امتیاز  گروه  نمادهای  مده  ع
مجددا  و  درخشیدند  خوش  سه   شنبه  روز  عامالت  م
ا قرار گیری بر مدار صعود سطوح قیمتی باالتری را  ب
گذشته  روز  تسه 9912  ترتیب  این  به  کرد.  جربه  ت
همسو با سایر هم   گروهی   های خود در بازار فرابورس 
5 درصد افزایش را تجربه کرد و از سطح 80 هزار تومان 
نیز گذشت. این نماد یاد شده پس از ازسرگیری روند 
صعودی پس از افت   های پی   در   پی با رشد ۴ هزار و ۴۴3 
پایانی 83 هزار و 308  ومان، هر ورق آن در قیمت  ت
تومان مورد معامله قرار گرفت. برخی از کارشناسان این 
حوزه بر این باور هستند در حالی که هنوز چند هفته   ای 
به آغاز فصل نقل و انتقاالت در بازار اجاره مسکن باقی  
دارد.  سرسام   آور  قیمت های  از  نشان  بررسی   ها  انده  م
عالوه بر این با وجود رکود سنگین در معامالت ملکی 

انتظار رونق تقاضا به حداقل رسیده است.
بازار نفت

افزایش نگرانی های عرضه نفت
ا اعالم شرکت ملی نفت لیبی از اینکه توقف تولید  ب
ه تاسیسات این شرکت ضربه زده  و شرایط فوری  ب
در میدان نفتی الشراره و سایر سایت   ها ایجاد شده؛ بر 
گرانی های طرف عرضه افزوده شد و فشار روانی بر  ن
عرضه جهانی ناشی از تحریم ها علیه روسیه را تشدید 
کرد. بنابراین روز سه   شنبه نیز هر دو شاخص نفتی 
مجددا افت قیمت را تجربه کردند. به طوری که نفت 
 WTI رنت به قیمت 111 دالر و 60 سنت و نفت ب
ه قیمت 106 دالر در هر بشکه معامله شد. برخی  ب
کارشناسان معتقدند عرضه جهانی در حال حاضر بسیار 
کم است و جزئی   ترین اختالل تاثیر زیادی بر قیمت ها 
دارد. داده   های روز دوشنبه نشان داد که چین در ماه 

ادامه از صفحه قبل

مارس 2 درصد کمتر از سال قبل نفت پاالیش کرده، چرا که افزایش قیمت های نفت   خام باعث کاهش حاشیه سود شده و تقاضا نیز به علت اعمال محدودیت ها و شرایط قرنطینه 
کاهش یافت. 
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 30 )سه شنبه،  امروز  علنی  نشست  در  نمایندگان 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  فروردین ماه( 
با  برق  صنعت  توسعه  از  زدایی  مانع  طرح  بررسی 

ماده 3 این طرح موافقت کردند.
از توسعه صنعت برق  در ماده 3 طرح مانع زدایی 
مشترکان  مصرفی  برق  بهای  متوسط  است:  آمده 
متوسط  معادل  ارزها(  رمز  استخراج  )بجز  صنعتی 
با  اِی(  سی-  )ایی-  انرژی  تبدیل  قرارداد های  نرخ 
هزینه  و  نیروگاه ها  بهای سوخت مصرفی  به  توجه 
از  حاصل  منابع  می شود.  دریافت  و  تعیین  انتقال 
به حساب  بودجه های سنواتی  در  ماده  این  اجرای 
کل  داری  خزانه  نزد  توانیر  تخصصی  مادر  شرکت 
کشور واریز و به صورت صد درصد بابت هزینه های 
از توسعه فناوری های  تأمین برق، حمایت  تولید و 
و  سازی  بهینه  طرح های  و  برق  صنعت  نیاز  مورد 
اصالح الگوی مصرف انرژی، طرح های تحقیقاتی و 
اتمام طرح های نیمه تمام  سرمایه گذاری جدید و 
صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال 

برق اختصاص می یابد.
همچنین وکالی مردم در خانه ملت با ارجاع تبصره 
بیشتر  بررسی  برای  انرژی  کمیسیون  به   3 ماده 
موافقت کردند که در تبصره ارجاعی به کمیسیون 
آمده است: مشترکان موضوع این ماده مکلفند یک 
از  حاصل  برق  از  را  خود  مصرفی  برق  درصد   )1(
منابع تجدیدپذیر و برق آبی عرضه شده در بورس 
انرژی تأمین کنند. این مقدار ساالنه یک )1( درصد 
به پنج )5( درصد خواهد  یافته و حداکثر  افزایش 
رسید. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از 
تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت 
نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

خواهد رسید.

ساز و کار محاسبه بهای برق 
مشترکان صنعتی تعیین شد

وکار  ساز  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را 

تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز خوزستان، 
محمد آقاجری در جلسه معارفه هیئت های بازرسی 
برق  شرکت  و  برق  و  آب  سازمان  نیروگاه  و  د  س
منطقه ای، با اشاره به نقش مهم این 2 سازمان در 
عرصه ملی و استانی گفت: نظر به نامگذاری امسال 
آفرین«،  اشتغال  و  بنیان  دانش  »تولید،  عنوان  ه  ب
یکی از حوزه هایی که در رونق تولید و ثبات تولید 
در نتیجه اشتغالزایی نقش اساسی دارد، صنعت برق 

شناسایی  با  برق  صنعت  در  بیشتر  ست.بهره وری  ا
آسیب ها

در  کشور  برق  از  توجهی  قابل  میزان  افزود:  ی  و
صنایع  وجود  طرفی  از  و  می شود  تولید  خوزستان 
فوالد،  پتروشیمی ها،  مانند  مهمی  کارخانه های  و 
سیمان، نفت و ... در استان نقش صنعت برق را دو 

چندان می کند.
آقاجری با اشاره به اینکه بحث مدیریت تولید، انتقال 
عالی ترین دستگاه  عنوان  به  ما  برای  برق  توزیع  و 
نظارت استان از حساسیت ویژه ای برخوردار است، 
ادامه داد: عالوه بر آن شرایط اقلیمی و گرمای هوا، 
ارزش ثبات و پایداری برق در استان جهت فعالیت 
مستمر وسایل سرمایشی برای مردم خوزستان این 

حساسیت را دوچندان کرده است.
از  یکی  می گوید:  خوزستان  ویژه  کل  ازرس  ب
زیرساخت های  توسعه  جهت  موجود  رفیت های  ظ
استان از جمله زیرساخت های حوزه انرژی، ظرفیت 
به وضعیت  توجه  با  است که   ... و  احکام  ماده 56 
سپرده ها در بانک های استان می توان از این ظرفیت 

بهره الزم را برد.
داشته  توجه  برق  و  آب  مسئوالن  کرد:  اضافه  وی 
عرصه  و  کشور  نیاز های  به  توجه  که ضمن  اشند  ب
کشاورزی،  آب  مثل  استانی  ضرورت های  لی،  م
محیط زیست و آب شرب با توجه به حساسیت های 
موجود را در اولویت قرار دهند و با مدیریت صحیح 
از بروز هر گونه بحران آبی و برقی در تابستان پیش 

رو جلوگیری کنند.
تکمیل  در  تسریع  بر  تاکید  ضمن  پایان  در  ی  و
سد های مارد، بهمنشیر جهت جلوگیری از پیشروی 
باالرود، آریو برزن که  بر تکمیل سد های  آب دریا 
می شود  استان  داخل  مصارف  در  پایداری  اعث  ب

تاکید کرد.

بهره وری بیشتر در صنعت برق 
با شناسایی آسیب ها

بازرس کل ویژه خوزستان گفت: بازرسی سعی 
دارد تسهیل گر باشد و با شناسایی آسیب ها و 
نقاط چالشی بهره وری در صنعت برق را افزایش 

دهد.
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