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3097خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دو شنبه 26 اردیبهشت 1401

سندیکا از شرکت های عضو درخواست کرده است موضوعات و مشکالت قابل پیگیری در استان های خراسان رضوی و آذربایجان 
غربی را تا تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت به دبیرخانه اعالم کنند.

استعالم موضوعات و مشکالت قابل 
پیگیری در استان های خراسان رضوی و 

آذربایجان غربی

دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی 
اتوماسیون و مخابرات

 دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی
 مهندسی مشاور

بــا توجــه بــه برنامــه ســفر هیــات مدیــره ســندیکا بــه اســتان های 
خراســان رضــوی و آذربایجــان غربــی،  از اعضــای محتــرم تقاضــا 
می-شــود مــوارد و موضوعــات و مشــکالت قابــل طــرح و پیگیــری 
از شــرکت های بــرق منطقــه ای و شــرکت های توزیــع نیــروی 
ــه  ــتندات مربوط ــراه مس ــه هم ــور را ب ــتانهای مذک ــرق در اس ب
ــه ســندیکا  ــه دبیرخان ــخ 1401/02/27 ب ــا تاری جهــت پیگیــری ت

اعــالم فرماینــد. 

نمایشگاه مجازی دائمی صنعت برق و 
مخابرات ایران

اولین نمایشگاه مجازی صنعت برق و مخابرات کشور با نام تجاری 
ELECOM همزمان با برگزاری سی امین کنفرانس مهندسی برق 

ایران آغاز به کار کرد.
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اقتصاد ایران و جهان

ــورخ 1۸ اردیبهشــت  ــران در جلســه م ــت وزی هیئ
بــر  مبنــی  نیــرو  وزارت  پیشــنهاد   ،1401
ــبکه  ــداری ش ــظ پای ــی حف ــتورالعمل اجرای »دس
سراســری بــرق کشــور در ایــام گــرم ســال« را بــه 

ــاند. ــب رس تصوی
ــداری  ــظ پای ــور حف ــه منظ ــاس و ب ــن اس ــر ای ب
شــبکه سراســری بــرق کشــور در ایــام گــرم ســال 
نیــرو، دســتورات مرکــز  بــه تشــخیص وزارت 
دیســپاچینگ ملــی بــرق ایــران )شــرکت مدیریــت 
ــرق  ــران ب ــه مدی ــرای کلی ــران( ب ــرق ای ــبکه ب ش
و  االجراســت  الزم  بــرق  بــزرگ  مشــترکان  و 
ــن  ــد ضم ــتانی موظفن ــران اس ــتانداران و مدی اس
ــهمیه  ــق س ــت دقی ــرای رعای ــی ب ــاد هماهنگ ایج
ــران، از  ــرق ای ــی ب ــپاچینگ مل ــی دیس ــرق ابالغ ب
بــروز هرگونــه اختــالل در بهــره بــرداری از شــبکه 

ــد. ــری کنن ــرق جلوگی ب
ــا،  ــی، بانک ه ــتگاه های اجرای ــه دس ــن کلی همچنی
ــی  ــی غیردولت ــای عموم ــای مســلح و نهاد ه نیرو ه
ــرق در  ــرف ب ــش مص ــه کاه ــبت ب ــد نس موظفن
ســاعات اداری بــه میــزان حداقل ۳0 درصد نســبت 
بــه مصرف دوره مشــابه ســال گذشــته و در ســاعات 
ــه میــزان ۶0 درصــد مصــرف جــاری  غیــر اداری ب
بــا اولویــت خامــوش کــردن روشــنایی غیرضــروری 

ــد. ــدام کنن و ســامانه های سرمایشــی اق
وزارت نیــرو نیــز موظــف اســت بــا هماهنگــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نســبت بــه 
ــع در دوره  ــی صنای ــرق مصرف ــهمیه ب ــن س تعیی
محدودیــت شــبکه بــرق اقــدام کنــد. شــرکت های 
بــرق منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق هــم موظــف 
ــن شــده  ــا ســهمیه تعیی ــر ب ــرق براب ــن ب ــه تأمی ب

می باشــند.
در صــورت عــدم رعایــت ســهمیه های ابالغــی 

توســط مشــترکان، عــالوه بــر افزایــش بهــای بــرق 
ــزان مصــرف  ــرای می ــه موجــود ب ــر تعرف ــا 2 براب ت
ــا اعــالم قبلــی  مــازاد بــر ســهمیه تعییــن شــده، ب
نســبت بــه قطــع بــرق آن هــا اقــدام خواهنــد کــرد.

همچنیــن کلیــه دســتگاه های اجرایــی و صنایعــی 
کــه دارای نیــروگاه و مولد هــای بــرق هســتند، 
پایــان  تــا  اردیبهشــت  ابتــدای  از  موظفنــد 
ــرق و  ــری ب ــد حداکث ــه تولی شــهریورماه نســبت ب
انتقــال مــازاد آن بــه شــبکه سراســری اقــدام کننــد.
وزارت نیــرو موظــف بــه خریــد بــرق تزریقــی ایــن 
نیروگاه هــا بــه شــبکه و وزارت نفــت موظــف 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــع م ــن ســوخت گاز و مای ــه تأمی ب
ــاً  ــت. صرف ــوق اس ــازه ف ــا در ب ــا و مولد ه نیروگاه ه
ــه  ــرق ب ــل ب بخشــی از ســوختی کــه جهــت تحوی
ــود،  ــرف می ش ــرو مص ــد وزارت نی ــا تأیی ــبکه ب ش

ــود. ــی می ش ــه نیروگاه ــامل تعرف ش
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران 
نیــز بــا همــکاری وزارت نیــرو بــه صــورت مســتمر 
نســبت بــه اطــالع رســانی مؤثــر، آگاه ســازی 
ــرف  ــش مص ــای کاه ــوزش روش ه ــی و آم عموم
ــده  ــاعات پربینن ــبکه ها و س ــژه در ش ــه وی ــرق ب ب

اقــدام می کنــد.
ــد  ــم موظفن ــرق ه ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ش
ــد و  ــا تأیی ــرق مشــترکان خانگــی پرمصــرف را ب ب
ــا  زارت نیــرو از طریــق شمارشــگر های هوشــمند ی
ســایر روش هــا محــدود و در صــورت عــدم رعایــت 
اخطارهــا، بــا اطــالع قبلــی نســبت بــه قطــع بــرق 

آن هــا اقــدام کننــد.
دارای  کــه  مســلح  نیرو هــای  رده هــای 
مأموریت هــای خــاص می باشــند، پــس از اخــذ 
ــکام  ــلح، از اح ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــوز از س مج

هســتند. مســتثنی  آیین نامــه  ایــن 

دستورالعمل پایداری شبکه برق 
کشور در ایام گرم سال ابالغ 

شد
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت 
پایداری  درخصوص دستورالعمل اجرایی حفظ 
سال  گرم  ایام  در  کشور  برق  سراسری  شبکه 

ابالغ شد.

ــر  ــرم عـــالوه بـ ــرکت کنندگان در ایـــن پلتفـ شـ
ــتفاده از  ــای اسـ ــگاه، از مزایـ ــور در نمایشـ حضـ
یـــک ســـازمان پلتفرمـــی بـــرای شـــرکت خـــود 
نیـــز بهره منـــد شـــده و می تواننـــد ســـازمان 
ـــکیل  ـــرم تش ـــن پلتف ـــز در ای ـــود را نی ـــازی خ مج
پیشـــرفته  و  متنـــوع  ابزارهـــای  از  و  دهنـــد 
ــروش،  ــد، فـ ــد خریـ ــال ماننـ ــازمان دیجیتـ سـ
عقـــد قـــرارداد هـــای هوشـــمند، مکاتبـــات 
شـــوند. بهره منـــد   .... و  ســـازمانی   بیـــن 
یک ســـاله  اشـــتراک  و  ثبت نـــام  هزینـــه 
ـــت  ـــان اس ـــون توم ـــج میلی ـــازی پن ـــگاه مج نمایش
کـــه طـــی هماهنگی هـــای صورت پذیرفتـــه، 
ــرای اعضـــای ســـندیکای  هزینـــه ثبت نـــام بـ
ــن  ــرق، انجمـ ــی بـ ــن مهندسـ ــرات، انجمـ مخابـ
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــرق، س ـــی ب ـــوم مهندس عل
ـــی  ـــوری س ـــگاه حض ـــرکت کنندگان در نمایش و ش
امیـــن کنفرانـــس مهندســـی بـــرق ایـــران بـــا تخفیف 
ـــت 1401  ـــخ 2۳ اردیبهش ـــس از تاری ـــژه کنفران وی
ـــف  ـــا 50 درصـــد تخفی ـــس ب ـــان کنفران ـــت پای لغای
 مبلـــغ 2/5 میلیـــون تومـــان خواهـــد بـــود.
دعـــوت  حاضـــر  محتـــرم  شـــرکت های  از 
نمایشـــگاه  در  ثبت نـــام  جهـــت  می گـــردد 
مجـــازی کنــــفرانس بـــه آدرس اینتــــرنتی، 
یـــا  و  مراجــــعه   elecom.ex.texplat.ir
بــــرای کســـب اطالعــــات بیشـــتر بـــا شمــــاره 
تـلفــــن 22۶412۶9 -021 و شـــماره واتســـاپ 
ــاس  ــبی( تمـ ــم طهماسـ 0901۸0145۶5 )خانـ

حاصـــل فرماینـــد

ادامه از صفحه قبل
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اقتصاد ایران و جهان

رئیس سازمان  و  نیرو  وزیر  معاون  محمود کمانی، 
برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
)ساتبا( روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401، از 
شرکت پارس سویچ بازدید و از نزدیک در جریان 

فعالیت های این شرکت قرار گرفت. 
در این بازدید مهندس سیداحمد میرجعفری، مدیر 
و  پارس سویچ  عامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
ارشد  مدیران  با  دیدار  ضمن  ساتبا،  رئیس  مشاور 
این شرکت  تولیدی  توانمندی های  از  این شرکت، 
فعال در حوزه تجهیزات صنعت برق آشنا و بر نقش 
این شرکت در تامین و تولید تجهیزات صنعت برق 

و تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر تاکید کرد. 

قابل ذکر است رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق برای تفاهم نامه مشترک با 
ساخت های  زیر  توسعه  زمینه  در  زنجان  استاندار 
الزم در کشور در خصوص تولید برق تجدیدپذیر و 
از مشارکت بخش خصوصی در این  پاک، حمایت 
انرژی  مصرف  مدیریت  فرهنگ  گسترش  و  حوزه 
برق از طریق بهینه سازی، ارتقای بهره وری انرژی 
در سطح مشترکین برق خانگی ، اداری و صنعتی به 
قطب تولید تجهیزات صنعت برق به استان زنجان 

سفر کرده اند. 
محمود کمانی در این سفر از نیروگاه خورشیدی 7 

مگاواتی رازی انرژی ابهر نیز بازدید کرد. 

بازدید معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا از شرکت پارس سویچ
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( روز پنجشنبه 

22 اردیبهشت ماه 1401، از شرکت پارس سویچ بازدید کرد.
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اقتصاد ایران و جهان

بازار سهام
سیگنال مثبت از دادوستدهای بورسی

هزار   5 از  بیش  افت  با  کل  شاخص  یکشنبه  روز 
یک  سطح  در  کاهش  درصد   0  /۳4 معادل  واحد 
مقابل  در  اما  ایستاد.  واحدی  هزار  و 572  میلیون 
شاخص هموزن با وجود افت صبحگاهی، در نهایت 
رشد  با  کل  شاخص  برخالف  و  داد  مسیر  تغییر 
منفی،  روز  این  در  شد.  سبزپوش  درصد   0  /07
ارزش معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( اما 
رکوردی جدید ثبت کرد و با رسیدن به رقم 5۸07 
میلیارد تومان، در باالترین مقدار از مهر سال گذشته 
قرار گرفت. روز گذشته زیرمجموعه های گروه های 
پتروپاالیشی و برخی لیدرهای خودرویی بیشترین 
بار  تا حقیقی  ها  بازار وارد کردند  به  را  فشار نزولی 
چنین  در  بازگردند.  سهام  فروش  زمین  به  دیگر 
شرایطی به عقیده برخی کارشناسان انتظار می  رود 
بورس تهران هفته  ای نسبتا متعادل را با حفظ کانال 

5/ 1 میلیون واحدی داشته باشد.
بازار سکه

رشد ریسک سرمایه  گذاری سکه
بازار طال و سکه طی معامالت روز یکشنبه مجددا 
بر مدار صعود قرار گرفت. رشد قیمت سکه امامی 

»دنیای  اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

لیدری دالر در 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.

در روز گذشته همزمان با افزایش نرخ دالر در بازار آزاد اتفاق افتاد. به طوری که این فلز گرانبهای داخلی با رشد بیش از ۳00 هزار تومان به قیمت 14 میلیون و 
4۶0 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. همین امر باعث شد فاصله بین ارزش ذاتی سکه امامی با ارزش بازاری آن بیشتر از قبل شود و همچنان در سطح 1۸ 
ماهه خود باقی بماند. بر این اساس حباب سکه یاد شده به بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان اوج گرفت و ریسک سرمایه  گذاری را برای سرمایه  گذاران این 
بازار افزایش داد. برخی از کارشناسان بازار بر این باور هستند که احتمال ایجاد رفتار رفت و برگشتی در بازار سکه به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت تکنیکالی 

اصالحی وجود دارد.
بازار طالی جهانی

تمایالت نزولی طالی جهانی
طالی جهانی به دلیل ادامه درگیری میان روسیه و اوکراین و افزایش نگرانی سرمایه  گذاران نسبت به تورم و همچنین به حداقل رسیدن احتمال عقب  نشینی 
شاخص دالر، در هفته گذشته افت شدیدی را تجربه کرد. به طوری که این فلز گرانبها با عملکرد منفی هفتگی ۸5/ ۳ درصد در قیمت 1۸10 دالر و ۳0 سنت به 

کار خود پایان داد. به عقیده عده  ای از کارشناسان این حوزه تضعیف طوالنی  مدت دالر در شرایط فعلی بازار محتمل به نظر نمی  رسد. زیرا باور دارند عواملی همچون 
درگیری  های روسیه و اوکراین، نگرانی  ها از تورم در بحبوحه   قرنطینه ها در چین و چشم  اندازهای سخت  تر فدرال رزرو که باعث افزایش ارزش دالر شده  اند، باید 
در هفته جاری دست نخورده باقی بمانند. بر این اساس انتظار می  رود تالش  های طال برای بازیابی قیمت خود در کوتاه  مدت محدود باقی بماند و بیشتر با تمایالت 

نزولی روبه رو باشد.

ادامه در صفحه بعد
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اقتصاد ایران و جهان

بازار اوراق مسکن
مدار صعودی اوراق مسکن

بازار فرابورس  اوراق تسهیالت بانک مسکن که در 
مورد معامله قرار می گیرد روز یکشنبه را نیز همانند 
روند روزهای قبل صعودی سپری کرد. به طوری که 
تمامی این اوراق تسهیالت بانکی با رشد 5 درصدی 
افزایش  تومان  هزار  باالی 1۳0  به  را  خود  جایگاه 
دادند. »تسه9912« نیز همسو با دیگر اوراق مسکن 
و  با رشد 5 درصد معادل ۶ هزار  و  سبزپوش شد 
4۳4 تومان کار خود را در قیمت پایانی 1۳5 هزار 
کارشناسان  از  برخی  داد.  خاتمه  تومان   11۸ و 
از  مسکن  بازار  که  هستند  باور  این  بر  حوزه  این 
پارامترهای مختلفی همچون تورم عمومی، بازارهای 
موازی همچون دالر، میزان تولید مسکن در سال، 
هزینه ساخت امالک، تورم نهاده های ساختمانی و 
همچنین نرخ دستمزد تاثیر می  پذیرد. به این  ترتیب 
گفتنی است تغییرات اخیر قیمت کاالهای اساسی و 
خوراکی شاید اثر چندانی بر این بازار نداشته باشد.

بازار نفت
فشارهای طالی سیاه

برای  گذشته  هفته  بنزین  ذخایر  اینکه  از  پس 
ششمین هفته متوالی کاهش یافت و قیمت آن نیز 
در ایاالت متحده به باالترین حد خود رسید، بهای 
را  محدودی  نوسانات  با  همراه  متعادلی  روند  نفت   
قیمت  اختالف  تا  شد  باعث  امر  این  گرفت.  پیش 
بنزین و نفت   خام که معیار سود پاالیشی است، به 
باالترین حد خود از ماه آوریل 2020 برسد. در عین 
حال چین آماده کاهش محدودیت  های همه گیری 
ویروس کرونا است که در افزایش قیمت نفت موثر 
بود و باعث شد طالی سیاه روزهای پایانی هفته را 
نفت  عرضه  نگرانی  های  همچنین  کند.  طی  مثبت 
روسیه  نفت  خرید  احتمالی  ممنوعیت  بر  مبنی 

ادامه از صفحه قبل

توسط اتحادیه اروپا همچنان در بازار باقی مانده است. بر این اساس نفت خام برنت با عملکرد مثبت ۸/ 2 درصد هفته را به پایان رساند. نفت WTI نیز توانست 
عملکرد مثبت ۳۶/ 0 درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند.
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