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3098خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای از رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست کرده است نقطه نظرات این تشکل را در ارتباط با 
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق مد نظر قرار دهند.

 جناب آقای مهندس توکلی

 مدیرعامل محترم شرکت ساخت تجهیزات برقی لنایزد

با نهایت تاثر و تاسف، درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت 

عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.

در نامه سندیکا به قالیباف مطرح شد؛

نقطه نظرات بخش خصوصی درباره اصالح 
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق

ــس  ــس مجل ــه  ای از رئی ــران در نام ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع س
ــن  ــرات ای ــه نظ ــت نقط ــرده اس ــت ک ــامی درخواس ــورای اس ش
تشــکل را در ارتبــاط بــا طــرح مانع زدایــی از توســعه صنعــت بــرق 

ــر اســت:  ــه شــرح زی مــد نظــر قــرار دهنــد. متــن نامــه ب
از توســعه صنعــت بــرق کشــور  بررســی طــرح مانع زدایــی 
در دســتور کار هفتگــی مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد. 
ــرو فهرســت  ــده وزارت نی ــرر ش ــرح مق ــن ط ــاده )۱۱( ای ــق م وف
ــد  ــل تولی ــه در داخ ــرق را ک ــد ب ــزات تولی ــین آالت و تجهی ماش
ــروه  ــه کارگ ــد، ب ــن نمی کنن ــاز کشــور را تأمی ــا نی ــوند و ی نمی ش
موضــوع تبصــره )۱( مــاده )۱۶( قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان 
ــوب  ــی مص ــت از کاالی ایران ــور و حمای ــی کش ــدی و خدمات تولی

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

۱398/02/۱5 اعــام و مجــوز واردات آنهــا را مشــابه ماشــین آالت 
ــه  ــی را ب ــر جنابعال ــاط نظ ــن ارتب ــد. در همی ــذ کن ــدی اخ تولی

ــد:   ــوف می نمای ــل معط ــوارد ذی م
اوالً، علیرغــم مشــکات مالــی ناشــی از کمبــود منابــع در بخــش 
ــادی،  ــه اقتص ــای ظالمان ــود تحریم ه ــا وج ــرو و ب ــرق وزارت نی ب
بنگاه هــای فعــال در صنعــت بــرق از حیــث صــادرات کاال و 
تجهیــزات و همچنیــن صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
ــا ســایر بخش هــای کشــور کســب  ــژه ای در مقایســه ب ــگاه وی جای
ــی رود  ــم آن م ــم بی ــن حک ــب ای ــورت تصوی ــد و در ص نموده ان
ــن  ــال در ای ــدی فع ــای تولی ــر بنگاه ه ــی ب ــار های داخل ــه فش ک
ــای ســاخت داخــل  ــف توانمندی ه ــه و تضعی ــش یافت حــوزه افزای
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اقتصاد ایران و جهان

ادامه از صفحه قبل
ــه  ــر اینک ــایان ذک ــال داشــته باشــد. ش ــه دنب را ب
توانمنــدی ســاخت داخــل در دو حــوزه آب و 
ــه دفعــات از ســوی مقــام معظــم رهبــری  ــرق ب ب
ــر،  ــا وزی ــدار ب ــه در دی ــی( از جمل ــه العال )مدظل
ــورخ  ــرو، م ــد وزارت نی ــران ارش ــن و مدی معاونی
ــه خودکفایــی در ایــن  ــح و ب ۱393/0۱/۱8، تصری

ــت.  ــده اس ــد گردی ــی تأکی ــوزه حیات دو ح
ثانیــاً، رکــود ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق 
ــیاری  ــده بس ــب ش ــر موج ــال های اخی ــی س ط
تجهیــزات  و  کاال  تولیــدی  شــرکت های  از 
ــری  ــب کمت ــه مرات ــت ب ــا ظرفی ــرق، ب ــی ب مصرف
ــد  ــت کنن ــود فعالی ــی خ ــوان نام ــه ت ــبت ب نس
ــا در  ــن بنگاه ه ــد در ای ــق تولی ــت رون ــذا وضعی ل
تناســب بــا نیازهــای واقعــی ایــن صنعــت نیســت 
ــزات  ــت واردات تجهی ــوز جه ــه مج و در صورتیک
ــود  ــادر ش ــل ص ــاخت داخ ــابه س ــای مش و کااله
ــن صنعــت  ــود در ای ــر چــه بیشــتر رک ــق ه تعمی

ــورد.  ــد خ ــم خواه رق
ــون  ــاده )۱۶( قان ــره )۱( م ــروه تبص ــاً، کارگ ثالث
ــی  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس حداکث
ــی موظــف اســت  ــت از کاالی ایران کشــور و حمای
ــاده )۱۶(  ــمول م ــی مش ــای ایران ــق کااله مصادی
قانــون مذکــور را بــر اســاس معیارهــای متناســب 
ــل ارزش  ــاری از قبی ــادی و تج ــرایط اقتص ــا ش ب
ــاز،  ــق االمتی ــل، ح ــاخت داخ ــهم س ــی، س آفرین
اشــتغالزایی، انتقــال دانــش فنــی، زنجیــره ارزش، 
مزیتهــای نســبی و امثالهــم تعییــن نمایــد بــا ایــن 
ــعه  ــی از توس ــرح مانع زدای ــاده )۱۱( ط ــود، م وج
ــر  ــون حداکث ــاده )۱۶( قان ــرق، حکــم م صنعــت ب
ــور را  ــی کش ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت اس
بســط داده و معیــار عــدم تأمیــن نیازهــای داخلــی 
کشــور را به عنــوان یکــی از معیارهــای دیگــر بــرای 

صــدور مجــوز واردات در نظــر گرفتــه در حالیکــه 
ــی کشــور در حــوزه اقتصــاد  اگــر مشــکات داخل
بــرق ســامان دهی شــوند ظرفیــت ســاخت داخــل 
عمــًا تکافــوی نیاز هــای توســعه ای را خواهــد 

نمــود. 
ــی  ــدی معتنابه ــی توانمن ــرکت های ایران ــاً، ش رابع
در تولیــد کاال و تجهیــزات مــورد اســتفاده در 
صنعــت بــرق را دارنــد لیکــن بالطبــع جهــت 
تأمیــن مــواد اولیــه و برخــی کاالهــای واســطه ای 
نیازمنــد واردات هســتند و یکــی از عوامل تشــکیل 
ــای  ــاخت کااله ــده س ــام ش ــت تم ــده قیم دهن
تعرفه هــای  بــا  مرتبــط  هزینه هــای  داخلــی، 
ــاده  ــب م ــه موج ــه ب ــال آنک ــت ح ــی اس گمرک
ــرق،  )۱۱( طــرح  مانع زدایــی از توســعه صنعــت ب
ــزات مشــابه ســاخت داخــل،  ــدگان تجهی واردکنن
ــذا  از پرداخــت حقــوق گمرکــی معــاف هســتند ل
ــوق  ــای مش ــه اعط ــه منزل ــاده ب ــن م ــب ای تصوی
بــه تولیدکننــدگان خارجــی و در نتیجــه تضعیــف 

ــود.  ــد ب ــت نســبی کشــور خواه مزی
ــندیکا  ــن س ــوق ای ــب ف ــه مرات ــر ب ــان نظ ــا امع ب
تصویــب مــاده )۱۱( طــرح  مانع زدایــی از توســعه 
ــت های کان  ــتای سیاس ــرق را در راس ــت ب صنع
اقتصــادی کشــور ناظــر بــر حفــظ و تقویــت 
ــای  ــته و تقاض ــل ندانس ــاخت داخ ــدی س توانمن
ماحظــه و اعمــال نقطــه نظــرات صدراالشــاره در 

ــا آن را دارد. ــاط ب ارتب

  

015- 1401  
2/02/1401  

س شوراي 
كه در را  
استفاده  ثر

 را مشابه 

 اقتصادي،
ي جايگاه 

هاي  فشار 
بال داشته 
ي (مدظله 

اين يي در 

 تجهيزات 
ها  ن بنگاه

به ساخت 

ي ايراني 
 ياقتصاد 

 يتهاي مز
ن حداكثر 

يكي از ن 
تصاد برق 

51 شماره :
26 تاريخ :

 هفتگي مجلس
زات توليد برق

) قانون حداكث1
وز واردات آنها

هاي ظالمانه ا م
مهندسيو   فني

كه رود آن مي
به دنبا داخل را

م معظم رهبري
ح و به خودكفايي

توليدي كاال و
در اين نق توليد
مشاب ي كاالها

حمايت از كاال
طياسب با شرا

ارزش، رهيزنج 
) قانون16ماده (
عنوان به شور را

ور در حوزه اقت

در دستور كار 
 آالت و تجهيز

16) ماده (1ه (
اعالم و مجو 1

تحريمبا وجود 
درات خدمات

بيم آ اين حكم
هاي ساخت د ي

ت از سوي مقام
، تصريح1393/

تهاي  شركت ز
وضعيت رونلذا 
تجهيزات و ت

ماتي كشور و ح
متنا يارهاي مع

،يل دانش فن
ت برق، حكم م
هاي داخلي كش
ت داخلي كشو

  نمود. 

كشور ت برق
فهرست ماشين
 موضوع تبصره

15/02/1398ب 

و ب رووزارت ني
و همچنين صا
صورت تصويب ا
ضعيف توانمندي
 برق به دفعات

/18/01 مورخ 

بسياري از شده
ل د فعاليت كنن

واردات جهت وز
  د خورد. 

 توليدي و خدم
بر اساسرا ور 

انتقال ،ييشتغالزا
 از توسعه صنعت
دم تأمين نيازه

اگر مشكالتكه 
را خواهد ن اي ه

  

 سمه تعالي

 از توسعه صنعت
وزارت نيرو فهه 
به كارگروه، ند

 ايراني مصوب

  نمايد:   ميف 
بخش برق ور 

ال و تجهيزات و
در صواند و  موده
تضيافته و  ش

و حوزه آب و
،رويت نشد وزار

ي اخير موجب ش
نامي خودتوان 

 صورتيكه مجو
نعت رقم خواهد

اده از توانستف
مذكو ) قانون16

اش از،يحق االمت
زدايي طرح مانع

ده و معيار عد
گرفته در حاليك

هاي توسعه  نياز

بس       

  ف
 سالمي

زدايي طرح مانع
طرح مقرر شده

كنن  تأمين نمي
ايت از كاالي

معطوف رد ذيل
كمبود منابع در
ث صادرات كاال
كشور كسب نمو

افزايشحوزه  ين
ت داخل در دو

ارش رانيو مد ن

هاي طي سال ق
نسبت به ت ري

در ت نيست و
كود در اين صن
نون حداكثر اس
6مشمول ماده (

ساخت داخل، ح
) ط11د، ماده (

شور را بسط دا
در نظر گ دات

تكافوي عمالً 

مدباقر قاليبا
س شوراي اس

ريد، بررسي ط
اين ط )11ماده (

يا نياز كشور را
ي كشور و حما

  .نمايد 
بعالي را به موار
مالي ناشي از ك

از حيثت برق 
ك هاي ر بخش

اي دي فعال در
توانمندي ساخت

نيمعاون ر،يبا وز
  ديده است. 

 در صنعت برق
به مراتب كمتر
قعي اين صنعت
هر چه بيشتر رك

) قانو16 ماده (
الهاي ايراني م

سهم س ،ينيآفر
با اين وجود ايد

 و خدماتي كش
جوز وارددور م

داخل  ساخت

ي دكتر محم
محترم مجلس

  احترام
كه استحضار دا
رار دارد. وفق م

شوند و ي د نمي
ليدي و خدماتي
ت توليدي اخذ
رتباط نظر جنابع

مشكالت م غم
در صنعت فعال 

 مقايسه با ساير
هاي توليد بنگاه

تاينكه  ن ذكر
ب داريد جمله در

ياتي تأكيد گرد
گذاري  سرمايه

با ظرفيت ب، ق
با نيازهاي واقع 

تعميق هر شود 
)1روه تبصره (

ت مصاديق كاال
ارزش آ ليز قب

ثالهم تعيين نما
 توان توليدي

 ديگر براي صد
ظرفيتشوند  ي

  
   

جناب آقا
رياست م

  
  

با سالم و ا
همانطور ك
اسالمي قر
داخل توليد

توان تولاز 
ماشين آالت
در همين ار
اوالً، عليرغ

هاي بنگاه
اي در ويژه

بداخلي بر 
شايانباشد. 

العالي) از ج
دو حوزه حي
ثانياً، ركود

مصرفي برق
در تناسب

صادر داخل
ثالثاً، كارگر
موظف است

از يو تجار
امث و ينسب

استفاده از
معيارهاي

دهي سامان



شماره  3098 28 اردیبهشت 1401

3

اقتصاد ایران و جهان

در این مراسم پس از بررسی مستندات و صدور رای هیئت داوران، دفتر مدیریت ارتباطات و رسانه ای گروه 
صنعتی پارس ساختار به عنوان »روابط عمومی برتر کشوری« انتخاب و موفق به دریافت عنوان »ستاره 

ملی« این جشنواره گردید.
در این جشنواره ملی که روز سه شنبه 2۷ اردیبهشت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی به همت 
خانه روابط عمومی های ایران در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، بر اساس آرای هیئت داوران 
از بررسی عملکرد مجموعه های روابط عمومی  ایران پس  نهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی 
شرکت کننده، دفتر ارتباطات و رسانه ای گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان »روابط عمومی برتر« و 
وحید خوش زرع مدیر ارتباطات و رسانه ای این گروه نیز به عنوان »ستاره ملی روابط عمومی ایران« در 

سال ۱۴00 معرفی شد.

در نهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی های کشور

گروه صنعتی پارس ساختار »ستاره ملی« لقب گرفت
آیین نکوداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و نهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران 
با حضور دکتر لیائی معاون وزیر ارتباطات و پروفسور ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات برگزار 

شد.
با توجه به عضویت ۷0 شرکت در کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر و حضور ۴9  نماینده از این تعداد، 

جلسه با رعایت حد نصاب رسمیت یافت.
آقایان مهندسین شجاعی، مسائلی، مرادیان و تبیانیان به نمایندگی از هیات مدیره و دبیرخانه سندیکای 

صنعت برق بر حسن برگزاری جلسه نظارت نمودند. 
در روند برگزاری انتخابات 20 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه برای انتخابات هیات رئیسه این کمیته اعام 

آمادگی کردند و به معرفی خود پرداختند. 
پس از شمارش آرا آقایان عنانی، غفوری، دانش پیام، هاشمی، رضایی، دهقان، دریاباری به عنوان  اعضای 

اصلی کمیته و آقایان کریمی و شریعتی راد به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 
گفتنی است از زمان اباغ ساختار جدید کمیته  های سندیکا از سوی هیات مدیره به دبیرخانه، مجامع ۱8 

کمیته تخصصی برگزار شده است. 

مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه کمیته تخصصی انرژی های 
تجدیدپذیر سندیکا

مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت 
برق ایران، روز دوشنبه بیست و ششم اسفند 1۴۰1 به صورت حضوری و در محل خانه شماره سه 

تشکل  های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
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به گزارش برق نیوز، هیئت عالی رتبه وزارت نیروی 
آب  معاون  سرپرستی  به  ایران  اسامی  جمهوری 
خصوص  در  مذاکره  منظور  به  نیرو  وزیر  آبفای  و 
و  آب  حوزه  در  ترکمنستان  و  ایران  همکاری های 
زمینه های  توسعه  نحوه  بررسی  همچنین  و  برق 
همکاری صنعت آب و برق دیروز وارد عشق آباد شد.
سفر  این  در  هیئت  این  نیرو،  وزارت  اعام  طبق 
و  دوستانه  دیدار  "محمد جوانبخت"  به سرپرستی 
سازنده ای با معاون وزیر انرژی جمهوری ترکمنستان 
صفروف برگزار کرد. در این دیدار طرفین ضمن ابراز 
عاقه به گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در 
حوزه برق، مهم ترین موانع موجود در این خصوص 
به  موانع مذکور  رفع  راه های  مورد  و در  بررسی  را 

توافقات خوبی دست یافتند.
انرژی  تجارت  گسترش  راه های  ادامه،  در  طرفین 
الزم  تصمیمات  و  بررسی  را  مابین  فی  الکتریکی 
گسترش  خصوص  در  همچنین  کردند.  اتخاذ  را 
در  دو کشور  مهندسی  و  فنی  بخش های  همکاری 
به عمل آمد و مقرر  توافقات خوبی  نیز  حوزه برق 
به  ترکمنستان  انرژی  وزارت  تخصصی  هیئت  شد 
بازدید  ایران  برق  صنعت  توانمندی های  از  زودی 
پیش  از  بیش  کشور  دو  همکاری  زمینه  و  کرده 

فراهم شود.
بایجانف  با  ایرانی  رتبه  عالی  هیئت  دوم  دیدار  در 
ترکمنستان  آبی  منابع  و  کشاورزی  وزارت  معاون 
زمینه های توسعه همکاری را بررسی کردند. طرفین 
دوستانه  و  موثر  همکاری  بر  مبنی  خود  اراده  بر 

آب های مشترک دو کشور تاکید کردند.
در ادامه طرفین با تشکیل کمیته عالی مشترک با 
حضور مدیران ارشد و متخصصان دو کشور، مسائل 
کارشناسی  صورت  به  را  مابین  فی  مشکات  و 
بررسی و راه حل های طرفین مورد توافق قرار گرفت.

توافق ایران و ترکمنستان برای 
توسعه همکاری های برقی

در سفر هیئت ایرانی به ترکمنستان، مقرر شد 
به  ترکمنستان  انرژی  وزارت  تخصصی  هیئت 
زودی از توانمندی های صنعت برق ایران بازدید 
کرده و زمینه  همکاری دو کشور بیش از پیش 

فراهم شود.

از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
داد،معاون  اله  محمد  جوان،   خبرنگاران  باشگاه 
شرکت های  گفت:  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی 
مواجه  چالش  با  مالی  منابع  تأمین  در  برق  توزیع 
هستند و نفس کشیدن ما در این صنعت خسارت بار 
است؛ هر انشعاب را که به طور متوسط 2 میلیون 
 ۱0 شده  تمام  قیمت  می رسانیم،  فروش  به  تومان 
میلیون تومانی دارد و با فروش آن، 8 میلیون تومان 
فروش  در  که  می کنیم  اضافه  برق  صنعت  زیان  به 
برق نیز، این زیان ادامه دارد. او گفت: در گروه های 
در  عمومی،  و  کشاورزی  صنعتی،  خانگی،  مختلف 
انرژی  هم  بخش هایی  و  رایگان  انرژی  بخش هایی 
مخفف داریم. ارزان بودن انرژی ما را در تأمین برق 
دچار مشکل می کند؛ مثًا در بخش کشاورزی، برق 
را برای استحصال از چاه اختصاص دادیم، اما کار های 
برق  انشعاب  این  با  نیز  آب  استحصال  جز  دیگری 
انجام می شود. معاون هماهنگی توزیع توانیر می گوید: 
صنعت برق برای عبور از پیک مصرف تابستانی آماده 
می شود؛ از ابتدای امسال تاکنون با توجه به شرایط 
جوی و همراهی مردم، ناترازی در تأمین برق مشکلی 
برای این صنعت ایجاد نکرده، اما با افزایش دمای هوا، 
نیازمند حمایت و همراهی بیشتر مشترکان هستیم. 
روز سی ام فروردین امسال، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای نخستین بار صورت های مالی و گزارش 
سازمان حسابرسی را در مورد 3۱3 شرکت دولتی، 
هفت بانک، دو شرکت بیمه دولتی و چهار شرکت 
و  منتشر کرد  در سامانه کدال  وزارتخانه  این  تابعه 
در اختیار عموم قرار داد. این صورت های مالی درباره 
شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر(، حاکی از آن است که این شرکت 
در سال مالی منتهی به 30 اسفند سال ۱399، ۱3 
هزار و 399 میلیارد تومان زیان خالص داشته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر مطرح کرد

شرکت توانیر زیان ده شده است
گفت:  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
با خسارت مالی مواجه  شرکت های توزیع برق 

شده اند.



شماره  3098 28 اردیبهشت 1401

5

اقتصاد ایران و جهان

ایلنا، شرکت کنتورسازی ایران )سهامی  به گزارش 
عام( با سابقه بیش از نیم قرن  در ساخت کنتور های 
بخش  به  در سال ۱38۷  و  قبل  سال  در ۱5  برق 
خصوصی واقعی واگذار شد و فصل جدیدی از تولید 

را تجربه نمود.
اذعان  به  سال ها  این  در  سازی  خصوصی  اگرچه 
عده ای از منتقدان، موفقیتی برای این واحد صنعتی 
به ارمغان نیاورد اما حقایق به استناد آمارهای موجود 
واگذاری  از  بعد  و  قبل  زمان  در   ( در سایت کدال 
در  این شرکت  می دهد  نشان  بخش خصوصی(  به 
سال های بعد از  واگذاری در مدار رونق و پیشرفت 

بوده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کنتورسازی 
سرمایه گذاری  با  است  معتقد  عام(  )سهامی  ایران 
های کان بخش خصوصی در سال های ۱38۷ و 

و درحال   نیمه جان  از یک شرکت  ۱388 شرکت 
تعطیل و ویرانه به یک شرکت نمونه با رشد حداقل 

25 درصد سالیانه تبدیل شد .
به  اخیر  انتقادهای  عاملی،  سیدعلی  گفته  به 
این واحد صنعتی غیرمستند است  خصوصی سازی 
واقعی خصوصی سازی در  برنده  اصل دولت،  در  و 
نه  بوده  ایران  کنتورسازی  شرکت  سهام  واگذاری 
بخش خصوصی؛ چراکه این شرکت قبل از واگذاری 
بنگاهی بیمارگونه ، نیمه تعطیل و در آستانه نابودی 

قرار داشته است. 
این نماینده سهامدار عمده شرکت کنتورسازی ایران 
در ادامه می گوید: پس از خصوصی سازی در راستای 
خروج از تک محصولی وگسترش سبد محصول در 
شرکت  تاسیس  به  اقدام  شرکت  این   ۱389 سال 
صنایع کم مصرف ایرانیان به عنوان بزرگترین تولید 

 دولت، برنده واقعی خصوصی 
سازی در واگذاری سهام شرکت 

کنتورسازی ایران بود
شرکت  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
است  معتقد  عام(  )سهامی  ایران  کنتورسازی 
با سرمایه گذاری های کالن بخش خصوصی در 
سال های 1387 و 1388 شرکت از یک شرکت 
نیمه جان و درحال تعطیل و ویرانه به یک شرکت 
نمونه با رشد حداقل 25 درصد سالیانه تبدیل 
شد. انتقادهای اخیر به خصوصی سازی این واحد 
صنعتی غیرمستند است و در اصل دولت، برنده 
واقعی خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت 
کنتورسازی ایران بوده نه بخش خصوصی؛ چراکه 
این شرکت قبل از واگذاری بنگاهی بیمارگونه ، 
نیمه تعطیل و در آستانه نابودی قرار داشته است.

کننده المپ کم مصرف در کشور با نام تجاری رسانور 
با ظرفیت تولید سالیانه 20 میلیون شعله المپ کم 
با  نفری   250 مستقیم  زایی  اشتغال  با  و  مصرف 
 ( ایران  کنتورسازی  شرکت  درصدی   90 مالکیت 

سهامی عام( کرد.
در همین راستا در ادامه، گفت وگو با سیدعلی عاملی 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کنتورسازی 

ایران )سهامی عام(  را می خوانید.
برخی منتقدان خصوصی سازی شرکت »کنتورسازی 
ایران« معتقدند این شرکت در سال ۱38۷ به یکباره 
واگذار شده  بخش خصوصی  به  اوج سودآوری،   در 
شرکت  این  واگذاری  نحوه  درخصوص  است.لطفا 

توضیح دهید؟
شرکت کنتورسازی ایران)سهامی عام( در سال ۱3۴۷ 
با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت ومعدن ، شرکت 
آاِگ اینترنشنال و سازمان گسترش مالکیت واحدهای 
تولیدی در اولین شهر صنعتی کشور ، شهر صنعتی 
البرز استان قزوین در زمینی به وسعت ۴0هزار متر 
مربع و سالن های تولیدی و ساختمان اداری به وسعت 
بیش از 30 هزار مترمربع تاسیس شد . این  شرکت  
نخستین واحد ایجاد شده در اولین و قدیمی ترین شهر 
صنعتی کشور است که در سال ۱350 با تولید حدود 
فعالیت  ۱00هزار  دستگاه کنتور مکانیکی در سال 
خود را آغاز و طی توسعه های بعدی تا سال ۱35۷، 
تولیدات این شرکت در مجموع نزدیک به  250هزار  
دستگاه کنتور از انواع مختلف تکفاز و سه فاز مکانیکی 
رسید و بعد از پیروزی  انقاب اسامی در بهمن ماه 
۱35۷ با اتکا به روح متعالی انقاب و بنا به ضرورتهای 
توسعه کشور و حرکت به سمت خودکفایی ملی، تولید 
افزایش  دستگاه  میلیون  یک  به  شرکت  محصوالت 
یافت. در اواسط سال ۱38۷ )بعد از واگذاری به بخش 
بزرگترین  و  اولین  عنوان  به  شرکت  این  خصوصی( 

تولید کننده و صادرکننده کنتور برق در خاورمیانه 
اقدام به تولید کنتور های ویژه نیروگاهی )فوق توزیع( 
کرد که این مهم موجب شد تا از خروج ۱0 میلیون 
دالر ارز از کشور جلوگیری بعمل آمده و از منظر بهای 
تمام شده کنتور های مزبور با یک چهارم هزینه تامین 

از منابع خارجی به صنعت برق تحویل شود.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 38 درصد 
از سهام شرکت کنتورسازی ایران متعلق به شرکت 
ساتکاب ) ساخت و تهیه کاالی آب و برق ( وابسته 
از  و  خصوصی سازی  سازمان  توسط  نیرو  وزارت  به 
طریق بورس در سال ۱38۶ طی دو مرحله به مزایده 
گذاشته شد که هیچ گونه متقاضی برای خرید نداشته 
توسط  مذکور  سهام  مزاید ه  مرحله  سومین  در  و 
 ( بورس  تابلوی  طریق  از  و  سازمان خصوصی سازی 
به صورت کاما شفاف ( طی مزایده و حراج واقعی 
در  حدود ۱5 سال قبل یعنی در خرداد ماه ۱38۷ 
به 3 برابر قیمت پایه تابلو بورس به بخش خصوصی 
واقعی )شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان( 
واگذار شد . شایان ذکر است بر خاف اخبار منتشره 
در اولین جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده شرکت کنتورسازی ایران که بعد از واگذاری به 
بخش خصوصی بود، هیأت مدیره منتخب سهامداران 
متشکل از 2 نفر عضو از سوی شرکت سرمایه گذاری 
و تجارتی معین رنان )مالک 38 درصد سهام کنتور 
سازی ایران در وثیقه سازمان خصوصی سازی( ، 2 
و  صنعت  سرمایه گذاری  شرکت  سوی  از  عضو  نفر 
معدن)مالک 23 درصد سهام کنتور سازی( و ۱ عضو 
نفر از سوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)مالک 9 
درصد سهام کنتورسازی( انتخاب شدند، که در اولین 
جلسه هیأت مدیره و پیرو قانون تجارت با رأی قاطع 
تمامی اعضای هیأت مدیره اینجانب سید علی عاملی 
به عنوان مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران انتخاب 
متن کامل خبر

http://www.ieis.ir/fa/news/7088/?l
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بازار سهام
ورود بورس به ابرکانال ۶/ ۱

روز سه  شنبه بازار سرمایه با تاثیرپذیری از افزایش 
انتظاری  چشم  همچنین  و  تورمی  انتظارات 
سرمایه  گذاران از حمایت   دولت با تزریق نقدینگی، 
توانست رشد را تجربه کند. به طوری که شاخص 
باالترین  به  ۱درصدی   /۴ رشد  با  گذشته  روز  کل 
سطح از 5 مهرماه ۱399 رسید و وارد ابرکانال ۶/ 
تا  این اساس شاخص کل  بر  ۱ میلیون واحد شد. 
ارتفاع یک میلیون و ۶0۶ هزار واحد صعود کرد. اما 
در مقابل شاخص هموزن مسیر متفاوتی را سپری 
کرد و 32/ 0 درصد افت را به همراه داشت. با این 
حق  و  )سهام  بورس  خرد  معامات  ارزش  حال 
میلیارد  هزار  پنج  سطح  باالی  در  همچنان  تقدم( 
تومان به سر می  برد و روز گذشته نیز رقم 52۶۴ 
میلیارد تومان به ثبت رسید. گفته می شود با توجه 
به نزدیکی مجامع و انتظارات یاد شده روند متعادلی 

برای بازار پیش  بینی می شود.
بازار سکه

حباب باالی سکه
بازار طا و سکه روز سه  شنبه تحت تاثیر نوسانات 
از  زیادی  حدود  تا  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  کاهشی 

»دنیای  اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

تغییرات محدود و پلکانی 
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.
رشد هر چه بیشتر بازایستاد. اما در مقابل قرار گرفتن طای جهانی در یک روند صعودی باعث شد تا ارزش ذاتی سکه امامی به باالی ۱3 میلیون تومان حرکت 
کند. بر این اساس الزم به ذکر است همچنان فاصله بین ارزش ذاتی و بازاری این فلز گرانبهای داخلی بیش از یک میلیون تومان است. به این ترتیب روز گذشته 
سکه امامی به قیمت ۱۴ میلیون و 220 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. برخی کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که بهای سکه با توجه به بازگشت 
تمایات نزولی در بازار ارز، روند متعادل و آرامی را برای روزهای آینده داشته باشد. همچنین گفته می شود به دلیل حباب باالی سکه معامات در این بازار کمرنگ 

شده است.
بازار طای جهانی

بازیابی بهای طای جهانی
پس از سقوط چند هفته  ای طا و رسیدن آن به پایین  ترین سطح سه ماهه خود، روز سه  شنبه با توجه به نزولی شدن شاخص دالر بهای جهانی طا به آرامی رشد 
کرد. عاوه بر این همزمان با کاهش شاخص دالر، بازدهی اوراق خزانه ۱0 ساله ایاالت متحده نیز همراه با دالر عقب  نشینی کرد. بر این اساس طای جهانی روز 

گذشته )تا ساعت 20( به قیمت ۱82۱ دالر در هر اونس مورد معامله قرار گرفت. گفته می شود علت تغییرات محدود این فلز گرانبها بیشتر به انتظار سرمایه  گذاران 
برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو و سایر سیاستگذاران باز می گردد تا سرمایه گذاران از تاثیر این سیاست ها بر روند قیمت طا مطلع شوند و استراتژی معاماتی 

خود را مجدد تعیین کنند. کارشناسان معتقدند تضعیف شاخص دالر به همراه افزایش روحیه ریسک  پذیری در بازار باعث رشد قیمت طا شده است.

ادامه در صفحه بعد
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اقتصاد ایران و جهان

بازار اوراق مسکن
استراحت رشد تسه

را  سه  شنبه  روز  درصد   0  /38 افت  با  تسه 99۱2 
پشت سر گذاشت. به طوری که این اوراق با کاهش 
قیمت  در  خود  ارزش  از  تومان  پنج   هزار  از  بیش 
خود  معامات  به  تومان   333 و  هزار     ۱۴۱ پایانی 
معامله      گری  هدف  با  اوراق  این  اگرچه  داد.  خاتمه 
مسکن  وام  متقاضیان  فقط  و  نمی شوند  مبادله 
وجود  با  اما  هستند؛  اوراق  دسته  این  معامله      گران 
باالی  ناچیز وام مسکن در مقابل قیمت  های  مبلغ 
با  می توان  خانه  متر  چند  راستی  به  ملک؛  خرید 
این وام خریداری کرد؟ همچنین گفتنی است اگر 
مدت  برای  برجام  احیای  صورت  در  دالر  قیمت 
طوالنی در سطوح پایین باقی بماند، می توان نسبت 
به کاهش قیمت مسکن امیدوار شد. در مقابل نیز 
موجب  می تواند  ترجیحی  ارز  گفته می شود حذف 
افزایش قیمت در سایر بازارها شود و پیامد افزایش 
نرخ تورم عمومی، به شکل افزایش قیمت در بازار 

مسکن منعکس شود.
بازار نفت

تحرکات سخت و محدود نفت
تاش  به   دنبال  سه  شنبه  روز  معامات  در  نفت 
روسیه،  نفت  واردات  ممنوعیت  برای  اروپا  اتحادیه 
اقدام  این  اما  کرد.  طی  را  متعادلی  روند  ابتدا  در 
اتحادیه اروپا که عرضه جهانی نفت را کاهش خواهد 
تغییر  باعث  و  مواجه  مجارستان  مخالفت  با  داد، 
اقتصادی  آمارهای  شد.  نفتی  شاخص  های  جهت 
چین نیز نشان می دهد این کشور ۱۱ درصد نفت 
نسبت   به سال گذشته  آوریل  ماه  در  خام کمتری 
میادی به دلیل قرنطینه های کرونایی پاالیش کرده 
است. به این ترتیب روز گذشته بهای هر دو شاخص 
نفتی رشد ناچیزی را تحت تاثیر افزایش نگرانی  های 
عرضه نفت به همراه داشتند. بر این اساس نفت خام 

ادامه از صفحه قبل

برنت روز گذشته )تا ساعت ۱۶( به قیمت ۱۱۴ دالر و 90 سنت در هر بشکه معامله شد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با رشد قیمت محدودی در سطح ۱۱۴ 
دالر و ۶0 سنت داد و ستد شد.
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