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3099خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبه 31 اردیبهشت 1401

ادامه صفحه بعد

جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی در ساختمان مرکزی این 
سازمان برگزار و موضوعات مورد پیگیری سندیکا بررسی شد.

جناب آقای مهندس جلیل نواده اباذر صحرائی
مدیرعامل محترم گروه صنعتی پارس ساختار

عنوان  کسب  ایران  برق  صنعت  سندیکای  بدینوسیله 
روابط عمومی برتر کشوری و دریافت نشان ستاره ملی 
توسط شرکت پارس ساختار را تبریک عرض نموده، برای 
جنابعالی و کارکنان محترم آن مجموعه، آرزوی موفقیت 

روزافزون دارد.

در جلسه سندیکا و تامین اجتماعی مطرح شد؛

تاکید مدیران تامین اجتماعی بر 
پاسخگویی به شرکای اجتماعی

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

جلســه نماینــدگان هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق 
ــر  ــی اواخ ــن اجتماع ــازمان تامی ــان س ــران و معاون ــا مدی ــران ب ای
ــزار  ــازمان برگ ــن س ــزی ای ــاختمان مرک ــن 1401 در س فروردی
و موضوعــات مــورد پیگیــری ســندیکا بررســی شــد. در ایــن 
ــات  ــو هی ــه  زاده عض ــادی فقی ــر، ه ــائلی دبی ــدی مس ــه مه جلس
مدیــره و مهنــاز علــی  آبــادی از کمیتــه مالــی و بانکــی ســندیکا و 
همچنیــن عمــران نعیمــی مدیــرکل دفتــر امــور حقوقــی و دعــاوی 
تامین اجتماعــی، اســماعیل زاده مدیــرکل اداره وصــول حــق بیمــه، 
ــرداد  ــتانها و مه ــور اس ــی و ام ــاون فرهنگ ــفندیاری مع ــد اس احم

ــتند.  ــور داش ــازمان حض ــه ای س ــاون بیم ــب مع قری

در ابتــدای جلســه گزارشــی از رونــد پیگیــری مشــکالت بیمــه ای 
ــه  ــده، ارائ ــاز ش ــال 98 آغ ــه از س ــندیکا ک ــو س ــرکت های عض ش
شــد و موضوعاتــی کــه در دســتور کار ســندیکا قــرار دارد، مطــرح 

شــد. 
در ایــن جلســه تاکیــد شــد کــه مدیــران ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــر پاســخگویی متمرکــز شــده  انــد، در مــورد مکاتبــات ســندیکا  ب
هــم اعــالم شــد کــه هــر مکاتبــه ســندیکا بــا ایــن ســازمان ظــرف 

مــدت یــک مــاه پاســخ داده خواهــد شــد. 
در بخــش بعــدی جلســه اعــالم شــد کــه ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــی در  ــرای شــعب آموزش های ــه ب ــه منظــور ایجــاد وحــدت روی ب

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://www.ieis.ir/UserImage/001124/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202.xlsx
http://services.ieis.ir/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
http://www.ieis.ir/fa/news/7093/?l
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf


2

شماره  3099 31 اردیبهشت 1401

ــعبه  ــوزش ش ــد آم ــا ش ــت. بن ــه اس ــر گرفت نظ
ــه  ــه ب ــه شــرکت های ســندیکا در مراجع ــی ک های
آنهــا بــا عملکــرد قابــل قبولــی مواجــه نشــدند، در 

اولویــت آمــوزش قــرار بگیــرد. 
ــب  ــت ضری ــه درخواس ــد ک ــالم ش ــه اع در ادام
  PC ــای ــرای قرارداده ــد ب ــوع 4 درص ــه مقط بیم
ــن  ــم فروردی ــت و یک ــرق، بیس ــت ب و EPC صنع
ــا امضــای مدیرعامــل ســازمان بــه  ســال جــاری ب
ــده و  ــال ش ــی ارس ــن اجتماع ــای تامی ــات امن هی
ــا  ــرو ی ــه وزارت نی ــریعتر آن نام ــق س ــرای تحق ب

ــت.  ــر الزم اس توانی
در دســتور کار قــرار گرفتــن ســامانه تعییــن 
ــور  ــا مح ــمند قرارداده ــه هوش ــق بیم ــب ح ضری
ــا فعالیــت ایــن ســامانه  بعــدی جلســه بــود کــه ب
دســتگاه های اجرایــی قــرارداد خــام را در ســامانه 
ــا در روز  ــه آن ه ــق بیم ــد و ح ــذاری می کنن بارگ
برگــزاری مناقصــه معلــوم اســت. بــا اجرایی شــدن 
ایــن ســامانه، ضریــب حــق بیمــه از مکانیــزم 

ــد.  ــد ش ــفاف خواه ــارج و ش ــی خ ابهام
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــدگان س ــه نماین در ادام
ــدوی و  ــای ب ــیدگی های هیات ه ــی از رس گزارش
تجدیدنظــر ارائــه و اعــالم کردنــد کــه زمــان ایــن 
ــه  ــت. نتیج ــیده اس ــه 35 روز رس ــیدگی ها ب رس
ــوده کــه 57  ــن صــورت ب ــه ای ــز ب رســیدگی ها نی
درصــد بــه نفــع کارفرمــا، 11 درصــد بــه مرحلــه 
ــازمان  ــم س ــی حک ــیده و در الباق ــی رس حسابرس

ــوده اســت. ــه ضــرر کارفرمــا ب تاییــد شــده و ب
همچنیــن اعــالم شــد کــه ضریــب بیمــه مقطــوع 
ــا موافقــت توانیــر بــه وزارت نیــرو ارســال شــده  ب
اســت، ایــن ضریــب مقطــوع بــه نفــع کارفرمایــان، 
واگذارنــدگان کار و ســازمان تامیــن اجتماعــی 
خواهــد بــود، ایــن نفــع ســه جانبــه بســیار 

ــت.  ــمند اس ارزش
در بخــش پایانــی جلســه تاکیــد شــد کــه تعامــل 
شــرکای  و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بیــن 
ــز  ــرق نی ــت ب ــاالن صنع ــه فع ــود ک ــی خ اجتماع
ــویه  ــد دو س ــتند، بای ــرکا هس ــن ش ــی از ای بخش
ــل بیــن  ــع متقاب و دوســتانه باشــد چــرا کــه مناف
طرفیــن وجــود دارد و تعامــل دو طرفــه اســت کــه 

ــد.   ــن می کن ــع را تامی ــن مناف ای

به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، با توجه 
ماه  ایام  از  بعد  بانک ها  کاری  ساعات  تغییر  به 
مبارک رمضان و افزایش زمان پایان تعیین وضعیت 
چک های رمزدار در سامانه چکاوک، از اول خردادماه 
سال جاری ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور 
پرداخت در سامانه ساتنا برای دستور پرداخت های 
پرداخت های  دستور  برای   14:30 مشتری  بین 

بین بانکی ساعت 15 تعیین شده است.
پردازش  شروع  ساعات  پایا،  سامانه  خصوص  در 

چرخه ها بدون تغییر و همانند گذشته خواهد بود.
پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور پرداخت 

در ساتنا برای مشتریان ساعت 14 بوده است.

افزایش ساعت کاری ساتنا از 
اول خردادماه

خردادماه،  اول  از  مرکزی  بانک  اعالم  براساس 
ارسال دستور پرداخت های ساتنا برای مشتریان 

تا ساعت 1۴:۳۰ امکان پذیر است.

مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
اظهار کرد: صنعت زیرساختی برق با بیش از 38 میلیون مشترک در سراسر کشور، در سال های اخیر با 

چالش کمبود مواجه شده  و به همین علت مورد توجه قرار گرفته است.
مسائلی افزود: برای اوج بار مصرف امسال، 14 هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد، اما می توان برای جبران 

کمبود بار، از هم اکنون برای سال 140۲ برنامه ریزی های قانونی، مالی و اقتصادی کرد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در پایان تاکید کرد: مطالبات انباشته شده بخش خصوصی از دولت و سهم 
کمتر از یک درصدی انرژی تجدیدپذیر در این صنعت هم سبب کاهش جذابیت سرمایه گذاری شده است؛ 
بنابراین همه چیز با اصالح قیمت حل نمی شود و این تنها یکی از راه های نجات این صنعت است. برای اوج 

بار 140۲، حتما باید کل زنجیره تامین این صنعت توجه شود تا به امید شرایط آب و هوا نباشیم.

1۴ هزار مگاوات کمبود برق در اوج بار تابستان امسال
دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت: برای اوج بار مصرف امسال، 1۴ هزار مگاوات کمبود برق وجود 

دارد. 

ــی  ــداد بین الملل ــتین روی نخس
اقتصــاد  در  خصوصی ســازی 

ایــران

ادامه از صفحه قبل

https://event.ipo.ir/
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بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت ساالنه 
حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 
1401 وفق مقررات جزء 5 بند الف  و بند ب تبصره 
نامه  قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی   1۲
مورخ  1401/0۲/10توسط   7/1401/۲00 شماره 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد. 
مشاهده بخشنامه 

بخشنامه معافیت ساالنه حقوق 
و نرخ مالیات بر درآمد حقوق 

1۴۰1
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت 
ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق سال 1۴۰1 وفق مقررات جزء ۵ بند الف 
و بند ب تبصره 1۲ قانون بودجه سال 1۴۰1 کل 

کشور ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح 
اتاق  گفتگوی  شورای  نشست  در  حضور  با  آبادی 
تبریز، ضمن  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع، 
و حضور جدی  استان  این  بودن  بر صنعتی  تاکید 
بخش خصوصی در پیشبرد آن تصریح کرد: شبکه 
بانکی موضوع سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، 

صنعتی و تجاری را با حساسیت ویژه دنبال کند.

ظرفیت های  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
صنعتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: شبکه 
برای  داخلی  اعتباری  گشایش    موضوع  باید  بانکی 
ویژه  بطور  را  خصوصی  بخش  تولیدی  بنگاه های 
دنبال کنند و بانک مرکزی بانک های را که در این 
و  تشویق  حتما  باشند  داشته  ویژه  اهتمام  زمینه 

حمایت می کند.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  صالح آبادی 
اعطای  تولید و هدفمند شدن  تامین مالی زنجیره 
تسهیالت بانکی به بخش مولد تولید گفت: بانک ها 
 ، عرصه  این  در  باید  خصوصی  بانک های  ویژه  به 
نقش اصلی خود را برای حمایت از بخش خصوصی 

تولید ایفا کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به موضوع 
کرد:  تاکید  تسهیالت  اعطای  در  اعتبارسنجی 
اولویت اول در بانک ها، اعتبار مشتریان است و باید 
به مشتریان خوش  بانکی  اعطای تسهیالت  مبنای 

حساب باشد.
صالح آبادی همچنین وارد کردن ارز اسکناس ناشی 
از صادرات را بالمانع دانست و گفت: تخصیص ارز به 
کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و ماشین 
دولت  های  اولویت  جزو  تولیدی  بنگاه های  آالت 

است.
تسهیالت  برای  وجوه  مسدودی  آبادی،  صالح  علی 
)قبل و بعد از اعطای تسهیالت( را غیرمجاز دانست 
و گفت: بانک ها نیز در حال اصالح رویه خود هستند 
و بخشنامه بانک مرکزی در این باره را در دستور 

کار باید قرار دهند.
در این جلسه استاندار، نمایندگان بخش خصوصی 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز دغدغه ها، 
پیشنهادها و برنامه های خود را برای توسعه و رونق 

تولید در استان آذربایجان شرقی اظهار کردند.

گشایش اعتبارات ریالی داخلی 
برای تولیدکنندگان در دستور 

کار شبکه بانکی
و  مدیران  جمع  در  مرکزی  بانک  رئیس کل 
تولیدکنندگان بخش خصوصی استان آذربایجان 
شرقی گفت: شبکه بانکی باید گشایش اعتبارات 
بخش  تولیدی  های  بنگاه  برای  داخلی  ریالی 
بانک  و  کند  دنبال  ویژه  طور  به  را  خصوصی 
مرکزی، بانک هایی را که در این زمینه اهتمام 
حمایت  و  تشویق  حتما  را  باشند  داشته  ویژه 

می کند.

توسط  صادرشده  دیگر  احکام  براساس   همچنین 
مدیر عامل شرکت توانیر، مهندس طاهرکیا مهر به 
عنوان مدیر عامل توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
مدیر  سمت  به  فرد  کریمی  حمیدرضا  مهندس  و 
عامل توزیع نیروی برق استان فارس منصوب شدند.

انتصاب های جدید در صنعت برق؛

 پیرپیران معاون هماهنگی 
توزیع توانیر شد

 مهندس آرش کردی با صدور احکام جداگانه ای، 
و  انتقال  معاون  سمت  به  را  داد  اله  مهندس 
را  پیرپیران  مهندس  توانیر،  خارجی   تجارت 
به سمت معاون هماهنگی توزیع توانیر و دکتر 
مدیر  ویژه  دستیار  سمت  به  را  فرخزاد  داوود 

عامل منصوب کرد. 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Bakhshnameh%20Joz5.pdf
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بازار سهام
صعود نرم بورس

تمایالت  با  را  اخیر  هفته  معامالت  سهام  بازار 
شاخص  که  به طوری  گذاشت.  سر  پشت  صعودی 
توانست  درصدی   ۲ مثبت  هفتگی  عملکرد  با  کل 
هزار   564 و  میلیون  یک  از سطح  را  خود  جایگاه 
واحد تا نزدیکی مرز 6/ 1 میلیون واحدی افزایش 
دهد. به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشه  ای در روز 
سه  شنبه به باالی مرز یاد شده صعود کرد. اما ورود 
شاخص به کانال جدید به دلیل افزایش فشار فروش 
در پاالیشی  ها موقتی بود و باعث شد تا در آخرین 
روز معامالت هفته گذشته کار خود را در سطح یک 
میلیون و 594 هزار واحد به پایان برساند. عالوه بر 
این الزم به ذکر است که حقیقی  های بازار با وجود 
خریدی  خالص  ثبت  به  تمایلی  صعودی  تمایالت 
با  کارشناسان  از  برخی  گفته  به  نداشتند.  مثبت 
انتشار گزارش های مالی شرکت  ها و روند  توجه به 
نرخ دالر انتظار می  رود بورس تمایالت صعودی خود 

را در هفته جاری حفظ کند.
بازار سکه

االکلنگ بازی سکه
بازار طال و سکه طی معامالت هفته اخیر با توجه به 
تغییرات محدود نرخ دالر در بازار آزاد و همچنین 

»دنیای  اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

آرام شدن التهاب 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.

نوسانات رفت و برگشتی طال در بازار جهانی عملکرد مثبتی را به همراه نداشت. به طوری که این فلز گرانبهای داخلی در طول هفته گذشته تا سقف 14 میلیون و 
500 هزار تومان نیز رشد کرد و با قرار گرفتن در یک روند نزولی مالیم در روزهای پایانی هفته به زیر سطح 14 میلیون تومان نیز افت پیدا کرد. بر این اساس سکه 
امامی با عملکرد هفتگی منفی 78/ 3درصدی داد و ستدهای خود را در سطح 14میلیون و 50 هزار تومان به پایان رساند. به این ترتیب برخی از کارشناسان این 
حوزه بر این باور هستند که با توجه به باال بودن حباب سکه یاد شده ریسک معامالتی آن همچنان باال است و سرمایه  گذاران معامالت خود را با احتیاط بیشتری 

انجام می دهند.
بازار طالی جهانی

صعود متزلزل طالی جهانی
طالی جهانی به دلیل ترس و نگرانی از سیاست های پولی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و همچنین رشد شاخص دالر در وضعیت متزلزلی 

قرار دارد. اما برخالف انتظارات نزولی بازار روز جمعه این فلز گرانبها با حمایت سرمایه  گذاران روبه رو شد و از رشد قیمت جلسه قبل خود حمایت کرد. بر این 
اساس طال در بازار جهانی روز گذشته )در ساعت 16( به قیمت 1841 دالر و 45 سنت مورد معامله قرار گرفت. به گفته برخی از تحلیلگران، طال همواره یک 
سرمایه  گذاری ایمن در زمان افزایش تورم بوده است. بنابراین شدت گرفتن نگرانی درباره روند صعودی تورم در اروپا و سایر مناطق دنیا می تواند از قیمت این فلز 
گرانبها در بحبوحه افزایش چالش  ها در اقتصاد دنیا حمایت کند. با این حال طال در کشمکشی بین تقاضای باال به  خاطر شرایط تورم و سیاست های فدرال رزرو 

ادامه در صفحه بعد
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برای کنترل تورم گیر افتاده است.
بازار اوراق مسکن

رفت و برگشت تسه
بازار فرابورس  اوراق تسهیالت بانک مسکن که در 
مورد معامله قرار می گیرد هفته گذشته را صعودی 
آغاز کرد و جایگاه خود را از باالی سطح 1۲۲ هزار 
تومان به بیش از 141 هزار تومان تا اواسط هفته 
دوشنبه  روز  از  صعودی  روند  این  اما  داد.  افزایش 
تغییر کرد و باعث شد تا عمده این اوراق تسهیالت 
بانکی مجددا به محدوده 134 هزار تومان بازگردند. 
بر این اساس نیز »تسه991۲« کار خود را در قیمت 
پایانی 134 هزار و 630 تومان خاتمه داد. به این 
عملکرد  توانست  شده  یاد  تسهیالت  اوراق  ترتیب 
هفتگی خود  کارنامه  در  را  مثبت 85/ 9 درصدی 
به ثبت برساند. گفته می شود با افزایش بهای اوراق 
تسهیالت مسکن و قرار گرفتن قیمت این اوراق در 
برای  وام خرید مسکن  دریافت  باال، هزینه  سطوح 
که  گرفته  قرار  باالیی  سطوح  در  ملک  متقاضیان 

توان متقاضیان را کاهش داده است.
بازار نفت

نگرانی نفت از آمار  های اقتصادی
به  توجه  با  جمعه  روز  نفتی  شاخص  های  بهای 
رشد  تضعیف  بر  مبنی  نگرانی  هایی  بودن  ملتهب 
طالی  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  و  جهانی  اقتصاد 
کاهش  با  چین  در  تقاضا  نسبی  بازگشت  از  سیاه 
تغییرات  کرونایی  قرنطینه  سخت  محدودیت های 
برنت  خام  نفت  اساس  این  بر  داشت.  محدودی 
دالر   11۲ قیمت  به   )16 ساعت  )در  گذشته  روز 
و 7۲ سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. 
اینترمدییت روز گذشته در  اما نفت وست تگزاس 
قیمت 11۲ دالر و 45 سنت معامله شد. برخی از 
اگر  که  هستند  باور  این  بر  نفت  بازار  کارشناسان 
آمارهای رشد ایاالت متحده آمریکا به روند ضعیف 
خود ادامه دهد، این احتمال وجود دارد که قیمت 

ادامه از صفحه قبل

هر بشکه نفت در یک روند رفت و برگشتی با برآیند منفی گرفتار شود. بنابراین انتظار می  رود تا مشخص شدن آمارهای اقتصادی روند قیمت  ها با شیب مالیمی و 
تغییرات محدود بازگشتی ادامه داشته باشد.
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به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مجتبی اکبری" در 
بدو ورود به کشور سوریه، طی مذاکراتی با »مهدی 
ایران در سوریه" به بحث و گفت  سبحانی«"سفیر 
و گو پیرامون مسائل و مشکالت شرکت های ایرانی 
در  آنها جهت حضور  رفِع  و  انرژی  در بخش  فعال 

بازار انرژِی سوریه پرداختند.
سوریه  کشور  در  موجود  ظرفیت های  »بررسی 
حضور  موانع  »شناسایی  پروژه ها«،  اجرای  جهت 
تسهیل  و  »تقویت  سوریه«،  در  ایرانی  شرکت های 
از  بهینه  »استفاده  سوریه«،  در  گذاری  سرمایه 
پتانسیل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
و  تجهیزات  »تولید  برق«،  و  آب  حوزه  در  ایرانی 
افزایش  راه های  و  سوریه  در  برق  و  آب  کاالهای 
این  در  که  بود  مباحثی  جمله  از  آنها«  صادراِت 

نشست مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
اکبری در این نشست ضمن اشاره به توانمندی های 
ترانسفورماتور«،  »تولید  زمینه های  در  ایران  خوِب 
آب  کاالی  و  »تجهیزات  برق«،  و  آب  »کنتورهای 
بخش  شرکت های  سوی  از  کشورمان  در  برق«  و 
خصوصی و دانش بنیاِن ایرانی،  برای حضور در بازار 

انرژی سوریه اعالم آمادگی کرد.

سبحانی نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصِت حضور 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب به عنوان 
نماینده وزرات نیرو در سوریه ابراز امیدواری کرد؛ 
با حضوِر مسئوالن و فعاالن سوری در صنعت آب 
فنی بخش  دانِش  و  تولید  تواِن  از  بازدید  و  برق  و 
خصوصی و دولتی در ایران،  زمینه توسعه هر چه 

بیشتر همکاری ها فراهم گردد.
دو  توسعه همکاری های  بر  برِق سوریه  وزیر  تاکید 

کشور
در ادامـه همچنیـن »غسـان الزامـل« "وزیـر بـرق 
سـوریه" در دیـدار بـا »مجتبـی اکبـری« "رئیـس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت مـادر تخصصی 
ابـراز عالقـه  و  سـاتکاب"، ضمـن خوشـامدگویی  
نسـبت بـه تعمیـق روابط دوسـتانه با ایـران بعنوان 
کشـوِر دوم خـود گفـت: کمبـود انـرژی بـه ویـژه 
»برق« در سـوریه شـرایط مناسـبی را بـرای حضوِر 
شـرکت های دولتـی و خصوصـی ایرانـی جهِت رفع 
نیازهـای موجـود در ایـن زمینـه فراهـم کـرده و 

سـوریه نیـز از ایـن امـر اسـتقبال می کنـد.
شرکت های  از  برخی  حضوِر  به  اشاره  ضمن  وی 
ایرانی مانند »مپنا« در سوریه و اقدام به بازسازِی 
به  سوریه  نیاِز  کرد:  اظهار  آنها  سوی  از  نیروگاه ها 
انرژی های بادی و خورشیدی و توانمندی ایران در 
کمبود  تا  کرده  ایجاد  مناسبی  بستر  عرصه ها،  این 

سوخِت کشور از این طریق رفع گردد.
اکبری نیز ضمن اظهار خشنودی از حضور در کشور 
به کشور  ایران  برادر سوریه گفت: عالقه  و  دوست 
جغرافیایی،  فراواِن  مشترک  نقاط  وجود  با  سوریه 
فرهنگی و مذهبی موجِب حضور من بعنوان نماینده 
وزیر نیرو در سوریه گشت تا با توجه به سابقه حضور 
شرکت های دولتی و خصوصی ایرانی در این کشور، 
تکنولوژی های  و  علمی  تواِن  و  ظرفیت  از  بهره  با 

تعامالت  افزایش  زمینه  بتوانیم  ایران  در  موجود 
تامین  و  برق  و  تجدیدپذیرها  حوزه  در  کشور  دو 

نیازهای سوریه در زمینه انرژی را فراهم نماییم.
ساتکاب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
در ادامه به همکاری های شرکت »ساتبا« و وزارت 
اشاره  تجدید شونده  انرژی  بخش  در  برق  سوریه 
و  ایران  همکاری های  سابقه  کرد:  خاطرنشان  و 
سوریه با بهره گیری از پتانسیل  شرکت های ایرانی 
و  بوده  درخشان  بسیار  مختلف  بخش های  در 
امیدواریم این امر با رایزنی های صورت گرفته و ارائه 

راهکارهای بیشتر تقویت گردد.
گفتنـی اسـت، اکبـری در پایـان این دیـدار از وزیر 
بـرق سـوریه جهـت بازدیـد از کارخانجـات تولیـد 
»کابـل  ماننـد  بـرق  کاالی  و  تجهیـزات  کننـده 
هـای فشـارقوی بـرق«، »تجهیـزات انتقـال برق« ، 
»ترانسـفورماتور« و دیگـر ظرفیت هـای موجـود در 

ایـران، دعـوت بـه عمـل آورد.
در  ساتکاب   تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
با  همزمان  که  سوریه  برق  وزیر  معاون  با  دیدار 
انرژی  و  برق  گذاری  سرمایه  »کنفرانس  برگزاری 
شد،  برگزار  سوریه  کشور  در  تجدیدشونده«  های 
همکاری  توسعه  جهت  راهبردی  نکات  ارائه  به 
انرژی های  و  برق  زمینه صنعت  در  های دو کشور 

تجدیدشونده پرداختند.
بدون  برق  صنعت  بخش  پروژه های  »واگذاری 
توجه  با  ایرانی،  شرکت های  به  مناقصه  برگزاری 
ایرانی می  اینکه سرمایه گذار خود شرکت های  به 
جلسه  این  در  که  است  مواردی  دیگر  از  باشند« 
بیان شد. بر اساس این گزارش، »بررسی چالش های 
سرمایه گذاری و تشویق ورود سرمایه گذار به بخش 
نوآورانه  فرمول های  »یافتن  برق«،  توزیع  و  تولید 
از  گیری  »بهره  و  خصوص«  این  در  توسعه  برای 

 حضور شرکت های ایرانی فعال در صنعت برق در 
پروژه های سوریه بدون برگزاری مناقصه

حضور شرکت های ایرانی فعال 
در صنعت برق در پروژه های 

سوریه بدون برگزاری مناقصه
مدیرعامل ساتکاب با حضور در کنفرانس سرمایه 
گذاری برق و انرژی های تجدیدشونده در کشور 
این  بلندپایه  مقامات  با  مذاکراتی  طی  سوریه، 
کشور، بر توسعه همکاری های طرفین در حوزه 

انرژی تاکید کرد.

متن کامل

پروژه ها  کردن  اجرایی  در  ایران  تجربیات  و  دانش 
در سوریه به استفاده از نیروهای متخصص ایرانی« 
آن  به  جلسه  این  در  که  بود  مواردی  دیگر  از  نیز 

پرداخته شد.
معاون وزیر برق سوریه ضمن تاکید بر اینکه هیچ 
این  در  ایرانی  فعالیت شرکت های  سِرراه  بر  مانعی 
آمادگی  سوریه  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  کشور 
اجرای  در  ایرانی  شرکت های  حضور  برای  کامل 
پروژه های مختلف را داراست و همچنین عالقه مند 
به واگذاری مکانی در سوریه جهِت راه اندازی خط 
مونتاژ تجهیزات و کاالهای برق ایرانی در سوریه نیز 
بوده تا با سرعت و سهولت بیشتری امکاِن استفاده 

از کاال و تجهیزات حوزه برق ایرانی فراهم گردد.
مادر  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
تخصصی ساتکاب در نشستی با مشاوِر معاون اول 
اقتصادی  روابط  توسعه  دبیرستاد  و  جمهور  رئیس 
توانمندی های  بررسی مجموعه  به  ایران و سوریه 
و  ایران  اقتصادی  روابط  راه های گسترش  و  ایران 
و  برق، آب  ویژه صنعت  به  انرژی  سوریه در حوزه 

تجدیدشونده ها  پرداختند.
بر اساس این گزارش، حمایت از سرمایه گذاران و 
فعاالن صنعت برق، آب و تجدیدشونده ها از جمله 
شاخص های اصلی گفت و گو در این جلسه بود تا 
سطح  ارتقاء  و  موجود،  ظرفیتهای  هدایت  به  قادر 

همکای های تجاری و اقتصادی طرفین باشیم.
عالی  ظرفیتهای  به  اشاره  ضمن  اکبری  مجتبی 
شرکتهای دانش بنیان در زمینه صنعت آب و برق 
و  ها  توانمندی  بیشتر  بر شناسایی هر چه  ایران،  
شناسایی موانع و مشکالت احتمالی بر سر راِه تولید 

و حضور در کشور سوریه تاکید و خاطرنشان کرد:
بنیان  از پتانسیل خوبی در شرکتهای دانش  ایران 
و استارتاپ در صنعت آب، برق و تجدیدشونده ها 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1233009-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87
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شماره  3099 31 اردیبهشت 1401

32/4 31/7 305958 290847 کل فروش
8/5 8/5 99228 92283 خانگي
14/5 14/2 26013 24586 عمومي
35/7 37/2 44502 41288 کشاورزي
7/3 6/8 109188 108074 صنعتي
1/5 1/7 22348 19741 (تجاري)ساير مصارف 

4680 4876 روشنايي معابر
38618 37618 جمع کل مشترکين
30886 30170 خانگي
1843 1788 عمومي
503 482 کشاورزي
267 260 صنعتي
5120 4918 (تجاري)ساير مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد  هزار  450 443 طول شبکه فشار متوسط
5/0 2028 کيلومتر 387 381 طول شبکه فشار ضعيف
13/5 5524 هزار دستگاه 796 773 تعداد ترانسفورماتورها
11/7 4776 مگاولت آمپر 134475 131213 ظرفيت ترانسفورماتورها
45/5 18640
24/4 9984
100 40952 روستا 57996 57755 کل روستاهاي برقدار شده

4510 هزارخانوار 4507 تعدادخانوار روستايي برقدار
147/2 146/7 طول شبکه فشار متوسط روستايي
100/6 100/5 طول شبکه فشار ضعيف روستايي

78197 دستگاه 77911 تعداد ترانسفورماتور روستايي
مگاولت آمپر 7746 7734 ظرفيت ترانسفورماتور روستايي

واحد 1400سال  1399سال 
وات 1042 1017

4263 4074
3629 3461
3213 3059

1400سال 

1399سال 1400سال 1399سال 

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور

شرکت توانير

صنعتي
(تجاري)ساير مصارف 

وزارت نيرو

معاونت تحقيقات و منابع انساني

جمهوري اسالمي ايران

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار

1401/02/23اطالعات تا پايان 

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور  وضعيت فروش، مشترکين، شبکه توزيع و برق روستايي

واحد 1400سال شرح

هزار کيلومتر

مصرف سرانه 
متوسط مصرف مشترکين خانگي

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

قدرت سرانه  
شرح

http://amar.tavanir.org.ir کيلووات 
ساعت

توليد سرانه  

.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ 

واحدشبکه توزيع 

فوق ليسانس و دکتريواحدروستاي برقدار 
جمع

ک
شتر

ر م
هزا

روشنايي معابر

شرح

خانگي
عمومي

کشاورزي

شرح
زير ديپلم

ديپلم
فوق ديپلم

ليسانس 1400سال 1399سال 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پايان سال  1399سال 

7/5 5/8 7/8
1/0

13/2
5/2

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14% اتمي

1%
انرژي هاي 
، تجدیدپذیر

نده توليد پراك
و دیزلي

4%

شورسهم انواع نيروگاه ها در ظرفيت نصب شده نيروگاهي ک
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شماره  3099 31 اردیبهشت 1401

افزایش طي  تا پایان فروردین  پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کيلوولت400     9956 -13/5 گاز 18/0 15829
33104 0 33104 کيلوولت230     1190 546/7 گازوئيل 23/8 20960
55259 0 55259 جمع انتقال 496 119/5 نفت کوره 38/9 34246
24805 0 24805 کيلوولت132     -2/37 جمع 14/1 12442
50958 0 50958 کيلوولت66و63     1/2 1020
75763 0 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2168
131022 0 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 939
80203 0 80203 کيلوولت400     0/5 407
94748 35 94713 کيلوولت230     6 تجدید پذیر 1401 100 88011
174951 35 174916 جمع انتقال 160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
38361 0 38361 کيلوولت132     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09
82121 148 81973 کيلوولت66و63     486 65/9 320
120482 148 120334 جمع فوق توزیع 32/9 160
295433 183 295250 جمع کل پست ها 0
96148 600 95548 150 توليد پراکنده 0
391581 783 390798 494 تجدیدپذیر 0

324 چرخه ترکيبي زرند کرمان 1/2 6
307 چرخه ترکيبي دوکوهه 100 486
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت
126 گازي زاهدان
42 گازي جاسک 3/4 57542 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
42 گازي درود -0/3 11391 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد 2/8 68933 جمع (1401/02/21 ، 15:04ساعت  )
293 چرخه ترکيبي داالهو -0/2 42425 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار -45/8 3364 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)تربت حيدریه -6/0 45789 جمع (1401/02/21 ، 15:04ساعت  )
324 چرخه ترکيبي پتروشيمي ایران 41/8 502
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه -5/6 46291
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن -6/5 46290 (15:04  1401/02/21)پيک روز 1401پيک تقاضا سال
340 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)رودشور -3/3 46072 (20:38  1401/02/21)پيک شب  (مگاوات)
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي 0/4 46550 حرارتي و اتمي
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)عسلویه -3/6 1828 برقابي و بادي
170 برقابي تلمبه ذخيره اي آزاد 0/2 48379 جمع
160 برقابي گتوند 80/9 597
4682 -71/5 378
5168

شرکت مديريت شبکه، شرکت توليد نيروي برق حرارتي، شرکت توسعه منابع آب و نيرو،ساتبا: ماخذ 

کيلوولت132     

(15:04 ،ساعت 1401/02/21)دریافت برون مرزي در پيک 
(تاکنون)1401قدرت تامين شده در لحظه پيک سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ جمع عملکرد و پيش بيني  سال 

2110
4080 جمع کل ظرفيت پست ها

785
1325

ت ها
 پس

ت
رفي

ظ

400
1570

کيلوولت400     
کيلوولت230     

1970

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال

1401/02/23ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

790
945

کيلوولت400     
کيلوولت230     

ميليون ليتر

11642

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

2181

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع  1401/02/23سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1400 تا پایان اسفند سال شرح

وط
خط

ل 
طو

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

446
1391

کيلوولت132     

400
390

جمع کل پست هاي بالفصل

ت ها
 پس

ت
رفي

ظ

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو

واحد ميزان

ميليون متر مکعب

واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

عت
تسا

ووا
کيل

ون 
ميلي

1401کل ظرفيت نصب شده 

چرخه ترکيبي
برق آبي

اتمي
(DG , CHP)توليد پراکنده 

ان رژي هاي تجدیدپذیر

1401انرژي دریافت شده برون مرزي 
1401انرژي ارسال شده برون مرزي 

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  ميزان

توليد ناویژه برق کشور از 
1401ابتداي سال 

شرح

کل ظرفيت نصب شده
1401افزایش ظرفيت طي سال 

گازي

جمع پيش بيني تا پایان سال

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

پيش بيني 
1401پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

جمع عملکرد از ابتداي سال
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