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3101خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبه 07 خــــرداد 1401

ادامه صفحه بعد

هجدهمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اعضای شعبه خراسان روز یکشنبه اول خرداد در محل این شعبه به 
صورت حضوری و آنالین برگزار شد. در این جلسه تاکید شد که سندیکا بعد از تشکیل کمیسیون ها، ساماندهی شعب را به صورت 
جدی در دستور کار قرار می دهد. همچنین تاکید شد که شعبه خراسان یکی از شعب قوی است و افزایش قدرت چانه زنی سندیکا 

منوط به افزایش قدرت شعب خود در استان های مختلف است لذا تا رسیدن به نتیجه مطلوب این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

برگزاری جلسات تخصصی و بازدید 
از شرکت های عضو سندیکا

دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی 
اتوماسیون و مخابرات

 دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی
 مهندسی مشاور

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

هجدهمیـــن جلســـه هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران بـــا اعضـــای شـــعبه خراســـان روز یکشـــنبه اول خـــرداد 
ـــزار  ـــن برگ ـــوری و آنالی ـــورت حض ـــه ص ـــعبه ب ـــن ش ـــل ای در مح
ـــد از تشـــکیل  ـــندیکا بع ـــه س ـــد ک ـــد ش ـــن جلســـه تاکی ـــد. در ای ش
ــدی در  ــورت جـ ــه صـ ــعب را بـ ــاماندهی شـ ــیون ها، سـ کمیسـ
دســـتور کار قـــرار می دهـــد. همچنیـــن تاکیـــد شـــد کـــه 
ـــدرت  ـــش ق ـــت و افزای ـــوی اس ـــعب ق ـــی از ش ـــان یک ـــعبه خراس ش
چانه زنـــی ســـندیکا منـــوط بـــه افزایـــش قـــدرت شـــعب خـــود 

در اســـتان های مختلـــف اســـت لـــذا تـــا رســـیدن بـــه نتیجـــه 
مطلـــوب ایـــن موضـــوع را پیگیـــری خواهنـــد کـــرد.

ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــره س ـــات مدی ـــترک هی ـــه دوم مش جلس
ـــل  ـــر عام ـــودی مدی ـــدس محم ـــا مهن ـــان ب ـــعبه خراس ـــران و ش ای
ـــع  ـــرکت های توزی ـــده از ش ـــان و دو نماین ـــه ای خراس ـــرق منطق ب
ـــزار شـــد. در  ـــرق اســـتان خراســـان رضـــوی و مشـــهد برگ ـــروی ب نی
ـــپ، بخشـــنامه  ـــرارداد تی ـــه ق ـــن جلســـه مشـــکالت اعضـــا از جمل ای
ـــه  ـــژه ب ـــه وی ـــزوم توج ـــف و ل ـــای متوق ـــرخ ارز، قرارداده ـــی ن جبران

در سفر هیات مدیره سندیکا به مشهد صورت گرفت؛

اکسپورت  اینو  رویدادهای  سلسله  از  نهم  رویداد 
صنعت  محوریت  با  تجربه  انتقال  »نشست  عنوان  با 
با  ایران  دانش بنیان  تشکل های  مجمع  توسط  برق« 
می شود. برگزار  ایران  برق  صنعت  سندیکای   همکاری 

زمان برگزاری: سه شنبه 1۰ خرداد ساعت 1۳ 
ورود به نشست
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موضـــوع مطالبـــات اعضـــا مطـــرح شـــد. مقـــرر 
ـــی  ـــای تخصص ـــدام از محوره ـــر ک ـــرای ه ـــد ب ش
ـــن بخـــش خصوصـــی و  ـــروه مشـــترکی فیمابی کارگ
ـــکیل  ـــان تش ـــعبه خراس ـــئولیت ش ـــا مس ـــی ب دولت
شـــود.  نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکا در 
ـــان،  ـــعبه خراس ـــای ش ـــراه اعض ـــه هم ـــفر ب ـــن س ای
ـــا  ـــهد ب ـــی مش ـــاق بازرگان ـــل ات ـــه ای در مح جلس
ـــد  ـــاق و چن ـــن ات ـــرژی ای ـــیون ان ـــای کمیس اعض
ــان  ــرق خراسـ ــت بـ ــوتان صنعـ ــن از پیشکسـ تـ
ـــع  ـــن جلســـه نقطـــه نظـــرات و موان ـــتند. در ای داش
ــط  ــرق توسـ ــت بـ ــاالن صنعـ ــب و کار فعـ کسـ
پیشکســـوتان حاضـــر در جلســـه مطـــرح شـــد. 
در بخـــش بعـــدی مصاحبـــه ویدئویـــی سلســـله 
ــا  ــان بـ ــعبه خراسـ ــی شـ ــت های تخصصـ نشسـ
ــت  ــیا جهـ ــادی آسـ ــه اقتصـ ــکاری روزنامـ همـ
بررســـی چالش هـــای موجـــود در صنعـــت بـــرق 

ـــد.  ـــزار ش برگ

ادامه از صفحه قبل
ـــره ســـندیکا در روز دوم ســـفر  ـــات مدی اعضـــای هی
ـــی  ـــا همراه ـــوی ب ـــان رض ـــتان خراس ـــه اس ـــود ب خ
ــور  ــه منظـ ــان بـ ــعبه خراسـ ــره شـ ــات مدیـ هیـ
برقـــراری ارتبـــاط رو در رو بـــا اعضـــای خـــود و 
ـــا، از  ـــائل آنه ـــکالت و مس ـــتماع مش ـــدف اس ـــا ه ب
شـــرکت های پـــارس ســـامان ایرانیـــان، پیمـــان 
خطـــوط شـــرق، الکتـــرو پـــژواک و تـــوس کات 
ـــرار  ـــا ق ـــت آنه ـــان فعالی ـــرده و در جری ـــد ک بازدی
ـــارک  ـــس پ ـــا رئی ـــه ای ب ـــن جلس ـــد. همچنی گرفتن
علـــم و فنـــاوری خراســـان رضـــوی و معاونـــان 
ــن  ــان ایـ ــرکت های دانش بنیـ ــن شـ وی و انجمـ
ــم و  ــارک علـ ــس پـ ــد. رئیـ ــزار شـ ــتان برگـ اسـ
ـــن  ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــدار تاکی ـــن دی ـــاوری در ای فن
ـــازار«  ـــا فتـــح ب ـــده ت ـــوع ای ـــا شـــعار »از طل ـــارک ب پ
ـــردم  ـــاد م ـــود اقتص ـــه بهب ـــه ب ـــروژه ای ک ـــر پ از ه
کمـــک کنـــد، حمایـــت خواهنـــد کـــرد. بازدیـــد 
ـــک،  ـــان الکترونی ـــوز، نی ـــوس فی ـــرکت های ت از ش

ـــور در  ـــا حض ـــه ب ـــود ک ـــرداد ب ـــوم خ ـــندیکا در روز س ـــره س ـــات مدی ـــه هی ـــهد برنام ـــل مش ـــیم و کاب س
ایـــن شـــرکت ها انجـــام شـــد. همچنیـــن اعضـــای هیـــات مدیـــره نشســـتی بـــا نماینـــدگان شـــرکت 
ـــک  ـــره از نزدی ـــات مدی ـــدگان هی ـــا نماین ـــن بازدیده ـــتند. در ای ـــا( داش ـــداد )اپن ـــرو امت ـــرفته نی ـــزار پیش اب

در جریـــان فعالیـــت شـــرکت های عضـــو خـــود و توانمندی  هـــای آنهـــا قـــرار گرفتنـــد. 

بازدید از شرکت پیمان خطوط شرقبازدید از شرکت پیمان خطوط شرق

بازدید از شرکت پیمان خطوط شرق
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بازدید از شرکت پارس سامان ایرانیان

بازدید از شرکت پارس سامان ایرانیان

بازدید از شرکت توس فیوز

بازدید از شرکت توس فیوز
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بازدید از شرکت توس کات

بازدید از شرکت توس کات بازدید از شرکت سیم و کابل مشهد 

بازدید از شرکت سیم و کابل مشهد 
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جلسه با مدیرعامل برق منطقه ای خراسان
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جلسه مشترک هیات مدیره سندیکا و شعبه خراسان بازدید از شرکت نیان الکترونیک

بازدید از شرکت نیان الکترونیک
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داخلی  تحریم های  تأثیر  خصوصی  بخش  فعاالن 
تحریم های  آثار  از  پررنگ تر  برق  صنعت  روی  را 
ارزیابی می کنند. صنایع برق به دلیل این  خارجی 
بازارهای  را در  رقابتی خود  مشکالت، ظرفیت های 

جهانی از دست داده اند. 
بسیاری از طرح های توسعه این صنعت متوقف شده 
و انباشت بدهی دولتی ها به بخش خصوصی مانع از 
حکایت  زمزمه ها  برخی  است.  شده  کارها  پیشبرد 
را  بدهی  پرداخت  عدم  این  نتیجه  که  دارد  این  از 
دید. تولید  بخش  مکرر  خاموشی های  در  می توان 

به  نسبت  خاص  ویژگی های  دلیل  به  برق  صنعت 
ویژه ای  جایگاه  دارای  زیرساختی،  صنایع  دیگر 
و  زیرساخت های حیاتی  از  یکی  این صنعت  است. 
بنیادین سایر صنایع به شمار می رود و نقش مهمی 
حال  در  کشورهای  اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  در 
توسعه، به دلیل ضرورت نیاز در فرایند تولید کاال 
و محصوالت و درنهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا 
می کند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب رشد 
با  مستقیمی  رابطه  می شود،  مردم  زندگی  کیفی 

دبیر سندیکای صنعت برق ایران: 

خاموشی های تورم زا
تا  پروژه ها منجربه کسری  1۰  اجرای  تأخیر در 

14 هزار مگاواتی برق شد

توسعه پایدار، رونق و جهش بخش تولید درجوامع 
مختلف دارد.

بخش خصوصی بازتعریف شود
 بخش زیادی از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی در 
انتقاد  با  پیوسته  موضوع  این  و  است  دولت  دست 
بخش خصوصی روبه رو می شود. مطالبه خصوصی ها 
این است که جایگاه بخش خصوصی باید بازتعریف 
به رونق و شکوفایی برسد. در بین  اقتصاد  تا  شود 
فعاالن بخش خصوصی، فعاالن صنعت برق نیز گام 
این طور  را  این صنعت  رفع مشکالت  برای  نخست 
برق  صنعت  به  حاکمیت  نگاه  که  می کنند  اعالم 
برق ریشه ای  تا مشکالت صنایع  ارزیابی شود  باید 
حل شود؛ موضوعی که دبیر سندیکای صنعت برق 
ایران به آن اشاره می کند و به اصفهان زیبا می گوید: 
»از سال 86 اعالم شد که اصل 44 قانون اساسی 
کشور  در  باید  خصوصی سازی  و  می شود  عملیاتی 
خصوصی  بخش  بعد  به   86 سال  از  شود؛  اجرایی 
صنعت برق نیز وارد بازار شده ولی دولت درمقابل 
که  است  این  واقعیت  نیست.  پاسخ گو  بخش  این 
باید  برق  صنعت  در  مخاطراتمان  حل کردن  برای 
مسائلی  مهدی  شود.«  بازتعریف  خصوصی  بخش 
مجموعه ای  هر  روی  »متأسفانه  می کند:  بیان 
برچسب سهامی خاص می زنند؛ این در حالی است 
که مدیران این مجموعه ها از طرف دولت منصوب 
شده اند. بخش خصوصی وقتی می خواهد با دولتی ها 
کار کند، با رقبای خصولتی درگیر می شود و نکته 
دوم اینکه، دولت در پاسخ دادن و تعدیل مطالبه ها به 
گونه ای که در خصوص شر کت های خصولتی عمل 

می کند، دربرابر بخش خصوصی پاسخ گو نیست.«
افزایش چند برابری هزینه های گمرکی

بر  داخلی  های  »اثرتحریم  می گوید:  مسائلی 
اداری  سناریوی  در  است.  بوده  بیشتر  برق  صنعت 

کشور ابهام وجود دارد؛ باید اول مشخص شود چه 
جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده 
است و حدوحدود این جایگاه تا چه میزان است؟ تا 
این مهم عملیاتی نشود، مشکالت تکرار می شود یا 
مشکالت از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند.«او 
در  خارجی  تحریم های  »دورزدن  می کند:  عنوان 
بسیاری از مواقع محقق شده است؛ ولی تحریم های 
داخلی بیشتر از تحریم های خارجی ما را تحت تأثیر 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  دبیر  می دهد.«  قرار 
اذعان می کند: »در سال 91 حاکمیت کشور تصمیم 
 200 و  هزار  ارز  دهد.  افزایش  را  ارز  نرخ  گرفت 
تومانی در بهمن سال 90 اعالم شد. در این زمان 
نرخ ارز در بودجه هزار و پنجاه تومان بود. در بهمن 
سال 91 ارز مبادله ای را به عنوان ارز مرجع اعالم 
رسید.  تومان   500 و  دوهزار  به  ارز  نرخ  و  کردند 
نرخ  دوبرابری  افزایش  با  که  کرد  اعالم  نهم  دولت 
ارز تعرفه گمرکی نصف می شود تا هزینه واردات به 
کشور تحمیل نشود. در شرایط کنونی و در دولت 
سیزدهم اعالم شده که نرخ بنزین و ارز دست کاری 
نمی شود؛ ولی در دولت سیزدهم نرخ ارز گمرکی  را 
به 24هزار تومان رساندند و تعرفه گمرکی را تقریبا 
دربرابر  تعرفه  این کاهش  ولی  نکردند؛  دست کاری 
شش برابر شدن ارز اقدام مهمی محسوب نمی شود؛ 
از این رو هزینه های گمرکی سه برابر و در مواردی 

شش برابر شده است.«
برای خصوصی ها تعیین تکلیف نکنند

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان 
خصوصی  بخش  برای  دنیا  کجای  »هیچ  می کند: 
استخدام  انسانی  نیروی  ما  نمی شود.  تعیین تکلیف 
تعیین  دولتی ها  را  دستمزد  هزینه  ولی  می کنیم؛ 
می کنند. در این شرایط نیروی انسانی راضی نیست و 
کارفرما هم توانایی پرداخت ندارد. اگر تصمیم گیری ها 

به دنبال  و  است  خصوصی  بخش  حفظ  درراستای 
تحقق شعار امسال به عنوان تولید اشتغال زا هستیم، 
باید تحریم های داخلی برطرف شود.« مسائلی تصریح 
می کند: »نحوه مالیات ستانی، نحوه بیمه گرفتن و نحوه 
تعیین حقوق، سودهای بانکی و مسائل گمرکی باید 
تعیین تکلیف شوند تا شاهد بیکارشدن نیروی انسانی 
خاموشی ها  در  اتفاق ها  این  آثار  متأسفانه  نباشیم. 
جز  چیزی  خاموشی ها  می دهد.  نشان  را  خودش 
پروژه ها  ندارد.وقتی  به دنبال  کشور  برای  تورمی  آثار 
سرموقع اجرا نمی شوند، کشور با 10 تا 14هزار مگاوات 
کسری برق مواجه می شود.« او می گوید: »شرکت مپنا 
نیروگاه دار نیست؛ بلکه مپنا نیروگاه ساز است. مدیریت 
تمام نیروگاه های کشور در دست وزارت نیرو است و 

مپنا نیروگاه های کشور را در دست ندارد.«
برق کاالست؛ نه خدمات!

مسائلی خاطرنشان می کند: »باید از دوراهی اینکه 
مردم نهاد  اقتصاد  یا  باشد  اقتصاد  بر  حاکم  دولت 
باشد، عبور کنیم. ما در سیستمی کار می کنیم که 
بین مدل اقتصادی آدام اسمیت و بازار آزاد و مدل 
اقتصادی مارکسیسم و سوسیالیسم گیر کرده است. 
از یک سو، نرخ گذاری می کنند واز سوی دیگر ،اعالم 
می کنند بازار براساس عرضه و تقاضا باید باشد؛ این 
دو تفکر جداگانه است.«عضو هیئت مدیره سندیکای 
و  کاالست  یک  »برق  می کند:  عنوان  برق  صنعت 
باید برایش، عرضه و تقاضا را تعیین تکلیف کنند؛ اما 
متولیان برق را به عنوان خدمات درنظر می گیرند و 
برایش نرخ گذاری می کنند.«دبیر سندیکای صنعت 
60هزار  نیرو  »وزارت  می کند:  تأکید  ایران  برق 
هم  دولت  است؛  طلبکار  دولت  از  تومان  میلیارد 
آثار  و  ندارد  بدهی  این  پرداخت  برای  مالی  منابع 
مردم خودش  زندگی  روی  مالی  منابع  این کمبود 
»تنها  می کند:  اذعان  مسائلی  می دهد.«  نشان  را 
متن کامل

https://www.isfahanziba.ir/news/13326/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
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بازار سهام
نگاه   های مثبت به بورس

داد و ستدهای اولین هفته معامالتی بازار سهام با 
ثبت خالص خریدی  و  پول حقیقی   ها  خارج شدن 
با  اخیر  هفته  تهران  بورس  رسید.  اتمام  به  منفی 
تنها  و  تجربه  را  آرامی  افت  متعادلی  نسبتا  روند 
نماگر  اساس  این  بر  کرد.  تجربه  را  مثبت  روز  دو 
منفی  عملکرد  گذشته  هفته  شیشه   ای  تاالر  اصلی 
یک میلیون  در سطح  و  کرد  ثبت  را  1 درصدی   /9
و 564 هزار واحد به کار خود پایان داد. با این حال 
برخی از کارشناسان بازار سهام بر این باور هستند 
که این افت در روند کلی تاثیر چندانی ندارد و تنها 
یک اصالح موقت از صعود   های گذشته است. عالوه 
بر این خاطرنشان کردند که با قرار گرفتن دالر بر 
مدار صعودی احتمال افزایش تعداد روزهای سبز در 
بورس بیشتر می شود. بنابراین معتقدند که این بازار 
در هفته آینده روند نسبتا متعادلی را دنبال خواهد 
کرد. به طوری که اذعان دارند سطح 6/ 1 میلیون 

واحدی دور از دسترس نیست.
بازار سکه

تقویت احتمال رشد سکه

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

افزایش احساسات صعودی در 
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 طال و سکه همزمان با تغییرات نرخ دالر در بازار آزاد طی معامالت هفته اخیر نوسانات صعودی را دنبال کرد. اما طوالنی شدن روند مذاکرات و عدم انتشار 
اخبار امیدبخش باعث شد تا تمایالت صعودی در بازار ارز تقویت شود و  روی افزایش قیمت سکه امامی نیز تاثیرگذار باشد. عالوه بر این افت و خیز   های طال در 
بازار جهانی باعث تقویت این احساسات صعودی و افزایش ارزش ذاتی سکه یاد شده شد. به طوری که سکه امامی با رشد قیمتی نزدیک به 500 هزار تومان جایگاه 
خود را در باالی نیمه 14 میلیون تومان تثبیت کرد. بر این اساس فلز گرانبهای داخلی توانست عملکرد مثبت هفتگی 42/ 3درصد را به ثبت برساند. به عقیده برخی 
از کارشناسان این بازار با انتشار اخباری مبنی بر عدم پیشروی مجدد و مانع   تراشی آمریکا برای رسیدن به توافق، احتمال افزایش احساسات صعودی و رشد تقاضا 

تقویت می شود و هفته   ای نسبتا صعودی انتظار می رود.

بازار طالی جهانی
انتظارات صعودی در بازار طال

شاخص دالر که به طور معمول نسبت به طال حرکات معکوسی دارد، روز جمعه کاهشی بود. طال در بازار جهانی روز جمعه پس از عقب   نشینی شاخص دالر از 
باالترین سطح 20 ساله اخیر، برای دومین بار در مسیر ثبت بازدهی مثبت در کارنامه هفتگی قرار گرفت. عالوه بر این بازدهی خزانه   داری ایاالت متحده نیز کاهشی 
بوده و همین امر اوراق 10 ساله آمریکا را به پایین   ترین حد خود در6 هفته اخیر رسانده است. با وجود اینکه داده   ها و اعالمیه   های شرکت ها به رشد اقتصادی کندتر 

ادامه در صفحه بعد
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اشاره می کنند، ترس از تورم همچنان از بین نرفته 
این  به  است.  شناور  طال  سرمایه گذاران  بین  در  و 
ترتیب این فلز گرانبها روز گذشته توانست با رشد 
حدود 6 دالر )در ساعت 16( به قیمت 1856 دالر 
این اساس  بر  و 74 سنت مورد معامله قرار گیرد. 
به شرایط  توجه  با  این حوزه  تحلیلگران  به عقیده 
ایجاد شده انتظار می رود بهای طال رشد   های موقتی 

را تجربه کند.
بازار اوراق مسکن

راه سخت متقاضیان مسکن
بازار فرابورس  اوراق تسهیالت بانک مسکن که در 
مورد معامله قرار می گیرد، هفته گذشته را پرنوسان 
پشت سر گذاشت. به طوری که اوراق بانکی اسفند 
99 هفته اخیر را نزولی سپری کرد. بر این اساس 
تسه 9912 جایگاه خود را از سطح 128 هزار تومان 
تا قیمت 116 هزار و 807 تومان کاهش داد. به این 
ترتیب تسه مذکور عملکرد منفی 24/ 13 درصدی 
را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. با توجه 
به روند نرخ تورم و شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی 
اخیر،  ساله  چند  رشد   های  و  مسکن  بازار  بر  موثر 
از  برخی  برای  را  ملک، خرید خانه  قیمت  افزایش 
اقشار جامعه به یک رویا تبدیل کرده است. بنابراین 
برخی از کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند 
در صورتی که انبوهی از مسکن هم وارد بازار شود، 
تا زمانی که تقاضا و توان خرید وجود نداشته باشد 
افزایش  شاهد  نهایت  در  نباشد،  کافی  اندازه  به  یا 
مسکن  و حتی  بود  خواهیم  خالی  خانه   های  تعداد 

نهضت ملی بالاستفاده خواهد ماند.
بازار نفت

نفت در مسیر صعود
پس از چند روز مبادالت متالطم، قیمت شاخص   های 
باالترین  به  شدن  نزدیک  حال  در  آرام آرام  نفتی 

ادامه از صفحه قبل
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وی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته بــرای تامیــن 
بســیاری  چالش   هــای  بــا  نیروگاه   هــا  ســوخت 
ــه  ــم ب ــاس ناچاری ــن اس ــر همی ــم، ب ــر بودی درگی
ســمت انرژی   هــای تجدیدپذیــر حرکــت کنیــم.

ــت ســیزدهم احــداث  ــا بیــان اینکــه دول ــی ب کمان
10 هــزار مــگاوات نیــروگاه انرژی   هــای تجدیدپذیــر 
طــی چهــار ســال را تعریــف کــرده اســت، گفــت: 
ــگاوات  ــزار م ــت، 4 ه ــم دول ــن تصمی ــاس ای براس
ــن  ــیدی تامی ــای خورش ــق نیروگاه ه ــرق از طری ب
می شــود و ســرمایه گذاران مختلفــی در ایــن راســتا 
ــی  ــال بررس ــه در ح ــد ک ــی کرده ان ــالم آمادگ اع
طرح   هــای آنهــا هســتیم. ســاختگاه   ها در حــال 
ــزی ســاختگاه   های  ــی اســت، در اســتان مرک ارزیاب
ــاری  ــه ج ــت و در هفت ــده اس ــی ش ــی معرف خوب
ــرف  ــا ظ ــود ت ــام می ش ــه انج ــه دوم مناقص مرحل
ــا در  ــداث نیروگاه   ه ــات اح ــده، عملی ــاه آین یک م

کشــور انجــام شــود.
مدیرعامــل ســازمان انرژی   هــای تجدیدپذیــر و 
بهــره وری انــرژی بــرق )ســاتبا( افــزود: تولیــد 
3 هــزار مــگاوات از طریــق نیروگاه   هــای بــادی 
و 2 هــزار مــگاوات نیــز از طریــق نیروگاه   هــای 
خودتامیــن صنعتــی هدف گــذاری شــده و بــا 
ــع  ــتان مرکزی، صنای ــودن اس ــه صنعتی ب ــه ب توج
ــد.  ــداث کنن ــیدی اح ــروگاه خورش ــد نی می توانن
وزارت نیــرو براســاس تزریــق ایــن بــرق بــه شــبکه، 
ــاعد  ــول مس ــد و ق ــن می کن ــع را تامی ــرق صنای ب
ــکان  ــد و ام ــرق می ده ــدن ب ــوص قطع نش در خص
احــداث نیــروگاه در هــر مــکان مناســب نیــز میســر 
اســت. وی بــا اشــاره بــه در نظــر گرفته شــدن 
احــداث نیــروگاه  هــزار مگاواتــی بــرای شــهرک های 
صنعتــی، گفــت: اخیــرا امــکان ســاخت نیــروگاه در 
ــکان  ــن ام ــاد شــده اســت، همچنی شــهرک   ها ایج

ــت  ــه جه ــاس ب ــای کوچک مقی ــداث نیروگاه   ه اح
ــت از خانواده   هــای تحــت پوشــش نهادهــای  حمای
حمایتــی همچون کمیته امداد، بهزیســتی و بســیج 
ــزار  ــاس آن، 110 ه ــه براس ــت ک ــده اس ــم ش فراه
ــداث  ــوان اح ــیدی می   ت ــروگاه خورش ــگاوات نی م
ــه  ــود ک ــرا می ش ــکل اج ــن ش ــه ای ــرح ب ــرد. ط ک
ــا  ــار خانواده   ه ــب وام در اختی ــی در قال ــع مال مناب
ــرای  ــود، ب ــداث می ش ــروگاه اح ــرد، نی ــرار می گی ق
20ســال بــرق از خانــواده خریــداری می شــود، 
بخشــی از درآمــد حاصــل از ایــن تولیــد، به عنــوان 
بازپرداخــت تســهیالت برداشــته می شــود و بخشــی 

بــه خانواده هــا اختصــاص می   یابــد.
کمانــی اضافــه کــرد: در تفاهم نامــه   ای کــه روز 
پنج شــنبه 5خــرداد منعقــد شــد، ایجــاد زباله   ســوز 
نیــز در نظــر گرفتــه شــده کــه مــدل خوبــی بــرای 
مدیریــت پســماند و تبدیــل زبالــه بــه انــرژی اســت 
و الزم اســت شــهرداری   ها در ایــن حــوزه همراهــی 

داشــته باشــند.
ــوب  ــت خ ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــر،  ــای تجدیدپذی ــد انرژی   ه ــتان مرکزی در تولی اس
امیــد اســت کــه بــه اســتانی نمونــه در ایــن عرصــه 
ــاس در  ــروگاه بزرگ مقی ــداث نی ــود. اح ــل ش تبدی
شهرســتان محــالت به خوبــی در حــال انجــام 
اســت و طبــق قــول داده شــده در شــهریورماه فــاز 
ــن  ــع ای ــود. در واق ــرداری می ش ــت آن بهره   ب نخس
ــور  ــیدی کش ــروگاه خورش ــن نی ــروگاه بزرگ تری نی

بــه شــمار مــی رود.
میــان  مشــترک  تفاهم نامــه  جلســه  ایــن  در 
زمینــه  در  نیــرو  وزارت  و  مرکــزی  اســتانداری 
ســرمایه گذاری انرژی   هــای تجدید پذیــر توســط 
ــه امضــا  ــرو ب ــر نی ــاون وزی اســتاندار مرکــزی و مع

ــید. رس

احداث 1۰ هزار مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر
 معاون وزیر نیرو گفت: دولت سیزدهم احداث 1۰ هزار مگاوات نیروگاه انرژی   های تجدیدپذیر طی چهار 
سال را برنامه ریزی کرده است. به گزارش »ایسنا«، محمود کمانی در جلسه امضای تفاهم نامه مشترک 
میان استانداری مرکزی و وزارت نیرو در زمینه سرمایه گذاری انرژی   های تجدید پذیر با اشاره به اهمیت 
انرژی   های تجدیدپذیر، اظهار کرد: در دنیا مسیر توسعه صنعت برق از مسیر انرژی   های تجدیدپذیر 
می   گذرد. در واقع، رشد صنعت برق دنیا از طریق انرژی   های تجدیدپذیر بوده است و این رشد به 

۳1 درصد در سال ۲۰۲۰ رسید.

دلیل  به  وضعیت  این  است.  اخیر  ماه  دو  در  رقم 
نشانه   هایی از کمبود عرضه در آستانه فصل رانندگی 
این  بر  آمریکا در حال وقوع است. عالوه  تابستانی 
سیال سیاه در مسیر بزرگ ترین جهش هفتگی خود 
در یک ماه و نیم گذشته قرار دارد که با حمایت از 
دورنمای ممنوعیت نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا 
ایاالت متحده  آینده در  تابستانی  رانندگی  و فصل 
دلیلی  به  قیمت ها  رشد  این  اما  می شود.  حمایت 
بنابراین  نداشت.  دوامی  چندان  نگرانی ها  برخی 

بهای نفت برنت روز جمعه )در ساعت 16( در سطح 
قرار گرفت.  برای هر بشکه  117 دالر و 36 سنت 
همچنین نفت WTIبه قیمت 113 دالر و 74 سنت 
از کارشناسان  نیز برخی  این میان  معامله شد. در 
بر این باور هستند که بر اساس پیش بینی   ها، انتظار 
ایاالت  بود  یاد  آینده در روز  می رود که طی هفته 
متحده بیشترین میزان تردد جاده   ای را در دو سال 
تقاضای سوخت  باعث شود  و  باشد  داشته  گذشته 

بیش از گذشته افزایش یابد.

ادامه از صفحه قبل
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نخستین گردهمایی بخش خصوصی در سال 1401 
ارز  با حذف  اقتصادی که  اخیر  اصالحات  و  برگزار 
همزمان  شد.  واکاوی  است،  شده  آغاز  ترجیحی 
تلویزیونی  برنامه  در  رئیس جمهور  گفت وگوی  با 
نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، استارت اصالحات 

اقتصادی زده شد. اصالحاتی که دالر 4200 تومانی 
و  تخم مرغ  مرغ،  لبنیات،  کاالیی  گروه های  از  را 
کاالهای  تحت عنوان  کاالها  این  کرد.  روغن حذف 
البته  می شوند.  شناخته  خانوار  سبد  در  اساسی 
و  صنف  آرد  یارانه  حذف  با  تصمیم،  این  از  پیش 
صنعت در فروردین ماه، کاالهایی مانند ماکارونی، 
قنادی  محصوالت  و  حجیم  نان های  کیک،  انواع 
لیست مشموالن دریافت دالر 4200 تومانی  از  نیز 
است  موضوعی  ترجیحی  ارز  حذف  شدند.  خارج 
آن  با  را  خود  موافقت  ابتدا  از  بخش خصوصی  که 
اعالم کرد. مصداق نقد این سیاست  تخصیص ارز 
ترجیحی را در نامه اتاق ایران خطاب به معاون اول 
نامه ای  دید.  می توان  دوازدهم  دولت  رئیس جمهور 
بند،   12 در  و  شد  نوشته  سال 97  مهرماه  در  که 
پیشنهادهایی را برای مسائل ارزی کشور بیان کرد.

نخستین بند این نامه به حذف دالر 4200 تومانی 

که  تریبون هایی  نیز  آن  از  پس  داشت،  اختصاص 
صدای  می گرفت،  قرار  بخش خصوصی  اختیار  در 
از  سیاست  این  حذف  برای  اقتصادی  فعاالن 
در  که  ترجیحی  ارز  حذف  با  آیا  اما  بود،  اقتصاد 
حل  مسائل  همه  است،  شده  محقق  حال حاضر 
که  است  باور  این  بر  بخش خصوصی  شد؟  خواهد 
است سه  اصالح        گرایانه الزم  ادامه سیاست های  در 
گیرد  قرار  مدنظر  حرکت  این  موفقیت  برای  نکته 
برای  فوری  راه        حل        های  باید  چیز  هر  از  قبل  و 
کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد. »ثبات 
متغیرهای اقتصاد کالن«، »لزوم برنامه ریزی دولت 
برای اصالح ساختارهای تولید کاالهای اساسی« و 
در  انحصارزدایی  و  بازار  سازوکارهای  به  »پایبندی 
که  است  موضوعی  سه  خارجی«  تجارت  و  تولید 
اقتصادی می تواند روند اصالحات  به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی را ادامه دهد و به هدف اصلی برساند. در 

جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز 
گذشته در محل اتاق برگزار شد، در کنار پرداختن 
به موضوعات مهم اقتصادی اعم از مسائل مرتبط با 
اقتصادی  سیاست های  سال،  شعار  و  دانش بنیان ها 
ماشین آالت  ورودی  معافیت حقوق  دولت و حذف 
حواشی  مورد  در  هم  مباحثی  صنعتی،  و  تولیدی 
مربوط به اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. برخی از 
اعضای هیات نمایندگان عملکرد اتاق را مورد نقد 
قرار دادند و هیات رئیسه نیز در این باره توضیحاتی 

را ارائه کرد.
انتقاد از تضعیف جایگاه اتاق

هیات نمایندگان  عضو  دانیالی،  محمدی  علیرضا 
کشور  لوازم        خانگی  صنعت  فعاالن  از  و  ایران  اتاق 
نشست  بیست        ودومین  دستور  از  پیش  نطق  در 
بر  ایران  اتاق  گفت:  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات 
شرایطی  در  و  است  قوه  سه  مشاور  قانون،  اساس 
و  دولتی  به        صورت  زیادی  تا حد  کشور  اقتصاد  که 
استقالل نسبی  به  اداره می شود، حمله  شبه        دولتی 
است.  مخرب  بسیار  و  نادرست  اقدامی  ایران  اتاق 
محمدی دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر 
ایران، جایگاه بخش خصوصی در کشور  اتاق  قانون 
کلیه  که  است  الزم  وادی  این  در  و  شود  تضعیف 
دفاع  خود  تمامیت  از  ایران  اتاق  اعضای  و  ارکان 
و  آسیب        شناسی  درونی،  ساختار  بررسی  او  کنند. 
اصالح، تالش در راستای تقویت شفافیت و تدوین 
برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد. 
صنایع  و  معدن  کمیسیون  رئیس  ابراهیم جمیلی، 
معدنی اتاق ایران نیز نگاهی به اتفاقات اخیر درباره 
اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی در 
کشور داشت. او اصالح نظام مدیریتی اتاق ایران و 
افزایش شفافیت را الزمه ادامه کار دانست و تاکید 
بین  همراهی  و  یکدستی  دارد  اهمیت  آنچه  کرد: 

اولین نشست پارلمان بخش خصوصی در 14۰1؛ سه گام 
تکمیلی اصالحات اقتصادی معرفی شد

جلیقه نجات اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد : فعاالن بخش خصوصی سه گام 
کردند.  معرفی  را  اقتصادی  اصالحات  تکمیلی 
دولت در شرایطی حذف ارز ترجیحی برخی از 
کاالهای اساسی و اصالح نظام یارانه ای را در اواخر 
اردیبهشت ماه امسال کلید زد که به اعتقاد فعاالن 
اصالح گرایانه  سیاست های  ادامه  در  اقتصادی 
باید سه موضوع مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. 
»برنامه ریزی  کالن«،  اقتصاد  متغیرهای  »ثبات 
برای اصالح ساختارهای تولید کاالهای اساسی«، 
انحصارزدایی  بازار و  به سازوکارهای  »پایبندی 
مثلث  به عنوان  خارجی«  تجارت  و  تولید  در 
موفقیت سیاست های اصالحی دولت، در اولین 
سال14۰1  در  خصوصی  بخش  پارلمان  نشست 
مطرح شد. فعاالن اقتصادی تاکید می کنند که 
از سال۹۷ بارها نسبت به تبعات تخصیص دالر 
هشدارهای  سیاست،  این  ادامه  و  4۲۰۰تومانی 
داده  تصمیم گیری  مختلف  مراجع  به  را  الزم 
قرار  مدنظر  باید  هم  را  واقعیت  این  اما  بودند؛ 
کاالهای  دالر 4۲۰۰تومانی  که صرف حذف  داد 
اساسی و اصالح نظام یارانه ای کفایت نمی کند و 
دولت باید به اصالح ساختارهای تولید )مقیاس 
تولید، فناوری بنگاه ها، قیمت نهاده های تولید 

و...( نیز توجه کند.
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