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3106خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهارشنبه 25 خرداد 1401

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

تعرفه های درج آگهی 1401
در رســانه های سندیــکا

آگهی استخدام 

سـندیکای صنعـت بـرق ایران روز گذشـته سه شـنبه، ۲۴ خرداد در 
جلسـه کمیتـه تخصصی شـورای گفتگوی دولـت و بخش خصوصی 
بـا دسـتور بررسـی مطالبات شـرکت های تجدیدپذیر حضور داشـت 
و بعـد از بررسـی های انجـام شـده، بنـا شـد ایـن موضـوع هفتـم 

تیرمـاه در صحن شـورا مطرح و بررسـی شـود.
پیـرو مصوبـات میـز مشـترک انرژی هـای تجدیدپذیـر  کـه اخیـرا 
انرژی هـای  انجمـن  ایـران،  بـرق  صنعـت  سـندیکای  حضـور  بـا 
تجدیدپذیـر ایـران و انجمـن سـاتکا تشـکیل شـده اسـت، سـندیکا 
در جلسـه شـورای ارزیابـی سـاتبا شـرکت کـرد و مقـرر شـد میـز 
مشـترک در خصـوص مناقصـه احـداث ۴ هـزار مـگاوات نیـروگاه 
خورشـیدی، معرفـی لیسـت و شـاخص های ارزیابـی را بـه شـورا 
ارائـه دهـد. بـرای مناقصـه مذکـور و ارائـه شـاخص ها، گـروه میـز 
مشـترک ایجـاد شـد که ایـن گروه طـی جلسـه ای در هفتـه آینده 

ایـن موضـوع را بررسـی خواهـد کـرد.

معرفی شاخص های ارزیابی برای مناقصه 
احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی

طی حضور سندیکا در جلسه شورای ارزیابی ساتبا مقرر شد میز مشترک انرژی های تجدیدپذیر، شاخص های ارزیابی برای مناقصه 
احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را ارائه کند.
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در  صانیر«  »شرکت  مدیرعامل  راستا  همین  در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با تاکید بر فرصت های 
و  تجهیزات  صادرات  منطقه،  بازارهای  توجه  قابل 
خدمات فنی و مهندسی بی کیفیت را از مخاطرات 
برشمرد،  داخلی   شرکت های  پیش روی  جدی 
و  ارزیابی  باید  صادرکنندگان  که  است  معتقد  او  
در  سعیدی   منصور  شوند.  صالحیت  تشخیص 
از  ملی صادرات  نشان  تهیه طرح  پروسه  از  ادامه  
می دهد  خبر  ایران  برق  صنعت  سندیکای  سوی 
منظور  به  طرح  این  اولیه  ساختارهای  می گوید:  و 
و  بی کیفیت  تجهیزات  صادرات  از  جلوگیری 
بین  بازارهای  در  ایران  نام  اعتبار  شدن  خدشه دار 
ارائه خواهد  نیرو  و  به وزارتخانه های صمت  المللی 
شد و برآنیم که در گام بعدی، طرح نشان صادراتی 
پیمانکاران را نیز در دستور کار قرار دهیم. متن زیر 
ماحصل گفت وگوی ما با مدیرعامل »شرکت صانیر«  
در خصوص چالش ها، ظرفیت ها و دغدغه های حوزه 
صادراتی تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است 

که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
توسعه ای  اهداف  پیگیری  برای  »صانیر«  شرکت 
خود چه برنامه هایی را پی ریزی و چه چشم اندازی 

را در پایان سال 1۴01 هدف گذاری کرده  است؟
از زمان پذیرش مسوولیت مدیریت »شرکت صانیر«، 
برنامه کوتاه مدت دو ساله و میان مدت پنج ساله را 
برای پیشبرد اهداف شرکت تدوین کرده و مد نظر 
قرار دادم. بر همین اساس در گام نخست مهم ترین 
هدف این مجموعه تعیین تکلیف و اتمام پروژه هایی 
است که اجرای آنها سال ها به تعویق افتاده بود. این 
موضوع دو خسارت جبران ناپذیر برای »صانیر« در 
پی داشت. از طرفی هزینه بسیاری را برای تمدید 
تحمیل  شرکت  به  پروژه ها  فعال  ضمانت نامه های 
را  جدید  پروژه های  اخذ  امکان  سویی  از  و  کرده 

متن کامل

با ارزیابی صادرکنندگان 
»بی کیفیت ها« حذف شوند

بدون تردید صادرات تجهیزات و خدمات فنی 
و مهندسی یکی از مهم ترین راهبردهای پیش 
روی کشور برای عبور از بحران اقتصادی بوده که 
این مساله سال ها گریبانگیر اقتصاد شده است. 
در این میان مسیر صادرات که یکی از محورهای 
می شود  محسوب  مقاومتی  اقتصاد  کلیدی 
شرکت های  توانمندسازی  بر  عالوه  می تواند 
ارزی  درآمدهای  به  وابستگی  سطح  داخلی، 
حاصل از صادرات نفت را کاهش داده و اقتصاد 
بودن  باال  اینکه  بر  افزون  دهد.  قوام  را  کشور 
و  تجهیزات  صادرات  از  حاصل  افزوده  ارزش 
از  یکی  به  می تواند  مهندسی  و  فنی  خدمات 
توانمندی های قابل اتکای اقتصاد کشور تبدیل 

شود.

آنها  ناتمام در  و  باز  قراردادهای  در کشورهایی که 
داشت، از شرکت سلب می کرد. بر این اساس اولین 
و مهم ترین هدف، اتمام پرونده 15 پروژه ای بود که 
آنها  اجرای  و   مانده  ناتمام  مختلف  کشورهای  در 
سال ها به طول انجامیده بود. از جمله این پروژه ها 
می توان به خط و پست و توزیع قلع نو افغانستان، 
پروژه 10، 11، 1۲ و 16۴ بانیاس سوریه، خوزدار 
و شکارپور پاکستان، چهار پست در اربیل، ولکایت 
 3 خط  و  ازبکستان  آب  عراق،  العماره  اتیوپی، 
دو  گذشت  از  بعد  و  امروز  کرد.   اشاره  ارمنستان 
سال توانسته ایم تعداد 10 پروژه را به اتمام رسانده 
و به کارفرما تحویل دائم دهیم. از همین رو اتمام 
اخذ کارهای جدید در  برای  را  پروژه ها زمینه  این 
این کشورها برای ما فراهم کرد. به عنوان مثال پس 
از اتمام پروژه ولکایت اتیوپی، پروژه ای برای تامین 
اتمام  از  بعد  نیز  سوریه  در  و  پیشنهاد شد  ترانس 
از  یکی  در  تصفیه خانه  احداث  تمام،  نیمه  کارهای 

مناطق این کشور را دنبال می کنیم.
اخیر  سال  دو  ظرف  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی 
در  مستقل  حضور  کرده ایم،  دنبال  و  پی ریزی 
از  عمدتا  که  است  دیگر  کشورهای  مناقصات 
و  خارجی  کارفرمایان  با  مستقیم  مذاکره  مسیر 
پیگیری های شرکت اجرایی می شوند. در نهایت اما 
از مسیر دولت  باید  دارند که  پروژه هایی وجود  باز 
ایرانی  شرکت های  به  خارجی  دیپلماسی  و  ایران 
واگذار شود. از جمله این پروژه ها می توان به خط 3 
ارمنستان یا پروژه های مشترک با کشور ترکمنستان 
اشاره کرد. در این پروژه ها مالحظات میان دو کشور 
به ویژه در حوزه مبادالت اقتصادی، خرید و فروش 
برق و دیپلماسی سیاسی حاکم کامال تعیین کننده 
است. البته عملکرد »صانیر« در سال های گذشته در 
پروژه های این حوزه مشمول نقدهای بسیاری است 

که قطعا آنها را می پذیریم، اما نکته اینجا است که 
این نقدها نباید منجر به حذف این شرکت از بازارها 
شود چرا که نتیجه روشن این اقدام، ناتمام ماندن 
پروژه های فعلی، ایجاد زیان انباشته برای »شرکت 
صانیر« و خدشه دار شدن اعتبار شرکت های ایرانی 

در این کشورها است.
از این رو برای به ثمر رساندن پروژه های ناتمام این 
شرکت  در ارمنستان و ترکمنستان حمایت وزارت 
نیرو و شرکت توانیر کلیدی و کارساز است. در واقع 
این حمایت از مجموعه ای با سابقه ۲8 ساله است 
که طی سال های فعالیت خود کارنامه مطلوبی در 
و  داشته  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  حوزه 
پتانسیل  به خوبی نشان دهنده ظرفیت و  امر  این 
سرشار شرکت برای توسعه صادرات خدمات فنی و 

مهندسی است.
توسعه  ارزآوری،  بر  عالوه  صادراتی  پروژه های  آیا 
داخلی زیرساخت های صنعت برق را به دنبال دارد ؟
در حقیقت اجرای برخی از پروژه های صادراتی، عالوه 
بر اعتبارسازی برای شرکت های ایرانی و ارزآوری، به 
تامین برق مورد نیاز کشور کمک می کند. به عنوان 
مثال تکمیل خط انتقال 3 ارمنستان 700 مگاوات 
اتمام  برای  ایران اضافه خواهد کرد که  به ظرفیت 
آن حدود ۲۴ میلیون یورو الزم است، در صورتی که 
برای ساخت  همین نیروگاه 165 مگاواتی به 300 
خط  که  گوادر«  »پروژه  است.  نیاز  یورو  میلیون 
همین  نیز  است  پاکستان  و  ایران  بین  برق  انتقال 
شرایط را دارد. در این پروژه، ایران این خط انتقال 
را تا مرز پاکستان احداث کرده و کشور مذکور قصد 
تا  ایران  مرز  از  پروژه  این  از  باقیمانده  بخش  دارد 
بندر گوادر را که 76 کیلومتر خط انتقال است، به 
عملیاتی  صورت  در  کند.  واگذار  صانیر«  »شرکت 
شدن این امر، عالوه بر ایجاد بازار جدید برای فروش 
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بـه گـزارش »راهبـرد معاصـر«؛ همـواره این سـوال 
مطرح بوده که ریشـه مشـکل کمبود برق در کشـور 
چیسـت؟ کاهـش سـرمایه گذاری در ایـن صنعت از 
کجـا نشـات می گیـرد؟ چـرا سـرمایه گذاران بخـش 
خصوصـی بـرای توسـعه ظرفیت   هـای تولیـد برق و 
رهایـی از بحـران خاموشـی، انگیـزه کافـی ندارنـد؟ 
شـاید یکـی از عوامل مهم تاثیرگـذار در این ناترازی 
را بتـوان در رونـد سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق 
ایـن  در  اشـتباه  سیاسـتگذاری های  کـه  جسـت. 
سـرمایه گذاری ها  کاهـش  در  را  آثـارش  حـوزه، 
نشـان داده اسـت. علیرضـا اسـدی، معـاون پژوهش 
و برنامـه ریـزی سـندیکای صنعت بـرق در خصوص 
اینکـه کشـور بـا یک عقـب افتادگـی در تولیـد برق 
مواجـه اسـت به خبرنـگار »راهبـرد معاصـر« گفت: 
صنعـت بـرق صنعتی اسـت کـه نمی تـوان در کوتاه 
مـدت کمبـود عرضـه بـرق آن را تامیـن کـرد. و از 
سـوی دیگر هـم امکان واردات آن بصـورت قابل اتکا 
وجـود نـدارد. و در مقیاس هـای بـزرگ هـم  قابلیت 
جبـران کمبـود بـرق از طریـق ذخیره سـازی هنوز 
وجـود نـدارد. در نتیجـه وقتـی یـک عقـب افتادگی 
در برنامه هـای توسـعه ای اتفـاق می افتـد چندسـال 
زمـان میبـرد تـا اثـرش از بیـن بـرود. برای سـاخت 
یـک نیـروگاه تـا زمان بهـره بـرداری حداقـل 3 الی 
۴ سـال زمـان الزم اسـت. و بـا شـرایط مالـی کـه 
دولـت دارد عمـال امـکان تامیـن سـرمایه سـریع و 
کافـی وجـود نـدارد و احتمـال اینکـه دولـت بتواند 
ایـن کمبـود عرضـه را از طریـق تولید جبـران بکند 
وجـود نـدارد و عمـال بـه جزء جابـه جایـی و انتقال 
خاموشـی از یـک بخش بـه بخش دیگـر راه دیگری 
نیسـت. وی افـزود: چنـد سـال اسـت کـه صنعـت 
بـرق با مشـکل عدم توسـعه متـوازن مواجه بـوده و 
نتواسـته ایم بـرای حـل آن اقدامی کنیـم. در نتیجه 

ریشه ناترازی برق در کشور 
چیست؟

ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون  اسدی،  علیرضا 
»راهبرد  با  در گفت وگو  برق  سندیکای صنعت 
معاصر« و در خصوص قطعی های برق در کشور 
گفت: ما به اندازه کافی نیروگاه برقی نساخته ایم 
. در برنامه پنجم به طور متوسط ساالنه باید 5 
هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق داشته 
باشیم که طبق این برنامه جلو نرفته ایم و حاال به 

راحتی نمی توان این کمبود را جبران کرد.

اکنـون کـه در آسـتانه پیـک مصـرف هسـتیم عمال 
دولـت بـه جـز اقدامـات سـلبی و محـدود سـازی، 
اقـدام دیگـری نمی توانـد بـرای کمبـود عرضـه برق 
انجـام دهـد. در واقـع اگـر ۲ سـال پیـش بـه جـای 
اقدامـات کوتـاه مـدت، بـرای حـل مسـائل اساسـی 
صنعـت اقـدام کـرده بودیـم امـروز مشـکل بحـران 
کمبـود بـرق و خاموشـی را نداشـتیم. االن هـم اگر 
اقـدام نکنیـم مجددا سـال بعـد با همین مشـکالت 

کمبـود بـرق مواجـه می شـویم. 
 اسـدی بـا بیـان اینکه به بـرق نمیتوان مانند سـایر 
انـرژی هـا با هـدف صادراتـی نگاه کـرد افـزود: برق 
یـک کاالیـی نیسـت کـه بـه جـز تعـداد محـدودی 
از کشـورها بـا هـدف صادراتـی آن را تولیـد کننـد، 
هـای  پیچیدگـی  امنیتـی،  مالحظـات  بدلیـل  و 
همچنیـن  و  ای  شـبکه  اتصـاالت  و  رگوالتـوری 
پارامترهـای اقتصـادی، توسـعه صـادرات محـور در 
ایـن صنعت در سیاسـت های اقتصـادی کمتر دیده 
مـی شـود. در واقـع بـرق بـا فنـاوری هـای موجـود 
قابلیـت ذخیـره سـازی بصـورت انبوه و اقتصـادی را 
نـدارد لـذا همـان لحظـه ای کـه تولید می شـود باید 
مصرف شـود در نتیجـه نمی توان انتظار داشـت که 
در مواقعـی کـه بـا کمبـود بـرق مواجـه می شـویم 
بتوانیـم ان را ماننـد سـایر منابـع انـرژی وارد کنیم.  
معـاون پژوهـش و برنامـه ریـزی سـندیکای صنعت 
بـرق با اشـاره بـه اینکه مـا به انـدازه کافـی ظرفیت 
تولیـد بـرق را متناسـب بـا رشـد اقتصـادی و رشـد 
جمعیـت افزایـش نداده ایـم، گفت: در برنامه ششـم 
توسـعه پیـش بینـی شـده بود کـه به طور متوسـط 
سـاالنه 5 هـزار مـگاوات ظرفیت نیروگاهـی افزایش 
یابـد، تـا متناسـب با  نـرخ رشـد مصرف باشـد. نرخ 
رشـد مصـرف در ایـران یـک رونـد صعودی داشـته 
اسـت و در 10 سـال گذشـته از ۲ الـی 3 درصـد 

بـه 7 درصـد رسـیده اسـت. میانگیـن آن در 10 
سـال گذشـته 5 درصـد بـوده اسـت یعنـی مصـرف 
مـا سـاالنه 5 درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت. نرخ 
رشـد تولیـد برق بـه طور متوسـط از 7 درصـد به ۲ 
درصـد رسـیده اسـت یعنـی رونـد افزایـش ظرفیت 
نزولـی بـوده اسـت. و بـه طـور میانگیـن نـرخ تولید 
بـرق سـاالنه 3 درصـد بـوده اسـت. این شـکاف بین 
3 تـا 5 درصد محصول یک یا دو سـال اخیر نیسـت 
یعنی این عقب افتادگی در 10 سـال رخ داده اسـت. 
و دیگـر بـه سـادگی نمی تـوان آن را جبـران کـرد. 
در دولـت سـیزدهم کـه بحـث از افزایـش ظرفیـت 
تـا 30 هـزار مـگاوات می کننـد این ها جبـران عقب 
افتادگـی اسـت کـه در برنامـه ششـم توسـعه اتفاق 
افتـاده اسـت. وی در پاسـخ به این سـوال که قطعی 
بـرق صنایـع را چگونـه می تـوان مدیریـت کـرد که 
آسـیب کمتـری به بخـش تولیـد وارد شـود؟ گفت: 
راه حـل بهینـه ای در حـال حاضـر بـرای آن وجـود 
نـدارد. حجـم کل تقاضـا بـا مدیریـت تقاضـا حـل 
نمی شـود. صنعـت برق یـک صنعت آینده نگر اسـت 
و ماننـد مدیریت بحران نیسـت که فـورا بتوان برای 

آن چـاره ای اندیشـید.
مجموعـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  پایـان  در  اسـدی 
سیاسـت های ما در حـوزه انرژی به ویـژه برق دارای 
اشـکاالت اساسـی اسـت که نتیجـه آن وضع موجود 
اسـت. یکی از این مشـکالت اساسی سـاختار نهادی 
صنعـت بـرق اسـت یعنـی ارتبـاط بیـن بنگاه هـا و 
شـرکت های تابـع وزارت نیـرو بـا سـتاد وزرات نیرو 
نیازمند بازطراحی اسـت. همچنیـن نظام رگوالتوری 
در صنعـت بـرق ناکارآمد اسـت و پاسـخگوی فضای 
اقتصـادی ایـن صنعـت نیسـت و باالخـره  انحصـار 
تجـارت بـرق مانع از رشـد متکـی به بازار و سـرمایه 

پذیـری بخش خصوصی شـده اسـت.
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به منظور بررسی بیشتر؛

موضوع سازوکار نصب کنتور 
هوشمند برق به کمیسیون 

انرژی مجلس ارجاع شد
نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۲۰ طرح توسعه 
و مانع زدایی از صنعت برق کشور به کمیسیون 

انرژی جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی 
شورای  مجلس  خردادماه(   ۲5 )چهارشنبه،  امروز 
اسالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی 
در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق 

کمیسیون  به  طرح  این   ۲0 ماده  ارجاع  با  کشور 
انرژی جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

از  نیرو  وزارت  است:  آمده  طرح  این   ۲0 ماده  در 
توانیر و شرکت های  طریق شرکت مادر تخصصی 
ذیربط مکلف است اقدام به نصب شمارشگر )کنتور( 
با  برق  مشترکین  برای  داخل  ساخت  هوشمند 
اولویت مشترکین پر مصرف کند و هزینه مربوط را 
به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو 
مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا 
و نصب کنتورهای  تعویض  برنامه  قانون  این  شدن 
هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس شورای 
گزارش  نیز  یکبار  ماه  سه  هر  و  کند  ارائه  اسالمی 

عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.
ماده  این  ارجاع  خصوص  در  قالیباف  محمدباقر 
گفت:  بیشتر،  بررسی  جهت  انرژی  کمیسیون  به 
با هوشمند کردن  بحثی مطرح است که در رابطه 
شمارشگرها دولت می خواهد هزینه آن را از صاحب 
باید  دلیل  چه  به  بگیرد.  کشاورز  یعنی  شمارشگر 
هزینه را کشاورز بدهد. این کاری است که دولت به 
آن نیاز دارد بنابراین با توجه به ابهاماتی که در این 
ماده وجود دارد الزم است جهت بررسی بیشتر به 

کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
ماده  با  طرح  این  بررسی  در  نمایندگان  همچنین 
۲1 آن با 179 رأی موافق، ۴ رأی مخالف و 6 رأی 
جلسه  در  حاضر  نماینده   ۲37 مجموع  از  ممتنع 

علنی موافقت کردند.
بهای  بخشودگی  قانونی  الیحه  ۲1؛  ماده  براساس 
 1۲/  8 مصوب  مصرف  کم  خانگی  مشترکین  برق 
به  راجع  الیحه  و  آن  بعدی  اصالحات  و   1357/
اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، 
کشاورزی و سایر مصارف مصوب ۲0 /5 /1360 از 

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون نسخ می شوند.

برنامه  مدیر  رضاخانی  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
صنعت  آزمایشگاه های  صالحیت  تایید  و  ریزی 
کلی  اهداف  و  ماموریت  در خصوص  انرژی  و  برق 
مرکز،  معرفی ساختار  موضوعات  با  نیرو   آبا  مرکز 
ماموریت های مدیریت برنامه ریزی و تایید صالحیت 

و شورا و ارکان آن، تجهیزات با الویت بیشتر توزیع 
پرتال  و معرفی   آزمایشگاهی  برق و شبکه  نیروی 

مرکز مذکور ایراد سخنرانی نمودند.
خانم هور مدیر توسعه ترویج و تدوین استانداردهای 
فعالیت های  اهم  در خصوص  انرژی  و  برق  صنعت 
مدیریت توسعه ترویج و تدوین استانداردها، ابالغیه 
آن،  ارکان  و  برق  صنعت  استانداردهای  نظامنامه 
نظامنامه  براساس  استانداردها  تدوین  فرآیندهای 
مدیریت  یکپارچه  سیستم  ریزی  طرح  و  مذکور 
ایراد سخنرانی  اطالعات و سایر مباحث مربوطهبه 

پرداختند. 
اجرای  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر  باجغلی  خانم   
خصوص  در  انرژی  و  برق  صنعت  استانداردهای 
تخصصی  تجهیزات  فنی  بازرسی  نظامنامه  ابالغیه 
فعالیت  اهم  و  آن  ساختار  و  ارکان  و  برق  صنعت 
های مدیریت بازرسی و نظارت آن مرکز توضیحی 

ارائه دادند.
صندوق  عامل  مدیر  مهر  برزی  مهندس  ادامه  در 
کلی  فعالیت های  و  اهداف  مامورت  انرژی؛  و  برق 
مقدادی  آقای مهندس  و  دادند  توضیح  را  صندوق 
سرمایه گذاری  خدمات  سرمایه گذاری  بخش  مدیر 

صندوق را بطور کامل توضیح دادند.
بخش  مدیر  قاسم زاده  مهندس  خانم  همچنین 
تسهیالت در خصوص انواع تسهیالت و نحوه ثبت 
از  بهره مندی  سامانه صندوق جهت  در  درخواست 

خدمات را توضیح دادند.
عامل  مدیر  صدری  میر  دکتر  آقای  نیز  پایان  در 
شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی )اپیل( "یکی 
"در خصوص  نیرو  آبا  مرکز  آزمایشگاه های عضو  از 
نحوه  و  اپیل   آزمایشگاهی  ارائه  قابل  خدمات 
بهره مندی از انواع تسهیالت صندوق برق و انرژی و 

صندوق نوآوری توضیحاتی را ارائه نمودند.

معرفی ظرفیت های حمایت از 
بهره مندی و توسعه خدمات 
آزمایشگاهی صنعت برق و 

انرژی
از  حمایت  ظرفیت های  معرفی  رویداد  در 
آزمایشگاهی  خدمات  توسعه  و  بهره مندی 
صنعت برق و انرژی حاضرین جلسه به معرفی 
توسعه  و  بهره مندی  از  حمایت  ظرفیت های 
خدمات آزمایشگاهی صنعت برق و انرژی )آبا( 

پرداختند.
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 حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد

راهکار تامین برق صنایع با نرخ اقتصادی از کانال بورس
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تولید برق در کشور طی امسال، با کسری 13 هزار 
مگاوات مواجه است، گفت: از آنجا که در دولت سیزدهم اولویت تامین برق، بخش خانگی است، برای 
مدیریت این ناترازی در تولید و مصرف برق، دولت به دنبال همکاری با صنایع و بخش کشاورزی است 

تا بتواند بخشی از کسری را جبران و از خاموشی های احتمالی بکاهد.

گروه  ای  رسانه  و  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
صنعتی پارس ساختار؛ در ادامه این بازدید مدیران 
اقتصادی استان به بررسی مسائل و مشکالت تولید 
و انتقال برق و بویژه کمبود برق در صنایع استان 
پرداخته و بر بهره گیری از توانمندی شرکت پارس 
رتبه  و  کار   EPC شرکت  تنها  عنوان  به  ساختار 
کردند. تاکید  کشور  شمالغرب  در  نیرو  حوزه   یک 
همچنین در این نشست موضوع احداث نیروگاه ۲50 
مگاواتی سیکل ترکیبی توسط شرکت پارس ساختار 

بررسی شد که معاون اقتصادی استانداری آذربایجان 
شرقی دستورات الزم در خصوص رفع موانع و تسریع 
مشکالت  رفع  جهت  به  مربوط  اداری  کارهای  در 
 تامین برق استان در سال های آتی را صادر نمود.

شایان ذکر است؛ شرکت پارس ساختار، با سابقه ای 
قریب به چهار دهه فعالیت تنها شرکت EPC کار 
دکل   انواع  تولید  که  باشد  می   ایران  غرب  شمال 
نیروی  انتقال  و  توزیع  فوق  فوالدی  و  بتنی  های 
برق و دکل  های مخابراتی، طراحی و ساخت برج  

پارس ساختار میزبان تیم اقتصادی آذربایجان شرقی
دکتر کالمی معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس پرنیان رئیس سازمان صمت، 
دکتر اسماعیل زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، دکتر بهروزی مدیرکل اقتصاد و 
دارایی و مهندس نیرومند مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی به همراه 
مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار از توانمندی های شرکت پارس ساختار 
در حوزه نیرو و خط تولید دکل های تک پایه خودایستای بتنی خطوط فوق توزیع و انتقال در این 

شرکت بازدید کردند.

ولتاژ  در سطوح  بتنی  ایستای  پایه خود  تک  های 
به  مختلف  مدارات  تعداد  با  کیلوولت   ۴00 تا   63
صورت کمپکت، مهندسی و اجرای عملیات احداث 
در زمینه پست  های فشار قوی و احداث و بازسازی 

نیروگاه  ها را در کارنامه دارد.
در  آذربایجان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
حاشیه بازدید از شرکت پارس ساختار با اشاره به 
شرکت  تنها  عنوان  به  شرکت  این  های  توانمندی 
شمالغرب  در  نیرو  وزارت  یک  رتبه  و  کار   EPC
این  مدیران  و  بنیانگذار  از  بایستی  گفت:  کشور 
تولید  و  اختراع  بابت  موفق  و  بنیان  دانش  شرکت 

دکل های تک پایه بتنی قدردانی کرد.
گروه  ای  رسانه  و  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
بیان  با  زاده  اسماعیل  ساختار؛  پارس  صنعتی 
مزایای  خودایستا  پایه  تک  بتنی  های  دکل  اینکه 
افزود:  هستند  دارا  را  متمایزی  و  بفرد  منحصر 
کمتر  فضای  برج  پای  در  ها  دکل  این  از  استفاده 
و حریم خط انتقال کمتری از زمین را اشغال می 
سرقت  وجود  عدم  بابت  از  خوشبختانه  و  کنند 
دارند. باالیی  امنیت خاطر  نیز  تصادفات  و   قطعات 
با اشاره به اهداف و برنامه های آینده شرکت  وی 
برق منطقه ای آذربایجان ادامه داد: با تدابیری که 
انتقال  خطوط  توسعه  شده،  اتخاذ  فعلی  دولت  در 
آذربایجان  منطقه  های  ضرورت  از  توزیع  فوق 
تولیدات  توسعه  اینکه  ضمن  شود  می  شمرده 
پراکنده به ویژه نیروگاه های خورشیدی و مقیاس 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های  با  کوچک 
آینده  سال  دو  طی  دولتی  بخش  های  حمایت  و 
باشد. می  شرکت  این  مهم  های  برنامه  دیگر   از 
با  آذربایجان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
و  صنعتی  واحدهای  مدیران  همراهی  از  قدردانی 
تولیدی جهت همراهی برای گذر از زمان پیک بار 

که  شده  اتخاذ  تدابیری  امسال  گفت:  برق  مصرف 
انشاهلل تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم.

 دکتر کالمی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
محتشم  ای  مجموعه  ساختار  پارس  صنعتی  گروه 
و معظم است. معاون اقتصادی استاندار آذربایجان 
ساختار  پارس  شرکت  از  بازدید  حاشیه  در  شرقی 
اظهار کرد: گروه صنعتی پارس ساختار مجموعه ای 
بوده  آذربایجان شرقی  استان  در  و معظم  محتشم 
که سابقه بسیار دیرینه در صنعت برق کشور دارد.

مجموعه  از  که  بازدیدی  طی  امروز  گفت:  کالمی 
پارس ساختار داشتیم، دریافتیم که این شرکت با 
توانمندی های بسیار باال دارای یک سری مشکالت 
وزین  مجموعه  این  از  شد  خواهد  سعی  که  بوده 
در  استاندار  اقتصادی  معاون  آید.  عمل  به  حمایت 
باتوجه  کرد:  مطرح  خود  از سخنان  دیگری  بخش 
بخش  استان  به  جمهوری  ریاست  اخیر  سفر  به 
از  و  است  برق  صنعت  به  معطوف  اعتبارات  عمده 
ظرفیت این شرکت در راستای توسعه  زیرساخت 
های برقی استان استفاده خواهد شد. وی در بخش 
توسعه  کرد:  اظهار  نیز  خود  سخنان  از  دیگری 
از  زیرساخت ها  ارائه یک سری  به  منوط  اقتصادی 
می  ها  حوزه  این  جمله  از  است،  حاکمیت  سوی 
کرد. اشاره  و...  گاز  آب،  برق،  های  حوزه  به   توان 
وی افزود: ما در تامین برق اکنون در استان با مشکل 
مواجه ایم و در نتیجه در اعطای اعتبارات و تسهیالت، 
است. گرفته  قرار  الویت  در  ها  زیرساخت   حوزه 
های  اولویت  از  نیروگاه  احداث  شد:  یادآور  کالمی 
مهم استان بوده و با توجه به برنامه شرکت پارس 
 ۲50 نیروگاه  یک  احداث  خصوص  در  ساختار 
مگاواتی سیکل ترکیبی در شهر تبریز ما نیز از این 
حمایت  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  و  تالش 

خواهیم کرد.
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به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز 
)چهارشنبه، ۲5 خرداد ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت 
برق کشور با ماده 19 این طرح با 188 رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴0 نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 19 این طرح؛ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق 
برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی موضوع این 
قانون را از منابع تجدیدپذیر صادر کند مشروط بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ 
صادراتی محاسبه می شود و هزینه انتقال آن برای صادرات )به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر( 

مطابق تعرفه اعالمی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می شود.

وزارت نیرو مکلف به ارائه مجوز صادرات برق مازاد تولیدی بخش 
خصوصی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت نیرو را مکلف به ارائه مجوز صادرات برق مازاد تولیدی بخش 
خصوصی کردند.

از اعضای محترم تقاضا می      شود حداکثر تا تاریخ ۲6/03/1۴01 با تکمیل فرم پیوست این خبر حضور خود 
را در این نمایشگاه اعالم نمایند. الزم به ذکر است؛ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد طی 
روزهای 1۴ الی 17 تیرماه سال جاری و با مشارکت سندیکای صنعت برق ایران )شعبه خراسان( در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می گردد.
برنامه های ویژه جانبی و متفاوت نسبت به سال های گذشته، حضور مدیران ارشد  با توجه به پیش بینی 
احیای بسترهای مناسب جهت معرفی ظرفیت های شرکت های  به منظور  صنعت برق کشور و همچنین 
عضو از طریق نمایشگاه های تخصصی و ایجاد فرصت های جدید کسب و کار برای شرکت های فعال صنعت 
برق، شعبه خراسان سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را به 

عمل آورده است. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه شعبه خراسان به شماره 38836050 – 051 و یا شماره 

091561۴3۲39 تماس حاصل فرمایید.

دعوت از اعضا سندیکا برای شرکت در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق مشهد

روابط عمومی سندیکا به منظور برآورد اولیه از میزان مشارکت اعضای محترم در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق مشهد و انجام رایزنی  های الزم برای اخذ تخفیف ویژه اعضا، فراخوان ثبت نام 

در این رویداد را منتشر نموده است.



7

شماره  3016 25 خرداد 1401

بازار سهام
بهبود تمایالت صعودی بازار سهام

رشد  تهران  بورس  شاخص  های  دوشنبه  روز 
چشمگیری داشتند. در ادامه روند صعودی روز یاد 
اما رشد  نیز مثبت شد.  بازار سهام سه  شنبه  شده، 
نماگر  که  به طوری  داشت.  همراه  به  را  مالیم  تری 
درصدی   0  /17 افزایش  با  شیشه  ای  تاالر  اصلی 
ایستاد.  واحد  هزار   57۴ و  میلیون  یک  ارتفاع  در 
با بازار سبزپوش شد و  شاخص هموزن نیز همسو 
عالوه  کرد.  تجربه  را  درصد   0  /18 معادل  رشدی 
حق  و  )سهام  بورس  خرد  معامالت  ارزش  این  بر 
را  تومان  میلیارد   3۴۲7 رقم  گذشته  روز  تقدم( 
ثبت کرد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند 
انتظارات  از  متاثر  شرکت  ها  سهام  قیمت  رشد  که 
از تحلیلگران نیز صعود  تورمی است. عده  ای دیگر 
قیمتی نمادهای کامودیتی   محور را با رشد نرخ ارز 
طی روزهای اخیر مرتبط می    دانند.  به این ترتیب به 
نظر می  رسد تمایالت صعودی در بازار سهام نسبت  
به  را  شاخص  و  شده  بیشتر  گذشته  هفته های  به 

سمت سطوح باال  تر هدایت می کنند.
بازار سکه

ترمز دالری رشد سکه
بازار طال و سکه طی معامالت روز سه  شنبه به روند 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

بازارها در تالطم 
سیاستگذاری  ها

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 

نزولی خود ادامه داد. به طوری که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی بر کنترل روند صعودی نرخ دالر در بازار آزاد قیمت سکه امامی همزمان با افت دالر 
کاهش یافت. بر این اساس فلز گرانبها روز گذشته به قیمت 15 میلیون و 800 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. با این حال سرمایه  گذاران معامالت خود را 
با احتیاط بیشتر نسبت به گذشته انجام می دهند. عالوه بر این افت قیمت سکه رفاهی از دیگر عواملی است که انتظارات کاهشی را افزایش داده است. ریزش بهای 
طال در بازار جهانی نیز روند کاهش قیمت سکه را برای روزهای آینده تقویت کرد. با این حال در صورتی که دالر مجددا رشد کند سکه نیز به حرکت در مسیر 

کاهشی ادامه نخواهد داد. اما در این میان برخی معتقدند سیاست های انقباضی بانک مرکزی نمی تواند برای بلندمدت به بهبود التهاب بازار دالر و سکه بینجامد.
بازار طالی جهانی

بازار متزلزل طالی جهانی
قیمت طال روز سه  شنبه در بازار جهانی کاهش یافت و نزدیک به پایین  ترین حد در چهار هفته گذشته رسید. همچنین وال استریت در روند نزولی خود باقی ماند. 
زیرا بسیاری از سرمایه گذاران نگران رکود اقتصادی ناشی از افزایش شدیدتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو هستند. عالوه بر این بازده اوراق قرضه به باالترین حد خود 
در دو دهه اخیر رسید که تقاضا برای این فلز گرانبها را کاهش داد. بر این اساس هر اونس طال در ساعت ۲0 به وقت تهران با قیمت 1815 دالر معامله قرار گرفت. 
به گفته کارشناسان، بازار طال بسیار متزلزل شده به طوری که این فلز درخشان روز دوشنبه مقاومت بحرانی 1880 دالر را لمس و سپس به پایین  ترین سطح در 
چهار ماه گذشته در 1819 دالر سقوط کرد. حال با توجه به شرایط حاکم بر بازار انتظار می  رود طی روزهای آتی نیز روند قیمت طال افت و خیزهایی داشته باشد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
عوامل گرانی مسکن

تسه 991۲ روز سه  شنبه هم جهت با دیگر تسه های 
اوراق  این  که  به طوری  شد.  ظاهر  مثبت  هم گروه 
تسهیالت بانکی روز گذشته با 65/ ۲ درصد افزایش 
در  را  کار خود  تومان رشد  و 59۲  هزار  معادل 3 
قیمت پایانی 139 هزار و ۲97 تومان خاتمه داد. به 
گفته کارشناسان جهش چند برابری قیمت مسکن 
متقاضیان  اکثر  برای  را  مسکن  خرید  کشور،  در 
اساس  این  بر  است.  کرده  غیرممکن  عمال  مسکن 
برای رشد  از دالیل متعدد و متنوع  گفته می شود 
پرشتاب قیمت  ها را می توان زمینه های تورم یعنی 
رشد مولفه های پولی گرفته تا پیشی گرفتن تقاضا از 
عرضه به ویژه طی سال های اخیر دانست. با این حال 
عموما نقش تقاضای غیرمصرفی و سرمایه  گذاری در 
رشد قیمت مسکن نادیده گرفته می شود. از این رو  
به نقش مشاوران امالک در نابسامانی بازار مسکن 
چندان  توجه  نمی شود. در حالی که ورود برخی 
از این بنگاه ها به عنوان خریدار مسکن و فروش به 
در  آنها  قارچ گونه  رشد  اصلی  علت  باال  قیمت  های 

سال های اخیر است.
بازار نفت

درگیری عرضه و تقاضای نفت
شاخص  های نفتی در روز سه  شنبه افزایش یافتند. 
بر  مبنی  نگرانی  ها  بر  جهانی  محدود  عرضه  زیرا 
و  احتمالی  رکود  توسط  سوخت  تقاضای  اینکه 
محدودیت  های جدید شیوع ویروس کرونا در چین 
هر  که  به طوری  کرد.  غلبه  خورد،  خواهد  ضربه 
دالر   1۲1 قیمت  به  گذشته  روز   wti نفت  بشکه 
دیروز  نیز  برنت  خام  نفت  شد.  معامله  87سنت  و 
در سطح 1۲3دالر و 37 سنت قرار گرفت. گفتنی 
از لیبی  با کاهش صادرات  است که عرضه محدود 
در بحبوحه بحران سیاسی که تولید و بنادر را تحت 

ادامه از صفحه قبل

تاثیر قرار داده، تشدید شده است. سایر تولیدکنندگان اوپک پالس نیز برای رسیدن به سهمیه تولید خود در تالش هستند تا بتوانند پاسخگوی تقاضای نفت باشند. 
الزم به ذکر است که بازار منتظر اطالعات هفتگی موجودی انبارهای آمریکا از سوی موسسه نفت آمریکا در روز سه  شنبه و اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده در 

روز چهارشنبه برای مشاهده میزان عرضه نفت خام و سوخت خواهد بود.


	روند بازارهای مالی/تغییر مسیر بازارهای داخلی و خارجی

