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توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی از 
صادرکنندگان مهم 

سیم و کابل باشد

محمدرضا مسلمان یزدی مدیر عامل گروه 
صنعتی آلتون رای مطرح کرد:

آلتون رای با بیش از 120 نوع 
محصول به خانه هر ایرانی روشنایی 

داده است 

شرکت نیک تاب نور یزد 
اولین و بزرگترین تولیدکننده 
ریسه، نئون فلکس و مقاطع 

نوری سیلیکونی

احمد عروجی مدیر عامل شرکت گیل راد:

تولید ساالنه 351 هزار 
تن محصول متنوع
 در شرکت گیل راد

علیرضا کالیی، مدیر اجرایی شرکت کابل ابهر:

شرکت کابل ابهر 
پیشرو در تولید 
کابل های برق

 فشار قوی

اتابک برزگر علمداری مدیرعامل و موسس 
صنایع روشنایی یکتا افروز مطرح کرد

تولید بیش از ۹0 محصول 
متنوع در صنایع روشنایی 

یکتا افروز

168

1215

315

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ابالغ شد
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ابالغ کرد.

شورای نگهبان 24 آبان ماه پیش نویس این قانون را که در قالب طرح نمایندگان مجلس ارائه شده بود، تأیید کرد. محمدباقر قالیباف 
در نامه ای به ســیدابراهیم رئیسی قانون مانع زدایی از توســعه صنعت برق را ابالغ کرد. مطابق قانون رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد 

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را برای اجرا به دستگاه ها ابالغ کند.
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تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

تیتر خبر

با همکاری روابط عمومی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی

صنعت برق ایران
29 آبان ماه الی 2 آذر ماه 1401

تیتر خبر

شماره دوم مجری: 
راهکار تجارت، مدیریت کوشا

بیستمین نمایشگاه بین المللی

 محیط زیست

صفحه 2

مدیر عامل توانیر خبر داد: صادرات برق ایران تا 1۴۰5 به 1۰ هزار مگاوات می رسد

صادرات برق ایران
 از یک هزار مگاوات فراتر رفت

 ایران بهشت نیروگاه های تجدیدپذیر می شود

 توسعه 13 برابری برق تجدید پذیر 
و رعایت مالحظات 

زیست محیطی 
صفحه 13 صفحه 7

عبدالرسول پیشاهنگ مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
 در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران مطرح کرد:

  صادرات تجهیزات صنعت 

نیروگاهی ایران به عراق 
سوریه، مالزی و روسیه

عبدالرسول پیشاهنگ مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی پیشاهنگ مدیر شرکت 
مادر تخصصی برق حرارتی در حاشــیه بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
برق در نشســتی خبری گفت: ما در تابســتان ۶۹ هزار مگاوات نیاز مصرف داریم، اما در 
زمستان این مقدار به ۳۰ هزار مگاوات می رسد زیرا مقداری از آن ظرفیت کولینگ است 
و از ابتدای مهر ماه تا پایان اردیبهشــت ماه نیروگاه های فرسوده و نیروگاه های راندمان 
پایین از مدار خارج می شــوند و در این زمان، تعمیر نیروگاه های فرسوده  در دستور کار 

قرار می گیرد.
پیشــاهنگ اضافه کرد: اکنون مســاله مورد نظر برنامه کوتاه مدت زمستان پیش رو 
است. خوشبختانه تعاملی که با وزارت نفت وجود دارد سوخت مایع که در تابستان ۳۰۰ 
میلیون متر مکعب است در زمســتان به ۲۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه ترجیح ما استفاده از سوخت مایع است، در این زمینه توضیح داد: 
از ۱۳۲ نیروگاه تنها ۱۴ نیروگاه از ســوخت مازوت استفاده می کنند و سایر نیروگاه ها از 

گازوئیل استفاده می کنند یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی اضافه کرد: تهران از ســال ۸۸ تاکنون 

مصرف مازوت نداشته و سوخت دوم در نیروگاه های تهران گازوئیل است.
وی تاکید کرد: اگرچه امکان مازوت برای ما وجود دارد اما اســتفاده از گاز تعمیرات را 

کاهش می دهد ولی باید شرایط چنین اقدامی وجود داشته باشد.

پارس کلید تابان-سالن 7سرامیک کوثرسیلیکون کابل آگر البرز-سالن میالدکابل متال-سالن 38 38B38نیک تاب نور یزد-سالنB آلتون رای-سالن

کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور
 از سوخت مازوت استفاده می کنند
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اقدامات صورت گرفته برای صادرات تجهیزات صنعت نیروگاهی ایران به کشورهای دیگر نشان می دهد که 

تاکنون به کشور عراق، سوریه، مالزی و اخیراً روسیه تجهیزاتی را صادر کرده ایم و در این زمینه نیز شرکت مپنا 
اقدامات خوبی را انجام داده است.

به داد  SMEهای صنعت برق برسید

 اللــه زماني/ عضو کمیته ســازندگان مقره 
سندیکاي صنعت برق

اقتصاد صنعــت برق بدون هیچ تردیــدی اصلی ترین 
پاشنه آشیل این صنعت است. عاملی که عالوه بر به هم 
ریختن نظم مالی زنجیره تامین صنعت از ســازندگان و 
پیمانکاران گرفته تا تولیدکنندگان برق، زیرساخت های 

موثر برق را نیز به تدریج تضعیف کرده است.
از ســویی رقم بدهــی وزارت نیرو به ســازندگان و 
پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان اعالم 
شده که برای توقف رشد و توســعه یک صنعت کافی به نظر می رسد. در این میان 
اما سهم شرکت های کوچک و متوسطی که عمدتا سازنده یا دانش بنیان هستند در 
مقایسه با این عدد، رقم اندکی است. به بیان ساده تر در ابعاد پروژه های گران قیمت 
و زیرساختی صنعت برق شاید رقم چند ده میلیاردی بدهی به یک شرکت سازنده، 
آنقدرها به چشــم نیاید، اما واقعیت این اســت که همین رقم کوچک برای بر هم 
زدن نظم مالی و ایجاد اختالل در گردش مالی شــرکت های ســازنده که عمدتا در 
زمره SMEها می گنجند، کافی اســت. صیانت از ســاختارهای مالی شــرکت های 
سازنده تجهیزات صنعت برق به شــکلی غیرقابل انکار به اخذ مطالبات آنها وابسته 
است. چرا که در شرایط فعلی هزینه های تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی به دلیل 
تحریم ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت مبادالت بانکی، به خودی خود بسیار باالست 
و جبران آن از مسیر تسهیالت بانکی به دلیل سود بسیار باال، گاهی غیراقتصادی و 

حتی ناممکن است.
این شــرکت ها به دلیل ســهم خود در تولید ناخالص ملی، صادرات تجهیزات و 
اشــتغال زایی، امتیازات قابــل اتکای صنعت برق و اقتصاد ملی کشــور محســوب 
می شوند. از این رو ضروری است به پتانسیل نیروی انسانی متخصص، ظرفیت های 
ســخت افزاری و فنی و همچنین نقش این شــرکت ها در افزایش سطح تاب آوری 
صنعت برق در برابر تحریم ها توجه ویژه ای شود. از طرفی نباید این مساله را از نظر 
دور داشــت که  SMEها یکی از اصلی ترین بنیان های توسعه پایدار اقتصاد در همه 
کشورها محسوب می شوند و تضعیف آنها، عمال می تواند زنجیره تامین صنایع بزرگ 

را دچار اختاللی خسارت بار کند.
شــرکت هایی که امروز به عنوان ســازندگان قدیمی و ریشه دار تجهیزات صنعت 
برق شناخته می شوند، در طول سال ها و دهه های گذشــته دوشادوش وزارت نیرو 
برای دستیابی به خودکفایی و رقم زدن توسعه این صنعت تالش کرده و تحت هیچ 
فشاری از وظایف و ماموریت های خود شانه خالی نکرده اند. از این رو ضروری است 
که امروز برای حفظ ظرفیت چهار دهه   ســاخت تجهیزات چاره اندیشی عاجل شود. 
نکته مهم دیگر اینکه توزیع کسری بودجه این وزارتخانه در الیه های درونی صنعت 
برق از پیمانکاران تا ســازندگان و مشاوران، به تضعیف ساختاری زنجیره تامین این 
صنعت منجر شده و عمال هزینه ناشی از کمبود منابع مالی را به همه حلقه های این 
زنجیره تحمیل کرده اســت. با این حال بدون تردید تاب آوری یک شرکت سازنده 
کوچک یا متوسط با ســطح تحمل یک پیمانکار بزرگ کامال متفاوت است و هزینه 
مترتب بر خط تولید یــک کارخانه نه چندان بزرگ که تجهیزات کوچک اما کلیدی 
برای پروژه های زیرساختی برق می سازد، مشــمول آسیب های جدی تری نسبت به 

سایر حلقه های این زنجیره است.
ســهم ســازندگان صنعت برق باید در چارچوب اقتصاد کالن برق بررسی شده و 
نقش آنها در خودکفایی، کاهــش هزینه های اجرای پروژه ها و مواجهه آســان تر با 
تحریم های بین المللی دیده و بررسی شود. صنعت برق با اتکا به پتانسیل و ظرفیت 
همین شرکت ها توانست ســطح تاب آوری خود را در مقابل تحریم ها افزایش دهد، 
چرا که ســازندگان بار مواجهه با محدودیت های ناشــی از تحریم ها را از مسیرهای 
مختلف بر دوش کشــیدند، موتور کارخانه های خود را روشــن نگه داشتند و اجازه 

ندادند که اجرای پروژه های این صنعت متوقف شود.
به عالوه نباید این مساله را هم از نظر دور داشت که عمق ساخت باال، بهره مندی 
از تکنولوژی روز، تالش روزافزون برای تولید محصوالت دانش بنیان و استمرار تولید 
با وجود مشــکالت متعدد فضای کســب و کار این صنعت، امتیازات اتکای پروژه ها 
به ســازندگان داخلی اســت. با وجود این به نظر می رسد اســتمرار شرایط فعلی و 
همزمانی آن با تحریم ها، تورم، جهش های ارزی و عدم جبران ساختارمند خسارات 
ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر نهاده های تولید، به تدریج بنیان شرکت های سازنده 
را تضعیف می کند. ادامه این روند در بعد کالن هزینه تولید را برای آنها افزایش داده 
و قدرت رقابت آنها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نهایت زنجیره 

تامین صنعت برق را با هزینه های سربار مواجه می کند.
چاره کار برای صیانت از ظرفیت ســازندگان صنعت برق، تسریع در تامین مالی 
بــرای بازپرداخت مطالبات این شــرکت ها در کوتاه مدت اســت. بر همین اســاس 
ضروری اســت وزارت نیرو در کنار پیش بینی مدل های مالی متکی بر ظرفیت های 
بازار سرمایه برای پرداخت بدهی های چند هزار میلیارد تومانی خود به شرکت های 
بزرگ ســازنده، پیمانکار و مشاور، تامین ۱۰۰۰ تا ۱5۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را 
برای بازپرداخــت مطالبات SME های صنعت برق در دســتور کار قرار داده و این 
شــرکت ها را از ســقوط نجات دهد. ارقامی که در قیاس بــا کل بدهی های وزارت 
نیرو بســیار کوچک به نظر می رســند، حیات و بقای یک شرکت سازنده کوچک را 
تضمین می کند و بی توجهی نســبت به آن می تواند نقطه پایان فعالیت  SMEهای 

این صنعت باشد.
از طرفی روش  مند شــدن پرداخت ها از طریق غربالگری و تفکیک شــرکت ها به 
واسطه اندازه آنها و حجم مطالبات آنها، مسیری است که می توان در مبادالت مالی 
وزارت نیرو با بخش خصوصی حوزه ساخت و پیمانکاری دنبال کرد. البته سندیکای 
صنعت برق ایران نیز بارها پیشــنهادهای خود را برای تدوین مدل های اثربخشــی 
جهت پرداخت مطالبات شرکت های فعال این حوزه ارائه داده که امید است با تدبیر 
وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته و برای نجات  بخش  خصوصی واقعی این صنعت، 

پیاده سازی شوند.

عبدالرسول پیشاهنگ مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران مطرح کرد:

صادرات تجهیزات صنعت نیروگاهی ایران به عراق سوریه، مالزی و روسیه

پیشــاهنگ  عبدالرســول 
تخصصی  مادر  شرکت  مدیر 
حرارتی پیشــاهنگ  بــرق 
تخصصی  مادر  شرکت  مدیر 
برق حرارتی در حاشــیه بیست و دومین 
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت برق در 
نشســتی خبری گفــت: ما در تابســتان 
۶۹ هــزار مگاوات نیــاز مصــرف داریم، 
اما در زمســتان این مقدار بــه ۳۰ هزار 
مگاوات می رســد زیــرا مقــداری از آن 
مهر  ابتدای  از  و  ظرفیت کولینگ اســت 
ماه تا پایان اردیبهشــت ماه نیروگاه های 
فرســوده و نیروگاه های راندمان پایین از 
مدار خارج می شوند و در این زمان، تعمیر 
نیروگاه های فرســوده  در دستور کار قرار 

می گیرد.
پیشــاهنگ اضافه کرد: اکنون مســاله 
مورد نظر برنامــه کوتاه مدت زمســتان 
پیش رو است. خوشــبختانه تعاملی که با 
وزارت نفت وجود دارد ســوخت مایع که 
در تابستان ۳۰۰ میلیون متر مکعب است 
در زمســتان به ۲۰۰ میلیون متر مکعب 

رسیده و مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ترجیح ما 
استفاده از ســوخت مایع اســت، در این 
زمینه توضیــح داد: از ۱۳۲ نیروگاه تنها 
۱۴ نیروگاه از ســوخت مازوت اســتفاده 
می کنند و ســایر نیروگاه هــا از گازوئیل 
استفاده می کنند یعنی کمتر از ۱۰ درصد 

نیروگاه های کشور.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی اضافــه کرد: تهران از ســال ۸۸ 
تاکنون مصرف مازوت نداشــته و سوخت 

دوم در نیروگاه های تهران گازوئیل است.
وی تاکیــد کرد: اگرچه امــکان مازوت 
برای ما وجــود دارد اما اســتفاده از گاز 
تعمیــرات را کاهــش می دهد ولــی باید 

شرایط چنین اقدامی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این ســوال که راندمان 
نیروگاه های ایران بیــن ۳۴ تا ۳۹ درصد 
اســت در حالی که در کشورهای پیشرفته 
بــه ۶۰ درصد می رســد، بــرای افزایش 
راندمان چه برنامه ای در دست اقدام است، 
گفت: در آمریکا هم راندمان نیروگاه ها ۳۸ 
درصد اســت، اما برخی واحدهای ساخته 
شــده که ۶۰ درصد راندمان دارند. اکنون 
اســت  درصد   ۳۹.۶ نیروگاه ها  راندمــان 

که با نیروگاه های ســیکل ترکیبی به ۴۰ 
درصد هم خواهد رســید. وی اضافه کرد: 
یک برنامه ۴ ساله وجود دارد که ۲5 هزار 
مگاوات طی این ســال ها به بهره برداری 
برســد.وی با بیان این که در این منطقه، 
تنها یک نیروگاه قابلیت استفاده از مازوت 
را دارد که آن هم از ســال ۱۳۸۸ تاکنون 
هیچ گونه مازوتی را استفاده نکرده تصریح 
کرد: زمانی که نیروگاه ها از گاز اســتفاده 
می کنند ضمن این که مشکل آلودگی آنها 
کمتر می شــود هزینه تعمیر و نگهداری 
نیــروگاه کاهش می یابد بــه همین دلیل 

تمایل بخش برق به استفاده از گاز است.
مــادر تخصصی  مدیرعامــل شــرکت 
برق حرارتی بــا تاکید بــر این که اکنون 
نســبت به ســال گذشــته مقدار گازی 
کــه تحویل نیــروگاه می شــود بیشــتر 
است، ادامه داد: در ســال ۹۰ درصد گاز 
و حــدود ۱۰ درصــد ســوخت مایع به 
 نیروگاه ها به طور میانگیــن تحویل داده 

می شود.
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی گفت: 
در کشــور ۱۳۲ نیــروگاه و ۶۴۰ واحــد 
نیروگاهــی داریــم که ۶۸ درصــد مالک 
خصوصی و ۳۲ درصد مالک دولتی دارند، 
در سال جاری ۱۰۷ هزار مگاوات در دست 
تعمیرات است که از این میزان ۳۳ هزار و 
5۰۰ مگاوات بــه تعمیرات رفته و تا پایان 
اردیبهشــت تعمیرات آن تمام می شود و 

واحدها در تابستان در مدار خواهند بود.
تــا  نیروگاه هــا  تعمیــرات   

اردیبهشت ماه
پیشــاهنگ تاکید کرد: ســال گذشته 
چهار رکــورد در صنعت برق ثبت شــده 
اســت، نیروگاه ها ۹۸ درصد آمادگی را با 
تعمیــرات ۹۴ هزار مــگاوات ثبت کردند 
که در این راستا ۷۲ پارامتر پایشی وجود 

دارد.
وی افزود: برای اولین بار توانستیم یک 
واحــد را ظرف ۸ ماه نصــب و راه اندازی 
کنیم و این در حالی است که این زمان در 

گذشته ۳۶ تا ۴۰ ماه بوده است.
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی ادامه 
داد: رکــورد دیگــر اضافه شــدن ۴۴۰۰ 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشــور بوده 
و عالوه بر آن ۱۰۳5 مــگاوات واحدهای 
جدید را ارتقــا دادیــم در نتیجه 55۰۰ 

مگاوات به ظرفیت اضافه شــد که با تولید 
پراکنــده و تجدیدپذیر به ۶۰۰۰ مگاوات 

رسید.
نیــروگاه  یــک  راه انــدازی   

زمین گرمایی تا پایان سال
پیش آهنگ در رابطه با آخرین وضعیت 
نیروگاه های زمین گرمایــی اظهار کرد: تا 
پایان امسال یک نیروگاه زمین گرمایی در 
مشکین شهر به ظرفیت پنج مگاوات نصب 

و راه اندازی می شود.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی در خصــوص از رده خارج کردن 
۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه در کشــور اظهار 
کرد: نیاز مصرف با تولید همخوانی ندارد 
و ما همیشــه به دنبال تامین نیاز مصرفی 
هســتیم. زمانی رشــد نیاز مصــرف پنج 
درصد بود اما در سالی که خاموشی اتفاق 
افتاد شــاهد ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در 
کشور بودیم. با توجه به این که قیمت برق 
در دنیا حدود هفت سنت است و خاموشی 
۱.5 دالر خســارت را تحمیل می کند در 
این شــرایط برای عبور بحران تابســتان 
که ۳۰۰ ساعت است باید تمام واحدهای 
فرسوده و راندمان پایین را وارد مدار کنیم 
و برای این موضــوع برنامه ریزی کرده ایم 
که بودجه ساالنه آن نیز تخصیص می یابد 

تا به مرور این مساله انجام شود.
 احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی 

در کنار نیروگاه ری
پیش آهنــگ با بیان این که مقرر شــده 
که کنــار نیروگاه ری یک نیــروگاه 5۰۰ 
مگاواتــی نصب شــود و این نیــروگاه از 
مدار تولید خارج شود، ادامه داد: ظرفیت 
کنونی نیروگاه ری ۴۸۰ مگاوات اســت و 
این طــرح را برای نیــروگاه بعثت نیز در 
دســتور کار داریم.بــه گفتــه مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی برای 
برنامه ریزی های  افزایش راندمان نیروگاه 
متعددی صورت گرفته و مقرر شــده که 

ساالنه ۰.۷ درصد افزایش پیدا کند.
مــادر تخصصی  مدیرعامــل شــرکت 
برق حرارتی با بیان این که ســال گذشته 
موفق شــدیم ۱۰۳5 مــگاوات واحدهای 
موجود را ارتقا دهیم تصریح کرد: از ۱۳۲ 
نیروگاه و ۶۴۰ واحد نیروگاهی در کشــور 
۶۸ درصد مالکیت خصوصی و ۳۲ درصد 
مالکیت دولتی دارنــد که با همکاری های 

صورت گرفته موفق شــدیم تابستان را به 
خوبی پشت سر بگذاریم.

پیش آهنگ بــا بیان این که ســال قبل 
۹۴ هــزار مــگاوات تعمیرات در کشــور 
انجام شــد، ادامه داد: ســال جاری ۱۰۷ 
هزار مــگاوات تعمیرات صــورت خواهد 
گرفت کــه اکنــون در حال اجرا اســت 
و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
تا پایان اردیبهشــت ماه ایــن تعمیرات به 

اتمام می رسد.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق 
حرارتــی اضافه کــرد: تاکنــون ۳۳ هزار 
مــگاوات را وارد دوره تعمیرات کرده ایم و 
امیدواریم بتوانیم این واحدها را برای سال 
آینده در مدار داشــته باشــیم. همچنین 
برنامه ریزی بــرای احــداث نیروگاه های 
جدید صــورت گرفته و در ســال آینده 
وارد  جدیــد  نیــروگاه  مــگاوات   ۳۰۲5
مدار می شــود. ۱۴۰۰ واحــد نیروگاهی 
نیز براســاس تفاهم نامه ای کــه با بخش 
صنعت داریــم وارد مــدار خواهیم کرد و 
مابقی ۶۰۰۰ مگاوات را انرژی های تجدید 
 DG پذیر، تولید پراکنــده و نیروگاه های

شامل می شود.
وی با بیان این کــه در حال حاضر عمر 
برخی از نیروگاه ها به ۶۶ ســال می رسد، 
گفت: اما تمام ایــن نیروگاه ها با ظرفیت 

همان ابتدا کار می کنند.
پیش آهنگ با بیان این کــه یک برنامه 
برای جایگزینــی نیروگاه ها با راندمان کم 
با نیروگاه های راندمان های باال در دستور 
کار داریم، گفــت: در بندرعباس نیروگاه 
دو کوهه و زرند کرمان و نیروگاه ســهند 

این طرح را در دستور کار داریم.
 دریافــت تکنولوژی از کشــور 

خارجی برای نیروگاه زغال سنگ
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی بــا بیان این که براســاس برنامه 
ریزی های صورت گرفتــه احداث نیروگاه 
زغال ســنگ ســوز طبس در دستور کار 
قرار گرفتــه و مطالعــات روی بحث های 
تکنولوژی در دســتور کار است و در حال 
حاضر بویلر این نیروگاه را به یک کشــور 
خارجــی ســفارش داده ایم تــا بتوانیم با 
تکنولوژی باالتــری کار را پیش ببریم و از 
این طریق آلودگی این نیروگاه نیز کاهش 

می یابد.
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در تابستان ۶۹ 
هزار مگاوات 

نیاز مصرف 
داریم، اما در 
زمستان این 
مقدار به ۳۰ 
هزار مگاوات 

می رسد. از 
ابتدای مهر 
ماه تا پایان 

اردیبهشت ماه 
نیروگاه های 
فرسوده و 

نیروگاه های 
راندمان پایین 

از مدار خارج 
می شوند.

از ۱۳۲ نیروگاه 
موجود در 
کشور تنها 

۱۴ نیروگاه از 
سوخت مازوت 

 استفاده 
می کنند که 
معادل ۱۰ 

درصد تعداد 
نیروگاه های 
کشور است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق را اصالح 
کردند.

بر این اساس۱۸ تبصره اصالح شده است 
تبصره ۲- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشــور از تخفیف صددرصد )۱۰۰%( برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل 
اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده )5۴( مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب  
۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی می شوند، باالترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی 
برق در هر سال تعیین می کند. ماده ۸ اصالح شد که بر اساس آن، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف 
و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگب 
)اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود( الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ 
الزم االجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را 

تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۱ نیز حذف شد که در آن آمده بود »وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آالت تولید برق 
مورد نیاز ساالنه کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند 
را به کارگروه موضوع تبصره )۱( ماده )۱۶( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی مصوب ۱5 /۲ /۱۳۹۸ اعالم و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آالت تولیدی أخذ کند. وزارت نیرو مکلف است 
حمایت های الزم را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ الزم االجراء شدن 

این قانون انجام دهد.«

مواد اصالح شده در طرح مانع زدایی 
از توسعه صنعت برق 

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در 
نمایشــگاه بین المللی محیط زیســت گفت: 
برای تامین ۳۰ درصد انرژی برق کشور باید 
از انرژی پاک استفاده کنیم که در این راستا 
استفاده از پتانســیل انرژی اتمی بسیار مهم 
است. علی ســالجقه در حاشیه سومین روز 
برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست 
ضمن تشــکر از حضور رئیس سازمان انرژی 
اتمی و اصحاب رسانه در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست اظهار کرد: ارتباط 
تنگاتنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست و ســازمان انرژی اتمی وجود دارد. وی ادامه داد: انرژی اتمی 
به عنوان یک انرژی پاک نقش مهمی در ارتقای اســتانداردهای محیط زیستی دارد و با توجه به تحریم های 
هســته ای باید تنوع انرژی داشته باشیم. در اجالس کاپ ۲۷ نیز تاکید کردیم که کشورها باید به دنبال تنوع 
انرژی باشند و حذف سوخت های فسیلی برای کشــور ما به دلیل بهره مندی از منابع گسترده این سوخت ها 
به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در همکاری دو سازمان گام های 
خوبی درجهت کاهش مصرف ســوخت های فسیلی، کربن صفر، حفاظت از آب و خاک و حل مشکل پسماند 
برداشته شده است. در نشستی هم که هفته گذشــته با حضور استاندار گیالن برگزار شد، راهکارهای خوبی 

در زمینه معضل شیرابه های استان به کمک فناوری های سازمان انرژی اتمی مطرح شد.

علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد
الزام تامین 30 درصدی برق کشور از انرژی پاک
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دفتر نشریه: اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش،  ابتدای خیابان طالقانی، 
 خیابان شهید سوری، پالک ۲۹، طبقه اول،  تلفن: ۴۴۸۰۲۰۴۱   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: هنر سرزمین سبز

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور
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با توجه به اینکه مخاطبین شرکت ما، جزء مخاطبین خاص هستند و مخاطب عام نداریم، شرایط برگزاری نمایشگاه 
تاکنون مثبت بوده است و توانستیم با افراد و شرکت های مدنظر، دیدار و مذاکره داشته باشیم و برای آینده نیز 

برنامه ریزی کنیم. قر
دبا

حم
م

چی
وزن

 س

علیرضا کالیی، مدیر اجرایی شرکت کابل ابهر:

شرکت کابل ابهر، پیشرو در تولید کابل های برق فشار قوی

محمدباقر سوزنچی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صنایع کیان ترانسفو خراسان:

شرکت کیان ترانسفو صادرکنندة موفق انواع ترانسفورماتورها در خاورمیانه

مدیر  کالیی،  علیرضا 
اجرایــی شــرکت کابل 
ابهــر، در گفت وگــو با 
نشــریه اقتصاد و نمایشگاه، گفت: در 
حدود بیست سال است که در شرکت 
کابل ابهر، سمت مدیر اجرایی را دارم 
و این شرکت، یک مجموعة خانوادگی 
است. شــرکت کابل ابهر، بزرگ ترین 
تولیدکنندة کابل در کشــور اســت. 
اســتراتژی ما در مجموعــه از همان 
تولید  ابتدای کار، جایگزیــن نمودن 
به جــای واردات بوده اســت. افتخار 
تولید اولین کابــل ضد آتش را نیز در 

کارنامة خود داریم.
کالیی با اشــاره بــه موفقیت های 
شــرکت کابــل ابهــر، اضافــه کرد: 
مجموعة ما، اولیــن تولیدکنندة کابل 
فشــار قوی ۱۳۲ کیلوولــت در ایران 
اســت. اولین پروژة کاری شرکت نیز 
توسعة برق رسانی به حرم مطهر امام 
رضا )ع( بود. پیش از ورود ما به عرصة 

تولید، تمامی کابل های نفتی، وارداتی 
بودند و ما اولین شــرکتی بودیم که 
آنهــا را بومی ســازی نمودیم.  تولید 
هچنین اولین کابل ۲۳۰ کیلو ولت در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، در شرکت 

کابل ابهر تولید شده است.
وی ادامــه داد: اخیــراً چند طرح 
دانش بنیان نیز در دست اقدام داریم؛ 
مانند کابل های فشــار قوی با روکش 
آلومینیومی که امکان دفن مســتقیم 

را دارند. 
مدیر اجرایی شــرکت کابــل ابهر، 
با اشــاره به چشــم انداز آینــدة این 
مجموعــه، اظهــار کــرد: در حــال 
حاضر، بیشــترین تمرکز ما بر توسعة 
فرایندهای نرم افزاری اســت. با توجه 
به اینکه رقابت در بازارهای بین المللی 
بســیار ســخت اســت و ما در حال 
رقابت با شــرکت های بزرگ تر نسبت 
به خودمان هســتیم، احســاس نیاز 
کردیم که باید سیستم های مدیریتی 

مجموعه را ارتقا و بهره وری شرکت را 
افزایش دهیم. 

وی افزود: در شرایط تحریم، توسعة 
بخش صادراتی مجموعه، به آرامی در 
حال پیشرفت اســت؛ زیرا نمی توانیم 

به راحتی تبادل مالی انجام دهیم.
علیرضــا کالیی در پایان با اشــاره 
به حضور در نمایشــگاه صنعت برق، 
گفت: مــا به عنــوان یکــی از ارکان 
مهم صنعــت برق کشــور، در حدود 
هشــتاد درصد کابل های فشــار قوی 
زیرزمینــی را تأمیــن نموده ایم و در 
حضور  زیــادی،  کلیدی  پروژه هــای 
مؤثر و فعال داشته ایم. اکثر مشتریان 
ما در بخــش کابل های فشــار قوی، 
در این نمایشــگاه حضور دارند و این 
نمایشــگاه، فرصتــی بــرای دیدار و 
تعامل با آنها نیز می باشــد. محصولی 
نمایشــگاه آورد ه ایم،  به  امســال  که 
کابل های فشار قوی قابل دفن هستند 
که صرفه جویی مالی بسیار زیادی در 

پروژه ها به همراه خواهند داشت.

شرکت کابل ابهر، اولین تولیدکنندة کابل فشار قوی 132 کیلو ولت در ایران اســت. اولین پروژة کاری شرکت نیز توسعة برق رسانی به حرم مطهر امام رضا )ع( بود. 
پیش از ورود ما به عرصة تولید، تمامی کابل های نفتی، وارداتی بودند و ما اولین شرکتی بودیم که تولید آنها را بومی سازی نمودیم. هچنین اولین کابل 230 کیلو ولت در 

خاورمیانه و شمال آفریقا، در شرکت کابل ابهر تولید شده است.
شرکت کیان ترانسفو، صادرکننده ای موفق در زمینه انواع ترانسفورماتورها در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. شرکت توسکات نیز تنها شرکت در خاورمیانه است که با 
فناوری بومی، در حال تولید سوئیچ 145 کیلوولت است و به تازگی وارد رقابت با شرکت های بزرگ دنیا شده است. در داخل کشور نیز با رویکردی که وزارت نیرو و شرکت های 

برق منطقه ای ایجاد کرده اند که مبتنی بر استفاده از محصوالت دانش بنیان است، توانسته ایم به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم.

علیرضا کالیی:
شرکت کابل 

ابهر، بزرگ ترین 
تولیدکنندة کابل 
در کشور است. 
استراتژی ما در 

مجموعه از همان 
ابتدای کار، جایگزین 
نمودن تولید به جای 
واردات بوده است. 
افتخار تولید اولین 

کابل ضد آتش را 
نیز در کارنامة خود 

داریم.

محمدباقر 
سوزنچی:

 تعامل نهادهای 
دولتی با صنعت 

برق، بسیار خوب 
شده است؛ اما 
زیرساخت های 

آزمایشگاهی هنوز 
ضعیف است و 

اغلب همکاران در 
این بخش دچار 
مشکل هستند. 

امیدواریم در 
این نمایشگاه، 

در خصوص 
این موضوع نیز 

راه حلی ارائه شود.

محمدباقر سوزنچی، مدیرعامل 
شرکت صنایع توسکات خراسان 
و رئیس هیئت مدیره شــرکت 
صنایع کیان ترانســفو خراسان، 
در گفت وگو با نشــریه اقتصاد و 
نمایشــگاه، گفت: کار ما تولید 
ترانس های  و  ترانس های قدرت 
توزیع است و همچنین ما، تنها 
 ۱۴5 ســوئیچ های  تولیدکنندة 

کیلو ولت در ایران هستیم.
وی افــزود: شــرکت کیــان 
صادرکننــدة  یــک  ترانســفو، 
انــواع ترانســفورماتورها  موفق 
اســت. شــرکت  در خاورمیانه 
توســکات نیز تنها شــرکت در 
خاورمیانه اســت که با فناوری 
بومــی، در حال تولید ســوئیچ 
۱۴5 کیلو ولت است و به تازگی 
وارد رقابت با شرکت های بزرگ 
دنیا شده ایم. در داخل کشور نیز 

با رویکردی کــه وزارت نیرو و 
شرکت های برق منطقه ای ایجاد 
کرده اند که مبتنی بر اســتفاده 
است،  دانش بنیان  از محصوالت 
توانســته ایم به جایگاه مناسبی 

دست پیدا کنیم.
ســوزنچی با اشــاره به افراد 
شــاغل در بخش هــای مختلف 
بیش  کــرد:  اظهار  مجموعــه، 
به  طور مستقیم  نفر  از ســیصد 
در  فعالیــت  بــه  مشــغول 

شرکت های ما هستند. 
وی بــا اشــاره به نمایشــگاه 
صنعت برق، افــزود: با توجه به 
اینکــه مخاطبین شــرکت ما، 
جزء مخاطبین خاص هســتند 
و مخاطب عام نداریم، شــرایط 
برگــزاری نمایشــگاه تاکنــون 
مثبت بوده اســت و توانســتیم 
با افراد و شــرکت های مدنظر، 

باشیم  و مذاکره داشــته  دیدار 
برنامه ریزی  نیــز  آینده  برای  و 

کنیم.
وی اضافــه کرد: ما امســال 
رونمایی  جدیــدی  محصول  از 
نکردیم؛ ولی انــواع ترانس های 
توســط مجموعه  تولید شــده 
نمایشــگاه بــه  خــود  بــا   را 

 آورده ایم.
صنایع  شــرکت  مدیرعامــل 
تعامل  گفت:  انتها  در  توسکات، 
برق،  با صنعت  دولتی  نهادهای 
اما  اســت؛  بســیار خوب شده 
زیرســاخت های آزمایشــگاهی 
هنــوز ضعیــف اســت و اغلب 
دچار  بخش  ایــن  در  همکاران 
در  امیدواریم  هســتند.  مشکل 
خصوص  در  نمایشــگاه،  ایــن 
 ایــن موضوع نیــز راه حلی ارائه

 شود.
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شرکت صنایع سیم و کابل مشهد واحد تولیدی نمونه صنعتی 
منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت در 8 دوره متوالی

داود اسالمی، مدیر اجرایی شرکت کیمیا پلیمر صبا مطرح کرد 

 محصوالت
 انواع ســیم و کابل فشار 
متوســط/  فشــار  ضعیف/ 
فشــار قوی)۱۰-۶۳کیلو ولت(، 
مخابراتی و شبکه، سیم های تلفنی، کابل های 
کواکســیال، کابل های کنترل و ابزار دقیق، 
ســیم ها و کابل های خودروئــی، کابل های 
خودنگهدار، سیم های هوایی آلومینیوم فوالد 
ACSR روکشدار و بدون روکش، کابل های 
هالوژن فری، ســیم و کابل های پزشکی– 

کابل های الستیکی و سیلیکونی
 افتخارات و مجوز های شرکت:

تنها واحد تولیدی نمونه کیفیت کشوری 
در زمینــه ســیم و کابل از ســازمان ملی 
استاندارد ایران در سال ۹۸ و ۱۴۰۰، واحد 
نمونه کیفیت اداره کل اســتاندارد خراسان 
رضوی ســال های متمادی ۷۸ الی ۱۴۰۱، 
دارای گواهینامه فنــی مرکز تحقیقات راه 
و مسکن و شهرسازی)کابلهای ضدحریق( 
مدیر کنترل کیفیت برتر از ســازمان ملی 
استاندارد ایران از ســال ۸۲ الی۱۴۰۰)۱۸ 
دوره(،   واحد تولیدی نمونه صنعتی منتخب 
سازمان صنعت، معدن و تجارت از سال۹۲ تا 
۱۴۰۰، صادرکننده نمونه استانی سیم وکابل 
از ســال ۹۲الی ۱۴۰۰، دارای گواهی نامه و 
تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
کشوری سال ۹5 الی۹۷؛ و استانی در سال 
های۹5الی۹۸ ، دریافت نشــان ملی رتبه 
نخست تولید سیم و کابل های مقاوم و ضد 
  )R&D( حریق، مرکز تحقیق و توســعه

برتر کشور ســال ۹5؛ واحد نمونه تحقیق و 
توسعه برتر استان سال ۱۳۹۸؛ آزمایشگاه 
همکار نمونه استاندارد ســال ۹۲ ،  دارای 
تائیدیه حضور در لیست سازندگان و تامین 
کنندگان انواع ســیم و کابل شــرکت های 
توزیع نیروی برق سراسر کشور و شرکتهای 
برق منطقه ای و شرکت های ملی نفت و گاز 
و پتروشیمی ایران؛ شــرکتهای فوالد ، راه 
آهن، کسب تندیس طالیی برند برتر ملی 
سال ۹۷؛ کارآفرین برتر استان؛  دریافت لوح 
و تندیس واحد نمونه و ارزش آفرین صنعتی 
و اقتصادی در کنگره سراسری برند ملی۹۷، 
دریافــت تندیس هشــتمین همایش روز 
جهانی ایمنی و بهداشــت حرفه ای ، واحد 
برتر ایمنی و ســالمت کار در سال ۱۳۹۴،  
دارای نشــان اســتقامت ملی، دریافت لوح 
زرین ۳ ستاره و نشان ملی برترین مدیریت 

موفق در توسعه تولیدات ملی سال ۱۳۹5، 

گواهی جایزه تکنولوژی،  کیفیت و دوام؛ 
گواهــی جایزه کیفیت در صنعت ســیم و 
کابل،  ساخت نمونه تحقیقاتی کابل دریایی 
شــناوری مثبت ۱۳۹5 و گواهــی جایزه 
بهترین و معتبرترین برند سیم و کابل ۲۰۱۹

 عضویت ها:
دارای گواهینامــه هــای عضویــت در 
انجمن دارندگان نشــان اســتاندارد، خانه 
صنعت،معدن و تجارت اســتان خراســان 
رضوی، مدیران صنایع خراسان ، سندیکای 
صنعت برق، گواهی ثبت برند عالمت سیم 
و کابل، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان ســیم و کابل، گواهینامه 
تاییــد صالحیــت آزمایشــگاه ۱۷۰۲5، 
تائید صالحیت آزمایشــگاه  گواهینامــه 
 ،۱۴۰۰۱:۲۰۱۴ ISO  ،همکار اســتانی
و    ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷  BS OHSAS

CERTIFICATE CE

گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد در ابتدا با نام تجاری سیم و کابل مشهد درسال 1370 به ثبت رسیده است و از همان ابتدا با پیاده سازی سیستم مدیریت بر پایه 
ISO9001 و اخذ مجوزهای استاندارد سری607 و 356۹ و 20000 با روند رو به رشد کیفیت توانست ســهم زیادی در بازار به دست آورد. در سال 137۹ شرکت 
مخابراتی و قدرت خراسان در کنار این مجموعه تاسیس گردید و هم اکنون با تکیه بر کادر مجرب خود، موفق به کسب عنوان اولین و تنها تولید کننده کابل های فشار 
ISO/ 63 در شمال شرق کشور شده است. این گروه کارخانجات با دارا بودن اولین آزمایشــگاه اکرودیته دارندة گواهینامهKv متوسط و فشار قوی تا ســطح ولتاژ

IEC17025 برای هر دو شــرکت زیر مجموعه خود در زمینه آزمون انواع کابل های الکتریکی فشار ضعیف-فشار متوســط و فشار قوی، مخابراتی، شبکه، هالوژن 
فری)مقاوم در برابر آتش(، الستیکی و سیلیکونی در شرق کشور نقش به سزایی در جهت اعتالی صنعت برق ایران داشته است.

شرکت کیمیا پلیمر صبا با طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت تولید به بیش از55000 تن  انواع کامپاند وگرانول های پلیمری PVC  به بیش از 200 شرکت و مشتریان 
داخلی معتبر تولید کننده سیم وکابل، محصوالت خود  را عرضه می کند و در بخش صادراتی نیز  به کشورهای آذربایجان، ترکیه، افغانستان وعراق صادرات دارد. 

نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حاشیه نمایشگاه صنعت برق، با داود اسالمی، مدیر اجرایی شرکت کیمیا پلیمر صبا  گفت وگویی انجام داده است:

این گروه کارخانجات 
با دارا بودن اولین 

آزمایشگاه اکرودیته 
دارندۀ گواهینامه 
 ISO/IEC17025
برای هر دو شرکت 

زیر مجموعه خود در 
زمینه آزمون انواع 

کابل های الکتریکی 
فشار ضعیف-فشار 

متوسط و فشار قوی، 
مخابراتی، شبکه، 

هالوژن فری)مقاوم در 
برابر آتش(، الستیکی 
و سیلیکونی در شرق 

کشور نقش به سزایی 
در جهت اعتالی 

صنعت برق ایران 
داشته است

تولید محصوالت 
براساس 

استانداردهای 
IEC60227(

 ) IEC60502
واخذ تاییدیه 

کلیه محصوالت 
وعایق های 

 -t2 -t1 خودرویی
t3 از معتبرترین 

سازندگان و 
مشتریان داخلی 

وصادراتی صنعت 
سیم وکابل و 

سازندگان قطعات 
خودرو مایه 

مباهات مجموعه 
کیمیا پلیمرصبا 

است

 لطفا ضمن معرفی جنابعالی، 
در مــورد تاریخچه و فعالیتهای 

شرکت خود شرح دهید ؟
داود اسالمی، مدیر اجرایی شرکت 
کیمیا پلیمر صبا  با بیش از ۲۰ سال 
سابقه کار اجرایی، از سال ۱۴۰۰ در 
مجموعه کیمیا پلیمر صبا مشــغول 

فعالیت هستم .
شرکت کیمیا پلیمر صبا به اهتمام 
وسرمایه گذاری آقای مهندس احمد 
عروجی ) با بیش از۴۰ســال سابقه 
اجرایی در صنعت سیم وکابل( وتالش 
کارشناسان خبره از ســال ۱۳۹۶ به 
منظور  تامین نیاز تولیدکنندگان سیم 
وکابل، اقدام  به تولیــد انواع کامپاند 
وگرانول های پلیمری PVC  نموده 
و درحال حاضر با طرح های توسعه ای 
انجام شده، ظرفیت تولید این شرکت 

بالغ بر55۰۰۰ تن می باشد .
و صادرات  تولید  در عرصه   
چه دستاوردها و استاندارد هایی 

را کسب کرده اید ؟
شــرکت کیمیا پلیمرصبا براساس 
در  شــده  تدویــن  اســتانداردهای 
صنعت ســیم وکابل، مواد مورد نیاز 
کارخانجات ومشــتریان را با استفاده 
ازمواد اولیه باکیفیت داخلی و افزودنی 
های مرغوب)شــرکت های اروپایی و 
آســیایی( و به روزترین ماشین آالت 
تولید، با نظارت کارشناســان بادانش 
وباتجربــه این صنعت و اســتفاده از 
مشــاوران اروپایی با اعتقاد بربهبود 
مســتمر کیفیت، تولیــد و ارائه می 

نماید.
تولیــد  چارچــوب  ایــن  در 
اســتانداردهای  براساس  محصوالت 
 )  IEC60227،IEC60502(
واخذ تاییدیه کلیه محصوالت وعایق 
از   )T1,T2,T3 ( های خودرویــی
معتبرترین ســازندگان و مشــتریان 
داخلی وصادراتی صنعت سیم وکابل و 
سازندگان قطعات خودرو مایه مباهات 

مجموعه کیمیا پلیمرصبا است
در حال حاضر مشتریان محصوالت 
ما،  بالغ بر دویســت شرکت داخلی 
معتبــر تولیــد کننده ســیم وکابل 
مشــتریان  همچنیــن  میباشــند، 
محصوالت صادراتی شــرکت کیمیا 
پلیمر صبا از کشورهای همسایه شامل 
: آذربایجان، ترکیه، افغانستان وعراق 

می باشند.
 چه طرح های توسعه ای در 

دستور کار دارید ؟
 افزایش ظرفیت تولید و ســهم 

، PVC بازار گرانول های پلیمری

 توســعه کامپاندهای PVC و 
تولید رده هــای )گرید هــا( جدید 

مطابق با استانداردهای بین المللی.
 راه اندازی خطــوط تولید پلی 
 )XLPE( اتیلن کراس لینک شــده
و همچنین تولید کامپاندهای عاری 
  )HFFR( از هالــوژن وضد شــعله
خریداری شده از کشورهای سوییس 
 ASTM و ایتالیا  بر اساس استاندارد

.  D1248
کارخانه  آزمایشــگاه  تجهیــز   
پلیمر صبا با بــه روزترین تجهیزات 

آزمایشگاهی اروپایی .
افزایش صــادرات کامپاندهای   
PVC بــه کشــورهای خاورمیانه و 

اروپای شرقی.
  با چه هدفی در نمایشگاه 
صنعت برق شــرکت کرده اید و 
از چه محصــول جدیدی در این 

رویداد رونمایی میکنید ؟
حضور در نمایشــگاه صنعت سیم 
وکابل با هدف شناخت بیشتر نیازها 
و انتظارات تولیدکنندگان محترم این 
صنعت می باشــد، همچنین اطالع 
رســانی در خصوص طرح توســعه 
برای  پلیمرصبا  مجموعه  محصوالت 
تولید مــواد اولیه بــرای کابل های 
فشــار ضعیف تا متوســط )مس و 
آلومینیوم( با اســتفاده از پلی اتیلن 
کــراس لینــک شــده )XLPE( و 
همچنین تولیــد کامپاندهای عاری 
 )  HFFR( از هالــوژن وضد شــعله
 از دیگر اهداف حضور در نمایشــگاه 

می باشد .  

کیمیا پلیمر صبا؛ تولیدکننده انواع کامپاند وگرانول پلیمری با معتبرترین استانداردها

شرکت کیمیا پلیمرصبا براساس استانداردهای تدوین شده در صنعت سیم وکابل، مواد مورد نیاز 
کارخانجات ومشتریان را با استفاده ازمواد اولیه باکیفیت داخلی و افزودنی های مرغوب)شرکت های اروپایی 

و آسیایی( و به روزترین ماشین آالت تولید، با نظارت کارشناسان بادانش وباتجربه این صنعت و استفاده از 
مشاوران اروپایی با اعتقاد بربهبود مستمر کیفیت، تولید و ارائه می نماید.

ود
دا

می
سال

 ا

مدیرعامل سیم 
کابل مشهد مهندس 

محمد طغرائی
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این شــرکت در ابتدا کار خود را 
با تولید انواع ســیم هــای با عایق 
سیلیکون و پوشــش الیاف شیشه 
ای و کابل هــای مقــاوم در برابر 
حرارت با سطح مقطع های متنوع 

و با ظرفیت محدود آغاز نمود.
 بــا توجه به اســتقبال بی نظیر 
از  داخلــی  کننــدگان  مصــرف 
محصــوالت شــرکت، اولین طرح 
توسعه شرکت در ســال ۱۳۹۷ با 
ایجاد خــط تولید انــواع کابلهای 
مقاوم در برابر آتش و مورد مصرف 
در سیســتم های اعــالن حریق و 
آتش نشــانی و همچنین انواع وایر 
شــمع خودرو با موفقیت اجرا و به 

بهره برداری رسید.
تولیــد جدید،  احداث خــط  با 
شــرکت کابل یاقوت موفق شد که 
کابل های مقــاوم در برابر آتش را 
مطابق با استانداردهای بین المللی 
و در سطح کیفی بهتری نسبت به 
مشابه خارجی  تولیدی  محصوالت 
تولید نمایــد. در ادامه طرح های 
توســعه جهــت تامیــن تقاضای 
مصرف کنندگان در ســال ۱۴۰۰، 

خط تولید کابلهای مقاوم در برابر 
آتــش مطابق بــا اســتاندارد بین 
المللــی BS ۷۶۲۹-۱ بــه دامنه 
تولید شــرکت اضافــه گردید که 
این نوع محصــول از جنس عایق 
سیلیکونی و روکش ترموپالستیک 
مخصــوص از نــوع LTS۳ دارای 
بسیار مناسب تری نسبت  کیفیت 
به تولیــدات مشــابه خارجی می 

باشد.
همزمــان با راه اندازی شــرکت 
در ســال ۱۳۸5 و جهت تضمین 

تولیــدی  محصــوالت  کیفیــت 
خدمــات  ارائــه  همچنیــن  و 
آزمایشــگاهی بــه ســایر تولیــد 
کننــدگان انواع ســیم و کابل در 
داخل کشــور، آزمایشــگاه مجهز 
کنترل کیفیت انواع ســیم و کابل 
با عایق و روکش سیلیکون و انواع 
کابــل های الســتیکی، PVC  و 
وایر شــمع راه انــدازی گردید که 
در حال حاضــر یکی از مجهزترین 
آزمایشــگاه های کنتــرل کیفیت 
ســیم و کابل در کشــور محسوب 
می شــود. این آزمایشــگاه دارای 
کارشناســان مجــرب و متخصص 
آزمون می  و تجهیزات پیشــرفته 
باشــد و در ســال ۱۳۹۹ موفق به 
اخذ گواهــی تاییــد صالحیت بر 
ISO/ ۱۷۰۲5 اساس اســتاندارد
IEC از مرکز ملی تایید صالحیت 
ایران )NACI(شده است الزم به 
ذکر اســت که بعضی از تجهیزات 
و آزمون های قابــل انجام در این 
آزمایشگاه برای اولین بار در سطح 

کشور طراحی و اجرا شده است. 

مجید امانی، مدیر داخلی گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی:

نقش موثر گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی در صنعت برق و پیشرفت کشور 

مدیر  امانــی،  مجید 
تولیدی  گــروه  داخلی 
بازرگانــی ســاتراپ  و 
ثقفی، در گفت وگو با نشــریه اقتصاد 
و نمایشگاه، گفت: امسال ما اسپانسر 
نمایشگاه صنعت برق هستیم و برای 
توسعه و پیشرفت این صنعت، سعی 

می کنیم نقش مؤثری ایفا کنیم. 
وی افزود: گروه تولیدی و بازرگانی 
ســاتراپ ثقفی، با بیش از هشــتاد 
درصد تولیدکنندگان و فروشندگان 
کابل در کشــور همکاری دارد و مواد 
اولیه آنها را تأمین می کند؛ همچنین 
تعامالت گوناگونی مانند تهاتر نیز با 
آنها داریم. دیگر فعالیت ما، حضور در 

مناقصه های توانیر است.
امانی با اشاره به فعالیت های شرکت 
ســاتراپ ثقفی، عنوان نمود: در سال 
گذشــته، توانســتیم با تولید حدود 
هزار کیلومتر کابل خود نگهدار جهت 
نوسازی، به صنعت برق ایران کمک 

کنیم. شرکت ساتراپ ثقفی، در شهر 
صنعتی البز، با خریداری فضایی بالغ 
بر سه هکتار و تجهیز فضای بیست 
و یک هزار متــری، در حال احداث 

کارخانة خود می باشد.
وی اضافه کرد: همچنین در حال 
اضافه کــردن انواع ماشــین آالت به 
فضای کارخانه هســتیم تــا بتوانیم 
در بخــش هادی ســازی آلومینیوم، 
کابل ســازی و ســیم مســی نیــز 

خدمت رسانی کنیم. امیدواریم ایرانی 
آبادتر داشته باشــیم و هر کدام از ما، 
ســهم خودش را برای پیشــرفت و 

آبادنی کشور، به جای بیاورد.
امانی با اشاره به ســابقه و قدمت 
گروه ساتراپ ثقفی، خاطرنشان کرد: 
گروه تولیــدی و بازرگانی ســاتراپ 
ثقفی، با بیش از ســه دهه تجربه در 
صنعت مواد اولیة مس، آلومینیوم و 
لوله های مسی، در خدمت حوزه های 
صادراتی بوده اســت و روز به روز در 

حال گسترش فعالیت خود می باشد.
وی در پایان با اشــاره به بیســت 
و دومین نمایشــگاه صنعــت برق، 
گفت: این نمایشگاه مانند دوره های 
گذشــته، هم از لحاظ کّمی و هم از 
لحاظ کیفی، بســیار باکیفیت بوده 
است. همچنین این نمایشگاه، کمک 
شایانی به آشنایی عوامل صنعت برق 
با یکدیگر، ماندگاری برندها، برطرف 
کردن نقــاط ضعف و به روزســانی 

شرکت ها می کند.

گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی، با بیش از سه دهه تجربه در صنعت مواد اولیة مس، آلومینیوم و لوله های مسی، در خدمت حوزه های صادراتی بوده است و روز 
به روز در حال گسترش فعالیت خود است.

شرکت کابل یاقوت در سال 1385 توسط آقای یاقوت صالحیان با هدف تولید انواع سیم و کابل های با عایق و روکش سیلیکون و تامین نیازهای داخلی کشور قطع وابستگی 
به بازارهای خارجی تاسیس گردید.

مجید امانی:
گروه تولیدی و 

بازرگانی ساتراپ 
ثقفی، با بیش 

از هشتاد درصد 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کابل 
در کشور همکاری 

دارد و مواد اولیه 
آنها را تأمین 

می کند و تعامالت 
گوناگونی مانند 

تهاتر با آنها دارد. 

با احداث خط 
تولید جدید، 

شرکت کابل یاقوت 
موفق شد که کابل 
های مقاوم در برابر 

آتش را مطابق با 
استانداردهای 

بین المللی و 
در سطح کیفی 

بهتری نسبت به 
محصوالت تولیدی 

مشابه خارجی 
تولید نماید

مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت سیم و کابل در شرکت کابل یاقوت 

در سال گذشته، توانستیم با تولید حدود هزار کیلومتر کابل خود نگهدار جهت نوسازی، به صنعت برق ایران کمک 
کنیم. شرکت ساتراپ ثقفی، در شهر صنعتی البز، با خریداری فضایی بالغ بر سه هکتار و تجهیز فضای بیست و یک 

هزار متری، در حال احداث کارخانة خود می باشد ید
مج

نی
اما
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علی بیگی مدیرعامل شرکت سیم و کابل یزد:

 شرکت سیم و کابل یزد واحد برگزیده صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ 

مهرداد منصوری گرکانی مدیر عامل شرکت الکتروپیک مطرح کرد

گروه صنعتی الکتروپیک پیشگام بازار درب باز کن های تصویری، سیستم های امنیتی و برقی

ن  طبــا مخا  
نشــریه »اقتصــاد 
با  را  نمایشــگاه«  و 
تأسیس و تحوالت مجموعه خود 

بیشتر آشنا کنید.
این شــرکت در زمینه تولید انواع 
ســیم و کابل برق با ولتــاژ ضعیف، 
متوســط و قــوی )۲۳۰ کیلو ولت( 
و همچنیــن کابل هــای مخابراتی 
توانســته بیش از ۴۰ ســال در کنار 
مشتریان، پیمانکاران، و تالش گران 
صنعت بــرق فعالیت خــود را ادامه 

دهد.
 در زمینــه صــادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
شرکت سیم و کابل یزد در جهت 
توسعه صادرات غیر نفتی که شریان 
توانسته  است،  کشور  اقتصاد  حیاتی 
در ســالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ بــه عنــوان صــادر کننده 
برگزیده خود را معرفی و با صادرات 

به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه 
ای ســهمی در جهت تحقق اهداف 
صادرات غیر نفتی کشــور داشــته 

باشد.
 همچنیــن به یــاری خداوند و با 
تالش کارگران و مهندسین توانمند 
توانسته اســت عنوان واحد برگزیده 
صنعــت و معدن در ســال ۱۴۰۰ و 
همچنین واحد نمونه اســتاندارد را 
در همین سال کسب نماید. بی شک 
اخذ اســتانداردها و گواهینامه های 
استاندارد از الزامات توسعه، پیشرفت 
و ماندگار بودن است که این شرکت 
در این راستا موفق به اخذ گواهینامه 
اســتاندارد توانیــر، گواهینامه های 
سیستم مدیریت کیفیت و همچنین 

گواهینامه CE اروپا شده است.
برای چند هموطن شــغل   

پایدار ایجاد کرده اید؟ 
مجموعــه تولیدی ما بــرای ۶5۰ 
نفر  مستقیماً و برای هزاران نفر غیر 

مســتقیم حرفه و درآمد ایجاد کرده 
است.

را  ای  توسعه  چه طرحهای   
در دستور کار شرکت دارید؟

توسعه و پیشــرفت الزمه بقای هر 
سازمان اســت، این مجموعه تکمیل 
طرح توســعه تولید کابل های فشار 
قوی را در دستور کار خود دارد که به 
یاری خداوند متعال تا چندماه دیگر 

شاهد اتمام این طرح خواهیم بود. 
نمایشگاه  با چه هدفی در    
صنعت برق شــرکت کرده اید و 
از چه محصــول جدیدی در این 

رویداد رونمایی میکنید؟
و  نمایشگاههای داخلی  حضور در 
خارجی در جهت معرفی دستاوردها 
همیشه جز ال ینکف بازاریابی موفق 
بوده اســت، لذا ارتباط با مشتریان 
یکــی از راههــای موثــر در معرفی 
هرچــه بیشــتر و بهتــر اقدامات و 

فعالیتهای این مجموعه خواهد بود.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از 2۹ آبان ماه 1401 با حضور برترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران در حال برگزاری است. شرکت سیم و کابل یزد به عنوان یکی از حامیان این رویداد حضور چشمگیری در نمایشگاه برق دارد.به همین مناسبت نشریه 

اقتصاد و نمایشگاه با علی بیگی مدیرعامل شرکت سیم و کابل یزد گفت و گویی انجام داده است:
گروه صنعتی الکتروپیک از  سال 1364 تولید خود را آغاز کرده و از سال 1382 تاکنون در بازار درب بازکن های تصویری به یکی از سرآمدان و پیشگامان بازار تبدیل شده 
است. این شرکت طیفی از محصوالت الکترونیک را در سبد محصوالت تولیدی خود دارد و از انواع سنسورهای ایمنی، سیستم های امنیتی و تجهیزات برقی را تولید و راهی بازار 

کرده است. نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حاشیه نمایشگاه صنعت برق،  بامهرداد منصوری گرکانی مدیر عامل شرکت الکتروپیک گفت وگویی انجام داده است :

علی بیگی:
حضور در 

نمایشگاههای 
داخلی و خارجی 
در جهت معرفی 

دستاوردها 
همیشه جز ال 

ينكف بازاریابی 
موفق بوده است، 

لذا ارتباط با 
مشتریان یکی 
از راههای موثر 

در معرفی هرچه 
بهتر اقدامات و 

فعالیتهای شرکت 
سیم و کابل یزد 

است.

الکتروپیک از سال 
1382 تاکنون در 
بازار درب بازکن 
های تصویری به 
یکی از سرآمدان 
و پیشگامان بازار 

تبدیل شده است. 
این شرکت طیفی 

از محصوالت 
الکترونیک را در سبد 

محصوالت تولیدی 
خود دارد و از انواع 

سنسورهای ایمنی، 
سیستم های امنیتی 

و تجهیزات برقی را 
تولید و راهی بازار 

کرده است

سوابق  معرفی  ضمن  لطفا   
در  خود  اجرایــی  و  مدیریتی 
صنعت برق، تاریخچه و فعالیت 
را  زیرمجموعه  های  شــرکت 

شرح دهید؟ 
با  گرکانی،  منصــوری  مهــرداد 
نزدیک به چهار دهه سابقه مدیریت 
در صنایع الکترونیــک، بنیان گذار 
شــامل  الکتروپیک،  صنعتی  گروه 
شــرکت های الکتروپیــک، یوتاب، 
نکو بهینه ماشــین و روجا هستم. 
در حال حاضر مدیر عامل شــرکت 
الکتروپیــک و عضــو هیئت مدیره 
دیگر شــرکت های گــروه صنعتی 

الکتروپیک نیز هستم.
در سال ۱۳۶۴ تولید را با گوشی 
صوتــی ۶۶۴ در کارگاه کوچکــی 
در خیابــان پیروزی آغــاز کردیم. 
در ســال ۱۳۶۶ اولیــن کارخانــه 
الکتروپیــک را تاســیس کــرده و 

تعداد نیــروی کار را افزایش دادیم. 
با تحمل ســختی های مسیر تولید 
و پافشــاری بر توسعه مداوم، موفق 
شدیم در سال ۱۳۷۱ اولین صفحه 
دم دری صوتی الکتروپیک را با کد 
۶۷۱ تولید کنیم. در ســال ۱۳۸۲ 
اولین گوشی تصویری الکتروپیک با 
کد ۳۸۲ به تولید انبوه رســید و از 
این ســال الکتروپیک رسما به بازار 
درب بازکن های تصویری وارد شد و 
از آن سال تا به امروز از پیشگامان و 

سرآمدان این بازار است. 
توجه  بــا  اخیــر  در ســال های 
بازار، ســبد  بــه جایگاهمــان در 
محصوالتمان را گســترش داده  ایم 
و طیفی از محصــوالت الکترونیک 
از جمله انواع سنســورهای ایمنی، 
سیســتم های امنیتــی و تجهیزات 
برقی را تولید و راهی بازار کرده ایم.

و  تولیــد  عرصــه  در    
صــادرات چه دســتاوردها و 
کرده  کسب  را  استانداردهایی 

اید؟
رضایــت  و  کیفیــت محصــول 
مشــتری، مهم ترین اصــول ما در 
الکتروپیــک اســت و بــا تکیه بر 
همین اصــول توانســته ایم یکی از 
خوشــنام تریــن برندهــای ایرانی 
از نظــر کیفیت و خدمــات پس از 
فروش باشیم. شــهرت الکتروپیک 
به بهترین کیفیت ، بزرگترین افتخار 
و دســت آورد ماست. برای رسیدن 
به این مهم اما سخت تالش نموده 

ایــم  وگواهینامه های اســتاندارد 
و کیفیــت بیــن المللی را کســب 
اســتاندارد  گواهینامه  ایــم.  کرده 
ISO9001- کیفیــت  مدیریــت 

اســتاندارد  گواهینامــه   -  2015
گواهینامه   -  ISO45001-۲۰۱۸
 ISO14001-2015 اســتاندارد 
- گواهینامــه تحقیق و توســعه از 
 CE وزارت صمــت - گواهینامــه
برای محصوالت رندا و سنســور - 
گواهینامــه ســیمین از مرکز رتبه 
بندی ملی ایران - شــرکت برتر در 
جشنواره صنایع حفاظتی و امنیتی 
و واحد برگزیده در همایش بزرگان 
صنعت ســاختمان، بخشی از مهم 
شده  کســب  گواهینامه های  ترین 

توسط الکتروپیک هستند.
  چه طرح های توسعه ای را 

در دستور کار شرکت دارید؟
شرکت الکتروپیک در نظر دارد با 
افزایش چهار برابری ظرفیت منابع 
انســانی  و ۶۰ درصدی بهره وری، 
به شــرکتی ملی در حوزه هوشمند 

سازی خانه ها تبدیل شود.
 با چه هدف و رویکردی در 
نمایشــگاه بین المللی صنعت 

برق ایران مشارکت کرده اید؟
رونمایــی از محصــوالت جدید، 
جــذب نمایندگی هــای فرو ش و 
خدمات و جــذب نیروی انســانی 
کارآمد و توانمند از جمله مهمترین 
اهــداف شــرکت الکتروپیــک در 

نمایشگاه صنعت برق بوده است.

شرکت سیم و کابل یزد در جهت توسعه صادرات غیر نفتی که شریان حیاتی اقتصاد کشور است، توانسته 
در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان صادر کننده برگزیده خود را معرفی و با صادرات به 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای سهمی در جهت تحقق اهداف صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد. گی

 بی
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جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بیانگر آن است که ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، احداث ۲۰۰۰ 

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ انرژی بر، توسعه ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر با مشارکت 
شهرک های صنعتی و توسعه ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه های خورشیدی انشعابی حمایتی مجموعا زمینه توسعه ۱۳ برابری تولید 

برق تجدیدپذیر را مهیا خواهد کرد.

برابری  برنامه دولت بــرای توســعه 13 
برق تجدیدپذیر در کشــور در ســال های 
آتی، قدرت اول برق منطقه را به بهشــت 

نیروگاه های تجدیدپذیر بدل خواهد کرد.
تصویر آینده پیِش رو، یکی از مهمترین عناصری است 
که می تواند زمینه ایجاد حس امید و انگیزه و تالش برای 
حرکت بیشتر را به خود معطوف کند. زمانی که صحبت 
از آینده می شود، بسیاری به فکر 10 الی 20 سال بعد فکر 
می کنند و با توجه به ســرعت گرفتن تحوالت روزمره 

احتماال توانایی پیش بینی دقیق از این حوزه را ندارند.
از مهمترین پیش بینی های بشر  در همین راستا یکی 
که می تواند از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار باشد، 
مسئله تصویرسازی آینده  اســت. نگاهی به برنامه های 
طراحی شده امروز یکی از مهمترین ارکان تصویرسازی 

از آینده کشور به حساب می آید.
  ایران هم اکنون قدرت اول برق منطقه است

به استناد آمار ارائه شده از سوی شرکت بین المللی بریتیش 
پترولیوم، جمهوری اســالمی ایران در بین کشــورهای منطقه 
غرب آسیا صاحب قدرتمندترین شــبکه تولید برق به حساب 
می آید. ظرفیت نامی نیروگاه های ســاخته شــده در کشور به 
نزدیک عــدد ۹۰ هزار مگاوات می رســد، در حالی که مجموع 
ظرفیت نامی بسیاری از کشورهای همســایه با اغماض از 5۰ 

هزار مگاوات پیشی می گیرد.
عالوه بر قدرت تولید برق، خودکفایی در ساخت نیروگاه های 
حرارتی و تجدیدپذیر در ایران سبب شده تا کشور ما از معدود 
ســازنده های واحدهای تولید برق در ســطح جهان باشــد و 
بسیاری از ابرقدرت ها امروز از جمله کشور روسیه، توربین های 
تولید برق ایرانــی را به نمونه های آلمانــی و آمریکایی ترجیح 

بدهند.
در همین رابطه، پیام باقری، رئیس ســندیکای صنعت برق 
به عنوان یکی از دست اندرکاران این حوزه معتقد است: بخش 
تولید در صنعت برق، یک چرخه افتخارآفرین است و ایران در 

این حوزه قدرت اول منطقه است.
رئیس سندیکای صنعت برق با اشــاره به سرعت خودکفایی 
ایران در صنعت تولید برق گفت: نزدیــک به ۸۰۰ هزار قطعه 
مورد نیاز در صنعت برق به طور صفر تا صدی در ایران ساخته 

می شود و همین مسئله عامل قدرت کشور در این حوزه است.

 با توجه به وضعیت فعلی صنعت برق به نظر می رســد، ایران 
یک بازیگر مهم در این حوزه به حســاب می آیــد. بر این مبنا 
واکاوی برنامه های دولت می تواند تصویــر دقیقی از آینده این 

حوزه را ترسیم کند.
 سیاســت های دولت، آینده صنعت برق را به کدام 

سو حرکت می دهد
 بر اســاس سیاست های اعالم شده توســط دولت سیزدهم، 
یکی از مهمترین اهداف کشــور در حوزه برق، تبدیل ایران به 
قطب برق منطقه به حســاب می آید. در همین راســتا، توسعه 
ظرفیت نیروگاهی کشور یکی از محورهای اساسی تبدیل شدن 

ایران به قطب برق غرب آسیا است.
در این راستا، برخالف رویه سال های گذشته مهمترین وزنه 
برنامه توســعه ظرفیت نیروگاهی توجه به توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر و متنوع سازی سبد تولید برق کشور است.
در این رابطه، علی اصغر حســنی، کارشــناس حوزه انرژی 
عنــوان کرد: بــا توجــه چالش هــای روز میز انرژی کشــور، 
متنوع سازی سبد نیروگاه های ســاخت داخل و کاهش اتکا به 

گاز طبیعی برای تولید برق راهکار صحیحی به حساب می آید.
این کارشناس انرژی در تشریح متنوع سازی سبد نیروگاهی 
کشــور گفت: در حال حاضر توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
ساخت نیروگاه های ذغال ســوز و توجه به توسعه نیروگاه های 
اتمــی از مهمترین اقداماتی اســت که باید مــردم را به آینده 
انرژی کشور امیدوار سازد. بر اساس جزئیات ارائه شده از برنامه 
توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر در دولت ســیزدهم، ارتقای 
۱۳ برابری ظرفیت این نیروگاه ها در کشــور و رسیدن از عدد 
۸۰۰ مگاوات به ۱۰ هزار ۸۰۰ مگاوات توان اســمی تولید برق 

تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی 
کشــور بیانگر آن اســت که ســاخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
خورشــیدی با اســتفاده از ظرفیت مــاده ۱۲، احداث ۲۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه بادی با اســتفاده از ظرفیت ماده ۱۲، احداث 
۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشــارکت صنایع بزرگ 
انرژی بــر، توســعه ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
با مشــارکت شــهرک های صنعتی و توســعه ۱۰۰۰ مگاواتی 

نیروگاه های خورشیدی انشعابی حمایتی مجموعا زمینه توسعه 
۱۳ برابری تولید برق تجدیدپذیر را مهیا خواهد کرد.

فعالیت دولت در زمینه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر تنها 
به تدوین برنامه ختم نشــده و در اجرا نیز تاکنون مناقصه اول 
احداث نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت باالتــر از ۱۰ مگاوات با 
توجه به ماده ۱۲ برگزار و برای ۱۴۳۴ مگاوات برنده مناقصه در 
قالب ۱۱ شرکت سرمایه گذار معرفی شده است. هم اکنون نیز 
روند ساخت واحدهای تولید برق تجدیدپذیر در دستور کار قرار 
گرفته است. با توجه به برنامه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
به نظر می رسد، ایران طی ســال های آتی عالوه بر حفظ رتبه 
خــود در تولید برق منطقه غرب آســیا به بهشــت انرژی های 
تجدیدپذیر تبدیل خواهد شــد و ســلول های خورشــیدی و 

توربین های بادی در اقصی نقاط کشور رویت خواهند شد.
اتفاقی کــه می تواند عالوه بــر اطمینان تامیــن مهمترین 
زیرســاخت توســعه کشــور، زمینه تبدیل ایران به قطب برق 
منطقه را فراهم کرده و اتفاق ویــژه ای در بازمعماری صادرات 

انرژی کشور را رقم بزند.

به استناد آمار 
ارائه شده از 
سوی شرکت 

بین المللی 
بریتیش 

پترولیوم، 
جمهوری اسالمی 

ایران در بین 
کشورهای 

منطقه غرب 
آسیا صاحب 

قدرتمندترین 
شبکه تولید 

برق به حساب 
می آید. ظرفیت 

نامی نیروگاه های 
ساخته شده 
در کشور به 

نزدیک عدد ۹۰ 
هزار مگاوات 

می رسد، در 
حالی که مجموع 

ظرفیت نامی 
بسیاری از 
کشورهای 
همسایه با 

اغماض از 5۰ 
هزار مگاوات 

پیشی می گیرد.

 ایران بهشت نیروگاه های تجدیدپذیر می شود

 توسعه ۱3 برابری برق تجدید پذیر و رعایت مالحظات زیست محیطی 
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محمدرضا مسلمان یزدی مدیر عامل گروه صنعتی آلتون رای مطرح کرد:

آلتون رای با بیش از ۱2۰ نوع محصول به خانه هر ایرانی روشنایی داده است 
 آلتون رای در کنار ده ها عامل فروش، 42 نماینده رســمی این شــرکت در اقصی نقاط کشور، و با 
ارائه یک گارانتی فوق العاده از سال 13۹۹ وارد بازار های صادراتی شده و در حال حاضر چراغ های 

روشنایی LED خود را به کشــور های مختلف از جمله ترکیه و عراق و ... صادر می کند و  در سطوح 
مختلف فرآیند صادرات، در این بازار ها  فعالیت دارد. برای موفقیــت در بازار های داخلی و خارجی 

 گواهی نامه ها و اعتبار نامه های متعددی از جمله ایزوها و اســتاندارد ایران و اروپا CE را دریافت
 کرده است

گروه صنعتی آلتون 
رای بابرخورداری 
از یک تیم خوب 

و مطالعات دقیق 
انجام شده و با 
کمک گرفتن از 
400 نفر پرسنل 
متعهد شرکت 
و ارائه بیش از 

120 نوع محصول 
روشنایی، ضمن 
پوشش کامل و 
سراسری ایران 

عزیز، حضور پایدار 
در بازار روشنایی 

داشته باشد.

محمدرضا مســلمان یزدی مدیر عامل گروه صنعتی 
آلتون رای در گفت و گو با نشــریه اقتصاد و نمایشگاه با 
اشاره به ســوابق اجرایی و مدیریتی خود اظهار داشت: 
سابقه من در صنعت برق به بیش از ۳۰ سال قبل برمی 
گردد. در سالهای ابتدای فعالیت خود به همراه دوستان 
هم دانشگاهی تصمیم به راه  اندازی شرکت آلتون رای 
گرفتیم . از سال ۱۳۷5 وارد حوزه تولید انواع بورد های 
الکترونیک لوازم خانگی و همچنین تامین قطعات یدکی 
این صنعت شدیم. به لطف خداوند و با کمک همکاران، تا 
کنون در این بازار حضور موثرداشته  و به اذعان بسیاری 
از شرکت های تولید کننده لوازم خانگی، یکی از تامین 
کنندگان و مشتری مداران موفق در این صنعت بوده ایم. 
شاید اغراق نباشد اگرادعا کنیم که امروز در بخش عمده 
ای از منازل هم وطنان ما که محصوالت ایرانی استفاده 
می کنند، بورد های آلتون رای مورد اســتفاده قرار می 

گیرند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۰ براساس نیاز کشور تصمیم 
گرفتیم وارد حوزه تولید چراغهــای راهنمایی رانندگی

LED  شویم.  شــکرخدا با توجه به توانایی تیم به روز و 
با انگیزه فراوان همکاران،  ورود خوبی به بازار داشتیم و 

از آن سال تا االن ســهم اول این بازار تخصصی را از آن 
خود کرده ایم و توانسته ایم  بخش عمده ای از چراغ های 
راهنمایی که امروز در ســطح شهرهای کشور می بینید 
را تولید کنیم.  البته فراموش شــدنی نیست در این راه، 
فراز و فرود های متعددی تجربه شده و نوسان هایی برما 
گذشته است  به گونه ای که اینک آلتون رای تبدیل به 
یک کسب و کار با روند پایدار در صنعت برق شده است. 

مدیر عامل گروه صنعتی آلتــون رای در ادامه عنوان 
داشــت: داشــتن یک تیم خوب و متخصص برای هر 
شرکتی یک نعمت ارزشمند اســت و آلتون رای  هم به 
خاطر داشتن این نعمت ارزشمند مسیر موفقیت را ادامه 
داده و به استناد تجربیات گذشته مهمترین تصمیم خود 
 LED را در ســال ۱۳۹۰ برای ورود به صنعت روشنایی
گرفت. در شروع تولید، دو سال را صرف مطالعه آخرین 
تکنولوژی LED کردیم و بعد از بررسی دقیق محصوالت 
مورد نیاز این حوزه  از سال ۱۳۹۲ با تولید ۲ مدل چراغ 

روشنایی وارد این بازار شدیم.
محمدرضا مسلمان یزدی با اشاره به موانع پیش روی 
فعاالن اقتصادی خاطرنشان ساخت: مثل همه کسب و 
کارها و بخاطر دشواری های ناشــی از رقابت با شرکت 
های چینی، ورود پرچالش و سختی داشتیم. اما همانطور 
که گفتم داشتن یک تیم خوب و مطالعات دقیق انجام 
شده باعث شد در میان همه دشواری های رقابتی از سال 
۱۳۹۴ مسیر رشد را آغاز کنیم و اکنون توانسته ایم  بعد 
از گذراندن روز های سخت با کمک گرفتن از ۴۰۰ نفر 
پرسنل متعهد شرکت و با ارائه بیش از ۱۲۰ نوع محصول 
روشنایی، ضمن پوشش کامل و سراســری ایران عزیز، 

حضور پایدار در بازار روشنایی داشته باشیم. 
وی تاکید کرد: در کنار ده ها عامل فروش، ۴۲ نماینده 
رسمی این شرکت در اقصی نقاط کشور، شرکای اصلی 
تجاری ما هستند و در بســیاری از پروژه های مسکونی، 
سازمانی، صنعتی، تجاری و ... از محصوالت ما استفاده می 
شود و با گارانتی فوق العاده ای که داریم کیفیت روشنایی 

مشــتریان عزیز را تضمین کرده ایم. خدا را شاکرم که 
کمترین نرخ شکایت یا خرابی را داشته ایم و باعث افتخار 
من و همکاران است که بخش قابل توجهی از محصوالت 
روشــنایی که امروز در منازل و اماکن این کشور وجود 
دارد و رفاه مردم شایســته ایــران را تامین می کنند، از 

محصوالت آلتون رای است.
محمدرضا مسلمان یزدی با اشــاره به دستاوردهای 
گروه صنعتی آلتــون رای در بازارهــای صادراتی گفت: 
همیشــه یکی از ویژگی هایی که بنده بــه عنوان مدیر 
عامل آلتون رای در این ســالها در شرکت نهادینه کرده 
ام فرهنگ کمال طلبی و تالش مداوم برای پیشــرفت 
است به گونه ای که تمامی موفقیت های ذکر شده نه تنها 
باعث اشباع و توقف ما نشده است بلکه به لطف خداوند 
بزرگ و در ســایه تالش همکاران ما از سال ۱۳۹۹ این 
شــرکت وارد بازار های صادراتی شــده و در حال حاضر 
چراغ های روشنایی LED خود را به کشور های مختلف 
صادر مینماید. به عنوان مثال کشــورهای ترکیه و عراق 
و ... برخی از مقاصد صادراتی شــرکت بوده و در سطوح 
مختلف فرآیند صادرات، در ایــن بازار ها  فعالیت داریم. 
برای موفقیت در بازار های داخلی و خارجی گواهی نامه 
ها و اعتبار نامه های متعددی از جمله ایزوها و استاندارد 

ایران و اروپا CE را دریافت کرده ایم.
وی افزود: این شرکت در نظر دارد در آینده به عنوان 
یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران ضمــن برنامه ریــزی برای معرفــی حداقل ۲۰ 
محصول جدید طی یکسال، طراحی و تولید محصوالت 
دانش بنیان را در دســتور کار خود قرار دهد. همچنین 
استمرار مسیر صادراتی از رئوس برنامه های آلتون رای 
بوده که در این مسیر برنامه های خود را با پشتکار زیاد 
پیگیری می نماید. برای رسیدن به اهداف فوق ابزار های 
تبلیغاتی متعدد مورد نیاز است لذا شرکت آلتون رای با 
کمک گرفتن از تیم مارکتینگ خود در صدد است تا در 
این حوزه  نیز حرفه ای عمل کرده و در مســیر توسعه 

هویت برند خود گام بردارد. یکی از ابزار های مورد نیاز در 
این مسیر حضور در نمایشگاه های تجاری است و آلتون 
رای در این مسیر سال هاست در نمایشگاه صنعت برق 

حضور دارد. 
مدیر عامل گــروه صنعتی آلتون رای بــا بیان اینکه 
نمایشگاه صنعت برق در بین نمایشگاه های متعدد یکی 
از مناسب ترین و مرتبط ترین نمایشگاه ها است؛ اظهار 
داشت: آلتون رای طی سال های اخیر نمایشگاه صنعت 
برق را بــه عنوان یکی از اهداف خــود برای حضور موثر 
انتخاب نموده اســت. حضور مشتریان تخصصی، انگیزه 
ی کافی برای حضور در این نمایشــگاه بوده و امیدوارم 
برگزارکنندگان هم از طریق ارائه خدمات شایسته باعث 
رونق نمایشگاه شده و موجبات توسعه کسب و کار شرکت 

کنندگان را فراهم نمایند.
محمدرضا مسلمان یزدی در پایان اظهار داشت: بنده 
به نوبه ی خود از همه ی خواننــدگان دعوت میکنم از 

نمایشگاه امسال بازدید کنند و شاهد پیشرفت صنایع و 
شرکت های فعال در صنعت برق باشند البته آلتون رای 
هم برای این نمایشگاه برنامه و خبرهای فوق العاده ای از 
جمله جوایز و چاشنی های فروش جذاب برای همکاران 
گرفته تا معرفی و رونمایــی از محصوالت جدید در این 

نمایشگاه تدارک دیده است. 
 در پایان وظیفه ی خودم میدانم تا ابتدا ازسرکار خانم 
پونه جاللی همســرعزیز و شریک ۲۷ ســاله ی تجاری 
خودم که در تمامی این موفقیــت ها در کنار هم بودیم 
تشکر کنم. قطعا بسیاری از موفقیت های امروز حاصل 
ســختی ها و زحمات بسیاری اســت که ایشان و سایر 
همکاران بی نظیر ما طی این ســالها متقبل شــده اند. 
شادی دل این عزیزان و آرامش خاطر زندگی برای همه 
همکارانم را از خدای بزرگ خواستارم و از شما هم بابت 
زحمت مصاحبه تشکر میکنم و برای تمامی کسب و کار 

های کشورم آرزوی موفقیت دارم.

 آلتون رای در کنار ده ها عامل فروش، ۴۲ نماینده رسمی این شرکت در اقصی نقاط کشور، و با ارائه یک گارانتی فوق العاده از سال ۱۳۹۹ 
 وارد بازار های صادراتی شده و در حال حاضر چراغ های روشنایی LED خود را به کشور های مختلف از جمله ترکیه و عراق و ... صادر 

می کند و  در سطوح مختلف فرآیند صادرات، در این بازار ها  فعالیت دارد. برای موفقیت در بازار های داخلی و خارجی گواهی نامه ها و 
اعتبار نامه های متعددی از جمله ایزوها و استاندارد ایران و اروپا CE را دریافت کرده است
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در این نمایشگاه، شــرکت های داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی، از 
آخرین دســتاوردهای فناوری، تولیدی، کسب رضایت مشتریان، بازاریابی، 
تنوع تولید و بسته بندی خود رونمایی کرده و آخرین محصوالت تولیدی خود را 

به مشتریان خود معرفی کرده اند. 
عالوه بر حضور مســووالن شرکت سهامی نمایشگاه های کشور، مســووالن اقتصادی، وزرا، 
معاونان وزیر، مدیران مرتبط با نمایشگاه در وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، جمع بزرگی از 
متخصصان، عالقه مندان به آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری و تولید و بازاریابی و مشتریان 
حرفه ای شرکت ها در سراسر کشور به همراه متخصصان و کارشناسان، مسووالن اتحادیه ها و 

تشکل های صنفی مرتبط نیز از نمایشگاه بازدید کرده اند. 
در حاشیه این نمایشگاه، تعدادی از مهمانان خارجی، نمایندگی ها و فروشگاه های سراسر کشور، 
بازاریابان و متخصصان فروش در سراسر کشور، ضمن گفت وگو و مذاکره با مدیران شرکت ها، 

قراردادهای مختلفی برای خرید و توزیع و فروش محصوالت به امضا رسانده و زمینه همکاری 
شرکت های بزرگ تولیدی با نمایندگان فروش در سراسر کشور و همچنین خریداران خارجی 

فراهم شده است.
در حاشیه نمایشگاه همچنین نشست های تخصصی در مورد محورهای اصلی نمایشگاه و صنعت 
برگزار شده و متخصصان در مورد محورهای مورد نظر، مسائل و مشکالت وچالش های صنعت، 
به بحث و تبادل نظر پرداخته و آخرین دستاوردها، برنامه های دولت و سازمان همجوار تولید در 

این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین در این نمایشگاه، نشریه اقتصاد و نمایشگاه به صورت تخصصی در گفت وگو با مدیران 
شرکت های حاضر در نمایشگاه، مخاطبان را از آخرین اخبار و تحوالت نمایشگاهی و دستاوردهای 
شرکت های تولیدی با خبر ساخته و به صورت رایگان در روزهای برگزاری نمایشگاه  از طریق 

سالن های محل برگزاری نمایشگاه در اختیار بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار می گیرد. 

عکس: علی نیکخواه

کابل متال-سالن ۳۸

الکترو پیک-سالن  میالد

افالک الکتریک-سالن ۳۸

کیان ترانسفو-فضای باز سالن  میالد

ایران ترانسفو-سالن  خلیج فارس

سیلیکون کابل آگر البرز-سالن میالد

رعد-سالن  میالد

ثقفی-سالن ۳۸

البرز الکتریک نور-سالن ۳۸

رسانا کابل-سالن ۳۸

پارس کلید تابان-سالن 7

۳۸B آلتون رای-سالن
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عکس: علی نیکخواه

افزار آزما- سالن خلیج فارس

نیرو ترانسفو-سالن خلیج فارس

نور صرام پویا-سالن ۳5

سیمکو-سالن  ۳۸

سیم و کابل مشهد-سالن۳۸

آریا ترانسفو-سالن خلیج فارس

۳۸Bیکتا افروز-سالن

۳۸Bنیک تاب نور یزد-سالن

گیل راد-سالن ۳۸

الک سیم-سالن  ۳۸

سیم و کابل مغان-سالن  ۳۸

دنیای گرانول-سالن۳۸

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سالن5

سیلیکون کابل  یاقوت البرز-سالن۳۸

سیم و کابل یزد-سالن  ۳۸

سرامیک کوثر

سیم و کابل همدان-سالن  ۳۸

پارس کلید تابان-سالن 7

شرکت پتروشیمی پردیس-سالن5

کیمیا پلیمر صبا-سالن  ۳۸

سیم وکابل برتر-سالن ۳۸

سیم و کابل ابهر-سالن  خلیج فارس

کابل سینا-سالن ۳۸

دنیای مس-سالن ۳۸
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در خصوص برنامه های سال جاری، شرکت نیک تاب نور یزد، سود حاصله را صرف ارتقای تجهیزات نموده و همین 
ماموریت را برای سال ۱۴۰۱ نیز در پیش دارد. با توجه به باال بودن کیفیت، محصوالت این مجموعه به سرعت در 
حال رشد هستند و تالش بر این است که محصوالت و ماشین آالت تولید خود را به روز نگه دارد، به همین واسطه 

تجهیزات این شرکت نیز مرتبا در حال به روز رسانی با آخرین تکنولوژی دنیا است. م 
ش

ها
مد

مح
کار

رخ
چ

حسین معتمدرسا مدیر عامل شرکت رسانا کابل:

شرکت رسانا کابل اولین دارنده  استاندارد   رضایت سنجی مشتریان 

محمدهاشم چرخکار مدیرعامل شرکت نیک تاب نور یزد:

مدیر عامل شرکت رسانا 
کابل با اشاره به فعالیت ها 
و دستاوردهای این شرکت 
گفت: شــرکت رســانا کابل 
از ســال ۱۳۷۲ توسط بخش خصوصی 
بــرای تولید انواع ســیم و کابل فشــار 
ضعیف تاسیس شــده و بطور مستمر بر 
تنوع محصوالت و مقدار تولیدات و ارتقاء 
سطح کیفی تولیدات خود افزوده است و 
ســهم  خود را در بازار داخلی و خارجی 
گسترش داده است و اکنون یکی از تولید 
کنندگان  معتبر و شناخته شده در کشور 

و کشورهای همسایه است.
وی در ادامه بیان داشــت: شــرکت 
رســانا کابل  با تکیه بر اســتاندارد های  
فنی و مدیریتی روز دنیــا درصدد ارتقاء 
همه جانبه بوده و در این راســتا موفق 
به دریافت اســتاندارد های ملی مربوط 
به محصــوالت خود شــده و همچنین 
 ISO 9001    استانداردهای بین المللی

 -  ISO 14001 – ISO 17025 – -
OHSAS 8001

CE Mark   را دریافت نموده و اولین 
دارنده استاندارد رضایت سنجی مشتریان 
) ISO 10002  ( در صنعــت ســیم و 

کابل در کشور است. 
او افزود: کارشناسان و متخصصان رسانا 
کابل در طول سالیان متمادی مشارکت 
فعــال در تدوین اســتانداردهای جدید 
ملی صنعت سیم و کابل و همچنین به 
روز کردن استاندارد های ملی قدیمی تر 

داشته اند .
حسین معتمدرسا خاطرنشان ساخت: 
آزمایشگاه رسانا کابل همچنین به عنوان 
آزمایشگاه مرجع ســیم و کابل مشغول 
فعالیت است. همچنین رســانا کابل در 
پنج سال متوالی واحد نمونه اداره استاندار 
اســتانهای تهران و البرز بوده و موفق به 

دریافت لوح افتخار گردیده است . 
وی با بیان اینکه شــرکت رسانا کابل 

مانند تمام ادوار فعالیت خود بر حســب 
نیازهای نوین مصــرف کنندگان ، تولید 
محصوالت جدید را در برنامه کاری خود 
قرار داده است؛ اظهار داشت: این شرکت 
در حال حاضر مشغول تمهیدات الزم - 
استخدام و آموزش نفرات مورد نیاز ،ایجاد 
فن آوری به روز، ساخت  فضا مناسب و 
تهیه ماشــین آالت و تجهیــزات و الزم 

است.
وی در پایان با اشاره به اهداف شرکت 
رســانا کابل از حضور در نمایشگاه بین 
المللی صنعت برق گفت: هدف از شرکت 
در نمایشــگاه صنعت برق قــرار گرفتن 
در فضای تخصصی امــروزه صنعت برق  
کشور  و آشــنایی به روز و بی واسطه و 
دوجانبه با تمام شاخه های این صنعت 
وتفاهم و هم دلی  با تمام کسانی که در 

این صنعت فعالیت دارند .

شرکت رسانا کابل فعالیت خود را از سال 1372 با هدف تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف آغاز کرد و با تالش شبانه روزی مدیریت و پرسنل مجرب، بطور مستمر بر تنوع 
محصوالت و میزان تولیدات و ارتقاء سطح کیفی تولیدات خود افزوده است و هم اکنون در صنعت سیم و کابل کشور جزو برندهای خوشنام و شاخص محسوب می شود.

حسین معتمدرسا مدیر عامل شرکت رسانا کابل با بیش از سی سال سابقه فعالیت در سمت ها و سطوح گوناگون اجرایی و مدیریتی در صنعت سیم و کابل ایران، از قبیل 
کنترل کیفیت ، طراحی و مهندسی ، فنی و... از مدیران برجسته این صنعت است. 

نشریه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1401 با وی درباره فعالیت و برنامه های شرکت رسانا کابل گفت و گویی انجام داده 
است که در ادامه می خوانید:

شرکت نیک تاب نور یزد با نشان تجاری LOOP LIGHT فعالیت خود را در سال 13۹8 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ریسه، نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی در 
خاورمیانه با رویکرد تولید کاالی با کیفیت ایرانی و منطبق با أخرین تکنولوژی روز دنیا  در صنعت برق و روشنایی آغاز کرد و با عرضه محصوالتی جدید و بسیار باکیفیت توانست 
در مدت کوتاهی پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از بازار صنعت برق و ساختمان شود. محمدهاشم چرخکار مدیرعامل شرکت نیک تاب نور یزد، فارغ التحصیل رشته فناوری 
اطالعات است و بیش از 10 سال به عنوان طراح و مشاور در زمینه روشنایی و نورپردازی ساختمان فعالیت داشته است. وی در حال حاضر در سمت رئیس هیات مدیره گروه 
مهندسی آوید نیز فعالیت می کند. نشریه اقتصاد و نمایشگاه با وی در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت و گویی داشته است که می خوانید:

حسین معتمدرسا:
هدف شرکت رسانا 

کابل از شرکت در 
نمایشگاه صنعت 
برق قرار گرفتن در 
فضای تخصصی 

امروزه صنعت برق  
کشور  و آشنایی 

به روز و بی واسطه 
و دوجانبه با تمام 

شاخه های این 
صنعت و تفاهم 

و هم دلی  با تمام 
کسانی که در این 

صنعت فعالیت 
دارند .

محمد هاشم 
چرخکار:

خط مشی فکری 
حاکم در این 

مجموعه بر این 
باور استوار است 
که مصرف کننده 

ایرانی الیق بهترین 
و با کیفیت ترین 

محصول می باشد
لذا برای تحقق 

این هدف از 
هیچ تالشی در 
این راستا دریغ 

نخواهد شد

مدیرعامل شــرکت نیک تاب نــور یزد 
با اشــاره بــه فعالیت های این شــرکت 
اظهار داشــت: شــرکت نیک تاب نور یزد 
با نشــان تجــاری LOOP LIGHT در 
ســال ۱۳۹۸ فعالیت خود را بــا رویکرد 
تولید کاالی با کیفیت ایرانی و منطبق با 
آخرین تکنولوژی روز دنیا در صنعت برق 
و روشــنایی برای مصرف کننده داخلی و 
بازارهای جهانی آغاز کرد و به یاری خداوند 
و ســرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی، 
تالش و همت مهندسان و طراحان خالق 
ایرانی در زمان کوتاهی توانست به عنوان 
اولیــن و بزرگترین تولید کننده ریســه، 
نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی در 

خاورمیانه مطرح شود. 
وی افزود: خط مشــی فکری حاکم در 
این مجموعه بر این باور اســتوار است که 
مصرف کننــده ایرانی الیــق بهترین و با 
کیفیت  ترین محصول می باشــد، لذا برای 
تحقق این هدف از هیچ تالشــی در این 
راستا دریغ نخواهد شد و برای تحکم این 
هدف، »شعار یک جریان همیشه روشن« 

در سال ۱۴۰۰ انتخاب گردید تا با افتحار 
اعالم کنیم محصوالتمان روشنایی بخش 
همیشگی خانه و زندگی هر ایرانی خواهد 
بود.  محمدهاشم چرخکار با بیان اینکه در 
مجموعه لوپ الیت بیش از ۱5۰ نفر نیروی 
متخصص مشغول به فعالیت هستند گفت: 
عالوه بر این با وجود شبکه نمایندگی در 
۲5 استان و ۶۰ نمایندگی و عاملیت فروش 
در شــهرهای مختلف ایران، این شرکت 
توانسته اســت به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم در اشتغال زایی موثر واقع شود. 
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: شرکت 
نیک تاب نور یزد صاحب امتیاز برند تجاری 
لوپ الیت، با رعایت باالترین اســتانداردها 
در تولید و ارگونومی کار در فضایی مدرن، 
موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ایزو 
۹۰۰۱ در سیســتم کیفی مدیریت شده 
است. همچنین محصوالت این شرکت از 
لحاظ کیفیت تولید و بهره وری در کالس 
تولیدکنندگان مطرح جهانی و قابل عرضه 

در بازارهای دنیا است. 
محمدهاشــم چرخــکار با اشــاره به 
طرح های توسعه ای شرکت نیک تاب نور یزد 
اظهار داشت: در خصوص برنامه های سال 
جاری، این شرکت در ســال۱۴۰۰، سود 
حاصله را صرف ارتقــای تجهیزات نموده 
و همین ماموریت را برای سال ۱۴۰۱ نیز 
در پیش دارد. با توجه به باال بودن کیفیت، 
محصــوالت این مجموعه به ســرعت در 
حال رشد هستند و تالش بر این است که 
محصوالت و ماشین آالت تولید خود را به 

روز نگه دارد، به همین واســطه تجهیزات 
این شرکت نیز مرتبا در حال به روز رسانی 

با آخرین تکنولوژی دنیا است.
از طرفی درگذشته چون واردات آزادتر 
بــود ۷۰ درصد مواد اولیــه وارداتی بودند 
ولی اکنون با وجــود محدودیت ها، برنامه 
این شــرکت ایجاد زیرســاختی مناسب 
جهت انجام انــواع تحقیقات و پیمایش ها 
در سطح ملی اســت که بتواند مواد اولیه 
را بومی سازی کند و موجب ارزش افزوده 

برای کشور گردد. 
وی در پایان با تاکید بر اهمیت مشارکت 
در نمایشگاه تصریح کرد: یکی از روش های 
بازاریابی، شــرکت کردن در نمایشگاه ها و 
یا برگزاری آن اســت که به علل مختلف، 
از جمله صدور کاال و ارزآوری به کشــور، 
شــناخت روش های بازاریابی رقبا، لمس 
دانــش و فنــاوری روز جهــان، مبادلــه 
اطالعات،  به نمایش گذاردن پیشرفت های 
صنعتــی و اقتصادی و نیز آداب و ســنن 
فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط  

مورد استفاده قرار می  گیرد.
ورود به این گونه عرصه ها و نمایشگاه های 
مشابه در ســطح بین المللی و جهانی این 
فرصت را ایجاد می کند تا برند خودمان را 
به بازدیدکنندگان معرفی کنیم. همچنین 
موجب آشنایی بیشتر شرکت های همکار، 
وابسته و تبدیلی می شــود و این آشنایی 
فتح بابــی خواهد بود برای اتحاد بیشــتر 
بین تولیدکنندگان محصوالت وابسته که 

می تواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد.

شرکت نیک تاب نور یزد اولین و بزرگترین تولیدکننده ریسه، نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی 
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مزیت ایران برای صادرات برق بعد فیزیکی و جغرافیایی است، ما می توانیم هزینه تمام شده کمتری برای صادرات 
برق داشته باشیم به شرط اینکه پروژه ها را اجرایی کنیم، اما این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که اگر 

نتوانیم نسبت به تامین برق کشورهای متقاضی اقدام کنیم از مبادی دیگر هرچند غیراقتصادی واردات خواهند 
داشت اما در شرایط رقابتی با توجه به فاکتور قیمت و مسافت؛ فروشنده قالب ما هستیم

 روســیه برای اتصال به شبکه برق ایران 
مصمم است

میزان صــادرات برق کشــورمان بین یک هزار 
و 5۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ مگاوات است.افغانســتان 
و ترکمنستان کشــورهای دریافت کننده برق از ایران هستند.

صادرات برق زمانی اتفاق می افتد که نیاز داخلی تأمین شــده 
باشد و مصرف باال نباشد.صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی 
باشــد در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین المللی 
صورت می گیرد.برخی زمان ها برق نیز وارد می کنیم که میزان 

آن حدود 5۰۰ مگاوات است.
آرش کردی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران گفــت: میزان صادرات برق کشــورمان بین 
یک هــزار و 5۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ مگاوات است.افغانســتان 
و ترکمنستان کشــورهای دریافت کننده برق از ایران هستند.

صادرات برق زمانی اتفاق می افتد که نیاز داخلی تأمین شــده 
باشد و مصرف باال نباشد.صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی 
باشــد در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین المللی 
صورت می گیرد.برخی زمان ها برق نیز وارد می کنیم که میزان 

آن حدود 5۰۰ مگاوات است.
وی  کشــورهایی کــه بــرق از آنهــا دریافــت می کنیم را 

ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان اعالم کرد.
مدیر عامل شرکت توانیر گفت: در حال حاضر ما توان ۱5۰۰ 
مگاوات صــادرات برق داریم، طبق برآوردها قرار اســت طی 5 

سال و تا ۱۴۰5 به ۱۰ هزار مگاوات برسیم.
آرش کردی  درباره سنکرون شبکه برق ایران و روسیه اظهار 
داشت: اجرایی شدن ســنکرون نیازمند تقویت زیرساخت ها و 
احداث خطوط انتقال جدید بین ایران، گرجستان و آذربایجان 
اســت و تا زمانی که این پروژه ها اجرا نشود، سنکرون به معنی 
واقعــی انجام نمی شــود. ما اکنــون در حــال تقویت خطوط 
گرجستان و آذربایجان هســتیم و این تحول مثبتی در حوزه 

تبادل خواهد بود.
برنامه ایران بــرای تقویت شــبکه انتقال جمهوری 

آذربایجان و گرجستان
وی درباره میزان تبادل برق با روســیه گفــت: تا زمانی که 
قرارداد، نهایی نشــود میزان و ظرفیت تبادل مشخص نیست، 
اما ظرفیت برقی روسیه بسیار عظیم اســت و ما باید عالوه بر 
نیاز خودمان، صــادرات را نیز انجام دهیــم، در هر حال طبق 

تفاهمنامه اولیه باید سنکرون ســازی انجام شود و در گام اول 
شبکه انتقال آذربایجان و گرجستان را تقویت کنیم.

قیمت برق صادراتی چقدر است؟
مدیرعامل شرکت توانیر درباره قیمت فروش برق قابل تبادل 
بین دو کشــور نیز بیان داشــت: قیمت بر اســاس میزان برق 
صادراتی و همچنین با لحاظ کردن ترانزیت برق و توجه به بعد 
مســافت و همچنین قدرت صادراتی ما تعیین می شود، در هر 
حال همه اینها معادله است و باید آنچه به سود ما است اجرایی 

کنیم و این امر تا منتج به قرارداد نشود، مشخص نیست.
روسیه برای اتصال به شبکه برق ایران مصمم است

وی با بیان اینکه روسیه برای انجام ســنکرون با شبکه برق 
ایران مصمم اســت، خاطرنشــان کرد: روســیه بنا دارد بستر 
شبکه برق کشــور خود را با ایران به عنوان هاب مطرح کند و 
اکنون کشــور دیگری توان انتقال مازاد تولید برق این کشور را 
ندارد، تنها کشوری که شــبکه پایداری دارد و امکان اتصال با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه و جنوب غرب آسیا را 
داشته و می تواند انتقال انجام دهد ایران است. حتی سنکرون و 

بحث انتقال برق به قطر هم بر همین پایه بود یعنی شبکه برق 
ایران از  خلیج فارس هم عبور کند.

ایران هاب می شود
کردی با بیان اینکه اگر تفاهم نامه های برقی به قرارداد منتج 
شــوند ایران تبدیل به هاب منطقه خواهد شد، یادآور شد: در 
ســفر اخیر وزیر نیرو به قطر در موضوع ســنکرون شبکه برق 
با این کشــور تفاهم شــده اما اینکه به چه عددی برای تبادل 

برسیم بستگی به نهایی شدن قرارداد دارد.
تا 1405، 10 هزار مگاوات صادرات خواهیم داشت

وی گفت: در حــال حاضر ما توان ۱5۰۰ مــگاوات صادرات 
برق داریم، طبق برآوردها قرار است طی 5 سال و تا ۱۴۰5 به 
۱۰ هزار مگاوات برسیم، البته فعال به دلیل مشکالتی که سال 
قبل داشتیم برنامه با تاخیر انجام شده و عقب هستیم اما قطعا 
محقق خواهد شــد و بر اساس نیاز شــبکه کشورهای همسایه 

نسبت به اجرای این پروژه اقدام خواهیم کرد.
مدیر عامل توانیر با بیــان اینکه فعال ما جایگزینی در منطقه 
نداریم، خاطرنشــان کرد: یعنی اگر ایران این پروژه را اجرایی 

نکند کشورهای دیگر منطقه این توان را ندارند.
خرید برق از ایران به نفع همسایگان است

وی تصریح کرد: مزیت ایران برای صادرات برق بعد فیزیکی 
و جغرافیایی اســت، ما می توانیم هزینه تمام شده کمتری برای 
صادرات برق داشــته باشیم به شــرط اینکه پروژه ها را اجرایی 
کنیم، اما این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که اگر نتوانیم 
نسبت به تامین برق کشــورهای متقاضی اقدام کنیم از مبادی 
دیگر هرچند غیراقتصادی واردات خواهند داشت اما در شرایط 
رقابتی با توجه به فاکتور قیمت و مســافت؛ فروشنده قالب ما 

هستیم.
عربستان رقیب ما نیست

کردی درباره امکان رقابت با عربســتان گفت: صادرات برق 
عربستان دو مانع بزرگ بعد مسافت و تلفات شبکه و هدررفت 
مواجه است، ضمن اینکه تا اجرایی شدن پروژه ها زمان زیادی 

می طلبد.
 با عراق به تفاهم حقوقی رسیدیم

وی درباره امکان حضور عربستان در بازار برق عراق در رقابت 
با ایران خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر هیچ ناپایداری برای 
تمامی برق مشــتریان نداریم نکته دیگر اینکه با کشور عراق به 
تفاهم حقوقی رســیدیم و تامین برق این کشور از سوی ایران 

دچار مخاطره نخواهد شد.
توافق پنج ساله ایران و عراق در زمینه صادرات برق

بر اســاس توافق جدیدی که میان ایران و عراق امضا شــده 
اســت، ایران در زمان توانایی شبکه، در مدت 5 سال ۴۰۰ مگا 

وات برق به عراق صادر خواهد کرد.
احمد موســی، ســخنگوی وزارت بــرق عــراق توضیحاتی 
درخصوص جزئیــات توافق راهبردی ایران و عــراق در زمینه 
انرژی ارائــه داد و گفت که این توافق دو هــدف را محقق می 
کند؛ یکــی واردات برق و دیگری بهبود کیفیــت برق توزیعی 

است.
وی تاکید کرد که توافقی 5 ساله با ایران در این زمینه امضا 
شــد و ایران در این مــدت ۴۰۰ مگا وات برق بــه عراق صادر 

خواهد کرد.
احد موســی گفت: این توافق بعد از پرداخــت بدهی گازی 
به ایران و همچنین موافقت دولت امضا شــد و هدف از آن ها 
تنها واردات ۴۰۰ مگا وات برق نیســت بلکه هدف دیگر بهبود 

کیفیت برق توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است.

در حال حاضر 
ما توان ۱5۰۰ 

مگاوات صادرات 
برق داریم، 

طبق برآوردها 
قرار است طی 5 
سال و تا ۱۴۰5 

به ۱۰ هزار 
مگاوات برسیم، 

البته فعال به 
دلیل مشکالتی 

که سال قبل 
داشتیم برنامه 

با تاخیر انجام 
شده و عقب 
هستیم اما 
قطعا محقق 

خواهد شد و 
بر اساس نیاز 

شبکه کشورهای 
همسایه نسبت 

به اجرای این 
پروژه اقدام 
خواهیم کرد

مدیر عامل توانیر خبر داد: صادرات برق ایران تا 1۴۰5 به 1۰ هزار مگاوات می رسد

صادرات برق ایران از یک هزار مگاوات فراتر رفت
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 قصد داشتیم در سال۱۴۰۰ تبدیل به بزرگترین مجموعه روشنایی کشور شویم که متاسفانه به دلیل مانع 
انرژی، نزدیک به دوسال و نیم برنامه ما به تاخیر افتاد. باالخره با رفع این مانع هم اکنون طرح های توسعه ای ما در 

راستای تحقق این هدف آغاز شده است گر 
رز

ک ب
تاب

ا
ری

دا
لم

ع

اتابک برزگر علمداری مدیرعامل و موسس صنایع روشنایی یکتا افروز مطرح کرد

صنایع روشنایی یکتا افروز فعالیت خود را از سال 13۹7 در صنعت روشنایی کشور آغاز کرده است. این شرکت تولیدکننده انواع محصوالت روشنایی LED است و تمامی 
محصوالت آن دارای نشان استانداردهای داخلی و بین المللی با کیفیت و طراحی منحصربفرد است.

نشریه اقتصاد و نمایشگاه با اتابک برزگر علمداری مدیر عامل و موسس صنایع روشنایی یکتا افروز در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران گفت و گویی 
داشته است که می خوانید:

اتابک برزگر 
علمداری:
 حضور در 

نمایشگاه فرصتی 
برای آشنایی 

بیشتر مخاطبان 
با مجموعه ما 

فراهم می کند. 
ما می خواهیم در 

نمایشگاه ظرفیت 
ها و توانمندی 

های یکتا افروز را 
نشان دهیم و از 

محصوالت جدید 
خود رونمایی کنیم

روشــنایی  صنایع  عامل  مدیر 
یکتا افروز با اشــاره به تاریخچه 
فعالیت این شرکت اظهار داشت: 
قبل  افروز  یکتا  روشنایی  صنایع 
از ســال۱۳۹۷ در قالــب یــک 
مجموعــه بازرگانــی در حــوزه 
های مختلف تجاری مشــغول به 
فعالیتش  دامنه  بوده که  فعالیت 

به سال ۱۳۸۱ برمی گردد.
کســب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دســتاوردها و موفقیــت هــای 
متعدد توســط صنایع روشنایی 
یکتا افروز خاطرنشان ساخت: در 
حال حاضر مجموعه یکتاافروز با 
ایجاد اشتغال، بالغ بر ۲۰۰ شغل 
مســتقیم وبیش از هزار شــغل 
غیر مســتقیم ایجاد کرده است 
و  بیــش از ۹۰ مــدل محصول 
تولید می  را  روشــنایی مختلف 
کند و همه ی محصوالت دارای 
داخلی  اســتانداردهای  نشــان 
و بیــن المللی با کیفیــت باال و 
طراحــی منحصربفرد هســتند. 
ریزی صورت  برنامه  با  همچنین 

گرفته قصد داریــم در بازارهای 
هــدف صادراتی حضــور جدی 

داشته باشیم. 
اتابک برزگر علمداری در ادامه 
تصریح کرد:  قصد داشــتیم در 
ســال۱۴۰۰ تبدیل به بزرگترین 
مجموعه روشــنایی کشور شویم 
که متاسفانه به دلیل مانع انرژی، 
نزدیک به دوسال و نیم برنامه ما 
به تاخیر افتاد. باالخره با رفع این 
مانع هم اکنون طرح های توسعه 
ای مــا در راســتای تحقق این 

هدف آغاز شده است.
یکتاافروز  شــرکت  افزود:  وی 
تقریبــا نامــی نــو در صنعــت 
روشنایی کشور است که با هدف 
مشــتریان  اطمینان به  ایجــاد 
محصــوالت خود را بــا باالترین 

کیفیت تولید می نماید.

وی اظهار داشت: از ابتدای آغاز 
به کارمجموعه تا کنون هرســاله 
ایم  نمایشگاه شــرکت کرده  در 
که این موضوع باعث شده است 
تــا بــرآورد خوبی از نیــاز های 
بازار داشــته باشــیم و تولیدات 
مجموعه را بر اســاس این نیازها 
هماهنگ نماییــم.  به طور مثال 
در نمایشــگاه های قبلی نیاز به 
تولید برخی کاالهای اقتصادی را 
مشاهده کردیم و در همین راستا 
تولید کرده  اقتصادی  محصوالت 
ایم. حضور در نمایشگاه فرصتی 
با  برای آشنایی بیشتر مخاطبان 
مجموعه ما فراهم مــی کند. ما 
می خواهیم در نمایشگاه ظرفیت 
ها و توانمندی هــای یکتا افروز 
را نشــان دهیم و از محصوالت 

جدید خود رونمایی کنیم.

تولید بیش از ۹۰ محصول متنوع در صنایع روشنایی یکتا افروز

احمد عروجی مدیر عامل شرکت گیل راد:

تولید ساالنه ۱53 هزار تن محصول متنوع در شرکت گیل راد
شرکت گیل راد شمال در سال 13۹4 تولید آزمایشی مفتول مسی ETP  را آغاز نمود و در سال 13۹5 با میزان 76،500 تن به تولید انبوه رسید و هم اکنون ظرفیت ساالنه تولید 

آن بالغ بر 153 هزار تن است .در این شرکت 270 نفر از پرسنل مجرب به طور مستقیم و 5 هزار نفر غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند .
احمد عروجی  مدیر عامل شرکت گیل راد از مدیران توانمند و باسابقه این صنعت است. نشریه اقتصاد و نمایشگاه با وی گفت و گویی داشته است:

احمد عروجی:
هدف شرکت 

گیل راد در این 
نمایشگاه اراِئه 
محصول جدید 

نیست، بلکه این 
شرکت در این 

نمایشگاه به دنبال 
تعامل مستقیم 
با همکاران خود 

در این صنعت 
و شنیدن نقطه 
نظرات یکایک 

مشتریان در رابطه 
با بهبود کیفیت و 

خدمت رسانی هر 
چه بهتر است. 

احمد عروجی مدیر عامل شرکت 
گیل راد با اشــاره به فعالیت های 
این شــرکت اظهار داشت: شرکت 
گیل راد شــمال در ســال ۱۳۹۴ 
  ETP تولید آزمایشی مفتول مسی
را آغــاز نمود و در ســال ۱۳۹5 با 
میزان ۷۶،5۰۰ تــن به تولید انبوه 
رســید. ســال ۱۳۹۷ طرح توسعه 
این شــرکت در تولید ۲۰،۰۰۰ تن 
مفتول مســی FRHC  از ضایعات 
مس به اتمام رســید که این روش  
به محیط زیســت و استفاده کمتر 
از منابع مواد خــام کمک می کند. 
ســال ۱۳۹۸ طرح توســعه تولید 
انواع هادی های مســی با ظرفیت 
۲۰،۰۰۰ تن در ســال  و همچنین 
تولید هادی مســی قلع اندود شده 
با ظرفیت 5،۶۰۰ تن بهره برداری 
شد. شــرکت گیل راد همچنین در 
اواخر ســال ۱۳۹۹ بــا نصب خط 

تولید جدید خود با اســتفاده از به 
روزترین تکنولــوژی دنیا در زمینه 
تولیــد مفتول مســی ETP  تولید 
خــود را به  ۷۶،5۰۰ تــن افزایش 

داد. 
وی افــزود: تولید کلی شــرکت 
گیــل راد شــمال  ۱5۳،۰۰۰ تن 
در ســال اســت و در این شرکت 
۲۷۰ نفــر از پرســنل مجــرب به 
طــور مســتقیم و 5،۰۰۰ نفر غیر 
 مســتقیم مشــغول بــه فعالیــت 

هستند ..
عنوان  ادامه  در  عروجــی  احمد 
داشت: در تولید  محصوالت شرکت 
گیــل راد  تمامی اســتانداردهای 
داخلی و بین المللی رعایت شــده 
و مفتخریم که ۶۰ درصد مفتول و 
هادی های مسی مورد نیاز صنعت 
ســیم و کابل را تامیــن می کنیم 
. همچنیــن این شــرکت موفق به 
صادرات هشــت هزار تن مفتول و 

انواع هادی های مســی به بسیاری 
از کشــورهای جهان شده و هدف 
گــذاری به گونه ایســت کــه این 
میزان به  بیست هزار تن صادرات 

در سال ۱۴۰۱ برسد.
وی تصریح کرد: این شــرکت در 
حال انجام طرح توسعه جدید برای 
تولید ۱۶،۰۰۰ تن مفتول مســی 
OF به روش آپ کست و ۱۶،۰۰۰ 
تن انواع BUS BAR  مســی می 

باشد.
پایــان  در  عروجــی  احمــد 
کرد: هدف شــرکت  خاطرنشــان 
گیــل راد در این نمایشــگاه اراِئه 
این  بلکه  نیســت،  محصول جدید 
شــرکت در این نمایشگاه به دنبال 
تعامل مستقیم با همکاران خود در 
این صنعت و شنیدن نقطه نظرات 
یکایک مشتریان در رابطه با بهبود 
کیفیــت و خدمت رســانی هر چه 

بهتر است. 
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با وجود منابع غنی ماده اولیه سیم و کابل در کشور ، ایران مي تواند یکی از صادر کندگان بزرگ این محصوالت 
باشد. ما هم مي توانیم سهمي داشته باشیم ، کماکان در حال حاضـر برخي از پیمـانکاران اروپایي و امریکایي 

در کشـورهاي همسـایه ترجیح مي دهند  از شرکت ما خرید کنند. ید
وح

ت
ده

زا
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توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی از صادرکنندگان مهم سیم و کابل باشد

 این شــرکت به 
چه  مشــخص  طور 
محصوالت و خدماتی 
را عرضه می کنــد و ویژگی و 
محصوالت  به  نسبت  آن  امتیاز 
مشابه موجود در بازار چیست ؟ 
امروزه شرکت کابل متال توانائي 
تولیــد کلیــه کابلهاي مــورد نیاز 
مشــتریان خود را در کلیه صنایع و 
پروژه هاي کشور دارد و  قادر است 
کابلهاي قدرت تا سطح مقطع 500 
mm2 ، کابل هاي ۳/5 رشــته به 
صورت گــرد و ســکتور ، زره دار و 
بدون زره و انــواع کابل هاي کنترل 
و ابزار دقیق با مدرن ترین ماشــین 
آالت و همچنین کابل هاي فشــار 
 KV تا KV10 متوسط و قوي از
66 و کابلهاي غالف ســربي با مواد 
اولیه مرغوب تولیــد و عرضه کند. 
در سبد کاالي شــرکت کابل متال 
نیازمندي مشــتري  ، خواســته و 
از لحــاظ کمي و کیفــي و تنوع  و 
زمان تحویــل کاماًل بــرآورده مي 
شود . شــرکت کابل متال سعي بر 
این دارد تا محصولی که به مشتري 
عرضه مي شــود از هــر نظر داراي 
کیفیت الزم باشــد و مشتري آن را 
با خیالي آسوده استفاده کند ، شعار 
ما از گذشته تاکنون کیفیت بوده و 
هست و این حاصل تالش و اندیشه 

ماست. 

کابل  شــرکت  محصوالت   
متال چه تفاوت و مزیت هایي با 

انواع مشابه در بازار دارد ؟ 
 همــواره تاکیــد ما بــر تولید با 
کیفیــت و مرغــوب اســت و در 
این زمینــه ادعا مي کنیــم کلیه 
تولیدات با کیفیت  با رعایت کامل 
اســتانداردهاي داخلــي و خارجي 
انجام مي شود و خواسته مشتریان 
از نظــر زمان تحویل سفارشــات و 
نظــارت و بازدید مراحــل تا پایان 
تســت ، در اولویت کار این شرکت 
قرار دارد . ما ســعي بر این داریم تا 
محصولی که به مشــتري ارائه مي 
شود  از کیفیت الزم برخوردار باشد 
و مشــتریان آن را با خیالي آسوده 
ما »کیفیت  استفاده کنند، شــعار 
حاصل تالش و اندیشــه ماست« و 
همواره تأکید ما بر تولید با کیفیت 

و مرغوب است.
خودتان  تولیدات  برای  آیا   
گارانتی و خدمات پس از فروش 

هم ارائه می کنید ؟ 
محصوالت این شــرکت از زمان 
تولیــد و تحویل آن به مشــتریان 
تا پایــان عمر مفید خــود ، تحت 
پوشش خدمات پس از فروش قرار 
می گیرد و این شرکت با اطمینان 
کامــل در کنار مصــرف کنندگان 

بوده ، هست و خواهد بود .
فعال  هاي  شرکت  کدام  با   

در صنایع نفت ، گاز ، پاالیش و 
پتروشیمي همکاري دارید و در 

چه سطح و حجمي ؟ 
شــرکت ها و صنایــع نفــت ، گاز ، 
پاالیش و پتروشیمي از جمله مشتریان 
ارزنــده کابل متال  هســتند و با کلیه 
شــرکت هاي گفتــه شــده همکاري 
گســترده و به صــورت مکــرر دارد و 
خوشبختانه  شــرکت کابل متال کاماًل 
مورد تائید شرکت هاي مختلف نفت و 

گاز و پتروشیمي و پاالیش است.
چند  متال  کابل  شــرکت   
این  بــازار داخلي  از  درصــد 
محصوالت را در اختیار دارد ؟    

مصرف کابل در ایران زیاد است و 
تولیدکنندگان هم چه کوچک چه 
بزرگ تولید مي کنند بنابراین نمي 
توان گفت که ما چند درصد از بازار 
داخلــي را داریم ولي بــا اطمینان 
مي گویم که بــه اغلب اورگان هاي 
رسمي کشور کابل عرضه کرده ایم 
و با آنهــا قراردادهاي بزرگ و کالن 

داشته ایم. 
 شــرکت چه طــرح هاي 
جاري  ســال  براي  اي  توسعه 
برنامه  آینده در   و ســال هاي 

دارد ؟ 
شــرکت کابل متال طــرح هاي 
توسعه بسیار بزرگ و خوبي را اجرا 
کرده و چندین طــرح بزرگ دیگر 
در دست اجـرا دارد و قـراردادهاي 

الزم را با شـــرکت هاي فـروشنـده 
به امضـــاء رســـانید که طی سال 
۱۳۹۳ مــورد بهــره بــرداری قرار 

خواهد گرفت .
متال  کابل  و شرکت  ایران   
در عرصــه جهانی صنعت کابل 

چه جایگاه و موقعیتی دارد ؟ 
با وجــود منابع غنی مــاده اولیه 
سیم و کابل در کشــور ، ایران مي 
تواند یکی از صــادر کندگان بزرگ 
این محصوالت باشــد. مــا هم مي 
توانیم ســهمي داشــته باشــیم ، 
کماکان در حال حاضـــر برخي از 
پیمـانکاران اروپایي و امریکایي در 
کشـورهاي همســـایه ترجیح مي 

دهند  از شرکت ما خرید کنند.
 برای توسعه کار و تولید چه 

مشکالتی دارید ؟
 براي توســعه باید بــه گونه ای 
اقدام کــرد که فعالیــت دیگر رقبا 
در دنیا مد نظر قرار گیرد از صدور 
هرگونه  بــدون  تولید  مجوزهــاي 
کارشناســي در خصــوص ظرفیت 
تولیــد واقعــي جلوگیري شــود و 
همچنیــن از افزایــش کارگاه هاي 
تولیدي غیرمجاز جلوگیري شــود 
تا تولید کننده اصلــي و باتجربه و 
قدیمي بتواند بــا کیفیت کار کند 
و موانــع از جلو پــاي تولیدکننده 
برداشته شــود و مورد حمایت قرار 
گیرد و به وي امتیاز داده شــود، و 

کافی  تســهیالت  ارائه  همچنیــن 
واردات  رونــد  زمینــه  در  الزم  و 
مواد اولیه ای که در داخل کشــور 
توانایی ارائه آن وجود ندارد. تالش 
در جهت ایجاد ثبــات در اقتصاد و 
قیمت هــا در بازار و ارائه بـــودجه 
الزم به ارگان ها و نهادهای دولتی 
به منظور اجرای پــروژه ها و ادامه 
قراردادهایــی که به علــت کمبود 

نقدینگی متوقف شده اند. 
دوران تحریم و رکود اقتصادی را 

چگونه مدیریت کردید ؟
صنایع بــه عنوان هســته اصلی 
ایجاد کســب و کار در کشــور می 
بایست با تالش مضاعف در شرایط 
و بحران اقتصادی از طرق مختلف 
اعم از ایجاد طرح های توسعه جدید 
و ارائه خدمات و محصوالت جدید 
و غیــره نقش خود را ایفــاد نماید 
و این شــرکت نیز خــود را از این 
مهم مستثنی ندانســته و با ایجاد 
ســالن های تولید جدید و نوسازی 
ماشــین آالت و تجهیــزات مدرن 
و باال بــردن تنوع تولیــدات خود 
سعی در رونق کســب و کار داشته 
است و دولت و مؤسســات مالی از 
جمله بانک ها می بایســت به ارائه 
تســهیالت بــا صرفه اقتصــادی و 
هماهنگــی و همکاری بــا صنایع 
به عنوان  تولیدکننــدگان  در کنار 
مشوق اصلی اتخاذ تصمیم و اقدام 

نمایند. 
 چه پیشنهادهای مشخصی 
برای رونق کسب و کار در کشور 
دولت، بخش خصوصی  ؟  دارید 
و نظام بانکــی در این مورد چه 

وظایفی دارند ؟
در دوران تحریــم ســعی بر این 
داریم که بــا اســتفاده از امکانات 
داخلــی و جایگزینی اقــالم مورد 
نیاز وارداتی، هم توان تولید داخل 
را تقویت و بهبود رونق ببخشــیم و 
هم جلوگیــری نمائیــم از هرگونه 
توقف تولید به دلیــل وجود موانع 
در واردات از کشــورهای دیگر و با 
به گــردش انداختن چرخه تولید با 
پائیــن آوردن قیمت تمام شــده و 
جلوگیری از ریخت و پاش و هزینه 
های غیر ضــروری و جلوگیری از 
بروز رکود و یا گذراندن دوران رکود 

در کشور سهیم باشیم.

توحید 
رضازاده: 

محصوالت این 
شرکت از زمان 
تولید و تحویل 

آن به مشتریان 
تا پایان عمر 
مفید خود ، 

تحت پوشش 
خدمات پس از 

فروش قرار 
می گیرد و 

این شرکت با 
اطمینان کامل 

در کنار مصرف 
کنندگان بوده ، 
هست و خواهد 

بود

شرکت کابل متال  یکی از نام های آشنا در صنعت ســیم و کابل کشور است  این شرکت به مدت 8 
سال متوالي از سال 1387 به عنوان تولید کننده نمونه کشــور در زمینه سیم و کابل انتخاب  و  لوح 
تقدیر دریافت  نموده است، هم اکنون این مجموعه صنعتي با تعداد 200 نفر نیروي انساني با ظرفیت 
15000 تن تولید انواع کابلهاي فشارضعیف و فشار قوي ، سرب دار؛ ابزار دقیق ؛ زره دار و شیلد دار 

و طراحی و ساخت کابلهای تخصصی بر اساس سفارش مشتری  در 3 شیفت کاري مشغول به کار 
است و این شرکت توان تأمین  نیازهاي پروژه هاي ملي کشور هم از لحاظ تخصصي و هم از لحاظ 
کیفي و کمي را دارد. توحید رضازاده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کابل متال این مطالب را 
در خصوص شرکت تحت مدیریت به خبرنگار ما می گوید و یکی از نقاط قوت این شرکت را بکارگیری 

نیروهای توانمند داخلی و استفاده از مواد اولیه مرغوب می داند. خود او  فعالیت خود را در زمینه سیم 
و کابل از سال 1356 آغاز  کرده و می گوید: طي مدت 20 سال کسب و کار ، همیشه آرزوي قلبي اش  
این بود که بتواند  به اقتصاد کشور کمک کند  و سهمي در سازندگي و رفع وابستگي کشور داشته باشد.

با این کارآفرین و مدیر باتجربه  گفت و گویی انجام داده ایم که حاصل آن را می خوانید:
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میزان فروش برق در سال جاری به حدود ۳5۰هزار میلیون کیلووات  ساعت بالغ خواهد شد. به عالوه با توجه 
به شرایط اقتصاد کشور در بخش مسکن، تعداد مشترکان برق جدید از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک باالتر 

نخواهد رفت. ولی به علت آثار ناشی از تورم اقتصادی در هزینه های تمام شده احداث شبکه ها و تاسیسات برق 
به رغم افزایش نسبی اعتبارات، حجم تاسیسات اجرا شده، سیر نزولی چند سال اخیر را ادامه خواهد داد

به رغم تبعات گسترده خاموشــی ها و تاکید همه 
مدیران ارشــد و نهادهای سیاســتگذار بر لزوم رفع 
مشــکالت اصلی صنعت برق، هنوز هم چالش هایی 
نظیر انباشت بدهی های دولت به بخش خصوصی که 
بیش از هر چیز ناشی از فاصله پرنشدنی قیمت تمام شده و تکلیفی 

برق بوده، به قوت خود باقی است.
در همین راستا سعید مهذب ترابی، مدیرعامل شرکت قدس نیرو 
در گفت و گو با »دنیای اقتصاد« بر این مســاله صحه می گذارد و 
معتقد است استمرار این شرایط و عدم چاره اندیشی برای مشکالت 
پرتعداد این صنعت، بدون تردید ســال ۱۴۰۱ را به شکلی دشوارتر 

برای صنعت برق رقم خواهد زد.
 سرریز مشکالت صنعت برق در سال 1400

مهذب ترابی با بیان اینکه سال گذشــته، باالخره آنچه در درون 
صنعت برق می گذشــت، در قالب خاموشی ها خودش را نشان داد، 
خاطرنشــان می کند: رخدادهای صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نتایج 
روشن ســاختارهای مالی و ســرمایه گذاری این صنعت بود. سال 
گذشته با استمرار پدیده کرونا شروع شد و با نتایج حاصل از کم آبی 
سدها ادامه پیدا کرد و روزهای گرم متوالی را نیز تجربه کرد. البته 
همزمان فنر مصرف از روی بخش صنایع برداشــته شــد و پدیده 
فراموش شده نوبت بندی خاموشی دوباره روی میز صنعت برق قرار 
گرفت. خاموشــی های برق و تبعات آن خصوصا برای بخش مصرف 
صنعتی  باعث شــد وزیر جدید نیرو از افزایــش ۳۰ هزار مگاواتی 

ظرفیت تولید برق تا ۴ سال آتی خبر دهد.
وی در خصوص عملیاتی شــدن وعده افزایش ظرفیت ۳۰ هزار 
مگاواتی تولیــد برق می گوید: قــرار بود ۱۰ هزار مــگاوات از این 
ظرفیت توســط نیروگاه هــای جدید حرارتی و تبدیــل واحدهای 
سیکل  ســاده به ســیکل ترکیبی تامین شــود. همچنین برای ۱۰ 
هزار مگاوات هم روی ســرمایه گذاری صنایع در بخش تولید برق 
حساب کرده بودند و تولید ۱۰ هزار مگاوات باقی مانده هم قرار بود 
به نیروگاه های تجدیدپذیر سپرده شــود. هر چند این وعده از نظر 
کسانی که از ظرفیت ها و پتانسیل بخش نیروگاه سازی کشور مطلع 
هســتند و عدد ۱5 میلیارد دالری مورد نیاز این سرمایه گذاری را 
برآورد می کردند، از همان ابتدا به نوعی دست نیافتنی تلقی می شد.

مدیرعامل شــرکت قدس نیرو به روز نبودن تعمیرات نیروگاهی 
به دلیل انباشــت بدهی صنعت برق و کمبود نقدینگی را یادآوری 
می کند و می گوید: مشکالت ناشــی از کمبود سوخت در زمستان 
سال ۱۳۹۹ و قصه قدیمی کمبود نقدینگی و اعتبارات و همچنین 

تبعات تحریم مزید بر علت شد تا ســال ۱۴۰۰ سال خاصی برای 
صنعت برق باشــد. در این سال پدیده خاموشــی با وجود مدیریت 
بار و مصرف مقطعی پدیدار شــده و در نهایت از کوزه صنعت برق 
نیز برون تراوید. به این ترتیــب کلیه مصرف کنندگان برق، به ویژه 
بخش مصرف صنعتی تحت الشــعاع قرار گرفت و به نوعی باعث و 
بانی یک رفرم جدید در تفکر مدیریت و اداره  این صنعت زیربنایی 

شد. 
وی رشــد ۱5 درصدی پیک بار را یکی از عجایب ســال۱۴۰۰ 
عنوان می کند و می افزاید: این میزان رشد با هیچ برآورد و فرمولی 
قابل پیش بینی نبود. به این ترتیب که کمتر کســی می توانســت 
پیش بینی کند پیک بار 5۸ هزار مگاواتی سال ۱۳۹۹  به ۶۷ هزار 
مگاوات در ســال ۱۴۰۰ برســد و رکورد تازه ای را در این صنعت 

رقم بزند.
 صنعت برق در سال 1400 از نگاه آمار

مهذب ترابی در ادامه به شــاخص های عملکردی صنعت برق در 
ســال ۱۴۰۰ اشــاره و بیان می کند: در طول سال گذشته ظرفیت 
منصوبه برق به حدود ۸۷ هزار مگاوات رسید. در همین دوره پیک 

بار و نیــاز مصرف با رشــد ۱5 درصدی برای  اولین بــار در تاریخ 
صنعت برق در تاریخ نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۶۷ هزار مگاوات 
رسید. فروش برق هم تقریبا به بالغ بر ۳۱۲ هزار میلیون کیلووات 

 ساعت منتهی شد.
او در خصوص مصرف بخش های خانگی، تجاری و کشاورزی هم 
می گوید: رشد مصرف در هر یک از این بخش ها به باالی ۱۲ درصد 
رسید که در طول چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. البته مصرف 
بخش صنعتی به دالیل متعدد فاقد رشد بود. در همین دوره زمانی 
یک ساله شبکه های جدید فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۸5۰ کیلومتر 
وارد مدار شــد و ظرفیت اضافه شــده به پســت های فوق توزیع و 
انتقال به بالغ بر 5هزار مگاولت آمپر رسید. طول شبکه های توزیع 
اضافه شــده نیز به حدود ۱۲ هزار کیلومتر رسیده است. به تعداد 
پست های توزیع هم حدود ۲۰ هزار دســتگاه اضافه شده است. در 
بخش توســعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی نیز در روی 
همان پاشنه سال های قبل چرخید و شاهد اتفاق جدیدی نبودیم. 
البته ذکر این نکته هم ضروری اســت که در ســال ۱۴۰۰ حدود 

5هزارمیلیون کیلووات  ساعت برق نیز صادر شده است.

این پیشکســوت صنعت برق از افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
مشــترک برق در طول سال ۱۴۰۰ و رســیدن تعداد مشترکان به 
حدود ۶/ ۳۸ میلیون خبــر می دهد و تصریح می کنــد: به رغم به 
مدار آمدن فقط ۹۶5 مگاوات تا پایان بهمن ســال ۱۴۰۰، چنانچه 
پیش بینی ها درست بوده باشد و در اسفند هم ۱۸۰۴ مگاوات دیگر 
به مدار آمده باشد، ظرفیت جدید  منصوبه در سال ۱۴۰۰ به حدود 
۲۷۰۰ مگاوات بالغ شده که عمال با تعداد مشترکان افزوده شده و 

میزان رشد مصرف همخوانی قابل قبولی ندارد.
مدیرعامل شــرکت قدس نیرو در ادامه با استناد به شاخص های 
عملکردی اشاره شده، تاکید می کند: این شاخص ها در آینه اقتصاد 
سرمایه گذاری  برق، تصویر جالبی را ترسیم می کند. به این ترتیب 
که بخش تولید با به مــدار آوردن ۲۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به 
ارزش حدود یک  میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر، بیشــترین عملکرد 
را داشــته اســت. ولی در  بخش هــای دیگر صنعت بــرق، به رغم 
اینکه تقریبا مشــابه ســال های قبل حدود 5هــزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شــده، اما به علت افزایش هزینه احداث شبکه ها و 
پست های برق، حجم فیزیکی کار انجام شــده تقریبا با کاهش۳۰ 
تا ۴۰ درصدی مواجــه بوده اســت. ادامه این رونــد در آینده ای 
نزدیک صنعت برق را با پدیده ای بــه نام حبس های موردی تولید، 
محدودیت شدید و پراکنده شــبکه های برق LOP مواجه خواهد 

کرد.
مهذب ترابی خاطرنشان می کند: در صورت گسترده شدن بیشتر 
این پدیده، مدیریت و ساختار منطقی و فنی  شبکه های برق دچار 
آشــفتگی شــده و عمدتا به ســمت تالش برای تامین موقت برق 
معطوف می شــود. ضمن اینکه با توجه به گســتره بزرگ شبکه ها، 
امکان مدل کردن شــبکه های تامین موقت برق  بــه مرور فراهم 
نخواهد شــد و به تدریج یک شــبکه به هم ریخته و غیرفنی ایجاد 
می شود که به نوعی در کشــورهای همجوار و در حلبی آبادها با آن 

مواجه هستیم.
وی به هزینه تمام شــده تولید هر کیلووات  ساعت بدون سوخت 
اشــاره می کند و می افزاید: به زعم مدیران ارشد صنعت برق قیمت 
تمام شده هر کیلووات ســاعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت 
حدود ۱5۰ تومان اســت. بنابراین با توجه به میزان تولید برق در 
طول ســال ۱۴۰۰، هزینه های جاری تولید رقمی  بالغ بر ۴۶ هزار 
میلیارد تومان محاسبه می شــود. این در حالی است که با توجه به 
نرخ متوسط فروش برق، کماکان کســری ۱۰ تا ۱5 هزار میلیارد 

تومانی برای صنعت برق در سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است.

سال ۱۴۰۰ 
بدون تردید یکی 

از سخت ترین 
سال ها برای 
صنعت برق 

بود. سالی که 
ناترازی های 

اقتصادی، کمبود 
منابع مالی، رکود، 

افت پروژه های 
زیرساختی و 

کند شدن روند 
توسعه این 

صنعت، در قامت 
خاموشی های 

گسترده تابستانی 
قد علم کرد و در 
نهایت هزینه های 
خسارت باری نیز 
برای کل کشور 

در پی داشت.

سعید مهذب ترابی مدیرعامل شرکت »قدس نیرو« تشریح کرد

چالش هایی که انتظار صنعت برق را می کشند
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در کشوری مانند آلمان بیش از ۱5 درصد از شبکه   برق، نیروگاه مقیاس  کوچک است اما متاسفانه در ایران 
این میزان کمتر از ۲ درصد است. با وجود اینکه در کشور شبکه وسیع گاز داریم اما در کشورهای اروپایی 

میزان گاز بسیار کم است مد
مح

ت 
بیا

 

چنــدی پیــش دولــت تصمیم گرفــت برای 
صرفه  جویــی در مصرف برق و عبــور مطمئن از 
تابســتانی بدون خاموشــی، ســاعات کار ادارات 
دولتی را تغییر دهد. اما این تدبیر آزموده شده در 
سال های قبل با یک عالمت ســوال مواجه است: در دنیا با این 
معضل چگونه برخورد می شود؟ آیا در سایر کشورها هم تدابیر 
موقتی و از ســر اضطرار در زمان پیک مصــرف در نظر گرفته 
می شود؟ ارزیابی  ها نشان می دهد در بسیاری از کشورهای دنیا 
برای پایدارســازی تامین برق و افزایش بهره  وری، نیروگاه های 
کوچک مقیاس توســعه می  یابند. این در حالی اســت که در 
ایران، سیاستگذاران معتقدند کوچک  مقیاس  ها هدررفت انرژی 
باال و بازدهی پایینی دارند؛ استداللی که از سوی فعاالن بخش 

خصوصی نیروگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به اعتقاد آنها، اگر نرخ گاز با قیمت صادراتی محاسبه شود و 
از طرفی اقتصاد برق نیز بر اســاس عرضه و تقاضا تعریف شود، 
نیروگاه های کوچک مقیاس حتی نسبت به نیروگاه های بزرگ 
مزیت رقابتی بیشتری خواهند داشت. حال این پرسش مطرح 
است که چرا در ایران با وجود گاز فراوان، کوچک  مقیاس  ها که 
در محل مصرف، برق را تولید می کنند، محبوب سیاستگذاران 
برای عبور از روزهای ســخت تامین برق پایدار نیستند؟ »اکو 
نیرو« در گفت وگو با محمــد بیات، رئیس هیات  مدیره »انجمن 
نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران« به این سوال پاسخ داده 
اســت. او معتقد اســت نیروگاه های »کوچک مقیاس« یکی از 

کلیدی  ترین راه  حل  های قطع خاموشی  ها خواهند بود.
کاهش تلفات در بخــش توزیع و انتقــال باکوچک 

مقیاس  ها
یکی از دالیلی کــه در دنیا نیروگاه هــای کوچک مقیاس از 
اهمیت باالیی برخوردار هستند، کاهش ریسک خاموشی برای 
مصرف  کنندگان برق است. چرا که این نیروگاه ها عالوه بر تولید 
برق در محل مصــرف و کاهش تلفات در بخش توزیع و انتقال، 
بازدهی باالتری نیز دارند. اما درباره این موضوع ایران نســبت 
به سایر کشورهای دنیا مسیر متفاوتی را دنبال می کند. رئیس 
هیات  مدیره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران معتقد 
است راندمان CHPها نسبت به نیروگاه های گازی بسیار باالتر 
اســت. به اعتقاد او حداقل راندمان ایــن نیروگاه ها ۴۲ درصد 
اســت، این در حالی اســت که راندمان نیروگاه های گازی در 
ایران طبق اعالم شــرکت مدیریت شبکه برق حدود ۳۸ درصد 

است.
محمد بیات در ادامه گفت: زمانی کــه نیروگاه های کوچک 
مقیاس به CHP تبدیل می شــوند، می توانند حرارت و برودت 
را نیز تامیــن کنند و راندمان را به دوبرابــر یعنی به ۸5درصد 
برســانند. اما زمانی که نیروگاه های گازی به ســیکل ترکیبی 
تبدیل می شــوند، راندمان   آنها در نهایت به 55 درصد خواهد 
رســید. حقیقت این اســت که در ایران این اتفاق رخ نداده و 
راندمان CHPها اگــر کاهش یافته به دلیــل تحریم ها و عدم 
پرداخت مطالبات نیروگاه های مقیاس کوچک بوده اســت. در 
واقع در این نیروگاه ها، حداکثر تــا ۳۸ درصد راندمان کاهش 
یافته که ایــن میزان خود بهترین راندمــان نیروگاه های گازی 
است. بنابراین در مقیاس  کوچک  ها از نظر راندمان قابل مقایسه 
با نیروگاه های بزرگ نیستیم. اما چیزی که در این میان اتفاق 
افتاده این اســت که نرخ گاز در نیروگاه ها واقعی نیســت. اگر 
نرخ گاز واقعی و معادل نرخ صادراتی بوده، اقتصاد برق اقتصاد 
آزاد و رقابتی باشد و براســاس عرضه و تقاضا مشخص شود، با 
اطمینان می توان گفت مقیاس کوچک  ها مزیت رقابتی باالتری 

نسبت به نیروگاه های بزرگ مقیاس خواهند داشت.
بیات در ادامه افزود: در کشــوری مانند آلمــان بیش از ۱5 
درصد از شبکه   برق، نیروگاه مقیاس  کوچک است اما متاسفانه 
در ایران این میزان کمتر از ۲ درصد اســت. با وجود اینکه در 
کشور شبکه وســیع گاز داریم اما در کشورهای اروپایی میزان 
گاز بسیار کم است.  از ســوی دیگر بیات معتقد است: پدافند 
غیرعامل، مساله ای بســیار مهم اســت که می تواند در مواقع 
حســاس به کمک کشــور بیاید. او افزود: موضوع دیگر هزینه 
خدمــات انتقال و ســرمایه  گذاری به ازای هر کیلووات اســت 
که اعداد معنادار و باالیی شــده که این موضــوع را به راحتی 
کوچک مقیاس ها جبران می کنند. در حال حاضر تلفات شبکه 
حدود 5 درصد اســت که بیــش از ۷ میلیــارد مترمکعب گاز 
مصرف می کند. این میزان معادل ۱۰ درصد مصرف گاز آلمان 
در سال است. این در حالی اســت که اگر کوچک مقیاس ها در 
کشــور توســعه می  یافتند، این میزان تلفات به مراتب کمتر و 
حتی می توانســت صرفه  جویی مناســبی در بخش گاز داشته 

باشد.

 افزایش ســودآوری کوچک مقیاس  ها با واقعی شدن 
هزینه گاز

اما موضوع دیگری که رئیس هیات  مدیره انجمن نیروگاه های 
تولید پراکنده برق ایران به آن اشــاره می کند مبلغ خرید برق 
از CHPها اســت. وی می گوید: در زمان پیک مصرف، قیمت 
خرید هر کیلووات ساعت برق از کوچک مقیاس ها ۳۲۶ تومان 
اســت، در حالی که در نیروگاه های بزرگ این عدد ۸۱ تومان 
است. همواره نقدی که از کوچک مقیاس ها مطرح بوده مقایسه 
این اعداد است و این مساله به عنوان دلیل عدم محبوبیت آنها 
عنوان می شود. در پاســخ به این نقد باید گفت در اینجا باز هم 
باید به هزینه سوخت برگردیم. زمانی که هزینه گاز واقعی شود، 
سودآوری نیروگاه های مقیاس کوچک بیشتر مشخص می شود. 
اما به ایــن نیروگاه ها هزینه آمادگی داده نمی شــود، در حالی 
که آنها هزینه خدمات انتقال و تلفات شبکه را به شدت کاهش 
می دهند. بیات ادامه داد: هزینه خدمات انتقال عدد معناداری 
است، شبکه برق فرسوده بوده و هزینه  ای که وزارت نیرو بابت 
خدمات انتقال و ســرمایه  گذاری خدمات انتقــال می گیرد، به 

ازای هر کیلووات ساعت بیش از ۲۰۰ کیلووات است.
 زمانی که این اعداد را کنار هم می  گذارید، مشخص می شود 
که  CHPها عدد بســیار کمی دریافتی دارنــد. این در حالی 
است که ۸۱ تومانی که به نیروگاه های بزرگ پرداخت می شود، 
عالوه  بر موضوع ضررده بودن آنها باید گفت هزینه ها هم واقعی 
نیســت. از این رو بحثی کــه با هیات تنظیم بــازار برق داریم 
این اســت که برای کوچک مقیاس ها باید قیمت بازار به عالوه 
هزینه خدمات انتقال و تلفات شبکه در کل سال در نظر گرفته 
شود. به اعتقاد بیات نرخ آمادگی برخالف قانون از سال ۱۳۹۳ 
افزایش پیدا نکرده است. از ســوی دیگر قیمت انرژی افزایش 
کمی داشته و این نشــان می دهد بازار واقعی نیست. او افزود: 
بازار برق باید براســاس عرضه و تقاضا طراحی شود نه براساس 
نرخ  های دســتوری. در حال حاضر همه اجناس در کشور گران 
شــده و نرخ ارز و تورم به شــدت افزایش پیدا کرده است، اما 
آیا نرخ برق نیــز به همین میزان افزایش پیدا کرده اســت؟ او 
ادامه می دهد: به اعتقاد من باید ردیف بودجه مشــخصی برای 
کوچک مقیاس هــا در برق  های منطقه  ای در نظر گرفته شــود. 
البته چندین سال است که با کمیسیون انرژی مجلس در حال 
رایزنی هستیم، اما عزم جدی برای اینکه صورت وضعیت  ها سر 

موقع پرداخت شود وجود ندارد.

در زمان پیک 
مصرف، قیمت

 خرید هر 
کیلووات ساعت 

برق از کوچک  
مقیاس ها

 ۳۲۶ تومان 
است، در حالی که 

در نیروگاه های 
بزرگ این 

عدد ۸۱ تومان 
است. همواره 

نقدی که از 
کوچک مقیاس ها 

مطرح بوده 
مقایسه این 

اعداد است و 
این مساله به 

عنوان دلیل عدم 
محبوبیت آنها 
عنوان می شود

محمد بیات رئیس هیات  مدیره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران مطرح کرد

مزیت رقابتی نیروگاه های کوچک مقیاس 
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در حال حاضر حدود 55 درصد برق کشور توسط نیروگاه های بخش خصوصی تامین می شود. او که قیمت خرید 
تضمینی برق را منطقی می داند، گفت: گاز تقریبا رایگان به نیروگاه ها داده می شود و و در نیروگاه عمده ترین کاری 
که انجام می شود تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی است که هزینه زیادی هم ندارد. البته انتقال و توزیع 

آن هم ممکن است کمی هزینه بر و سخت باشد که آن هم توسط خود وزارت نیرو در حال انجام است

قیمت گذاری دستوری و یارانه باالی انرژی، 
حجم باالی بدهی های معــوق و نیروگاه های 
فرسوده، 3 مشکل اصلی واگذاری 49 درصد 
سهام 12 نیروگاهی است که قرار است امسال به 

صورت ETF در بورس واگذار شود.
بر اساس گزارشی که ســازمان حسابرسی منتشر کرده 
تولید و عرضه هر کیلو وات برای دولت حدود 136 تومان 
تمام می شــود در حالیکه آن را به قیمت 74 تومان عرضه 
می کنند. همین مساله موجب شده که صنعت برق سرمایه 

گریز باشد.
به گزارش ســندیکای صنعت برق ایــران، در غیاب درآمدهای 
نفتی و کاهــش درآمدهای مالیاتی، فروش اموال دولتی ســرعت 
گرفته اســت. هر روز خبر جدیدی از خصوصی سازی بخش های 
دولتی به گوش می رســد. کمتر از ۱۰ روز از واگذاری ۱۰ درصد 
سهام شستا نگذشته بود که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی، 
خبر واگذاری ۱۶ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از دارایی های دولت 
از شنبه آینده را اعالم کرد. این عرضه ها مربوط به باقیمانده سهام 
دولت در سه بانک تجارت، ملت و صادرات و شرکت های بیمه ای 
البرز و بیمه اتکایی امین اســت. حاال هم مدیرعامل شرکت برق 
حرارتی هم از واگذاری ۴۹ درصد ســهام ۱۲ نیروگاه برق سخن 

می گوید.
محسن طرز طلب در حالی این خبر را به بازار اعالم می کند که 
معتقد است صنعت برق در اقتصاد ما سرمایه گریز است. به گفته 
او، قیمت های دســتوری و یارانه انرژی که دولــت در این بخش 

پرداخت می کند جذابیت سرمایه گذاری را از بین برده است.
البته علیرضا دائمی معاون ســابق وزارت نیرو خیلی این ادعا را 
قبول نداشته و به بازار گفت: حدود 55 درصد این صنعت توسط 
بخش خصوصی مدیریت می شــود. نیروگاه ها گاز را تقریبا رایگان 
دریافت و آن را به برق تبدیل می کنند و اتفاقا ســود خوبی هم به 
جیب می زنند. او معتقد اســت مشکل اصلی در این صنعت حجم 

باالی معوقات وعدم پرداخت به موقع آن است.
آرش نجفــی کارشــناس انــرژی که هم شــرط اســتقبال از 
واگذاری ها را میزان بهره وری نیروگاه های تعیین شده می داند، به 
بازار گفت: باید دید نیروگاه هایی که در فهرست واگذاری های قرار 
دارند کدام نیروگاه ها و با چه ســطح بهره وری هستند. دولت اگر 
بخواهد نیروگاه های فرســوده خود را واگذار کند، به طور قطع در 
خصوصی سازی شکست خواهد خورد و تقاضای زیادی برای خرید 

سهام این نیروگاه ها وجود نخواهد داشت.
آخرین جزییات از نحوه واگذاری نیروگاه ها

۴۹ درصد سهام ۱۲ نیروگاه به بخش خصوصی سپرده می شود. 
به گفته مدیرعامل برق حرارتی، ســازمان خصوصی ســازی این 
نیروگاه ها را به ۳ هلدینگ تبدیل کرده و قرار اســت که در قالب 
یک صندوق سرمایه گذاری قابله معامله در بورس )ETF( واگذار 
شــود. اما محمد طرز طلب درحالی این خبر را اعالم می کند که 

نگران حضور بخش خصوصی در صنعت برق است.
او با اشاره به یارانه ســنگینی که دولت در این بخش پرداخت 
می کند، گفت: بر اساس گزارشی که ســازمان حسابرسی منتشر 
کرده تولید و عرضه هر کیلو وات بــرای دولت حدود ۱۳۶ تومان 
تمام می شود در حالیکه آن را به قیمت ۷۴ تومان عرضه می کنند. 
او معتقد است که قیمت گذاری دســتوری و یارانه انرژی موجب 

شده که صنعت برق سرمایه گریز شود.

او ادامه داد: به احتمال زیاد دولت تصمیم داشته باشد که 5 تا 
۱۰ درصد سهام این نیروگاه ها را واگذار کند و مابقی آن به صورت 

تدریجی و متناسب با اســتقبال مردم به بخش خصوصی سپرده 
شود. این در حالی اســت پیش از این نیروگاها به صورت تکی و 
البته به صورت کامل واگذار می شــد. اما در شیوه جدید مالکیت 

نیروگاه ها در اختیار دولت باقی می ماند.
 سودده اما فقط روی کاغذ

واگذاری نیروگاه ها و خرید برق از بخش خصوصی اتفاق تازه ای 
در صنعت برق نیست. آنگونه که معاون سابق وزیر نیرو می گوید: 
در حال حاضر حدود 55 درصد برق کشــور توســط نیروگاه های 
بخش خصوصی تامین می شــود. او که قیمت خرید تضمینی برق 
را منطقی می داند، گفــت: گاز تقریبا رایگان بــه نیروگاه ها داده 
می شود و و در نیروگاه عمده ترین کاری که انجام می شود تبدیل 
انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی است که هزینه زیادی هم ندارد. 
البته انتقال و توزیع آن هم ممکن اســت کمی هزینه بر و سخت 

باشد که آن هم توسط خود وزارت نیرو در حال انجام است.
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی: بر اساس گزارشی که سازمان 
حسابرسی منتشــر کرده تولید و عرضه هر کیلو وات برای دولت 
حدود ۱۳۶ تومان تمام می شــود در حالیکــه آن را به قیمت ۷۴ 

تومان عرضه می کنند. همین مســاله موجب شده که صنعت برق 
سرمایه گریز باشد.

او که خرید یا مشــارکت در ســاخت نیــروگاه را یک فعالیت 
اقتصادی ســودده می داند، گریزی به اعداد وارقام سال ۹۶ یعنی 
همان روزهایی که معاونت برنامه ریــزی و امور اقتصادی وزارت 
نیرو را بر عهده داشــت، زد وگفــت: وزارت نیرو بــرق را به طور 
متوســط به قیمت ۳5 تومــان از تولیدکنندکان بــرق خریداری 
می کرد در حالیکه قیمت تمام شــده تولید آن ۲5 تومان بیشتر 
نبود. به گفته دائمی، مشکل اصلی صنعت، مطالبات معوق و عدم 
پرداخت به موقع مطالبات اســت. در واقع امروز بسیاری از تولید 
کنندگان ایــن صنعت روی کاغذ پولدار هســتند. به عنوان مثال 
یک فعال در ایــن بخش ۱۰ هزار میلیارد تومــان طلب از وزارت 
نیرو دارد که به نوعی دارایی او محســوب می شود، اما این دارایی 
تنها روی کاغذ اســت و مشخص نیســت که چه زمانی پرداخت 

خواهد شد.
معاون سابق وزیر نیرو: بســیاری از تولید کنندگان این صنعت 
روی کاغذ پولدار هســتند. به عنوان مثال یک فعال در این بخش 
۱۰ هــزار میلیارد تومان طلــب از وزارت نیــرو دارد که به نوعی 
دارایی او محسوب می شود، اما این دارایی تنها روی کاغذ است و 

مشخص نیست که چه زمانی پرداخت خواهد شد.
به باور این کارشناس برق، اگر این مشکل حل شود امکان تولید 
۸۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی وجود خواهد داشت.

 کالف سردگم مطالبات پیمانکاران صنعت برق
به نظر می رســد که بدهی وزارت نیرو به پیمانــکاران و تولید 
کنندگان برق، ممکن اســت در آینده واگــذاری نیروگاه ها را هم 
با دردســر مواجه کند. بدهی کــه رضا اردکانیــان هم همچون 
وزرای قبلی نیرو که بر صندلی ساختمان نیایش تکیه زده بودند، 
نتوانســت دردی از آن دوا کند. رضا اردکانیان که وقتی ســکان 
ساختمان نیایش را در دســت گرفت، اعالم کرده بود بدهی ۳۰ 
هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو سرنوشــت ۳۰۰ پروژه نیمه تمام 
برقی و آبی راهاله از از ابهام قرار داده، در طول دو ســال گذشته 
نتوانســته از حجم آن بکاهد. آنگونه که معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصــادی توانیر به خبرگــزاری بازار می گوید: میــزان بدهی در 
وزارت نیرو به پیمانــکاران این بخش در ســال ۹۷ به باالی ۴۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده بود که بعد از تخصیص اعتبارات ۱۱ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حاال حدود ۳۰ هزار 

میلیارد تومان دیگر از این بدهی باقی مانده است.

۴۹ درصد سهام 
۱۲ نیروگاه به 

بخش خصوصی 
سپرده می شود. 

به گفته 
مدیرعامل برق 

حرارتی، سازمان 
خصوصی سازی 
این نیروگاه ها 

را به ۳ هلدینگ 
تبدیل کرده و 

قرار است که در 
قالب یک صندوق 

سرمایه گذاری 
قابله معامله در 

 )ETF( بورس
واگذار شود. اما 
محمد طرز طلب 
درحالی این خبر 
را اعالم می کند 

که نگران حضور 
بخش خصوصی 
در صنعت برق 

است.

آخرین جزییات از نحوه واگذاری نیروگاه ها

چالش های خصوصی سازی در صنعت برق
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زیرســاخت های صنعت بــرق به دالیــل متعدد که 
مهم ترین آنها کمبود منابع مالی بوده، تضعیف شده اند 
و همین مســاله به بروز بحران خاموشــی ها در طول 
ســال های اخیر منجر شده اســت. این صنعت به رغم 
پتانســیل ها و ظرفیت های بســیار در حال از دست دادن فرصت های 
کلیدی برای توسعه زیرساختی است و این همه از ناترازی اقتصاد این 

صنعت ناشی می شود.
در همین راســتا محمد هادی ســپهری، مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی جنوب غرب صبا ضمن بیان این مسائل تاکید می کند: در طول 
ســال های اخیر زیرساخت های صنعت برق به شــدت مورد بی مهری 
واقع شــده و حتی حداقل ها هم برای اصالح ســاختار اقتصادی این 
صنعت انجام نشده اســت. وی از وزارت نیرو خواست فکری برای حل 
چالش های صنعــت برق کند. چرا که او معتقد اســت این بی توجهی 
به چالش های پرتعــداد صنعت برق می تواند مســاله خاموشــی در 
سال های آینده را تشــدید کرده و در نهایت این صنعت را با خطرات 

جبران ناپذیری روبه رو کند.
اصالح قیمت برق و سهم تولیدکننده از آن

مدیرعامل شــرکت »تولید نیــروی جنوب غرب صبــا« نبود اراده 
در ســاختار سیاســتگذاری صنعت برق برای اصالح قیمــت برق را 
یادآوری می کند و می افزاید: ما می توانیم اصــالح قیمت برق را فارغ 
از مشترکان خانگی از صنایع آغاز کنیم. او به تجارب سایر کشورهای 
دنیــا در قیمت گذاری برق صنایــع پرمصرف اشــاره و بیان می کند: 
در دنیا حدود ۳۰ درصد بهای تمام   شــده    صنایعی چــون آلومینیوم، 
سیمان و فوالد مربوط به برق اســت، اما این میزان در ایران به کمتر 
از سه درصد می رســد. به همین دلیل است که در صنایع باالدستی به 
دلیل دسترسی به انرژی بسیار ارزان قیمت، عمال سود نهایی باالست 
بدون آنکه صنایعی که انرژی آنها را تامین می کنند از این سود سرشار 
سهمی ببرند. مدیرعامل شــرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا وضع 
عوارض سنگین واردات بر محصوالت صنایع انرژی بر ایران را از جمله 
پیامدهای دسترســی این صنایع به انــرژی ارزان می داند و می گوید: 
مبالغی که در داخل کشور باید به صنایع تامین کننده انرژی از جمله 
برق تعلق گیرد، به عنوان تعرفه واردات به دولت های کشورهای هدف 
پرداخت می شــود. این روند ناشی از سیاســتگذاری های نادرست در 

قیمت گذاری انرژی است.
وی در ادامه خاطرنشــان می کند: به رغم وضع عوارض سنگین در 
این کشــورها برای محصوالت صنایع باالدســتی و منابع محور ایران 
نظیر فلزات، پتروشیمی و ســیمان، باز هم آنها از حاشیه سود باالیی 

برخوردارنــد در حالی که ما به عنوان تامین کننــده اصلی ترین نهاده 
تولید آنها یعنی برق، از محل برق ارزان عرضه شده به این صنایع دچار 
خسارات و آسیب های جبران ناپذیری می شــویم. از این رو در اقتصاد 
کشور نتوانســته ایم موازنه مناســبی بین حوزه انرژی و سایر صنایع 
برقرار کنیم و همین امــر منجر به ایجاد زیان انباشــته برای صنعت 
برق کشــور شده است. ســپهری در ادامه می افزاید واقعیت این است 
که امروز به رغــم اینکه بهای برق صنایع انرژی بــر و پرمصرف، قدری 
افزایش یافته اما تاثیر  آن در بهبود ساختار اقتصادی این صنعت قابل 
مشاهده نیســت و ما به عنوان تولیدکنندگان برق نتیجه ملموسی از 
این افزایش قیمت در پرداختی های وزارت نیرو یا قراردادهای دوجانبه 
مشاهده نکرده ایم. هم اکنون شرایط به گونه ای شده که در قراردادهای 
دوجانبه فروش برق به صنایع کــه یک طرف قرارداد تولیدکننده برق 
اســت و طرف دیگر مصرف کننده، سهم تولیدکننده ۱۰درصد هزینه 
پرداختی توسط مصرف کننده بوده و این خود گویای بی مهری در حق 

تولیدکننده برق است.
مدیرعامل شــرکت تولید نیــروی جنوب غرب صبا بــا بیان اینکه 
دولت در حال حاضر چهار برابر بودجه کل کشور یارانه پنهان و آشکار 

پرداخت می کند، می افزاید: به رغم این هزینه باال برای تخصیص یارانه 
به مردم هنوز می بینیم که این یارانه ها به صورت مساوی و عادالنه در 
اختیار آنها قرار نمی گیرد. در حقیقت گروه های خاصی که عمدتا جزو 
دهک های باال هستند یا صنایع خاصی که محصوالتی با حاشیه سود 
باال می سازند، سهم بسیار بیشتری از یارانه ها دارند. به این ترتیب عمال 
در این نظام یارانــه ای ناکارآمد ما از جیب مــردم به یک گروه خاص 
یارانه های کالن پرداخت می کنیم و سود حاصل از این یارانه ها به جای 

گردش مولد در اقتصاد کشور، مشمول یک صنعت خاص می شوند.
او در ادامه با تاکیــد بر اینکه افزایش قیمت ها در ســاختار اقتصاد 
کشور به صورت متوازن شــکل نگرفته، می گوید: برای درک بهتر این 
موضوع یک مثال مطرح می کنم. در حال حاضر در نیروگاه زرگان که 
ســیکل بخاری، برج تر و مصرف آب دارد، با تعرفه های سه برابری آب 
مواجه شــده ایم. این افزایش قیمت با توجه به بحران آب و هزینه های 
مربوطه اصال غیرمنطقی نیست اما مشــکل اصلی اینجاست که برقی 
که ما از مســیر همین نیروگاه و به رغم همین افزایش قیمت ها تولید 
می کنیم، هیچ زمان متناسب با این رشد هزینه، افزایش قیمت نداشته 

است.

 خرید جدیدترین مدل های ال ای دی و ال ســی دی با 
بهترین قیمت!

ســپهری افزایش چند برابری نرخ ارز ظرف یــک دهه اخیر را هم 
یادآوری و تصریح می کند: قیمــت ارز در طول بیش از یک دهه اخیر 
تقریبا ۲۰ برابرشده است. در شرایطی که تاثیر قیمت ارز بر حوزه تولید 
غیرقابل انکار است، باید این سوال را مطرح کرد که چطور انتظار دارند 
یک نیروگاه با وجود این میزان افزایش هزینه و قیمت تقریبا ثابت برق 
تولیدی خود، به حیات خود ادامه دهد؟ فقط کافی اســت این مساله 
را مدنظر قــرار دهیم که هزینه تعمیرات و اورهــال نیروگاه ها، تامین 
قطعات موردنیاز، حقوق و دســتمزد نیروی انسانی و سایر هزینه های 
مرتبط چند برابر شــده اما قیمت برق همچنان دستوری و با افزایش 
اندک اســت. ما چطور می توانیم بین این دو بخــش به نحوی موازنه 

ایجاد کنیم که دخل و خرج متناسبی داشته باشیم؟
او در ادامه تاکید می کند: حال اگر به این ناترازی درآمد و هزینه های 
نیروگاه ها، موضوع انباشــت چند ســاله مطالبات آنها را نیز بیفزاییم، 
متوجه می شویم که چرا زیرســاخت های صنعت برق ظرف سال های 
اخیر تا این حد تضعیف شده و سرمایه گذاری در این صنعت رو به افول 
گذاشته است. به عنوان مثال در شــرایطی که ما می توانیم با تبدیل 
نیروگاه به سیکل ترکیبی، عالوه بر افزایش راندمان، برق بیشتری هم 
تولید کنیم اما به دلیل هزینه های گزاف و درآمدهای ثابت و انباشت 

مطالبات قادر نیستیم اقدامی دراین خصوص انجام دهیم.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا از انحصار حاکم 
بر تولید برخی قطعات نیروگاهی به عنوان یک مساله جدی برای این 
حوزه یاد می کند و می گوید: هنوز هم نپذیرفته ایم که استمرار انحصار 
تا چه حد می تواند برای یک صنعت مخرب و زیان آور باشد. به همین 
دلیل هم در عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قوانین ضد 
انحصار با جدیت پیاده سازی می شــوند تا از تحمیل هزینه های سربار 
به صنایع مرتبط جلوگیری کنند. سپهری به نحوه پرداخت مطالبات 
نیروگاه های غیردولتی هم اشــاره می کند و می افزاید: در حال حاضر 
وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی، عمــال پرداخت هایی دارد که 
بیشتر شبیه مستمری اســت و صرفا هزینه حقوق و دستمزد پرسنل 
نیروگاه ها را تامین می کند. ســوال این است که تعمیرات، نگهداری و 
توســعه یک نیروگاه هزینه ای ندارد؟ و اگر مسووالن امر به این مساله 
واقف هستند که این موارد مشمول هزینه های کالن است، انتظار دارند 
در شــرایطی که ما پول برق تولیدی خود را دریافت نکرده ایم، چطور 

این هزینه ها را تامین کرده و نیروگاه را برای پیک برق مهیا کنیم؟

قیمت گذاری 
دستوری برق در 

کنار نظام
 سیاست ها و 

دستورالعمل هایی 
که عمدتا 

سرمایه گذاران 
بخش خصوصی را 

دچار چالش های 
عدیده می کند، 

صنعت برق را به 
یک صنعت سرمایه 

گریز تبدیل کرده 
که امروز حتی 
سیستم بانکی 

هم حاضر به 
ارائه تسهیالت 

برای تامین 
مالی پروژه های 
زیرساختی آن 

نیست

به رغم وضع عوارض سنگین در این کشورها برای محصوالت صنایع باالدستی و منابع محور ایران نظیر 
فلزات، پتروشیمی و سیمان، باز هم آنها از حاشیه سود باالیی برخوردارند در حالی که ما به عنوان 

تامین کننده اصلی ترین نهاده تولید آنها یعنی برق، از محل برق ارزان عرضه شده به این صنایع دچار 
خسارات و آسیب های جبران ناپذیری می شویم.

چالش های صنعت برق را دریابید

دغدغه های سرمایه گذاران بخش خصوصی در انرژی و برق 
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23 اولین گردهمایی صادرکنندگان صنایع آهن و فوالد ایران با فعالین و واردکنندگان کشور عراق در محل هتل تاج 
شهر بغداد همزمان با برپایی نمایشگاه برگزار شد

نمایش توانمندی های صادراتی ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

مشارکت ۱۰ استان در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد از تاریخ 
۱۰ الی ۱۹ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بغداد 

در حال برگزار شد.
به گزارش اخبار نمایشــگاه ها به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
نمایشگاه بین المللی، اولین گردهمایی صادرکنندگان صنایع 
آهن و فوالد ایران با فعالین و واردکنندگان کشور عراق در محل 

هتل تاج شهر بغداد همزمان با برپایی نمایشگاه برگزار شد.
همچنین ۳5 نفر از مدیران عامل شــرکتها و هلدینگ های 
تولید آهن و فوالد ایران با تجار آن کشــور از اقلیم کردستان، 

مناطق مرکزی و جنوبی عراق دیدار و گفتگو داشتند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق ضمــن تاکید بر بازدید تجار 
و فعاالن ایرانی بازار کشــور عراق از مراکز تجاری دو کشور در 

شهرهای بغداد و سلیمانیه؛ اظهار داشت: مقدمات تشکیل بازار 
مذکور در سایر شــهر های مهم عراق فراهم شده است و تجار 
کشــورمان امکان بهره مندی از خدمات تجاری این مراکز را 

دارند.
در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد۱۳ 

کشور جهان در قالب ۳۶۳ شرکت حضور داشتند.

آخرین نمایشــگاه صنعت خــودرو اصفهان در ســال ۱۳۹۷ 
و پس از تالش های بســیار برگزار شــد کــه از کیفیت مطلوبی 
برخــوردار نبود. چــرا که به یکبــاره و پس از خــروج آمریکا از 
برجام بــازار خــودرو و در کل اقتصــاد بازار دچار نوســان های 
دنباله دار شــد و همین امر زمینه ســاز افزایش تقاضا از ســوی 
مصرف کننــدگان نهایی و کاهش عرضه از ســوی کارخانه های 
خودروســازی شــد؛ بنابراین در همان ســال نمایشگاه صنعت 
 خودرو چه از نظر متراژ و کیفیت در حد مطلوبی برگزار نگردید.

 در مقام مقایسه عرض می کنم؛ در سال ۱۳۹۶ نمایشگاه خودرو 
اصفهان بسیار جامع و کامل بود. در همان سال شاهد حضور دو 
خودروســاز بزرگ کشورمان بودیم. شــرکت خودروسازی ایران 
خودرو و سایپا در نمایشگاه اصفهان حضور داشتند و هر کدام یک 
سالن جداگانه و به صورت مشخص نیز در اختیار گرفته بودند. در 
نمایشگاه سال ۹۶؛ شرکت مدیران خودرو، بهمن خودرو، پرشیا 
خودرو، کارمانیا، کرمان موتور، جیلیران و یک برند جدید خودرو 
به نام »لوکس ژن« که خودروهای ساخت کشــور مالزی را وارد 
کرده بود در این نمایشگاه حضور داشتند. همان نمایشگاه بیش 
از ۷۰ هزار بازدید کنندگان داشت و می توانیم بگوییم که در میان 
سایر عنوان های نمایشگاهی همیشــه نمایشگاه صنعت خودرو 
در اصفهان بازدید کنندگان بســیاری داشته است. با وجودی که 
نمایشگاه صنعت خودرو در سال ۱۳۹۶ کیفیت خوبی داشت، اما 
از نظر متراژ با محدویت هایی روبرو بودیم و در مجموع فضای مفید 
نمایشگاه 5۰۰۰ متر بود. در واقع ساختار سالن های پل شهرستان 
به ترتیبی بود کــه امکان اجرای طرح های توســعه را نمی داد و 
حتی باعث رنجش ساکنان نزدیک نمایشگاه هم می شد، چرا که 

پارکینگ نمایشگاه پل شهرستان در مجموع ظرفیت ۴۰۰ خودرو 
را داشت و پس از آنکه پارکینگ تکمیل می شد بازدید کنندگان 
خودروهای خود را در کوچه های مجاور نمایشگاه پارک می کردند 
و باعث ترافیک بسیار شــدیدی در خیابان های اطراف نمایشگاه 
می شدند. در ادامه خواهم گفت در فضای جدید چه تغییراتی برای 
 زیر ساخت جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شده است.
 همان طور که گفتم نمایشــگاه صنعت خودرو به مدت ۳ سال 
در اصفهــان برگزار نشــده اســت و پیش بینــی می کنیم این 
نمایشگاه به دلیل تغییر محل نمایشگاه اصفهان از پل شهرستان 
به محل جدید که در کمربندی شــرق واقع شــده است بسیار 
متفاوت خواهد بود. در محل جدید نمایشگاه اصفهان با امکانات 
رفاهی قابل توجه روبرو هســتیم، چرا که زمین نمایشــگاه ۴۷ 
هکتار اســت و زیرســاخت های مدرن از نظر آســایش دمایی 
و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی اســتاندارد در این مکان 
تجهیز شــده اســت. همچنین طراحی زیبا و منحصر به فردی 
در نمایشــگاه اصفهان صــورت گرفته که امــکان برگزاری یک 
 رویداد منحصر فرد را برای برگــزاری رویداد صنعت خودرو دارد.

حضور 13 شرکت دانش بنیان
 در پیشرفته ترین نمایشگاه پزشکی دنیا

 ۲۰۲۲ Medica  ۱۳ شرکت دانش بنیان فعال در عرصه پزشــکی در نمایشگاه
آلمان حضور یافتند.

نمایشگاه مــدیـکــــا بزرگترین و پیشروترین نـمــایـشـگــاه جهان در حوزه 
صنعت تجهیزات پزشکی به شمار می رود و هر ساله در نمایشگاه مدیکا شرکت های 
بسیاری از کوچک و متوسط گرفته تا شرکت های بزرگ به معرفی محصوالت خـود 

مـی پـردازنـد.
صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۳ شــرکت دانش بنیان ایرانی را برگزیده تا در این 
نمایشــگاه که در تاریخ های ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در شهر دوسلدورف کشور آلمان 
برگزار شد، شــرکت کنند. پاویون ایران در ســالن ۱۴ این نمایشگاه و در فضایی به 

وسعت حدود ۱۰۰ متر مربع برگزار شد.
در این نمایشــگاه، آخرین دســتاوردهای حــوزه تجهیزات مهندسی پزشــکی، 
آزمایشگاهی، ارتوپدی، دستگاه های تشخیصی، تجهیزات بیمارستانی، فیزیوتراپی، 
وسایل مطب، مدیریت و بهداشت مراکز درمانی، داروسازی، الکترومدیسن، تجهیزات و 

فناوری آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و نشر پزشکی عرضه شدند .
صندوق نوآوری و شــکوفایی در راســتای توسعه بازار شــرکت های دانش بنیان، 
حمایت از حضور آن ها در نمایشــگاه های معتبر داخلی و خارجی را در دستور کار 
خود قرار داده است؛ چرا که یکی از اهداف اصلی این نهاد، تسهیل مسیر تجاری سازی 
محصوالت و خدمات، توسعه توانمندی های مدیریتی و بازاریابی، کمک به شکل دهی 
ارتباطات بین المللی و ورود به بازارهای خارجی، طــرح راه حل های نوآورانه با هدف 

بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان و ورود آن ها به زنجیره ارزش جهانی است.

صنعت نمایشگاهی
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