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3103خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهارشنبه 18 خرداد 1401

ادامه صفحه بعد

توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند برخوردار از امکانات فراگیر در کنار 
بخش خصوصی حضور دارد، با موانع جدی مواجه است.

باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

سرمایه گریزی در برق نتیجه 
سیاست های ناکارآمد است

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

مســـاله خاموشـــی در طـــول ســـال های اخیـــر، بـــه یکـــی 
بـــرق  صنعـــت  دغدغه هـــای  جدی تریـــن  و  مهم تریـــن  از 
تبدیـــل شـــده اســـت؛ هـــر چنـــد بـــه نظـــر می رســـد، هنـــوز 
ـــن بحـــران  ـــا ای ـــه ب ـــرای مواجه ـــری ب ـــی و موث ـــکار عملیات ـــم راه ه

ــه در  ــه آنچـ ــی بـ ــت. نگاهـ ــده اسـ ــازی نشـ ــن و پیاده سـ تدویـ
طـــول ســـال های اخیـــر بـــر صنعـــت بـــرق کشـــور گذشـــته 
اســـت، به درســـتی نشـــان می دهـــد کـــه بـــا نوعـــی ناتـــرازی 
ـــدید  ـــای ش ـــفانه گرم ـــم و متاس ـــرق مواجهی ـــد و مصـــرف ب در تولی
و کم بارشـــی ها هـــم بـــه ایـــن مســـاله دامـــن زده اســـت؛ 
چـــرا کـــه عمـــا در ایـــن شـــرایط، بخشـــی از ســـبد تولیـــد 
ــهمی  ــه سـ ــی کـ ــای برق آبـ ــژه نیروگاه هـ ــور، به ویـ ــرق کشـ بـ
بالـــغ بـــر ۱۰درصـــد از ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور دارنـــد، 
نمی تواننـــد بـــا تمـــام ظرفیـــت و بضاعـــت بـــه تامیـــن بـــرق 

پایـــدار کمـــک کننـــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اقـــدام موثـــری در راســـتای افزایـــش ظرفیـــت 
ـــو،  ـــازی مصـــرف از دیگرس ـــه س ـــز بهین ـــرف و نی ـــک ط ـــد از ی تولی
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شماره  3103 18 خرداد 1401

ادامه از صفحه قبل
صـــورت نگرفتـــه و رونـــد ناتـــرازی تولیـــد و مصـــرف 
بـــرق ادامـــه یافتـــه اســـت، کمبـــود ۱٢ تـــا ۱٥ هـــزار 
ـــال در  ـــتان امس ـــرای فصـــل تابس ـــرق ب ـــی ب مگاوات
شـــرایط اوج مصـــرف، قابـــل پیش بینـــی اســـت. 
ــرق،  ــد بـ ــری تولیـ ــزان کسـ ــن میـ ــران ایـ جبـ
مســـتلزم احـــداث نیروگاه هـــای جدیـــد مطابـــق 
بـــا برنامه هـــای توســـعه ای کشـــور بـــوده کـــه 
ــواه  ــته گـ ــال های گذشـ ــارب سـ ــفانه تجـ متاسـ
ــذار  ــد قانون گـ ــم تاکیـ ــه به رغـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
بـــر احـــداث ٥ هـــزار مگاواتـــی نیـــروگاه در هـــر 
ـــور  ـــا، به ط ـــد تقاض ـــرخ رش ـــا ن ـــب ب ـــال متناس س
میانگیـــن، در ســـال های اخیـــر کمتـــر از نیمـــی 
از ایـــن میـــزان در حـــوزه احـــداث نیروگاه هـــای 
ــد  ــه رونـ ــی کـ ــده، در حالـ ــق شـ ــد محقـ جدیـ
رشـــد مصـــرف گاه از پیش بینی هـــا هـــم فراتـــر 
رفتـــه اســـت. ایـــن ناتـــرازی کـــه جبـــران آن 
قاعدتـــا در کوتاه مـــدت بســـیار دشـــوار اســـت، 
در طـــول ســـال های اخیـــر، خـــود را در قامـــت 
ــورت  ــه صـ ــا بـ ــان داده و عمدتـ ــی نشـ خاموشـ
برنامه ریزی شـــده، بـــه مشـــترکان صنعتـــی، 
ــت.  ــده اسـ ــل شـ ــی تحمیـ ــاورزی و خانگـ کشـ
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه عمـــده راهکار هـــای 
ـــت  ـــا اولوی ـــرف ب ـــت مص ـــر مدیری ـــرو ب وزارت نی
کاهـــش  و  خانگـــی  بـــرق  پایـــدار  تامیـــن 
ــت.  ــز اسـ ــوزه متمرکـ ــن حـ ــی ها در ایـ خاموشـ
ــاعات کار ادارات  ــر سـ ــل تغییـ ــی از قبیـ اقداماتـ
یـــا اعمـــال خاموشـــی های برنامه ریزی شـــده 
بـــرای مصـــارف صنعتـــی و صنایـــع انرژی بـــر و 
شـــهرک های صنعتـــی و تامیـــن کنتور هـــای 
هوشـــمند بـــرای طیـــف مشـــترکان پرمصـــرف، 
ـــور  ـــرای عب ـــرو ب ـــاش وزارت نی ـــی از ت نمونه های
از چالـــش خاموشـــی بـــا تکیـــه بـــر مدیریـــت 

طـــرف تقاضاســـت.
آنچـــه در خصـــوص بحـــران خاموشـــی ها نبایـــد 
ــه ایـــن  ــید، ایـــن اســـت کـ ــم پوشـ از آن چشـ
قبیـــل اقدامـــات، مقطعـــی هســـتند و در شـــرایطی 
ـــرق  ـــت ب ـــای صنع ـــه بخش ه ـــان هم ـــه همچن ک
آمـــاده مواجهـــه بـــا مـــوج جدیـــد خاموشـــی ها 
می شـــوند، بایـــد بپذیریـــم کـــه صنعـــت بـــرق 
ــه  ــه ای بـ ــای ریشـ ــد راهکارهـ ــور، نیازمنـ کشـ
جهـــت عبـــور از شـــرایط فعلـــی اســـت. تامیـــن 
پایـــدار بـــرق در گـــرو اتخـــاذ تدابیـــر فراگیـــر و 
جامـــع در هـــر دو طـــرف عرضـــه و تقاضـــا بـــا 
جـــذب ســـرمایه گذاری در احـــداث نیـــروگاه، 
خطـــوط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع و همچنیـــن، 
بهینـــه ســـازی و مدیریـــت مصـــرف اســـت؛ 

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــا تجربـ ــه در دنیـ همان طورکـ
توســـعه  بـــر  تمرکـــز  عرضـــه،  طـــرف  در 
ـــت  ـــه ظرفی ـــدون توجـــه ب ـــی ب ـــای حرارت نیروگاه ه
ــه  ــا بـ ــوزه تجدیدپذیر هـ ــور در حـ ــار کشـ سرشـ
ـــور  ـــرق کش ـــد ب ـــوازن در تولی ـــبد نامت ـــاد س ایج
انرژی هـــای  ســـهم  اســـت.  شـــده  منجـــر 
تجدیدپذیـــر در ســـبد تولیـــد بـــرق کشـــور، در 
ـــد  ـــه ٥ درص ـــد ب ـــعه بای ـــم توس ـــه شش ـــان برنام پای
ــر از  ــدد کمتـ ــن عـ ــروز ایـ ــا امـ ــید؛ امـ می رسـ
یک درصـــد اســـت و همیـــن امـــر یکـــی از 
ــن  ــرق در تامیـ ــت بـ ــی صنعـ ــه های ناتوانـ ریشـ

پایـــدار بـــرق محســـوب می شـــود.
حاصـــل ایـــن ســـطح از ناتـــرازی و عدم توســـعه 
ـــز  ـــد، تمرک ـــت تولی ـــه ظرفی ـــب و همه جانب متناس
ـــی از  ـــار ناش ـــال فش ـــرف و انتق ـــت مص ـــر مدیری ب
ایـــن ناتـــرازی بـــه حـــوزه مصـــرف اســـت کـــه 
در ایـــن بخـــش نیـــز بـــه جـــای پرداختـــن بـــه 
تلفـــات،  کاهـــش  بهینه ســـازی،  موضوعـــات 

افزایـــش راندمـــان و هوشمندســـازی شـــبکه، 
بیشـــتر بـــر کاهـــش مصـــرف مشـــترکان و 
مدیریـــت مصـــارف صنعتـــی و کشـــاورزی و در 
ــر  ــود. تغییـ ــی شـ ــد مـ ــی تاکیـ ــت، خانگـ نهایـ
ــر  ــش از هـ ــا پیـ ــا و پارادایم هـ ــن رویکرد هـ ایـ
چیـــز، مســـتلزم اجرایی شـــدن سیاســـت هـــای 
ـــل ۴۴  ـــی و اص ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــی از جمل اباغ
ـــدی  ـــش تص ـــر کاه ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــون اساس قان
گـــری دولـــت تاکیـــد دارد. ایفـــای نقـــش چندگانـــه 
دولـــت در حوزه هـــای مختلـــف صنعـــت، عمـــا 
بـــه تضعیـــف بخـــش خصوصـــی و کنـــد شـــدن 
به ویـــژه  هـــا،  ســـرمایه گذاری  توقـــف  گاه  و 
در صنعـــت زیربنایـــی بـــرق منجـــر شـــده 
ای کـــه قیمت گـــذاری  بـــه گونـــه  اســـت؛ 
ــادی  ــه اقتصـ ــی، عدم توجیـ ــتوری و تکلیفـ دسـ
ســـرمایه گذاری، انباشـــت مطالبـــات بخـــش 
ناکارآمـــد  سیاســـتگذاری های  و  خصوصـــی 
در ایـــن حـــوزه، گریـــز ســـرمایه ها از ایـــن 
ــن  ــت؛ بنابرایـ ــته اسـ ــی داشـ ــت را در پـ صنعـ
ـــرایطی  ـــرق در ش ـــت ب ـــاختی صنع ـــعه زیرس توس
ـــدی  ـــب ج ـــک رقی ـــگاه ی ـــرو در جای ـــه وزارت نی ک
ــر در  ــات فراگیـ ــوردار از امکانـ ــد برخـ و قدرتمنـ
ـــع  ـــا موان ـــور دارد، ب ـــی حض ـــش خصوص ـــار بخ کن
جـــدی مواجـــه اســـت؛ به ویـــژه آنکـــه انباشـــت 
ایـــن  مطالبـــات معوقـــه معتنابـــه فعـــاالن 
صنعـــت، عدم وحـــدت رویـــه در قرارداد هـــا و 
تحمیـــل یک طرفـــه ریســـک های قـــراردادی 
ــای  ــدان فرآیند هـ ــی و فقـ ــش خصوصـ ــه بخـ بـ
ــا  ــارات، عمـ ــران خسـ ــرای جبـ ــده بـ تعریف شـ
شـــرکت های  اخیـــر  ســـال های  طـــول  در 
فعـــال ایـــن صنعـــت را به شـــدت تضعیـــف 
ــرای  ــی را بـ ــتیاق بخـــش خصوصـ ــرده و اشـ کـ

ـــه  ـــدد، از جمل ـــای متع ـــرمایه گذاری در حوزه ه س
ــازی  ــرق، بهینه سـ ــع بـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ تولیـ
ـــات  ـــش تلف ـــبکه، کاه ـــازی ش مصـــرف، هوشمندس

و افزایـــش راندمـــان کمرنـــگ کـــرده اســـت.
و  گـــری  تصـــدی  از  نیـــرو  وزارت  خـــروج 
تمرکـــز بـــر سیاســـتگذاری های حمایتـــی در 
ــرق  ــت بـ ــای صنعـ ــعه ظرفیت هـ ــیر توسـ مسـ
و بسترســـازی بـــرای حضـــور جـــدی و اثرگـــذار 
ـــان هـــای  ـــت بنی ـــق تقوی بخـــش خصوصـــی از طری
ـــت  ـــال در صنع ـــادی فع ـــای اقتص ـــگاه ه ـــی بن مال
ـــوق  ـــات مع ـــت مطالب ـــر پرداخ ـــد ب ـــا تاکی ـــرق ب ب
و تعریـــف چارچـــوب منصفانـــه در قراردادهـــای 
ــیر  ــادن در مسـ ــا گام نهـ ــت، قطعـ ــن صنعـ ایـ
عبـــور مطمئـــن از چالش هـــا و حرکـــت بـــه 
ـــی  ـــت زیربنای ـــن صنع ـــی ای ـــعه و تعال ـــوی توس س

خواهـــد بـــود.
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نامه  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مورخ   ۸٢۱۴/۴۰۱/۳۷۰ شماره 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
الحاقی   ۶ ماده  مفاد  رعایت  ضرورت  درخصوص 
پایین  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اصاح  قانون 

آورده شده است. 
مطابق ماده ۱۸ قانون اصاح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، یک ماده به شرح زیر به عنوان  ماده ۶ 
مکرر ٢ به قانون الحاق و در تبصره ذیل این ماده 

ذکر گردید:

جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین 
بیمه،  نظیر  ارائه عمدی هرگونه خدمات  می کند، 
که  کاالهایی  به  قطعات  تامین  و  تعمیر  ضمانت، 
آنها  به  قانون  این  موضوع  تخلفات  یا  و  جرایم 
تخلف  یا  وقوع جرم  به  علم  با  است،  یافته  ارتکاب 
که  صورتی  در  و  محسوب  تخلف  گرفته،  صورت 
در این قانون سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای 
جریمه  مستوجب  باشد،  نشده  تعیین  شدیدتری 
ارزش کاالی موضوع  برابر  تا دو  نقدی معادل یک 

تخلف است.

ضرورت رعایت مفاد ماده ۶ مکرر 2 الحاق قانون اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضرورت رعایت مفاد ماده ۶ الحاقی قانون اصالح 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را ابالغ کرد.

وابسته  شورایی  نهاد های  سامانه،  این  موجب  به 
پاسخگویی  و  شفافیت  ارتقای  برای  باید  دولت  به 
اتخاذ  تصمیمات  و  صورتجلسات  اطاعات،  تمامی 

شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.
اداری  سازمان  پیشنهاد  به  اداری  عالی  شورای 
قانون   )۷( بند  به  استناد  با  و  کشور  استخدامی  و 
و  بازنگری  به منظور  کشوری  خدمات  مدیریت 
و  کمیته ها  و  شورا ها  گیری  تصمیم  نظام  اصاح 
موازی  گیرنده  تصمیم  مراجع  و  نهاد ها  ساماندهی 
امسال  ماه  فروردین   ۳۱ جلسه  در  غیرضرور،  و 
)۱۴۰۱( بر اساس سند تحول دولت، تصمیماتی در 

راستای بازمهندسی ساختار های شورایی و انسجام 
در تصمیم گیری ها و افزایش پاسخگویی نهاد های 

شورایی دولتی اتخاذ کرد.
برای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهاد های 
شوراها،  عالی،  )شورا های  دولت  بخش  در  شورایی 
و  کمیته ها  کمیسیون ها،  هیأت ها،  ستادها، 
موازی  فعالیت های  و  وظایف  حذف  و  کارگروه ها( 
از  اجرایی موظفند  تمامی دستگاه های  متداخل،  و 
مصوبه،  پیوستی  شورایی  نهاد های  فهرست  میان 
مرتبط  شورایی  نهاد های  ماه  یک  ظرف  حداکثر 
آنها،  به روزرسانی  و ضمن  بررسی  را  خود  حوزه  با 
پیشنهاد انحال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت شان 

را به سازمان امور اداری و استخدامی اعام کنند.
کارگروهی مرکب از سازمان های اداری و استخدامی 
و برنامه بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
هم باید تشکیل شود تا با همکاری دستگاه اجرایی 
سازوکار  ایجاد  درباره  واصله  پیشنهادات  ذیربط، 
انحال  و  ادغام  یا  شورایی  نهاد های  کاهش  برای 
ماه  سه  ظرف  و  بررسی  را  آن ها  فعالیت  تداوم  و 
نظر خود را برای تصمیم گیری نهایی در چارچوب 

قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه کند.
همچنین در این مصوبه تصریح شده به منظور تقویت 
شورایی،  نهاد های  پاسخگویی  و  شفافیت  سیستم 
سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه های 
اجرایی و دبیرخانه نهاد های مذکور سامانه ای تحت 
کشور«  شورا های  مدیریت  ملی  »سامانه  عنوان 
تا تمامی نهاد های مشمول این مصوبه،  ایجاد کند 
را  اتخاذ شده  تصمیمات  و  اطاعات، صورتجلسات 

در آن بارگذاری و ثبت کنند.
سوی  از  جمهور،  رئیس  اباغ  از  پس  مصوبه،  این 
رئیس شورای عالی اداری نیز به دستگاه های اجرایی 
اباغ و از یکشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

با ابالغ رئیس جمهور کلید خورد؛

ایجاد سامانه ملی مدیریت 
شوراها

رئیس جمهور مصوبه شورای  عالی اداری درباره 
"ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور"را 

به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.

https://tms.imps.ac.ir/index.aspx?siteid=17&&siteid=17&pageid=7547#C2
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متن کامل

به منظور هم افزایی و شبکه سازی  این نشست که 
انجمن  میزبانی  به  و  اقتصادی  تشکلهای  بین 
شهرک  محل  در  استان  دانش بنیان  شرکت های 
علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد رئیس هیات 
به  اصفهان  استان  برق  صنعت  سندیکای  مدیره 

تشریح فعالیت های این تشکل پرداخت. 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رئیس  قیصری  جعفر 
اصفهان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه یکی از 
مهمترین اهدافی که در دو سال اخیر برای شهرک 
ترسیم شده است ارتباط موثر با فعاالن اقتصادی، 
به خصوص اتاق بازرگانی اصفهان بوده است، اظهار 
رسیدن  در  تسریع  برای  که  مواردی  از  یکی  کرد: 
انجام شده، قراردادن یک کرسی در  این هدف  به 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  امنای  هیات 

برای نماینده ای از اتاق بازرگانی بوده است.
تخصصی  انجمن های  تشکیل  از  اینکه  بیان  با  وی 
انجمن  وجود  با  کرد:  تاکید  می کنیم،  حمایت 
ایجاد  و  اصفهان  استان  دانش بنیان  شرکت های 
کمیته های تخصصی در این انجمن، ارتباط مستمر 
و موثر با صنایع در حال انجام است و قطعا تاثیرات 

مثبت و بزرگی در آینده خواهد داشت.
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  نجات بخش  فرید 
نیز وجود  اصفهان  استان  بنیان  دانش  شرکت های 
عدم  و  محور  پژوهش  و  آموزش  دانشگاه های 
جهت گیری به سمت پاسخگویی به نیازهای صنعت 
و  صنعت  سازنده  تعامل  عدم  دلیل  بزرگ ترین  را 
بنیان  دانش  شرکت های  گفت:  و  دانست  دانشگاه 

می توانند حلقه مفقوده این ارتباط باشند.
شرکت های  طریق  از  صنایع  فناوری های  توسعه 
هزینه های  کاهش  برای  راهی  را  بنیان  دانش 
تصریح  و  بیان  واحدها  این  تولید  نوسازی خطوط 
بوده  بزرگ  دروغی  دنیا  در  تکنولوژی  انتقال  کرد: 
زیرا با انتقال خط تولید به اسم انتقال تکنولوژی، 
می  بلعیده  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  سرمایه 

شود.
را  هایتک  فناوری های  حوزه  در  تکنولوژی  وی 
و  دانست  حوزه ها  سایر  در  تکنولوژی  از  متفاوت 
این  کشور  در  فناوری  توسعه  برای  کرد:  تصریح 
بومی  صورت  به  و  داخلی  حوزه  در  باید  فناوری 

سازی باشد.

شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران عضو افتخاری انجمن 
شرکت های دانش بنیان شد

شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران در نخستین نشست از سلسله نشست های روسای هیات 
شرکت های  انجمن  افتخاری  عضویت  به  اصفهان  بازرگانی  اتاق  ذیل  اقتصادی  تشکل های  مدیره 

دانش بنیان این استان درآمد.

https://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
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کارگاه عملی فروش محصوالت در وب سایت آمازون /بهره مندی از تسهیات ویژه حمایتی تا سقف ۱۰ 
میلیارد تومان

الزم به ذکر است امکان بهره مندی از تسهیات ویژه حمایتی بنیاد برکت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای 
توسعه کسب و کار صادراتی فراهم گردیده است. 

همچنین تسهیات قرض الحسنه نیز به منظور ثبت نام و شرکت در دوره به متقاضیان در نظر گرفته شده 
است. 

شماره تماس جهت پاسخگویی:
۸۸٥9۳۱۰9-۰٢۱

لینک ثبت نام 

در ادامه و به همین منظور مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور 
مالیاتی کشور، نسبت به تولید و راه اندازی نسخه اولیه سامانه مودیان اقدام نموده که از طریق پیمانه جمع 

آوری و پردازش اطاعات و مطابق با منشور مرجع در اختیار مودیان منتخب قرار خواهد گرفت.  

به زودی و به صورت سراسری راه اندازی خواهد شد؛

سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی
سازمان امورمالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اقدام به راه اندازی سامانه 

مودیان نموده است که به زودی تمامی مودیان به این طرح فراخوانده خواهند شد.

کارگاه عملی فروش محصوالت در وب سایت آمازون 

بهره مندی از تسهیالت ویژه حمایتی تا سقف 10 میلیارد تومان
شرکت ارمغان آوران اندیشه نوین به عنوان کارگزار صادراتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با هدف توانمند سازی شرکت ها و کسب و کارها 
در حوزه صادرات محصوالت ایرانی اقدام به برگزاری کارگاه عملی صادرات و فروش محصوالت در 

بزرگترین خرده فروشی اروپا)وب سایت آمازون( نموده است

نشست مشترک مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو )آبا نیرو( و صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی 
با عنوان معرفی ظرفیت های حمایت از بهره مندی و توسعه خدمات آزمایشگاهی صنعت برق و انرژی روز 

دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت 9 الی ۱٢ به صورت مجازی برگزار می شود. 
عاقمندان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره ۸۸٥۷٥9۷۳ و یا شماره همراه ۰9۳۶۶۳۱۱۱۳۴ 

خانم مهندس عابدی تماس حاصل فرمایند. 
 لینک ثبت نام

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

نشست مشترک آبا نیرو و صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی با عنوان معرفی ظرفیت های حمایت 
از بهره مندی و توسعه خدمات آزمایشگاهی صنعت برق و انرژی روز دوشنبه 2۳ خرداد 1۴01 ساعت 

۹ الی 12 به صورت مجازی برگزار می شود.

قابل توجه صادرکنندگان، آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال های ۱۳9۸، ۱۳99 و ۱۴۰۰ با 
روش های اعامی بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ است. 

مشاهده نامه

 آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال های 1۳۹۸، 
1۳۹۹ و 1۴00

آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال های 1۳۹۸، 1۳۹۹ و 1۴00 با روش های اعالمی بانک 
مرکزی تا پایان خرداد ماه 1۴01 است.

https://educamp.ir/product/amazon_armaghan/
https://evnd.co/kF7W2
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بازار سهام
بورس بر سر دوراهی

نماگرهای اصلی بازار سهام روز سه   شنبه را با نوسان 
روز  محدود  تغییرات  اصلی  عوامل  از  کردند.  سپری 
گذشته افت هیجانات شدید معامله   گران پس از انتشار 
برخی شایعات مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره برای 
کاهش  برای  ارزی  سیاستگذار  فشار  و  تورم  کنترل 
نرخ دالر بود. به این ترتیب شاخص کل توانست با 
۰۷/ ۰درصد رشد در سطح یک میلیون و ٥۱٥ هزار 
روند  با  معکوس  نیز  هموزن  شاخص  بایستد.  واحد 
نماگر اصلی بازار حرکت کرد و ٢٢/ ۰ درصد افت را 
شاهد بود. عاوه بر این ارزش معامات خرد بورس 
)سهام و حق تقدم( در سطوح پایینی قرار دارد و رقم 
٢۴۸۷ میلیارد تومان در روز گذشته ثبت شد. به عقیده 
برخی از کارشناسان با توجه به احتیاط ایجاد شده 
در بین سهامداران انتظار می رود که روند بورس برای 
بازه زمانی کوتاه مدت به همین صورت باقی بماند و 

تغییرات محدودی را در بازار شاهد باشیم.
بازار سکه

نشست هیجانات کاهشی سکه
بازار طا و سکه پس از انتشار شایعه   ای مبنی بر اعمال 
فشارهایی برای کاهش نرخ دالر در بازار آزاد و افت 
نسبی قیمت    سکه امامی، روز سه   شنبه با کمرنگ شدن 

سردرگمی بازارها در سایه 
ابهامات

یکی از روش های پیش بینی قیمت ها، نگاه به روند 
این صفحه  این اساس در  بر  آنها است.  گذشته 
روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به 
نمایش گذاشته شده اند. همچنین در متن مربوط 
به هر قسمت روند آتی قیمت ها براساس شواهد 

موجود پیش بینی شده اند.

هیجانات کاهشی بازار مجددا بر مدار صعود قرار گرفت. اما این رشد قیمت فلز گرانبهای داخلی طولی نکشید که به دلیل جابه جایی بسیاری از معامله   گران از بازار طا به 
بازار ارز با کاهش معامات روبه رو شد و افت قیمت را تجربه کرد. بر این اساس سکه یاد شده روز گذشته در مرز ۱٥ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در حال حاضر 
رشد قیمت سکه سبب شده تا فاصله ارزش ذاتی و بازاری سکه امامی همچنان در سطوح باالیی قرار بگیرد. به طوری که حباب آن نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ثبت شد. به عقیده برخی از کارشناسان با توجه به متناقض شدن انتظارات بازار نسبت به رشد یا افت قیمت ها این احتمال وجود دارد که سکه نوسانات محدودی را طی 

روزهای باقی مانده تجربه کند.
بازار طای جهانی

موانع رشد قیمت طا
طای جهانی پس از افت ناگهانی در روز دوشنبه، در پی بیشتر شدن انتظارات سرمایه گذاران برای افزایش هرچه بیشتر نرخ بهره در ایاالت متحده و اروپا روز سه   شنبه رشد 
محدودی را تجربه کرد. به طوری که روز گذشته )تا ساعت ٢۰( این فلز گرانبها در نزدیکی ۱۸٥٢ دالر مورد معامله قرار گرفت. عاوه بر این گزارش های شغلی هفته گذشته 
ایاالت متحده انتظارات را برای ادامه اعمال سیاست های انقباضی توسط فدرال رزرو افزایش داد. به این ترتیب سرمایه گذاران در حال حاضر چشم انتظار شاخص قیمت 
مصرف کننده ایاالت متحده )CPI( در روز جمعه برای دریافت سرنخ هایی در مورد مسیر افزایش نرخ بهره هستند. بر این اساس برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند در 
حالی که تورم باال اعتماد مصرف کنندگان را تضعیف کرده است انتظار می رود به کشورهای جهانی در حرکت برای کاهش تورم بپیوندد وبرای اولین بار در ۱٢ سال گذشته 

ادامه در صفحه بعد
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نرخ بهره را پشت سر هم افزایش دهد.
بازار اوراق مسکن

 پیچ و خم بازار مسکن
در معامات اوراق تسهیات بانک مسکن روز سه   شنبه 
تعداد سرخ   پوشان این اوراق بیشتر از تسه   های مثبت بود. 
در این میان تسه 99۱٢ روز گذشته صعودی ظاهر شد. 
به طوری که با رشد ۳۸/ ۱درصد معادل یک هزار و ۸۸۱ 
تومان افزایش کار خود را در قیمت پایانی ۱۳۷ هزار 
برخی  که  می شود  گفته  داد.  خاتمه  تومان   9۳۸ و 
فروش  از  حاضر  حال  در  مسکن  عرضه   کننده   های  از 
واحدهای مسکونی خود منصرف شده      اند و در انتظار 
تعیین تکلیف شدن شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی 
هستند. فعاالن بازار معامات مسکن، گرانی      ها و تورم 
از کاالها و  قابل توجهی  تعداد  قیمت  افزایش  و  اخیر 
خدمات را دلیل این موضوع عنوان می کنند. در عین 
حال معتقدند بازار کشش کافی برای رشد شدید قیمت 
مسکن را ندارد و آن دسته از فروشنده   هایی که به امید 
جهش دوباره قیمت فعا از فروش منصرف شده      اند در 
نهایت نمی توانند در کوتاه   مدت واحد خود را گران      تر از 

شرایط فعلی به خریداران عرضه کنند.
بازار نفت

انتظارات صعودی بازار نفت
شاخص   های نفت در روز سه   شنبه تغییرات محدودی را 
شاهد بودند. زیرا بازار احساسات ریسک را با نگرانی های 
افزایش تقاضا در حالی که چین  عرضه و چشم   انداز 
محدودیت های کرونایی را کاهش می دهد، متعادل کرد. 
به طوری که نفت خام برنت روز گذشته )تا ساعت ۱۶( 
به قیمت ۱۱9 دالر و ۱۰ سنت و نفت وست تگزاس 
اینترمدییت نیز به قیمت ۱۱۸ دالر و ٢۰ سنت در هر 
بشکه معامله شد. برخی از تحلیلگران بازار نفت انتظار 
دارند که این کاهش قیمت کوتاه مدت باشد. زیرا پکن 
و مرکز تجاری شانگهای در روزهای اخیر پس از دو ماه 

ادامه از صفحه قبل

قرنطینه به حالت عادی بازگشته   اند و همین امر می تواند تقاضای سوخت را افزایش دهد. عاوه بر این انتظارات صعودی بیشتر تردیدهای سرمایه گذاران را مبنی بر اینکه تصمیم 
سیاست تولید هفته گذشته توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و اوپک پاس، باعث کاهش محدودیت عرضه خواهد شد، به دنبال داشت.
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