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3105خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دوشنبه 23 خــرداد 1401

ادامه صفحه بعد

نوزدهمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت 
با حضور اعضای هیات  ایران، هفدهم خرداد سال جاری  برق 
مدیره و بازرسان سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار 

شد.

در جلسه هیات مدیره مصوب شد؛

امضـای تفاهـم  نامـه مشتـرک با 
کمیسیون صنایع اتاق ایران

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

در نوزدهمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق 
مدیره  هیات  اعضای  با حضور  جاری  سال  خرداد  هفدهم  که  ایران 
بازرسان سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، مهدی  و 
مسائلی دبیر سندیکا گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته و جلسات 

مشترک سندیکا با نهادهای ذیربط ارائه کرد.
نهایی  اصالحات  انجام  و  کردن  نهایی  جهت  نیرو  وزارت  با  جلسه 
آیین نامه اتاق گفتگوی صنعت برق، جلسه با مهندس گردان در وزارت 
صمت در خصوص شفافیت های تعرفه ای و تعریف یک جایگاه ثابت 
برای سندیکا در کمیته ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان ساخت 
داخل، نشست با رئیس دفتر هیات مدیره توانیر به منظور تبیین و 
شورای  در  حضور  توانیر،  و  سندیکا  فیمابین  اطالعات  بازمهندسی 
ارزیابی ساتبا به منظور بررسی موضوع ارزیابی های تجدیدپذیرهای 
خورشیدی، جلسه با معاون هماهنگی توزیع توانیر و پیگیری موضوعات 
کلیدی این حوزه، پیگیری مطالبات اعضا و ارسال نامه به اتاق ایران و 

تعرفه های درج آگهی 1401
در رســانه های سندیــکا

در ایـــن جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا مشـــکالت اعضـــای خـــود را بـــه ســـمع و نظـــر مقامـــات وزارت نیـــرو رســـانده و خواســـتار 
پیگیـــری آن بـــه خصـــوص درحـــوزه پرداخـــت مطالبـــات شـــدند. 

تقویـــت روابـــط اعضـــا بـــا امـــور بیـــن الملـــل وزارت نیـــرو نیـــز یکـــی دیگـــر از مطالبـــات ســـندیکا بـــود. در ایـــن بیـــن مالقـــات 
ـــات ســـندیکا طـــی  ـــرر شـــد مطالب ـــت و مق ـــرژی صـــورت گرف ـــرق و ان ـــور ب ـــرو درام ـــر نی ـــاون وزی ـــری مع ـــون حائ ـــا همای ـــز ب ـــی نی کوتاه

ـــود. ـــری ش ـــرح و پیگی ـــر مط ـــل توانی ـــام مدیرعام ـــم مق ـــرو و قائ ـــی وزارت نی ـــام عال ـــا مق ـــه ای ب ـــده در جلس ـــه آین هفت

پرونده مطالبات اعضای سندیکا 
روی میـز وزیـر نیـرو

جلســه نماینــدگان هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا مقامــات مســئول وزارت نیــرو بــا محــور پیگیــری 
مطالبــات اعضــا روز چهارشــنبه  خــرداد مــاه در محــل وزارت نیــرو برگــزار شــد. در ایــن جلســه پیــام باقــری رئیــس، 
مهــدی مســائلی دبیــر ســندیکا، عبدالحســین کفیــری مشــاور وزیــر نیــرو، محمدعلــی فرحناکیــان مشــاور وزیــر نیــرو 
در امــور بیــن الملــل و رئیــس مرکــز هماهنگــی دیپلماســی آب و بــرق وزارت نیــرو، عبدالصاحــب ارجمنــد مدیــرکل دفتــر 

راهبــری و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع بــرق وزارت نیــرو حضورداشــتند.
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وزارت نیرو، نشست با سازندگان تیرهای بتنی توزیع 
و  سندیکا  به  بخش  این  فعاالن  پیوستن  منظور  به 
جلوگیری از ایجاد تشکل موازی و حضور سه روزه در 
مشهد از اول تا سوم خرداد ماه بخشی از گزارش ارائه 

شده توسط دبیر بود.
اتاق  اشاره شد که کمیسیون صنایع  این جلسه  در 
بازرگانی ایران به منظور تجمیع ظرفیت های تشکل های 
صنعت برق، کمیته برق را ذیل این کمیسیون تشکیل 
داده و پیشنهاد کرده سندیکا نمایندگان خود را جهت 
حضور در جلسات مرتبط با حوزه برق این کمیسیون 
معرفی کند. امضای تفاهم نامه مشترک با کمیسیون 
صنایع اتاق ایران با موافقت هیات مدیره به تصویب 
رسید و مقرر شد پیش از معرفی نمایندگان سندیکا 
ایران، لیست  اتاق  در کمیته برق کمیسیون صنایع 
اعضای این کمیسیون مشخص شده و بر اساس آن 
کمیسیون  به  سندیکا  البدل  علی  و  اصلی  نماینده 
هم  خاص  موضوعات  خصوص  در  و  شوند  معرفی 

مدیران مرتبط با آن حوزه به اتاق معرفی شوند.
طبق پیشنهادات ارائه شده و با نظر مثبت اعضا مقرر 
نهایی  بندی  کمیسیون صادرات سندیکا جمع  شد 
نمایشگاه های  برای  هدف  بازارهای  خصوص  در  را 
انجام  ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  حمایت  مورد 

نمایشگاه های موثر و مهم  و  داده 
برای فعاالن صنعت برق را به این 

کمیسیون معرفی کند.
همچنین مقرر شد کمیسیون های 
و  هدف  بازارهای  با  مشترک 
طریق  از  آن  مسئول  وزارتخانه 
دبیرخانه  به  صادرات  کمیسیون 
در  حضور  مسیر  و  شده  معرفی 
سایر  طریق  از  کمیسیون ها  این 
وزارتخانه ها دنبال شود و همچنین 
انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در این 
از طریق رسانه ها در دستور کار سندیکا قرار  حوزه 
و  ایجاد کارگروه ها  اعضا مقرر شد  موافقت  با  گیرد. 
پیشکسوتان  و  بانوان  جوانان،  مشورتی  شوراهای  یا 
به ویژه با محوریت جوانان به منظور جانشین پروری 
جدی  شکل  به  موثر،  کمکی  بازوی  یک  عنوان  به 
آن  مدل های  و  گرفته  قرار  سندیکا  کار  دستور  در 
آتی  در جلسات  و  تهیه  زمان ممکن  کوتاه ترین  در 
شد  مقرر  اعضا  تصمیم  با  شود.  ارائه  مدیره  هیات 
برنامه ریزی و انجام اقدامات مربوط به برگزاری مراسم 
از پیشکسوتان صنعت  22 سالگی سندیکا و تقدیر 
برق در شهریور ماه 1401 همزمان با سالگرد تاسیس 
سندیکا در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد. با موافقت 
اعضای هیات مدیره تشکیل کمیته سازندگان تیرهای 
اینکه  با شرط  بتنی مصوب و مقرر شد این کمیته 
تعداد اعضای خود را ظرف یک سال آینده حداقل 
تا 30 شرکت افزایش دهد، تشکیل شود. همچنین 
در  مواضع جدی سندیکا  بر  تاکید  مقرر شد ضمن 
خصوص جلوگیری از تصدی گری دولت به ویژه در 
حوزه ارزیابی ها، به منظور پیشبرد بهتر امور و حضور 
موثر و قوی در شورای ارزیابی ساتبا، از ظرفیت های 

قانونی موجود از جمله اصل 44 نیز استفاده گردد. 

ادامه از صفحه قبل
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رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
خراسان رضوی تاکید کرد:

نقش تشکل های بخش 
خصوصی در حفظ شان و 

جایگاه دانش بنیان ها
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان 
خراسان رضوی گفت: دولت می تواند در راستای 
شرکت های  از  حمایت  و  سال  شعار  تحقق 
کارشناسی  و  مشورتی  نقش  از  دانش بنیان، 

تشکل های بخش خصوصی بهره گیرد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اتـــاق بازرگانـــی، 
ـــوی،  ـــان رض ـــاورزی خراس ـــادن و کش ـــع، مع صنای
»ســـیدمهدی مدنـــی بجســـتانی« در گفت وگـــو 
ـــتاندار  ـــد اس ـــرد: تاکی ـــار ک ـــا اظه ـــگار م ـــا خبرن ب
و رئیـــس اتـــاق ایـــران در جلســـه شـــورای 
خصوصـــی  بخـــش  و  دولـــت  گفت وگـــوی 
ــری از  ــزوم »جلوگیـ ــر لـ ــوی بـ ــان رضـ خراسـ
انحرافـــات احتمالـــی در حمایـــت  از شـــرکتهای 
دانش بنیـــان« صحیـــح اســـت. بـــر همیـــن 
ـــی  ـــش حمایت ـــوان از نق ـــم می ت ـــاس، معتقدی اس
و صیانتـــی تشـــکل های بخـــش خصوصـــی از 
اعضـــای خـــود در راســـتای جلوگیـــری از بـــروز 

ایـــن انحرافـــات بهـــره بـــرد.
مدنـــی در حاشـــیه نشســـت هـــم اندیشـــی 
رئیـــس و هیئـــت مدیـــره انجمـــن شـــرکت های 
دانش بنیـــان خراســـان رضـــوی بـــا اعضـــای 
کمیســـیون های  رئیســـه  هیئـــت  منتخـــب 
ـــه در محـــل  ـــن تشـــکل ک ـــی ای تخصصـــی و عموم
اتـــاق بازرگانـــی مشـــهد برگـــزار شـــد، تصریـــح 
ـــرکت های  ـــن ش ـــون انجم ـــکل هایی چ ـــرد: تش ک
ــای  ــت از اعضـ ــر حمایـ ــالوه بـ ــان، عـ دانش بنیـ
خـــود، بـــر لـــزوم حفـــظ شـــان و جایـــگاه شـــرکتهای 
دانش بنیـــان تاکیـــد دارنـــد. اگـــر شـــرکت هایی 
ـــش مباحـــث  ـــال نمای ـــه دنب ـــف ب ـــل مختل ـــه دالی ب
ـــند،  ـــه باش ـــن زمین ـــر در ای ـــی و تظاه دانش بنیان
ـــه متشـــکل  ـــن انجمـــن ک ـــی از ســـوی ای ـــه راحت ب
از خبـــرگان ایـــن حـــوزه می باشـــد، قابـــل 
ــت  ــت و حاکمیـ ــذا دولـ ــتند. لـ ــخیص  هسـ تشـ
و  انجمـــن  مشـــورتی  نقـــش  از  می تواننـــد 
تشـــکل های بخـــش خصوصـــی در ایـــن حـــوزه 
ــن  ــم ایـ ــز آماده ایـ ــا نیـ ــد و مـ ــتفاده نماینـ اسـ

مســـیر را بـــا کمتریـــن خطـــا طـــی نماییـــم.

ــرکت های  ــن شـ ــره انجمـ ــت مدیـ ــس هیئـ رئیـ
دربـــاره  رضـــوی  خراســـان  دانش بنیـــان 
ــا  ــت از دانش بنیان هـ ــات حمایـ ــن الزامـ مهم تریـ
ــوزه،  ــن حـ ــت از ایـ ــتای حمایـ ــت: در راسـ گفـ
ــوالت  ــتفاده از محصـ ــازی اسـ ــث فرهنگ سـ بحـ
و خدمـــات داخلـــی، مهم تریـــن الزامـــی اســـت 
ـــد  ـــردم بای ـــی و م ـــی و حاکمیت ـــش دولت ـــه بخ ک
ــینه ای  ــفانه پیشـ ــد. متاسـ ــه نماینـ ــدان توجـ بـ
ــات  ــدات و خدمـ ــاره تولیـ ــی دربـ ــبتاً منفـ نسـ
داخلـــی وجـــود دارد؛ ایـــن مســـئله بایـــد حـــل 
گـــردد و همزمـــان بـــا اولویت هـــای حمایـــت از 
شـــرکتهای دانش بنیـــان در بحـــث صـــادرات، 
ســـرمایه گـــذاری و حمایـــت مالـــی و... مدنظـــر 

قـــرار گیـــرد.
مدنـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــکل گیـــری کمیســـیونهای 
ایـــن انجمـــن براســـاس اولویت هـــای حمایـــت 
ــه  ــرد: بـ ــار کـ ــان اظهـ ــرکتهای دانش بنیـ از شـ
منظـــور حمایـــت بهتـــر از شـــرکتهای فعـــال در 
ایـــن حـــوزه، کمیســـیون های »حقوقـــی و رفـــع 
موانـــع«، »تجـــاری ســـازی«، »صـــادرات«، »تامیـــن 
ـــیونهای  ـــز کمیس ـــازی« و نی ـــبکه س ـــی« و »ش مال
ـــالمت«،  ـــرژی«، »س ـــاورزی«، »ان ـــی »کش تخصص
»صنایـــع معدنـــی فلـــزی« و »آی.ســـی.تی« در 

ـــت. ـــده اس ـــوب ش ـــن مص انجم
وی خاطرنشـــان کـــرد: انجمـــن شـــرکت های 
دانش بنیـــان خراســـان رضـــوی از ســـال 1398 
ــا توجـــه بـــه شـــیوع  ــاز بـــه کار کـــرد و بـ آغـ
ـــال  ـــن تشـــکل را در س ـــع ای ـــن مجم ـــا، دومی کرون
ـــم و دور دوم فعالیـــت هیئـــت  1400 برگـــزار کردی
ـــته  ـــال گذش ـــط س ـــن از اواس ـــن انجم ـــره ای مدی
آغـــاز شـــد. خوشـــبختانه بـــا فروکـــش کـــردن 
ـــا توانســـتیم در هفتـــه نخســـت  همـــه گیـــری کرون

خردادمـــاه، مجامـــع تمامـــی کمیســـیون های 
ـــم  ـــزار کنی ـــوری برگ ـــورت حض ـــه ص ـــن را ب انجم
و در ایـــن زمینـــه اســـتقبال بســـیار خوبـــی در 
ـــه در کشـــور  ـــت ک ســـطح اســـتان صـــورت گرف

ــود. ــر بـ بی نظیـ
ــم  ــای انجمـــن هـ ــداد اعضـ ــزود: تعـ مدنـــی افـ
ــیده  ــرکت رسـ ــش از 200 شـ ــه بیـ ــون بـ اکنـ
اســـت و عضوگیـــری همچنـــان ادامـــه دارد. بـــا 
و  تخصصـــی  کمیســـیون های  فعال ســـازی 
ـــال،  ـــعار س ـــوان ش ـــه عن ـــه ب ـــا توج ـــی و ب عموم
ـــش  ـــوان بخ ـــه ت ـــه ب ـــرای تکی ـــتری ب ـــد بیش امی
خصوصـــی در توســـعه اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ــان،  ــن میـ ــه در ایـ ــه البتـ ــم کـ ــدا کرده ایـ پیـ
ـــد  ـــی را نبای ـــن حاکمیت ـــا و قوانی ـــش حمایت ه نق
ـــان  ـــرکتهای دانش بنی ـــن ش ـــت. انجم ـــده گرف نادی
اســـتان آمـــاده همـــکاری بـــا دســـتگاه های 
ـــی  ـــش خصوص ـــکل های بخ ـــر تش ـــی و دیگ اجرای
ــوص  ــر در خصـ ــای مدنظـ ــا برنامه هـ ــت تـ اسـ
ــذاری  ــان و هدف گـ ــاد دانش بنیـ ــعه اقتصـ توسـ
بـــزرگ ســـال 1404 در حـــوزه دانش بنیـــان، 

محقـــق گـــردد.



4

شماره  3105 23 خرداد 1401

روش هایی مانند »بهینه   سازی تجهیزات مصرف کننده 
برق«، »مدیریت رفتار مشترکان« و »تولید پراکنده 
است  است که ممکن  از جمله سیاست   هایی  برق« 
در سطح ملی، شرکت عرضه   کننده انرژی، اجتماعات 
یا خانوارها به کار  رود. این سیاست    که از دهه ۷0 

میالدی با بروز بحران انرژی در آمریکا وارد مدیریت 
انرژی  به  که  کشورهایی  در  به تدریج  و  شد  انرژی 
محبوب  سیاست   های  به  بودند،  متکی  تجدیدپذیر 
مدیریت انرژی تبدیل شد، در ایران سرنوشت دیگری 
پیدا کرد و به سیاست خاموشی داوطلبانه تبدیل شد. 
نکته اساسی در سیاست   های مدیریت سمت تقاضا، 
این است که مصرف کل، کاهش پیدا نمی   کند، بلکه 
شکل منحنی بار شبکه از طریق روش هایی که ذکر 
شد، تغییر می کند تا هزینه تامین برق در زمان پیک 
بهینه شود. در ایران اما این سیاست به دلیل توسعه 
نرخ  شاخص   های  به  توجه  با  برق،  تولید  نامتناسب 
رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی، با هدف کاهش 
حجم کل مصرف به کار گرفته شد تا کمبود تولید 
کند.  متعادل  مصرف  کل  کاهش  طریق  از  را  برق 
جا   به   جایی خاموشی  به  این سیاست   ها عمال  نتیجه 
مولد  بخش  به  خانوار(  )یعنی  غیرمولد  بخش  از 
اقتصادی )یعنی صنعت( و تبدیل خاموشی اجباری 
مجموعه  است؛  بوده  منجر  داوطلبانه  خاموشی  به 

یادداشت معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت  برق در دنیای اقتصاد:

عواقب عدم اتکا به  علم اقتصاد در صنعت برق
یکی از سیاست   هایی که از دولت قبل، در حوزه برق و انرژی کشور، وارد عرصه حکمرانی انرژی شده، 
سیاست   های مدیریت سمت تقاضا )DSM( است. این سیاست، در برگیرنده مجموعه   ای از روش ها 
برای جا   به   جایی مصرف برق در زمان پیک با هدف کاهش سرمایه گذاری موردنیاز به منظور توسعه 

زیرساخت تولید و انتقال و توزیع شبکه برق است.

راهکارهایی که موجب می شود، بخش صنعت کشور 
مختل و بخش خدمات عمومی و اداری، ناکارآمدتر از 

شرایط متعارف شود.
در واقع، وزارت نیرو با تبدیل مساله برق در شرایط 
پیک به بحران عمومی، همه سطوح اجرایی و اداری 
کشور را برای رفع ناکارآمدی حکمرانی انرژی بسیج 
سیاست   های  اجرای  و  طراحی  جای  به  و  می   کند 
تامین پایدار و متوازن برق، مدیریت بحران انرژی را 
به سیاستی عادی تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، 
مدیریت اجرایی کشور، با به کارگیری مجموعه متنوعی 
از ابزارهای اداری مانند تغییر ساعت کار دستگاه   های 
دولتی، خاموشی اجباری بخش   های بزرگ صنعتی با 
پوشش تعطیالت تابستانی و تعمیرات اساسی، عمال 
ناکارآمدی سیاست   های حکمرانی انرژی را به بحران 
مصرف، فروکاهیده و این سیگنال را به جامعه منتقل 
بدمصرف  از  ناشی  برق،  بحران  مساله  که  می   کند 
کردن بخشی از مشترکان پرمصرف است. در حالی 
مجموعه  توسط  که  مصرف  الگوی  اصطالح  که 
مدیریت برق کشور مطرح می شود، صرفا یک مفهوم 
آماری )مبتنی بر شاخص   های مرکزی توزیع آماری( 
است که فاقد هرگونه بار معنایی ارزشی متناسب با 

تنوع نیازهای مصرف است.
در واقع، عموم پدیده   های جمعی مانند مصرف برق، 
دارای توزیع های آماری )نرمال یا با چولگی به سمت 
یک طرف( بوده و نمی   توان و نباید انتظار داشت که 
و  نیازها  در  تفاوت  از  فارغ  جامعه،  بخش   های  همه 
ویژگی   های فردی و اختصاصی خود، مشابه متوسط 
جامعه مصرف کنند و به این دلیل که مشابه متوسط 
واقع  عمومی  مورد غضب  نمی   کنند،  آماری مصرف 
اجرای  از  یک دهه  از گذشت  بعد  رو،  این  از  شوند. 
پرسش   های  می   توان  تقاضا،  مدیریت  سیاست   های 
زیر را با مجموعه حکمرانی حوزه برق و انرژی کشور 

مطرح کرد:
- سهم بهینه   سازی از مدیریت سمت تقاضا بعد از 
دو دهه تصویب قوانین بهینه   سازی، چه میزان بوده 
از طریق  تقاضا به صورت موثر  از  است؟ چه مقدار 
آبی  )مانند کولرهای  بهینه   سازی تجهیزات مصرفی 
مصرف  حدود 30 درصد  که  الکتریکی  موتورهای  و 
قوانین  نشدن  است؟  محقق  یافته  کاهش  هستند( 
بهینه   سازی، در چه موانعی ریشه دارد که طی حدود 

دودهه عمال محقق نشده   اند؟
انتقال خاموشی   های اجباری به خاموشی   های  اثر   -
بخش صنعت کشور چه  در  یا دستوری،  داوطلبانه 
فرصت  هزینه  دیگر،  عبارت  به  است؟  بوده  میزان 
کارگاه   های  دستوری  یا  داوطلبانه  خاموشی   های 
بر  آن  تاثیر  و  میزان  چه  پیک  ایام  در  تولیدی 
سرمایه   گریزی بخش صنعتی کشور چه اندازه بوده و 
در محاسبات مدیریت اقتصادی کشور، چگونه لحاظ 

شده است؟
به  تقاضا،  سمت  مدیریت  سیاست   های  تبدیل   -
مدیریت بحران عمومی برق، چه هزینه   ای بر مجموعه 
دستگاه   هایی اجرایی کشور داشته و اثر آن بر کاهش 
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به وزارت 

نیرو، به عنوان نهاد متولی چه میزان بوده است؟
- در نهایت، این سوال را می   توان مطرح کرد که آیا 
زمان آن نرسیده است که مجموعه حکمرانی انرژی 
کشور، به جای طرح عوامل فرعی مسبب وضع بحرانی 
صنعت برق )مانند رمزارزها، خشکسالی و پرمصرف   ها 
ناکارآمدی  بنیادی  و  اساسی  عوامل  به  و...(، 
سیاست   های بخش انرژی کشور مانند »کژکارکردی 
نهاد تنظیم   گری برق و سازوکارهای قیمت گذاری«، 
تامین  فضای  »بحران   زدگی  برق«،  تجارت  »انحصار 
مالی و سرمایه گذاری برق« و »قفل   شدگی ساختار 

نهادی« آن پرداخت؟
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به  عمل  راستای  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
مسئولیت اجتماعی خود و نیز به منظور کمک رسانی 
به هموطنان عزیز در مقاطع زمانی مختلف از جمله 
وقوع سیل، زلزله، کمک به ساخت مدرسه، کمک 
متعددی  اقدامات   ... و  خیریه  موسسه های  به 

برنامه ریزی و با مشارکت شرکت های عضو،  آنها را  
اجرایی کرده است. 

تعمیر  آذربایجان،  کرمانشاه،  زلزله زدگان  به  کمک 
و  بهداشتی  سرویس های  از  تعدادی  بازسازی  و 
چاه های فاضالب متاثر از سیل«در استان سیستان 
نیاز  مورد  اقالم  تامین  در  همکاری  بلوچستان،  و 
موسسه خیریه کهریزک، کمک به ساخت مدرسه 
که  است  اقداماتی  از  بخشی  محروم  مناطق  در 
مشارکت  آن  انجام  در  سندیکا  عضو  شرکت های 

داشته اند. 
در ادامه نقش سندیکا در حوزه مسئولیت اجتماعی 
در  ویژه  به  آموزش  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و 
بخش های روستایی و مناطق محروم کشور، خیرین 
نموده اند،  درخواست  از سندیکا  مجددا  مدرسه ساز 
نسبت به جلب مشارکت اعضای محترم در تکمیل 
روستای  در  کالسه   2 مدرسه ای  ساخت  فرآیند 

کریم آباد استان مرکزی اقدام نماید.
این  از اعضای محترم که عالقمند به مشارکت در 
پروژه انسان دوستانه هستند، دعوت می شود لیست 
اقالم پیوست را بررسی و در صورت تمایل به تامین 
حمایت  پرداخت  یا  و   مدرسه  نیاز  مورد  تجهیزات 
نقدی، با تکمیل فرم ذیل مراتب را به روابط عمومی 
سندیکا )داخلی 110 خانم حدادی( اعالم فرمایند.

طبق  سندیکا  هم  این  از  پیش  است  ذکر  به  الزم 
هماهنگی های انجام شده با جامعه خیرین مدرسه 
ساز و با مشارکت تعدادی از شرکت های عضو نسبت 
به تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای ساخت 
مدرسه ای در یکی از روستاهای استان مرکزی اقدام 

کرده بود.
اقدامات  گزارش  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
در  شفاف  و  مرحله ای  صورت  به  گرفته  صورت 

اختیار اعضای محترم قرار خواهد گرفت.

سال  در  صنعتی  تاسیس  مجوزهای  دقیق  آمار 
که  گزارشی  در  صمت  وزارت  شد.  منتشر   1400
طی روزهای گذشته جزئیات آن در رسانه   ها منتشر 
شد، جزئیات صدور جوازهای صنعتی را به تفکیک 
فعالیت  استان و 28رشته  آزاد و ویژه، 31  مناطق 
همین  برمبنای  نیز  »دنیای اقتصاد«  کرد.  اعالم 
میل  فرود  و  فراز  خصوص  در  تحلیل   هایی  داده   ها 
به تولید در کشور طی روزهای گذشته منتشر کرد.
در  سرمایه ها  از  عظیمی  حجم  قفل شدن 
ابهام  نشانه  مهم ترین  نیمه تمام،  صنعتی  طرح   های 
در  تولید  افزایش  زمینه  در  سرمایه گذاران صنعتی 
سال های اخیر است. به رغم افزایش آمار مجوزهای 
ملموس  کشور  در  تولید  رشد  صنعتی،  تاسیس 
معدن  صنعت،  وزارت  گزارش   های  مرور  نیست. 
تعداد  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  تجارت  و 
طرح   های نیمه تمام بخش صنعت به ورای ۶8 هزار 
فقره  رسیده است که تکمیل این طرح   ها به بیش از 

2300هزار میلیارد تومان سرمایه ...

»دنیای اقتصاد« آمار تکمیل طرح   های تولیدی را بررسی 
کرد

راز انباشت نیمه تمام های 
صنعتی

دنیای اقتصاد : وجود تعداد زیادی طرح  صنعتی 
نیمه تمام در کشور، پرسش های مهمی پیرامون 
تاسیس  مجوزهای  دریافت  افزایش  چرایی 
با  چرا  می کند.  مطرح  را  سال1۴۰۰  در  صنعتی 
تقاضا  نیمه تمام،  صنعتی  طرح   ۶۸هزار  وجود 
برای  مجوزهای تاسیس همچنان باالست؟ دلیل 
افزایش مداوم اخذ مجوزهای تاسیس نه تمایل 
به تولید که کسب سود از محل فروش مجوز یا 

رسیدن به وام، زمین و برند است.

متن کامل

عدد در طول سال های اخیر رشد ملموسی داشته 
و از اثر تورم بر ظرفیت تولید کشور حکایت دارد. 
در حالی کشور در سال 1399 برای تکمیل بیش 
از 83هزار فقره طرح صنعتی به 1۶8۵ هزار میلیارد 
تومان نیاز داشته که نیاز کشور برای تکمیل حدود 
۶8هزار فقره طرح صنعتی در سال 1400 به ورای 
2340 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سرمایه 
مجوزهای صنعتی گرچه بعضا به دلیل عالقه شدید 
ولی  بوده،  مجوزها  صوری  اخذ  به  سرمایه گذاران 
شغل   های  ایجاد  برای  تورم  زیاد  فشار  از  بخشی 
نمایش  به  را  صنعتی  توسعه  و  کشور  در  صنعتی 
با وجود چنین وضعیتی، کماکان حجم  می   گذارد. 
صدور مجوزهای تاسیس باالست و در روند تکمیل 
نمی شود.  حاصل  بهبودی  هم  نیمه تمام  طرح   های 

راز تورم طرح   های نیمه تمام صنعتی چیست؟
صدور  راز  و  رمز  از  صمت،  متولیان  با  گفت وگو 
بی   رویه مجوزهای تاسیس صنعتی پرده برمی   دارد. 
صنعت،  وزارت  کارشناسان  از  که  سلیمانی  هرمز 
معدن و تجارت است، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
بی   رویه  صدور  روند  تحلیل  اضالع  مهم ترین 
مجوزهای تاسیس صنعتی در سال 1400 را بازگو 
کرده است. کاهش توان تکمیل پروژه   های صنعتی، 
با  واسطه   گری  امکان  و  تولید  برای  انگیزه  کاهش 
هستند  عواملی  مهم ترین  از  تاسیس  جوازهای 
بخش صنعت  تحلیلگر  این  گفته   های  میان  در  که 
بر  سلیمانی  که  جالبی  نکته  دارند.  بیشتری  جلوه 
بهره   برداری  پروانه   های  بین  نسبت  دارد،  تاکید  آن 
صادره به جوازهای تاسیس صنعتی صادره است که 
در رویه   های معمول و عادی باید حدود 2 تا 3 باشد، 
از  منظور  می کند.  عبور  نیز   ۵ از  گاه  ایران  در  اما 
این نسبت، این است    که به ازای صدور هر دو مجوز 
تاسیس صنعتی، باید یک پروژه صنعتی به سرانجام 

پس از مشارکت اثربخش سندیکا در ساخت مدرسه  
در مناطق محروم؛

گام بعدی همکاری اعضای 
سندیکا برای تکمیل ساخت 

مدرسه در یک روستای 
دورافتاده دیگر کلید خورد

با  می شود  دعوت  سندیکا  محترم  اعضای  از 
بررسی لیست اقالم پیوستی خبر و در صورت 
تمایل به تامین تجهیزات مورد نیاز مدرسه و  یا 
حمایت نقدی، با "تکمیل فرم ذیل نامه" مراتب 
)داخلی 11۰ خانم  روابط عمومی سندیکا  به  را 

حدادی( اعالم فرمایند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3872957-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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 حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد

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

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

حمیدرضا صالحی در گفت و گو با روزنامه ایران، گفت: 
برق کشور  و مصرف  تولید  تراز  قبل،  از چند سال 
نگرانی ها  به  این بخش  ناهمخوان شد و شکاف در 
دامن زد به طوری که کسری تولید برق کشور به 
بیش از 19 هزار مگاوات رسید. وی افزود: بخشی از 
دالیل وقوع این شکاف در تراز برق کشور، ناشی از 
عدم سرمایه گذاری کافی در این صنعت بود و تنها 

نایب  خورد.  رقم  برق،  تولیدی  برنامه های  از  نیمی 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با این توضیح که 
برنامه دولت برای امسال این است که حدود ۶ هزار 
نیروگاهی کشور  به ظرفیت  نیروگاه جدید  مگاوات 
اضافه شود، افزود: کشور در حالی با 13 هزار مگاوات 
کار  نیز  نیروگاه سازی  که  است  مواجه  برق  کسری 
آسانی نیست و عالوه بر سرمایه، نیازمند زمان است 

 حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد

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

از کسری را جبران و از خاموشی های احتمالی بکاهد.

به طوری که در کوتاه مدت ساخت نیروگاه حتی در 
صورت وجود منابع مالی ممکن نیست. به گفته عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران، مذاکره دولت با صنایع 
از  برق،  تامین  در  از کسری ها  بخشی  برای جبران 
وزارت  جلسات  طی  و  شده است  آغاز  پیش  ماه ها 
زمان بندی  جداول  صنایع،  با  نیرو  وزارت  و  صمت 
گفته  به  ابالغ شده است.  به صنایع  نیز  خاموشی ها 
صالحی، دولت در نظر دارد که با شکل دهی به این 
تمام بخش های  از وقوع خاموشی ها در  همکاری ها 
مصرفی جلوگیری کند و عالوه بر آن، برنامه توسعه 
ضربتی ظرفیت نیروگاهی کشور را نیز عملی کند تا 
به مرور خاموشی ها برچیده شود. صالحی در بخش 
دیگری از این گفت و گو، به بدهی 84 هزار میلیارد 
بخش خصوصی  به  برق  بخش  در  دولت  تومانی 
خاطر  به  گفت:  و  کرد  اشاره  قبل  دولت  پایان  در 
سال های  در  قبل،  دولت  بدعهدی های  و  بدهی ها 
سرمایه گذاری  به  حاضر  بخش خصوصی  آن،  پایانی 
جدید در صنعت برق نبود و این مساله موجب شد تا 
کسری تراز برق بیشتر شود. نایب رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران، افزود: اغلب صنایع فعال در ایران، 
کاالهای تولیدی خود را در حال حاضر به نرخ های 
پرداخت  با  مشکلی  رو  این  از  می فرشند،  جهانی 
قیمت تمام شده برق ندارند و اگر تامین برق آنها 
به طور مداوم و پایدار صورت گیرد، سودآوری بیشتر 
برنامه های  باید  بنابراین، دولت  نیز خواهند داشت. 
خود را به سمت تامین پایدار برق صنایع سوق دهد. 
وی افزود: یکی از اقداماتی که وزیر نیرو نیز از آن 
و  بورس  کانال  از  برق  فروش  کرده است،  حمایت 
این  به  است.  صنعت  بخش  به  اقتصادی  قیمتی  با 
شرکت های  مانند  کشور  انرژی بر  صنایع  ترتیب، 
این  از  می توانند  سیمان،  و  پتروشیمی  فوالدی، 

فرآیند برق موردنیاز خود را تامین کنند.

پیش تر سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
در  خبرنگاران  با   1401 اردیبهشت   ۵ جلسه  در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تغییر سفرا 
در  سفرا  از  نفر   40 حدود  گفت:  جدید  دولت  در 
مشخص  آنها  جانشین  های  و  هستند  تغییر  لیست 
شده اند که پروسه های اداری آن در حال انجام است.

با توجه به سنت تغییر سفرا و اعزام سفرای جدید به 
محل ماموریت در شهریور هر سال، این انتصاب ها 
بعضا با تاخیرات چند ماهه و بعضا حتی چندساله 
تا  از بهمن 1393  ایران در سوئیس که  - سفارت 
ابتدای سال 139۷ توسط کاردار اداره شد- بنا به 
که  موضوعی  می شود.  همراه  موقعیت ها  و  شرایط 
موجبات واکنش سایر دستگاه ها و نهادهای موازی 

و مربوطه را فراهم می کند.

»دنیای اقتصاد« در گفت وگو با عضو کمیسیون امنیت 
ملی بررسی کرد

جای خالی دیپلمات های ایرانی
سفارتخانه های  موضوع   : اقتصاد  دنیاي 
به ویژه  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  بدون 
سفارتخانه های مهم و تعیین کننده همواره یکی 
رسانه ها  توجه  مورد  که  است  موضوعاتی  از 
هم  گسترده ای  انتقادات  با  بعضا  و  گرفته  قرار 
همراه بوده است. با وجود اینکه وزارت خارجه 
به  اعزام  برای  جدید  سفرای  تعیین  موضوع 
محل ماموریت دیپلماتیک را یک روند اداری و 
معمول که در سایر کشورها نیز امری رایج است؛ 
ارزیابی می کند، اما کارشناسان معتقدند طوالنی 
شدن فرآیند انتخاب سفیر باعث از دست رفتن 
تهدیداتی  ایجاد  بعضا  و  همکاری  فرصت  های 

برای کشور می شود.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3873019-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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بازار سهام
رشد دالری بورس

بازار سهام پس از صدور قطعنامه شورای حکام علیه 
ایران باعث شد تمایالت صعودی در بازار ارز در روز 
با  بیشتر شود. همزمان  به گذشته  نسبت  یکشنبه 
اصلی  نماگر  آزاد،  بازار  و  نیمایی  دالر  قیمت  رشد 
تاالر شیشه   ای نیز با مثبت شدن نمادهای صادراتی 
همچون پاالیشی   ها نسبت به روز شنبه تغییر مسیر 
داد و سبزپوش شد. بر این اساس شاخص کل دیروز 
رشد  واحد  معادل 14 هزار  افزایش  با 93/ 0 درصد 
ارتفاع یک میلیون و ۵32 هزار واحد صعود کرد.  تا 
0درصد  با3۷/  را  گذشته  روز  نیز  هموزن  شاخص 
وجود  با  این  بر  عالوه  گذاشت.  سر  پشت  افزایش 
مثبت شدن بازار همچنان خروج پول حقیقی   ها از 
آن ادامه دارد. اما این موضوع به ثبت خالص خرید 
حقیقی 4۵ میلیارد تومانی منتهی شد که کمترین 
میزان طی 10 روز کاری گذشته بود. به این ترتیب 
به  بورس )سهام و حق تقدم(  ارزش معامالت خرد 

رقم 2۷29 میلیارد تومان رسید.
بازار سکه

پله پرتاب سکه
بازار طال و سکه روز یکشنبه همزمان با اوج   گیری 
بازار  در  ارز  این  بهای  رکورد شکنی  و  قیمت دالر 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

آزاد رشد قیمت را شاهد بود. به طوری که سکه امامی روز گذشته از کانال 1۵ میلیون تومان خارج و در باالی سطح 1۶ میلیون تومان تثبیت شد. عالوه بر این رشد 
بهای طال در بازار جهانی نیز بر صعودی شدن قیمت این فلز گرانبهای داخلی تاثیر بسیاری داشت. همچنین گفتنی است که فاصله ارزش ذاتی و بازاری این سکه 
به بیش از یک میلیون ۷00 هزار تومان رسیده است. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که امیدواری   ها نسبت به احیای برجام با صدور قطعنامه   ای 
علیه ایران که در پی آن هیجانات صعودی را در بازار ارز تقویت کرد، کاهش یافت. انتظار می رود طی روزهای آتی رشد قیمت سکه همپای نرخ دالر آزاد اما با 

تقاضای کمتر مسیر را طی کند.
بازار طالی جهانی

مدار صعودی طالی جهانی
انتشار آمارهای اقتصادی از نرخ تورم ایاالت متحده، شوکی به بازارها وارد کرد و موجب ثبت رکورد قیمتی دیگر برای طالی جهانی شد. به طوری که بهای این 
فلز گرانبها در بازارهای جهانی پس از چند روز در جا زدن و بعضا نیز نوسانات نزولی، در نهایت روز جمعه به باالترین حد خود در چهار هفته گذشته رسید. ثبت 
این رکورد پس از آن رخ داد که وال استریت بدترین سقوط خود را در سه هفته اخیر تجربه کرد. انتشار آمار جدید از نرخ تورم این کشور و رسیدن به باالترین 
سطح در 40 سال گذشته موجب نوسان در بسیاری از بازارها شد. بر این اساس طالی جهانی تا سطح 18۷۵ دالر و 8۵ سنت در هر اونس افزایش یافت و توانست 
عملکردی مثبت معادل1۷/ 1 درصد در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. گفته می شود که قیمت طال با توجه به شرایط ایجاد شده در بازارها هفته جاری را بر 

ادامه در صفحه بعد
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مدار صعودی طی کند.
بازار اوراق مسکن

نگاه مسکن به گرانی   ها
اوراق تسهیالت بانک مسکن  روز یکشنبه را بر مدار 
نزولی سپری کردند. تسه 9912 نیز روز گذشته با 
تومان   240 و  یک هزار  معادل  کاهش  0درصد   /9
افت کار خود را در قیمت پایانی 13۶ هزار و 1۵8 
تومان خاتمه داد. به گفته برخی کارشناسان اگر با 
نمی رسد  نظر  به  نشویم  مواجه  ارز  قیمت  افزایش 
باشد  داشته  قابل توجهی  افزایش  مسکن  قیمت 
در صورتی  کرد.  تورم رشد خواهد  نرخ  از  و کمتر 
که برجام نیز احیا شود و شاهد کاهش قیمت ارز 
باشیم، در بخش مسکن با افت قیمت مواجه خواهیم 
بود. اما از آنجا که با ایست مجدد و برهم خوردن 
با  هستیم،  مواجه  ارز  قیمت  افزایش  با  مذاکرات 
قیمت  اینکه  احتمال  نیز  موجود  تورم  به  توجه 
نهاده   های ساختمانی افزایش یابد و ملک نیز گران 
   شود افزایش یافته است. بنابراین انتظار می رود که 
با چنین شرایطی فروشنده   های واحدهای مسکونی 
واحدهای  فروش  از  سود  کسب  دلیل  به  بیشتری 

خود امتناع کنند.
بازار نفت

چشم   انداز مثبت نفت
از  پس  چین  در  اقتصادی  فعالیت های  بازگشت  با 
رفع محدودیت های قرنطینه کرونایی، کارخانه   ها با 
به  این موضوع  ظرفیت کامل کار خواهند کرد که 
معنای افزایش تقاضای سوخت و نفت است. همین 
که  می کند  صدق  نیز  اروپا  اتحادیه  مورد  در  امر 
برخی  ضمنا  تاثیرمی   گذارد.  قیمت ها  افزایش  روی 
آشفتگی   های  از  لیبی  مانند  نفت  تولیدکنندگان  از 
به  که  نیز  ونزوئال  و  عراق  و  می   برد  رنج  سیاسی 
افزایش  به  قادر  تولید،  در  ساختاری  مشکالت 
محدودیت های  کنار  در  نیستند  عرضه  قابل توجه 

ادامه از صفحه قبل

عرضه روسیه بر قیمت نفت موثر هستند.  همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام به معنای عدم حضور رسمی نفت ایران در بازارهای انرژی است. بر این 
اساس شاخص   های نفتی برنت و WTI در باالی سطح 120 دالر تثبیت شدند. گفته می شود با بازگشت تدریجی خودروها به جاده   ها در شهرهای بزرگ و فعالیت 

بنادر، می توانیم شاهد افزایش تقاضای سوخت باشیم.
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