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3117خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
 شنبه 1 مــــــرداد 1401

ادامه صفحه بعد

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

تعرفه های درج آگهی 1401
در رســانه های سندیــکا

1

بــررسی نحوه مواجهه سندیـکا 
دوره آمـــــوزشی با نهادهـای دولتی

تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران 
با سرفصل : آشنایی با آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران  و

 مقایسه آن  با بخشنامه 40425 مورخ 1399/07/29

سرکار خانم اوجاقی؛ 

عضو کمیسیون تشخیص صالحیت 

شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای 

کشور و مدرس دوره های مدیریت نوین 

استراتژیک در تشکل ها

مدرس:

سه شنبه 4 مرداد ساعت 14 الی 18 

زمان : 

سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران
شرکت های عضو در شهرستان ها می توانند

در این دوره بصورت آنالین شرکت نمایند

6-66570930 داخلی 110 و یا مکان: 

شماره واتساپ: 09981541607 

خانم حدادی 

کسب اطالعات بیشتر: 

بیست و سومین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران، بیست و ششم خرداد سال جاری با حضور اعضای 
هیات مدیره و بازرسان سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل، معاون ارتباطات و مشاور اقتصادی 

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نانو حضور داشتند و به معرفی صندوق مذکور و اهداف آن پرداختند.

ــش و  ــدوق پژوهـ ــدگان صنـ ــه نماینـ ــه گفتـ بـ
نانـــو، ســـرمایه گذاری  فنـــاوری غیردولتـــی 
موضـــوع  بـــا  شـــرکت هایی  در  خطرپذیـــر 
مشـــارکت  نـــوآوری،  و  فنـــاوری  فعالیـــت 
ایجـــاد،  مراکـــز  در  ســـرمایه گذاری  و 
ــوآوری،  ــازی نـ ــری و توانمندسـ ــعه، راهبـ توسـ
ارائـــه خدمـــات  شـــرکت های دانش بنیـــان، 
مالـــی و تســـهیالتی بـــه اشـــخاص حقیقـــی و 
ــوض،  ــای بالعـ ــورت کمک هـ ــه صـ ــی بـ حقوقـ
ــدور  ــدت، صـ ــدت و بلندمـ ــهیالت کوتاه مـ تسـ
ــات  ــایر خدمـ ــه سـ ــه و ارائـ ــواع ضمانت نامـ انـ

در جلسه هیات مدیره صورت گرفت؛

 مجمع عمومی سندیکا 8 شهریور برگزار می شود
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طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  ضمانت نامـــه ای 
ــن  ــداف ایـ ــه اهـ ــاوری از جملـ ــی و فنـ پژوهشـ
ــهیالت لیزینـــگ و  ــد. تسـ ــوان شـ ــدوق عنـ صنـ
تولیـــد  نمونه ســـازی،  اســـتصناع، تســـهیالت 
جملـــه  از  گـــردش  در  ســـرمایه  و  صنعتـــی 
تســـهیالتی هســـتند کـــه ایـــن صنـــدوق ارائـــه 
ــاله  ــن مسـ ــه ایـ ــه بـ ــن جلسـ ــد. در ایـ می دهـ
ــت و  ــه ظرفیـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــد کـ ــاره شـ اشـ
ـــن  ـــو، بی ـــرکت های عض ـــندیکا و ش ـــدی س توانمن
ـــو و  ـــی نان ـــاوری غیردولت ـــش و فن ـــدوق پژوه صن
ســـندیکا بســـترهای مناســـبی بـــرای همـــکاری 
ـــای  ـــترش همکاری ه ـــرای گس ـــذا ب ـــود دارد ل وج
ـــذا  فیمابیـــن بایـــد اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد. ل
ـــوب  ـــن چارچ ـــف و تعیی ـــرای تعری ـــد ب ـــرر ش مق
همـــکاری و بررســـی ظرفیت هـــای طرفیـــن بـــا 
صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری غیردولتـــی نانـــو، 
جلســـه ای بـــا دو کمیســـیون دانش بنیـــان و 
ـــرمایه    ـــی و س ـــی، بانک ـــیون مال ـــوآوری و کمیس ن

گـــذاری ســـندیکا برگـــزار شـــود.
در ادامـــه جلســـه گـــزارش صورت هـــای مالـــی 
ـــه  ـــا توج ـــد. ب ـــه ش ـــه دار ارائ ـــط خزان ـــندیکا توس س
ـــی،  ـــای مال ـــودن صورت ه ـــفاف ب ـــت ش ـــه اهمی ب
ـــرد  ـــب عملک ـــن تصوی ـــره ضم ـــات مدی ـــای هی اعض
بررســـی   ،1400 ســـال  مالـــی  صورت هـــای 
ــر  ــان دکتـ ــه آقایـ ــا را بـ ــن صورت   هـ ــق ایـ دقیـ
جـــوال و میرصـــدری تفویـــض اختیـــار کردنـــد. 
ــی  ــای مالـ ــب صورت هـ ــه تصویـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــود  ــندیکا مجمـــع عمومـــی خـ ــرر شـــد سـ مقـ
را در تاریـــخ 8 شـــهریور مـــاه برگـــزار کنـــد. در 
ـــش  ـــرای افزای ـــه ب ـــد ک ـــد ش ـــدی تاکی ـــش بع بخ
ــرده  ــذاری کـ ــد هدف گـ ــندیکا بایـ ــد، سـ درآمـ
و وابســـتگی بودجـــه بـــه حـــق عضویـــت را بـــه 
ــد از  ــنهاد شـ ــن پیشـ ــاند. همچنیـ ــل رسـ حداقـ

ظرفیت هـــای نشـــریه ســـتبران و میـــز خدمـــت 
ســـندیکا بـــرای افزایـــش درآمـــد ســـندیکا 
ـــندیکا  ـــه س ـــد دبیرخان ـــرر ش ـــود. مق ـــتفاده ش اس
ـــای  ـــی، راهکاره ـــه ای تخصص ـــزاری جلس ـــا برگ ب
ـــت حـــق  ـــندیکا و نحـــوه دریاف ـــد س ـــش درآم افزای
عضویـــت از شـــرکت های بـــزرگ را بـــه صـــورت 
کارشناســـی بررســـی کند.همچنیـــن جلســـه 
ــت  ــندیکا بیسـ ــره سـ ــات مدیـ ــاده هیـ فوق العـ
ـــزار  ـــازی برگ ـــورت مج ـــه ص ـــاه ب ـــر م ـــم تی و نه
ـــرات  ـــات و مذاک ـــه جلس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ش
ســـندیکا بـــا نهادهـــا و مقامـــات دولتـــی بـــرای 
ــرارداد  ــئله قـ ــا و مسـ ــات اعضـ ــری مطالبـ پیگیـ
تیـــپ نتیجـــه مشـــخصی نداشـــته و اقـــدام 
ـــن  ـــر در ای ـــرو و توانی ـــوی وزارت نی ـــری از س موث
ــای  ــت، چالش هـ ــده اسـ ــام نشـ ــوص انجـ خصـ
ارتبـــاط بـــا مســـئوالن دولتـــی در ایـــن جلســـه 

مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
ـــت  ـــندیکا در نشس ـــد س ـــرر ش ـــه مق ـــن جلس در ای
ــا  ــاه بـ ــرداد مـ ــوم مـ ــه روز سـ ــی کـ مطبوعاتـ
ـــد،  ـــد ش ـــزار خواه ـــانه برگ ـــاب رس ـــور اصح حض
بیانیـــه ای  مشـــتمل بـــر دو بخـــش چالش هـــا و 
ـــه  ـــنهادات تهی ـــا و پیش ـــه راهکاره ـــارات و ارائ انتظ
و در اختیـــار رســـانه ها قـــرار دهـــد. همچنیـــن 
مقـــرر شـــد نامـــه ای بـــا مضمـــون چالش هـــای 
صنعـــت بـــرق و ارائـــه راهکارهـــا خطـــاب بـــه 

ـــود. ـــته ش ـــرو نگاش ـــر نی ـــان، وزی محرابی
ــندیکا در  ــد سـ ــرر شـ ــا مقـ ــت اعضـ ــا موافقـ بـ
ـــاد  ـــار انتق ـــی در کن ـــای دولت ـــا نهاده ـــه ب مواجه
ـــود،  ـــارات خ ـــات و انتظ ـــرح مطالب ـــت و ط از دول
بـــا روشـــی هوشـــمندانه در ســـایه برنامه هـــا و 
ـــه  ـــود را ارائ ـــای خ ـــرو، راهکاره ـــداف وزارت نی اه

ـــد. ده

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های بیست و نهمین سفر استانی دولت مردمی به استان مرکزی با حضور در 

مجتمع »مانا انرژی پاک« بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی کشور را افتتاح کرد.
پنل های  تولید  امکان  تکمیلی  فاز  در  که  رسید  بهره برداری  به  مگاوات   ۵00 ظرفیت  با  تولید  خط  این 

خورشیدی برای تامین ساالنه 1۵00مگاوات برق را دارد.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا سال 1404 زنجیره ساخت تمامی اجزای پنل خورشیدی در این شرکت 

بومی خواهد شد.
این شرکت خصوصی همچنین در حال ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی)مزرعه خورشیدی( کشور با 

ظرفیت تولید ساالنه 100 مگاوات برق در شهرستان محالت استان مرکزی است.

حضور رئیس جمهور؛

بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی کشور در خمین افتتاح شد
آیت اهلل رئیسی بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی کشور را در شهرستان خمین افتتاح کرد.

ادامه از صفحه قبل
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با توجه به رشد قابل توجه صادرات  این نمایشگاه 
و  اخیر  ماه های  در  ارمنستان  به  کشورمان 
ظرفیت ها  همچنین  و  پیش رو  فرصت  از  استفاده 
می تواند  استان  صنعتی  و  تجاری  توانمندی های  و 
مفید  تولیدی  واحدهای  و  بازرگانان  و  تجار  برای 

واقع شود.
محورهای این نمایشگاه که در محل مرکز نمایشگاه 
خدمات  شامل  ایروان  جمهوری  المللی  بین  های 
،معدن،  متالورژی  پتروشیمی،  مهندسی،  فنی 
فوالد، تجهیزات نفت وگاز انرژی، صنعت ساختمان، 

کشاورزی و غذایی و... می باشد.
اطالعات  مشاهده  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

تماس اینجا کلیک کنید

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه 
صنعتی بازرگانی اوراسیا در 

ایروان
شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت 
این نمایشگاه را در تاریخ 1 الی 4 شهریور سال 
جاری در ایروان کشور ارمنستان برگزار می کند.

و  موجود  توانمندی های  ارائه  با هدف  اجالس  این 
آخرین یافته  های علمی و اجرایی تشکل ها در این 
خصوص در قالب سخنرانی و کارگاه های آموزشی، 
10 و 11 مهر ماه سال جاری در محل همایش های 

اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.
نمایش اطالعات بیشتر

برگزاری اجالس هم اندیشی 
تشکل های علمی و صنفی 

صنعت ساختمان
اجالس هم اندیشی تشکل های علمی و صنفی 
صنعت ساختمان دهم و یازدهم مهر ماه سال 

جاری برگزار می شود

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه 
متعاقب  و  توسعه صنعتی  روی  صنایع  برق  قطعی 
آن رشد اقتصادی اثر می گذارد، گفت که چنانچه 
بیرون  انرژی  اقتصاد  حیطه  از  را  خود  پای  دولت 
بگذارد، می توان با یک برنامه ریزی دو الی سه ساله 
شکاف  دارد،  محوریت  آن  در  خصوصی  بخش  که 

میان تولید و مصرف برق را جبران کرد.
حمیدرضا  تهران،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
صالحی با اعالم این مطلب گفت: بیش از ده سال 
متناسب  برق،  بخش  در  سرمایه گذاری  که  است 
است.  نگرفته  صورت  باالدستی،  اسناد  تکالیف  با 
ساخت  برای  را  منابعی  خود  نه  دولت  واقع،  در 
نیروگاه های جدید تجهیز کرده و نه بستری را برای 
مشارکت بخش خصوصی مهیا کرده است این رویه 
این  و  تولید شده  بخش  در  عقب ماندگی  به  منجر 
بخش متناسب با رشد مصرف که ساالنه دست کم 
بدین  و  است  نرفته  پیش  است،  درصد   8 معادل 

ترتیب، هر ساله این شکاف بیشتر می شود.
او با بیان اینکه»با آشکار شدن این شکاف در سال 
های اخیر، وزارت نیرو، سیاست مدیریت مصرف را 
در پیش گرفت« ادامه داد: طبق این سیاست، تامین 
برق خانگی در اولویت قرار گرفت و صنایع و ادارات 
دولتی مشمول اعمال خاموشی شدند. بدین ترتیب، 
طبق برنامه ای که ارائه شده، صنایع در ساعات غیر 

را روشن  پیک می توانند تجهیزات سرمایشی خود 
به  از آن، محدودیت هایی  کنند و در ساعات غیر 
نام مدیریت مصرف اعمال می شود. این رویه، آثار 
که  محصوالتی  تولید  حوزه  در  هنگفتی  زیان  و 
و  آورده  بار  به  باشد  داشته  ارزی  درآمد  می تواند 

اشتغال پایدار را در معرض تهدید قرار داده است.
اینکه  و  دنیا  در  برق  اهمیت  به  اشاره  با  صالحی 
از  تا سال 20۵0  بشر  زندگی  بینی ها،  پیش  طبق 
سوخت های فسیلی عبور کرده و برقی خواهد شد، 
اما  است  بسیار  دنیا  در  صنعت  این  اهمیت  گفت: 
ما آن را در کشور به سوی نابودی سوق می دهیم. 
گذشته  رویه  و  نشود  اصالح  رویکردها  اگر،  یعنی 
نقطه غیر  به  برق  پیدا کند، وضعیت صنعت  ادامه 
قابل بازگشتی می رسد. البته اکنون من این باور را 
ندارم که این صنعت از مرز خطر عبور کرده است اما 
باید تالش کنیم که ظرف دو الی سه سال آینده با 
برنامه ریزی و محوریت بخش خصوصی خاموشی ها 

متوقف شود.
بر  تاکید  با  تهران  اتاق  نمایندگان  این عضو هیات 
اینکه»حل این مساله با رویکرد جدید و الیته کاهش 
شدنی  انرژی  اقتصاد  حوزه  در  دولت  مداخالت 
است« افزود: دولت باید بپذیرد که از محیط اقتصاد 
انرژی خارج شود و فقط تامین کننده برق منازل از 
طریق نیروگاه های دولتی باشد؛ اکنون حدود 42 
درصد از نیروگاه های کشور دولتی هستند. در عین 
حال دولت باید اجازه دهد که صنایع، برق خود را 
در بورس انرژی و توسط تولیدکنندگان غیردولتی 
به ۵8 درصد می رسد،  آنها  نیروگاه های   که سهم 

تامین کنند.
رفع  برای  خصوصی  بخش  بنابراین  گفت:  او 
این  بخواهد  دولت  اگر  و  دارد  راه حل  خاموشی ها 
واقعی پول  با قیمت  راه حل عملیاتی است. صنایع 

و  مستمر  برق  خواهان  آنها  و  ندارند  مشکلی  برق 
پایدار هستند. با اجرای این راه حل، برق صنایع به 
نیز  حاصله  درآمدهای  و  شده  تامین  مستمر  طور 
صرف ایجاد نیروگاه های جدید و تکمیل نیروگاه های 
سه  الی  دو  ظرف  اساس،  این  بر  می شود.  موجود 
نیروگاه های  که  بود  خواهیم  آن  شاهد  ما  سال، 
جدید، شکاف میان تولید و مصرف را پر می کنند 
اثر  این مدت خاموشی ها نیز متوقف شود.  و طی 
ایجاد  نیز  صنایع  برق  تامین  استمرار  غیرمستقیم 
ارزش افزوده در صنایع و رشد اقتصادی خواهد بود.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد

بخش خصوصی برای توقف 
خاموشی ها راه حل دارد

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
در  برق  قطعی  توقف  حل  راه  می گوید،  تهران 
در  کمتری  مداخله  دولت  که  است  آن  صنایع 

اقتصاد انرژی داشته باشد.

http://www.ieis.ir/fa/news/7244/?l
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/04/28/Skan.pdf
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ــادی  ــای زیـ ــت انتقادهـ ــن اسـ ــی ممکـ از طرفـ
ــاید  ــه شـ ــود کـ ــرح شـ ــازی مطـ از خصوصی  سـ

بخـــش عمـــده  ای از آن هـــم بحـــق باشـــد، امـــا 
پرســـش اصلـــی آن اســـت کـــه بایـــد دیـــد اگـــر 
ــش  ــت و بخـ ــورت نمی گرفـ ــازی صـ خصوصی  سـ
ـــد  ـــروگاه نمی ش ـــداث نی ـــوزه اح ـــی وارد ح خصوص
شـــرایط تامیـــن بـــرق کشـــور امـــروز بـــه کجـــا 
می  انجامیـــد؟! بـــه بیانـــی بایـــد در نظـــر داشـــت 
ــه  ــا توجـ ــازی بـ ــای خصوصی  سـ ــه ضرورت  هـ کـ
ـــه  ـــادی ک ـــکالت اقتص ـــی و مش ـــرایط تحریم ـــه ش ب
ـــه  ـــا آن مواج ـــر ب ـــال اخی ـــا 1۵ س ـــت در 10 ت دول
شـــده، چـــه بـــوده اســـت؟ آیـــا دولـــت در آن شـــرایط 
ـــه  ـــا ب ـــه ت ـــی را ک ـــد برق ـــت تولی ـــت ظرفی می توانس
امـــروز بخـــش خصوصـــی تامیـــن کـــرده اســـت خـــود 
ـــی  ـــش منف ـــن پرس ـــخ ای ـــا پاس ـــد؟ قطع ـــاد کن ایج
ـــه حـــوزه  ـــر بخـــش خصوصـــی ب اســـت و مســـلما اگ
تولیـــد بـــرق وارد نمی شـــد، خاموشـــی  ها در حـــد 
ـــس  ـــه رئی ـــه گفت ـــه ب ـــی ک ـــزار مگاوات ـــا 1۷ ه 1۵ ی
پیش   بینـــی  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون 

محمد کبیري /مدیرعامل شرکت تولید نیروي برق دماوند: 

خصوصی  سازی؛ ضرورتی فراموش  شده در تولید برق
 دولت در دهه 1۳8۰ اقدام به سرمایه  گذاری در حوزه نیروگاهی کرد، اما تداوم سرمایه  گذاری مستقیم 
دولت در حوزه نیروگاهی با توجه به نبود توان مالی کافی مقدور نبود. بنابراین روش ها باید طوری 
تغییر می کرد که از ظرفیت و بنیه مالی بخش خصوصی و تامین مالی  های خارج دولتی در توسعه 
زیرساخت  های برق کشور استفاده می شد. بنابراین یکی از اهداف خصوصی  سازی، تامین امنیت برق 
کشور در بلند  مدت بود و برای این منظور الزم بود ظرفیت و توان مالی بخش  خصوصی به کمک دولت  
آید و ظرفیت تولید نیروگاه ها توسعه یابد. چرا که دولت خود توان تامین مالی برای اجرای پروژه   های 
صنعت برق با ساالنه چندین میلیارد دالر سرمایه الزم را نداشت و باید از ظرفیت  های مالی بخش 
خصوصی استفاده می کرد. بنابراین یکی از پیش  نیازهای رسیدن به این هدف، تغییر رویکرد به برق از 
»خدمت« به »کاال« بود که منجر به راه  اندازی بازار برق شد. به بیان بهتر خصوصی  سازی و راه  اندازی 
بازار برق با این نگاه صورت گرفت که برق یک کاال باشد و نه یک خدمت؛ در حالی که تا قبل از دهه 

1۳8۰ نگاه به برق مشخصا به عنوان یک خدمت بوده است.

بیفتـــد،  اتفـــاق   1401 ســـال  در  می شـــود 
ــود. پـــس  ــا بـ ــد و بیـــش از اینهـ ــی نمی  مانـ باقـ
سیاســـتگذاری در راســـتایی کـــه از ظرفیـــت بخـــش 
ـــداث  ـــرق و اح ـــت ب ـــعه صنع ـــرای توس ـــی ب خصوص
ـــوده،  ـــا ب ـــح و بج ـــود، صحی ـــتفاده ش ـــا اس نیروگاه ه
ـــا ایـــن سیاســـتگذاری ســـبب ترغیـــب  امـــا اینکـــه آی
بخـــش خصوصـــی بـــرای ورود بیشـــتر بـــه ایـــن 
ـــخص  ـــور مش ـــر، به ط ـــا خی ـــت ی ـــده اس ـــوزه ش ح

ـــی دارد. ـــخی منف پاس
بخـــش خصوصـــی از ورود بـــه صنعـــت بـــرق دلـــزده و 
ـــن مســـاله حاصـــل سیاســـت های  ـــد شـــده و ای ناامی
اشـــتباه وزارت نیـــرو در عـــدم رعایـــت قانـــون و 
ـــه  ـــه ب ـــن وزارتخان ـــران ای ـــادی مدی ـــگاه غیراقتص ن
ـــه  ـــه  ای ب ـــگاه دوگان ـــت ن ـــت. در حقیق ـــوع اس موض
سیاســـتگذاری در بدنـــه وزارت نیـــرو نســـبت بـــه 
بـــرق وجـــود دارد، به طـــوری کـــه برخـــی بـــرق 
ـــه در  ـــد ک ـــی می  بینن ـــوان خدمت ـــه عن ـــوز ب را هن
ـــده  ـــای تمام  ش ـــد به ـــا بای ـــت آن تنه ـــن قیم تعیی
ـــد،  ـــه در نظـــر بگیرن ـــدون اینک ـــرد، ب آن را لحـــاظ ک
ـــای  ـــی از گزینه ه ـــا یک ـــرق تنه ـــد ب ـــه تولی ورود ب
پیـــش روی یـــک ســـرمایه  گذار اســـت و در برابـــر 
صنایـــع دیگـــری چـــون فـــوالد، پتروشـــیمی یـــا 
ـــرای  ـــت الزم را ب ـــه جذابی ـــه هیچ وج ـــاختمان ب س
ــالوه  ــدارد. عـ ــرمایه  گذار نـ ــرمایه و سـ ــذب سـ جـ
بـــر ایـــن، ســـرمایه  گذاری در صنعـــت بـــرق بـــا 
ـــت  ـــدم پرداخ ـــون ع ـــی همچ ـــک  های مضاعف ریس
به  موقـــع مطالبـــات بـــدون لحـــاظ خســـارت 
تاخیـــر در پرداخـــت، اجـــرا نشـــدن یـــا اجـــرای 
ســـلیقه  ای قوانیـــن و مقرراتـــی همچـــون اصـــالح 
ــز  ــررات و... نیـ ــرات پی  درپـــی در مقـ نـــرخ، تغییـ

ـــت. ـــه اس مواج

از  )حمـایـت  حـاتم  ملی  جشــنواره  چهارمین 
تولیـد ملی( با محوریت بررسـی توان مندیهای بالقوه 
و بالفعل صـنعت و اقتصـاد کشور در تحقق تولیـد 
اشتغال آفرین و اقتصاد دانش بنیان و معرفی آخرین 
دسـتاوردها و موفقیت های برنـدهـای برتر ایرانی بر 
اســـاس لیـاقـت و ارزش آفرینی ملی، با مشـارکت 
کامل بخش خصـوصـی و دولتی و سـایر ارکان نظام 
در تاریخ 14 شهریور ماه سـال جاری در محل مرکز 
همایش های بین المللی صـدا و سـیمای ج.ا.ا برگزار 
می شود. این جشـــنواره به عنوان یکی از معتبرترین 
به  اسـت  تالش  در  کشـور  اقتصـادی  رویدادهای 
دســتاوردهای  معرفی  به  معتبر  رسـانه  یک  عنوان 
زنجیره  در  کـه  بپردازد  توانمندی  ســازمان های 
تمـامی  علیرغم  ایران  ملی  نـاخـالص  تولیـد  ارزش 
محـدودیـت هـای سال های اخیر نقش پویا و ارزنده ای 

ایفا نموده اند.
تشریفات  و  امور  تسریع  تکمیلی،  اطالعات  کسب 

حضور: 091243۷0142
اداري  برج  ولیعصر،  خیابان  تهران،  دائمی:  دبیرخانه 
مطالعات  موسسه   ،1۵12 واحد  تهران،  نور  مجتمع 

اقتصاد خلیج فارس
 تلفکس021-8822۷8۵1

مشاهد اطالعات تکمیلی جشنواره

برگزاری چهارمین جشنواره ملی 
حاتم )حمایت از تولید ملی(

)حمایـت  حاتم  ملی  جشنواره  چهارمین 
بخش  کامل  مشـارکت  با  ملی(  تولیـد  از 
در  نظام  ارکان  سـایر  و  دولتی  و  خصوصی 
مرکز  محل  در  جاری  سال  شهریور   14 تاریخ 
ج.ا.ا  سیمای  و  صدا  بین المللی  همایش های 

برگزار می شود.

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/04/28/Khatam.pdf
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تایید شفاهی  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
صادرکنندگان  رتبه بندی  برای  را  رئیس جمهور 
گرفته ایم تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه دار 

4 تا ۵ ساله باشد.
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
رتبه بندی  روند  اجرای  در  ایران  اتاق  همکاری 
تایید  با  کرد:  تاکید  و  گفت  سخن  صادرکنندگان 
صادرکننده  برای  کارت  تمدید  جمهور،  رئیس 

رتبه دار 4 تا ۵ ساله خواهد بود.
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  پاک،  پیمان  علیرضا 
تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در سفری دو 
روزه به استان فارس از واحدهای صنعتی و دانش 
بنیان این استان بازدید و در جلسه کارگروه توسعه 
تجارت استان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معدن و کشاورزی شیراز برگزار شد، شرکت کرد.
به  مربوط  تجارت  مشکالت  درصد   ۹۰

خودتحریمی است

 صدور کارت ۵ ساله بازرگانی 
برای صادرکنندگان رتبه دار

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تایید شفاهی 
رتبه بندی صادرکنندگان  برای  را  رئیس جمهور 
صادرکننده  برای  کارت  تمدید  تا  گرفته ایم 

رتبه دار 4 تا ۵ ساله باشد.

پیمان پاک در کارگروه توسعه تجارت استان فارس 
که با حضور دو نفر از نمایندگان شیراز در مجلس 
شورای اسالمی، تعدادی از مدیران استانی و جمعی 
شد،  برگزار  شیراز  اتاق  در  استانی  بازرگانان  از 
اظهار داشت: طی 9 ماهی که از حضور ما در این 
سازمان می گذرد، بیش از 1900 جلسه با بازرگانان 
برای حل آن تالش  و  تا مشکالت احصا  داشته ایم 

کنیم.
وی در خصوص مشکالت صادرات گفت: 10 درصد 
به  مربوط  درصد  و 90  تحریم  با  مرتبط  مشکالت 
خود تحریمی است که البته تحریم های خارجی را 

به راحتی می توان حل کرد.
تقابل  زمان  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  پاک  پیمان 
در  کرد:  تصریح  نیست،  خصوصی  بخش  و  دولت 
را  همراهی  و  تعامل  بیشترین  گذشته  ماه   9 طی 
با بخش خصوصی داشتیم. اقدامات و گشایش های 
بهتر  و  بیشتر  باید  تجارت  در حوزه  گرفته  صورت 

اطالع رسانی شود.
تسهیل بازگشت ارز با کمک بخش خصوصی

از مشکالت  ارز که یکی  بازگشت  وی در خصوص 
گفت  نمی توان  کرد:  عنوان  است،  تجار  بزرگ 
بخش  کمک  با  برنگردد.  ارز  اما  می کنیم  صادرات 
خصوصی روش های بازگشت ارز را تسهیل کرده ایم.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت همه گروه های 
پتروشیمی  بزرگ مثل  به جز چند صنعت  کاالیی 
داشته  صادرات  برابر  در  واردات  می توانند  فوالد  و 

باشند.
ارز دو نرخی موجب فساد می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چند نرخی بودن 
ارز را موجب فساد دانست که در هیچ کجای دنیا 
ارز  مرکزی  بانک  کرد:  عنوان  و  نیست  مرسوم  نیز 
آزاد را غیرواقعی می داند و رقم واقعی ارز را همان 

ارز نیمایی عنوان می کند. در ساختار هر حکومتی، 
با  که  است  ارزی  حوزه  سیاستگذار  مرکزی،  بانک 
تمامی این اوصاف پیگیر اصالح موضوع ارز هستیم.
وی با ذکر اینکه افزایش سقف اعتباری طبق مصوبه 
نشان  انجام شده، خاطر  اقتصادی  ستاد هماهنگی 
از  یابد،  افزایش  میزانی  هر  به  صادرات  اگر  کرد: 

سقف سابقه معاف خواهد شد.
کارت  تمدید  مشکالت  به  اشاره  با  پاک  پیمان 
جامع  سامانه  مشکل  حل  برای  گفت:  بازرگانی 
نکته  اما  می کنیم  تالش  بازرگانی  کارت  حوزه  در 
کردند  تاکید  نیز  رئیس جمهور  که  است  این  مهم 
از  واقعی  صادرکننده  تا  پایه ریزی  سیستمی  که 
می کند  تالش  نیز  دولت  شود.  مشخص  غیرواقعی 
جامع  سامانه  شود،  اجرا  و  اصالح  مصوبات  این  تا 
تجارت اشتباهات زیادی دارد اما مواردی است که 
بخش  و  تجار  و درک درست  اطالع  عدم  از  ناشی 

خصوصی است.
برای  بازرگانی  ساله   ۵ کارت  صدور 

صادرکنندگان رتبه دار
بود  این  از مشکالت جدی  اینکه یکی  بیان  با  وی 
اتاق  گفت:  نداشتیم،  صادرکنندگان  رتبه بندی  که 
بازرگانی کمک کند تا این کار انجام شود چون اگر 
شد  خواهد  ایجاد  مشکالتی  شود  سپرده  دولت  به 
که نمونه آن را در رتبه بندی واردکنندگان مشاهده 
کردیم، از اتاق بازرگانی خواستیم که در این زمینه 

کمک کند اما مدت ۵ ماه معطل مانده است.
اتاق  اگر  افزود:  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
کمک کند تا این سیستم پیاده شود تأیید شفاهی 
رئیس جمهور را برای این منظور گرفته ام تا تمدید 
کارت برای صادرکننده رتبه دار 4 تا ۵ ساله باشد، 
اما اکنون سیستم رتبه بندی و امتیازبندی نداریم و 
نمی توان یک شبه آن را حل کرد هر چند کارهای 

بزرگی صورت گرفته است.
که  شود  پیاده  باید  سیستمی  اینکه  ذکر  با  وی 
صادرکنندگان واقعی مشخص شوند، اظهار داشت: 
صادرکنندگان  بندی  رتبه  مشکالت،  از  دیگر  یکی 
بندی  رتبه  تجربه  از  دادیم  پیشنهاد  که  است 
شرکت های دانش بنیان حوزه معاونت علمی ریاست 

جمهوری با استانداردهای جهانی استفاده شود.
پیمان پاک در خصوص لزوم شرکت درنمایشگاه های 
بین المللی اذعان داشت: در سفرهای خارجی انتقاد 
می شد که اطالعات نمایشگاهی شما دیر به دست ما 
می رسد لذا در حرکتی منسجم تقویم نمایشگاهی 
برای سال  و  بستیم  پایان سال 1401  تا  را  کشور 

آینده در حال برنامه ریزی هستیم.
احیای شورای عالی صادرات با اختیارات اصل 

1۳8
با  صادرات  عالی  شورای  احیای  خصوص  در  وی 
وقتی  افزود:  اساسی  قانون   138 اصل  اختیارات 
اختیار اصل 138 و ضمانت  شورای عالی صادرات 
این  اجرایی ندارد، مزاحم مردم و تجار است و در 
 ،138 اصل  اختیار  با  تجارت  عالی  شورای  راستا 
تصویب  منتظر  و  گرفته  را  جمهور  رئیس  پاراف 
انجام  زودی  به  امیدواریم  که  است  دولت  هیئت 

شود.
سازمان  ساختار  تا  است  نیاز  زمان  داد:  ادامه  وی 
توسعه تجارت ایران اصولی و حرفه ای شده و بتواند 

کارها را با کارایی الزم انجام دهد.
برپایی نمایشگاه در قطر همزمان با جام جهانی
وی ادامه داد: برای ایام جام جهانی رایزنی شده تا 
نمایشگاه دائمی از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه در 
قطر برقرار شود که زمین و مجوز نیز گرفته شده 
می شود. همچنین  عرضه  آن  در  ایرانی  کاالهای  و 
غذایی  هاب  بزرگترین  قطر  دولت  هماهنگی  با 
متن کامل خبر

https://otaghiranonline.ir/news/43243/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 توافق پنج ساله برای صادرات 
4۰۰ مگاوات برق ایران به عراق

بر اساس توافق جدیدی که میان ایران و عراق 
امضا شده است، ایران در زمان توانایی شبکه، 
در مدت ۵ سال 4۰۰ مگا وات برق به عراق صادر 

خواهد کرد.

بـر اسـاس توافق جدیـدی که میـان ایـران و عراق 
امضا شـده اسـت، ایران در زمان توانایی شـبکه، در 
مـدت ۵ سـال 400 مـگا وات بـرق بـه عـراق صادر 

خواهـد کرد.
عـراق  بـرق  وزارت  سـخنگوی  موسـی،  احمـد 

توضیحاتـی درخصـوص جزئیـات توافـق راهبـردی 
ایـران و عـراق در زمینـه انـرژی ارائـه داد و گفـت 
کـه ایـن توافـق دو هـدف را محقق می کنـد؛ یکی 
واردات بـرق و دیگـری بهبـود کیفیت بـرق توزیعی 

. ست ا
وی تاکیـد کـرد که توافقی ۵ سـاله با ایـران در این 
زمینـه امضـا شـد و ایـران در ایـن مـدت 400 مگا 

وات بـرق به عـراق صادر خواهـد کرد.
احـد موسـی گفـت: ایـن توافـق بعـد از پرداخـت 
بدهـی گازی بـه ایـران و همچنیـن موافقـت دولت 
امضـا شـد و هدف از آن هـا تنهـا واردات 400 مگا 
وات بـرق نیسـت بلکـه هـدف دیگر بهبـود کیفیت 
بـرق توزیعـی و تامیـن بـرق مصرفـی عراق اسـت.

سـخنگوی وزارت بـرق عـراق خاطرنشـان کـرد که 
ایـن توافـق بر اسـاس پرداخـت هزینـه و همچنین 

بر اسـاس نیـاز عراق اسـت.
پیـش از ایـن عـادل کریـم، سرپرسـت وزارت بـرق 
عـراق در اظهاراتـی با اشـاره به افزایـش تولید برق 
در ایـن کشـور گفت که بـا توجه به توافقـات انجام 
شـده بـا وزیـر نیرو ایـران، انتظـار می رود کـه روند 

صـادرات گاز ایـران بـه عراق بهتر شـود.
وی بـا بیـان اینکـه شـهروند عراقی امروز احسـاس 
مـی کنـد کـه وضعیـت بـرق بهبـود یافتـه اسـت 
تاکیـد کـرد: یـک میلیـارد و ۶49 میلیـون دالر به 

عنـوان بدهـی گازی بـه ایـران پرداخـت کردیـم.
کریـم خاطرنشـان کرد کـه تمام بدهی هـای قبلی 
مـا به ایران پرداخت شـد و اکنون پـول واردات گاز 
از ایـران را بـه طـور ماهیانه به این کشـور پرداخت 

مـی کنیم.
سرپرسـت وزارت بـرق عـراق همچنیـن گفـت کـه 
ایـران روزانـه 240 متـر مکعـب گاز به عـراق صادر 

می کنـد.

و  صاحب  نظر  حجت«  »مسعود  راستا  همین  در 
کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است: در ساختار 
صنعت برق، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر باید 
یک فرد باشد تا بتواند تمام مسوولیت اداره برق را 
باید  صرفا  توانیر  شرکت  واقع  در  بگیرد.  عهده  به 
کار برنامه  ریزی، کنترل و هماهنگی بین شرکت  ها 
نداشته  اجرایی  فعالیت  هیچ  گونه  و  دهد  انجام  را 
نیازمند  برق  صنعت  ساختار  وی  گفته  به  باشد. 
خط فرماندهی مشخص است تا سیستم خدمات به 
درستی اجرا و حفظ شود. متن زیر ماحصل گفت وگو 

 در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« مطرح شد

ضرورت یکپارچه  سازی 
سیاستگذاری در صنعت برق

برق  صنعت  ساختار  تجدید   : اقتصاد  دنیاي 
عنوان  به  تاکنون  گذشته  سال  چند  از  ایران 
جدی  ترین موضوعات مطرح شده است. اینکه 
تبعیت کرده و  از چه ویژگی  هایی  این ساختار 
اگرچه  باشد،  باید  پیاده  کردن آن چگونه  نحوه 
این  کارشناسان  و  متخصصان  سوی  از  بارها 
حوزه مورد بررسی قرار گرفته، اما وضعیت امروز 
صنعت برق و ناکارآمدی برخی سیاست ها نشان  
می دهد ساختار موجود نیازمند تغییر بوده و باید 
برای چابک   سازی این صنعت، هماهنگی و توازن 
بین سیاستگذاری  ها و عملیاتی کردن آنها برنامه 

مناسبی طراحی و پیاده کرد.

ساختار  شکل  گیری  تاریخی  روند  درباره  وی  با 
صنعت برق و ضرورت اصالح این حوزه است. ضمن 
ارائه مختصری درباره تغییرات ساختاری وزارت نیرو 
در بخش برق، بفرمایید که اساسا این تغییرات را در 
برهه های مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟ چرا این 
میزان از تغییرات و آزمون  وخطا را در مقاطع متعدد 
این  و چرا  بوده  ایم؟  برق شاهد  در ساختار صنعت 
تغییرات تاکنون منجر به بهبود و پویایی این صنعت 

نشده است؟
زیرساختی  و  بزرگ  در حوزه صنایع  اکثر کشور  ها 
روند مشابهی را پشت سر گذاشته  اند. به این صورت 
که بخش خصوصی در ابتدای شکل  گیری، فعالیت 
آغاز  از جامعه  برای قشر خاصی  و  را محدود  خود 
سطح  افزایش  برای  دولت  مدتی،  از  پس  می کند. 
خدمات، اداره و مالکیت را عهده  دار شده و برای ثابت 
نگه  داشتن قیمت، ناگزیر به تخصیص یارانه می شود 
و درنهایت به علت فقدان توانایی در پرداخت یارانه، 
بخش خصوصی  به  را  موردنظر  خدمات  یا  صنعت 
واگذار می کند. درباره صنعت برق نیز همین مسیر 
برق توسط  تولید  طی شده است. در دهه 1280، 
بخش خصوصی در برخی شهر  ها با نصب دیزل  های 
کوچکی در گاراژ  ها آغاز شد. در آن زمان مشترکان 
برای  که صرفا  بودند  جامعه  مرفه  افراد  به  محدود 
روشنایی از برق استفاده می کردند و کاربرد اساسی 
 ،1320 سال  حدود  نبود.  کار  در  امروز  پیچیده  و 
برق  صنعت  به  شهرداری  ها  به  وابسته  شرکت  های 
ورود کردند و این صنعت تا حدی سروسامان گرفت. 
پس  ازآن و به فاصله کمتر از 20 سال، شرکت  های 
برق منطقه  ای و سپس در سال 1348 شرکت توانیر 
شکل گرفت و طی دو دهه صنعت برق را به شکل 
مطلوبی ارتقا داد. در آن سال ها کل ظرفیت تولید 

برق در کشور کمتر از 2 هزار مگاوات بود.
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غالمحسین شافعی در نشست شورای گفت وگوی 
خراسان رضوی

رفع موانع تأمین مالی 
دانش بنیان ها، از مهاجرت 

نخبگان این حوزه پیشگیری 
می کند

رئیس اتاق ایران با اشاره به نقایص تأمین مالی 
پرداخت  در  می گوید:  دانش بنیان،  شرکت های 
تسهیالت بانکی، سرمایه های حاصل از اندیشه 
شناخته  تضمین  قابل  دارایی  به عنوان  افراد 
نمی شود و این مسائل هجرت نخبگان را تشدید 

می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
دانش بنیان،  مالی شرکت های  تأمین  موضوع  گفت: 
عرصه  این  در  موجود  جدی  دغدغه های  از  یکی 
است؛ آن هم در بزنگاهی که خبرهای نگران کننده از 
افزایش مهاجرت این شرکت ها و سرمایه های فکری 

آن ها مطرح می شود.
نودوپنجمین جلسه شورای  در  شافعی  غالمحسین 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 
افزود: با عنایت به نام گذاری سال جاری از سوی مقام 
تولید دانش بنیان،  بر  ایشان  تأکید  معظم رهبری و 
هم اکنون موضوع تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
مورد توجه است؛ امروز در پرداخت تسهیالت از سوی 
بانک ها به عنوان یکی از روش های تأمین مالی، شاهد 
هستیم.  تسهیالت  ضمانت  به منظور  سند  مطالبه 
درواقع، هیچ بانکی به سرمایه های حاصل از اندیشه 
ارائه نمی کند و این نقیصه، هجرت  افراد تسهیالت 

نخبگان را تشدید می کند.

وی افزود: سخت گیری ها و مصائب موجود در مسیر 
اخذ تسهیالت بانکی از سوی شرکت های دانش بنیان، 
نگرانی مهاجرت افراد در این حوزه را به وجود آورده 
است. لذا امیدواریم با توجه صحیح و کافی به فعاالن 
واقعی این بخش، زمینه فعالیت در عرصه دانش بنیان 

فراهم و موانع موجود در این مسیر، مرتفع شود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست با 
اشاره به اهمیت موضوعات مرتبط با محصول زعفران 
و رفع موانع موجود در حوزه صادرات این محصول 
عنوان کرد: ضروری است در جلسه ویژه ای با حضور 
استاندار خراسان رضوی، مسائل و مشکالت موجود 
در مسیر تولید و صادرات این محصول بررسی گردد. 
در  که  باشند  خطری  متوجه  باید  سیاست گذاران 

زمینه کاهش صادرات این محصوالت وجود دارد.
غفلت از تقویت صنایع تبدیلی در حوزه زعفران

شافعی با انتقاد از بی توجهی به تقویت صنایع تبدیلی 
و  تولید  مسیر  در  کرد:  تصریح  زعفران،  محصول 
بسته بندی ها  زیباسازی  به  تنها  زعفران،  صادرات 
توجه شده و کمتر کسی به اقدامی اساسی در حوزه 
آن  از  ناشی  ارزش افزوده  و کسب  فرآوری محصول 

توجه کرده است.
راه اندازی  موضوع  در  داد:  ادامه  ایران  اتاق  رئیس 
قابل مالحظه ای  اقدام  نیز  زعفران  تبدیلی  صنایع 
مشاهده نکرده ایم و این غفلت ها باعث شده تا زعفران 
به عنوان  ما  و  نشود  آن صادر  واقعی  ارزش افزوده  با 
کشور دارای مزیت در این محصول، از سود واقعی و 

سرشار این حوزه، بهره ای نگیریم.
شافعی گفت: در بعضی کشورها، محصوالت غذایی یا 
آرایشی و بهداشتی عرضه می شوند که زعفران یکی 
از مواد پایه تولیدی آن هاست و به واسطه فرآوری های 
انجام شده بر روی آن، ارزش افزوده ای ۵ تا ۷ برابری 

در قیاس با محصوالت مشابه دارد.

این  در  تدبیری  باید  زعفران  فعاالن حوزه  افزود:  او 
اکثر  امروز  دراندازند.  نو  فکری  و  بیندیشند  زمینه 
قشر  و  روستاییان  زعفران،  محصول  بهره برداران 
راستای  در  تا  است  الزم  و  هستند  جامعه  ضعیف 
توجه  محصول،  این  از  بیشتر  ارزش افزوده  کسب 
ویژه ای به آن صورت بگیرد و تصمیماتی اساسی در 

جلسه ای ویژه برای این محصول اخذ شود.
به  از سخنانش  دیگری  در بخش  ایران  اتاق  رئیس 
برخی اخبار و اتفاقات اقتصادی مهم کشور اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر با توجه به برگزاری اجالس 
سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، کشورمان در کانون 
توجه منطقه و دنیا قرار گرفته است و امیدواریم این 
پی  در  ایران  اقتصاد  برای  مطلوبی  نتایج  اجالس، 

داشته باشد.
اتاق ایران، حضور رئیس جمهوری در مراسم  رئیس 
فال  به  نیز  را  معدن  و  ملی صنعت  روز  بزرگداشت 
نیک گرفت و خاطرنشان کرد: پس از چندین سال، 

متن کامل خبر

شاهد حضور رئیس قوه مجریه در این مراسم و اخذ 
تصمیماتی مطلوب از سوی ایشان بودیم که این امر، 
معدن  و  صنعت  بخش  به  ویژه  توجه  نشان دهنده 

است.
راهکارهای افزایش تولید و صادرات زعفران

در  نیز  استاندار خراسان رضوی  نظری،  یعقوب علی 
این جلسه گفت: به منظور حل مشکالت حوزه تولید 
زعفران می بایست به موضوع کشت قراردادی توجه 
بیشتری داشت و با توجه به اینکه تصمیم گیری در 
این زمینه، جنبه استانی دارد، نیازی به معطل ماندن 

برای تصمیم از مرکز نداریم.
وی ادامه داد: از دیگر مباحثی که در رفع مشکالت 
قرار گیرد،  توجه  بایستی مورد  تولید زعفران  حوزه 
از سوی  تولیدکنندگان  برای  آموزشی  بسته  تدوین 
بسته  این  در  است  ضروری  است.  کشاورزی  جهاد 
زعفران  کشت  حوزه  در  الزم  مؤلفه های  و  مسائل 
مطرح گردد؛ زیرا میزان برداشت محصول از سطح 

https://otaghiranonline.ir/news/43233/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
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بازار سهام
ماه نزولی بورس

افزایش  با  را  سال جاری  تابستان  سهام  بازار 
بورس  که  طوری  به  کرد.  آغاز  نزولی  تمایالت 
اخیر  ماه  ستدهای  و  داد  طی  تهران  بهادار  اوراق 
با توجه به افزایش ابهامات و فشارهای اقتصادی و 
غیراقتصادی افت شاخص   ها را به همراه داشت. بر 
این اساس نماگر اصلی تاالر شیشه   ای جایگاه خود 
را از محدوده یک میلیون و ۵40 هزار واحد کاهش 
در  واحد  1میلیون   /۵ مرز  در  مدتی  برای  و  داد 
نوسان بود. در نهایت شاخص کل با افزایش صفوف 
فروش در بسیاری از گروه   ها به خصوص کاالیی   ها، 
به کانال4/ 1 میلیون واحد عقب نشینی کرد. به این 
ترتیب شاخص یاد شده عملکرد ماهانه منفی 4/ 4 
 درصدی را به ثبت رساند. همچنین شاخص کل ماه 
گذشته را با بیشترین افت ماهانه از آذر سال 1400 
تجربه کرد. عالوه بر این بازار سهام 12 ماه متوالی 

خروج پول حقیقی را شاهد بود.
بازار سکه

عقب نشینی آرام سکه
بازار طال و سکه اولین ماه از تابستان سال جاری را 
با تمایالت نزولی پشت سر گذاشت. به طوری که 
سکه امامی با توجه به تغییرات قیمت دالر در بازار 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

استارت تابستان سرخ 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 و محدود شدن معامالت آن به همراه ریزش شدید بهای طال در بازار جهانی از نیمه کانال 1۵ میلیون تومان عقب نشینی کرد. بر این اساس فلز گرانبهای داخلی 
با افزایش فشارهای نزولی و کاهش داد و ستدها، جایگاه خود را در آخرین روز معامالتی از تیر ماه، پایین کانال یاد شده در قیمت 14 میلیون و800 هزار تومان به 
پایان رساند. به این ترتیب سکه امامی با ثبت عملکرد ماهانه منفی۵2/ 4 درصد در پایین   ترین سطح ۶ ماهه خود قرار گرفت. همچنین این سکه هفته اخیر را با 

عملکرد منفی 8/ 1  درصدی به پایان رساند. گفته می شود در صورت نزولی شدن نرخ دالر آزاد بهای طال نیز می تواند سطوح پایین   تری را شاهد باشد.
بازار طالی جهانی

تاثیر آمار اقتصادی بر قیمت طال
طال در بازار جهانی، روز جمعه در فضایی معتدل   تر معامله شد. همین امر سبب شد تا دراین روز شاهد غلبه خریداران بر فروشندگان باشیم. به طوری که هر 
اونس طال روز گذشته )ساعت 19:4۵( در قیمت 1۷32 دالر معامله شد. از عواملی که بر قیمت طال تاثیر گذار بود می توان به این موضوع اشاره کرد که ترس از 
رکود اقتصادی در حال افزایش است. زیرا داده   های اقتصادی نشان می دهد که آمارهای بیکاری ایاالت متحده به باالترین حد خود در هشت ماه گذشته رسیده 
است. این خود حاکی از تعمیق شرایط رکودی است. عالوه بر این بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار جلسه فدرال رزرو در 2۶ تا 2۷ ژوئیه برای به دست آوردن 
سرنخ هایی در مورد مسیر سیاست پولی هستند. همچنین قیمت طال در یک موقعیت حمایت تکنیکالی قرار دارد و انتظار می رود با وجود تمامی فشارهای نزولی، 

سطح 1۷00 دالر را برای کوتاه مدت حفظ کند.
بازار اوراق مسکن

نوسانات محدود تسه

ادامه در صفحه بعد



9

شماره  3117 1 مـــرداد 1401

بازار فرابورس  اوراق تسهیالت بانک مسکن که در 
مورد معامله قرار می گیرد، ماه گذشته را پرنوسان 
بانک  تسهیالت  اوراق  که  به طوری  کردند.  سپری 
مسکن اسفند 99 جایگاه خود را از مرز 130 هزار 
تومان تا مرز 140 هزار تومان افزایش داد. همچنین 
تسه 9912 برای مدت کوتاهی باالی 140 هزار تومان 
با  بازگشت.  معامله شد و مجددا به زیر این سطح 
این حال تسه یاد شده توانست عملکرد مثبت ۵2/ 
۷ درصدی را در کارنامه ماهانه خود به ثبت برساند. 
گفتنی است که این تسه آخرین هفته تیر ماه را نیز 
و  رساند  پایان  به  0 درصدی   /4۶ منفی  عملکرد  با 
کار خود را در قیمت پایانی 139 هزار و 3۵۵ تومان 
خاتمه داد. به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه 
مسکن  متقاضیان  خرید  توان  شدید  افت  دلیل  به 
و قیمت های باال، خرید و فروش در ماه گذشته به 
نسبت ماه   های اخیر سال جاری کاهش قابل توجهی 

داشته است.
بازار نفت

تشدید نگرانی ها در بازار نفت
بازار نفت در کنار تشدید سیاست پولی سخت گیرانه 
افزایش  از  نگرانی ها  افزایش  فدرال رزرو تحت تاثیر 
ذخایر بنزین ایاالت متحده بود. زیرا داده   های اداره 
ذخایر  داد  نشان  متحده  ایاالت  انرژی  اطالعات 
گذشته۵/  به  نسبت  اخیر  هفته  در  آمریکا  بنزین 
بسیار  افزایش  این  داشت.  افزایش  بشکه  3 میلیون 
نگرانی های  امر  همین  بود.  انتظار  حد  از  شدیدتر 
تقاضا را در بزرگ ترین مصرف کننده جهان در فصل 
اوج رانندگی تابستانی بیشتر کرد. در این بین نیز 
تشدید سیاست های پولی فدرال رزرو این نگرانی ها 
با  عرضه  کاهش مشکالت  وجود  با  و  برانگیخت  را 
اقدام روسیه برای بازگرداندن گاز به اروپا، مانع از 
افت بیشتر قیمت نفت شد. به این ترتیب هر بشکه 

ادامه از صفحه قبل

نفت خام برنت روز جمعه )تا ساعت 1۶( در قیمت 102 دالر و 90 سنت مورد معامله قرار گرفت. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدییت در زیر سطح 100 
دالر و در قیمت 9۵ دالر و ۵ سنت ایستاد.
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به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران 
در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی، پاویون ج.ا.ایران 
 IRAQ در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد
BUILD  از ۵ تا 8 مهر ماه 1401، توسط شرکت آوای 
موفق ایرانیان با دریافت مجوز رسمی از سازمان توسعه 
المللی  ایران، در محل دائمی نمایشگاه بین  تجارت 

بغداد برپا می شود.
این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، 

سرمایه گذاران، شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
ساختمان،  حوزه های  در  صادرات  امر  در  پیشگام 
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی برگزار 

می شود.
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد، با تعامل 
و  بازرگانان  تولیدکنندگان،  کنندگان،  مصرف  بین 
فروشندگان محصوالت و خدمات در حوزه ساختمان، 
جدید  مشتریان  یافتن  و  بازاریابی  برای  فرصتی 
ایجاد می کند.حضور خریداران بسیاری از کشورهای 
همسایه، همچون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
بازارهای  توسعه  برای  مناسبی  فرصت  خاورمیانه  و 

صادراتی و افزایش تبادالت تجاری ایجاد می شود.
ساختمان،  الکتریکی  و  مکانیکی  تاسیسات  و  لوازم 
لوازم و تاسیسات برقی، الکترونیکی، امنیتی و حفاظت 
فردی صنعت ساختمان، هوشمند سازی ساختمان و 
تکنولوژی سوالر، فناوری های نوین ساختمان، برق و 
انرژی، آسانسور، پله برقی، باالبر، نقاله و سیستم های 
متحرک، ماشین آالت ساختمان و راهسازی، ابزار و 
ماشین آالت کارگاهی، خط تولید و مواد اولیه، امالک 
خدمات  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  سازان،  انبوه  و 
طراحی اتوماسیون و رباتیک مواد و مصالح ساختمانی، 
درب، پنجره، شیشه و نما، کاشی و سرامی، وسایل و 
تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، نازک کاری، 
معماری، دکوراسیون داخلی و فضای سبز، تجهیزات 
و سیستم های گرمایشی، سرمایشی، تهویه مطبوع و 
هواساز، از جمله گروه های کاالیی مشارکت کننده در 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد هستند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس 

حاصل فرمایید:
شماره تماس :  021-22۷2084۶
شماره واتساپ: 0910-۵۵494۶2

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

حضور ایران در نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان بغداد

شرکت های ایرانی در قالب پاویون اختصاصی در 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد-
عراق )Iraq Build Show( شرکت خواهند کرد.

این نمایشگاه در مساحتی نزدیک به 38000 متر مربع و با حضور ۷20 شرکت داخلی به مدت 4 روز از 
ساعت 8 الی 1۵ برگزار می شود. 
راه های تماس با  برگزار کننده:

تهران، بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 2۷ )ساختمان 
حراست(، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

22۶۶284۵-021
22۶۶284۷-021

info@iranconfair.ir
لینک ثبت نام

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
تهران 14۰1

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از 22 تا 2۵ مردادماه 14۰1 همچون دوره های 
گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

https://amiorg.com/fa/pv/iraq-build-show
https://ic2022.iranconfair.ir/Registration/fdc539ded46f9934ee5d12828e7f47d10c47998b/
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