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3126خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
سه شنبه 1 شهـریور 1401

مشاهده شرایط اسپانسری
 در مجمع سندیکا 

مشاهده شرایط درج آگهی در کاتالوگ 
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیکا ویژه دوازدهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

ادامه صفحه بعد

ـــرق،  ـــت آب و ب ـــن در صنع ـــتغال آفری ـــاور و اش ـــان و فن ـــد، دانش بنی ـــت از تولی ـــه حمای ـــاغ آیین نام ـــه اب ـــه ب ـــا توج ب
ـــم  ـــنبه، یک ـــروز )سه ش ـــه آن ام ـــن جلس ـــده و اولی ـــکیل ش ـــرو تش ـــه در وزارت نی ـــن آیین نام ـــرای ای ـــه اج دبیرخان

ـــد. ـــزار ش ـــهریور( برگ ش

ــان  ــد، دانش بنی ــت از تولی ــه حمای ــاغ آیین نام ــه اب ــه ب ــا توج ب
و فنــاور و اشــتغال آفریــن در صنعــت آب و بــرق، دبیرخانــه 
و  شــده  تشــکیل  نیــرو  وزارت  در  آیین نامــه  ایــن  اجــرای 
اولیــن جلســه آن امــروز )سه شــنبه، یکــم شــهریور( برگــزار 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــران نی ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــد. س  ش
اعضــای قــرارگاه دانش بنیــان بــرای حضــور در ایــن جلســه 
شــرکت هاش  بــه  مربــوط  مباحــث  بــود؛  شــده  دعــوت 
دانش بنیــان و طرح هــای تولیــد بــار اول خــود را ارائــه کــرد. 
شــایان ذکــر اســت نماینــدگان هیات مدیــره ســندیکای صنعت برق 

سندیکا عضو قرارگاه دانش بنیان 
وزارت نیرو شد

با توجه به برگزاری نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در 
روز های 21 الی 24 شهریور ماه سال جاری اعضای جلسه به بحث و تبادل 
نظر در خصوص نحوه انجام هماهنگی میان تشکل ها در نمایشگاه مذکور 
و رویداد های جانبی آن پرداختند. تامین مالی، توسعه بهره وری، توسعه 

ایــران روز یکشــنبه 29 خــرداد ســال جــاری بــا حضــور در قــرارگاه 
دانــش بنیــان وزارت نیــرو، ظرفیــت و توانمنــدی شــرکت های عضــو 
را ارائــه و بــه منظــور ایفــای نقــش دانش بنیان هــا در تحقــق شــعار 
ــد. ــرارگاه شــده بودن ــن ق ســال، خواســتار عضویــت ســندیکا در ای

نماینــدگان ســندیکا در ایــن جلســه با اســتناد به تبصــره پ ماده 10 
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیان  کــه متمرکــز بر بخــش خصوصی 
ــاده ضــرورت دارد  ــن م ــق ای ــه طب ــد ک ــرده بودن ــد ک اســت، تاکی
ســندیکا بــه نمایندگــی از 600 عضو خــود در قــرارگاه مذکور حضور 
داشــته باشــد و در جلســات مربــوط بــه ایــن قــرارگاه شــرکت کنــد.

در جلسه میز مشترک تشکل های تجدیدپذیر صورت گرفت؛

برنامه  ریزی برای استفاده حداکثری از 
ظرفیت نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

جلسه میز مشترک تشکل های تجدیدپذیر با حضور نمایندگان 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر، انجمن ساتکا و سندیکای صنعت 
برق ایران بیست و ششم مرداد سال جاری به صورت مجازی و از 

طریق اسکایپ برگزار شد.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/news/7333/?l
http://www.ieis.ir/fa/news/7310/?l
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://services.ieis.ir/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf
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فناوری های دانش بنیان و چالش های ساخت داخل و 
همچنین توسعه انشعابی از محور های مورد نظر ساتبا 
جهت برگزاری نشست های تخصصی در حاشیه نمایشگاه 
مذکور عنوان و مقرر شد تشکل های عضو میز، مسئولیت 
یک یا دو نشست را جهت تهیه محتوا و معرفی نماینده 

بر عهده بگیرند. 
افراد  که  شود  تاش  شد  پیشنهاد  جلسه  ادامه  در 
تصمیم گیر و اثر بخش از سازمان ها و نهاد های مختلف به 
پنل ها دعوت شوند و با ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه، از 
پیگیری اثر بخش مصوبات حاصل از نشست ها اطمینان 
حاصل شود. همچنین پیشنهاد شد سواالت طبقه بندی 
شده از قبل تعریف و در نشست ها به صورت هدفمند ارائه 
شود، این سواالت بایستی منجر به اخذ امتیازات مناسب 

به نفع بخش خصوصی باشد. 
با تصمیم اعضا مقرر شد ساتکا مسئولیت پنل توسعه 
انشعابی، انجمن انرژی های تجدیدپذیر مسئولیت پنل 
تامین مالی و سندیکای صنعت برق مسئولیت پنل های 
توسعه بهره وری و همچنین توسعه فناوری های دانش 
بنیان و چالش های ساخت داخل را بر عهده گیرند. مقرر 
شد طی مکاتبه با رئیس ساتبا، نمایندگان این میز جهت 

حضور در چهار پنل فوق معرفی شوند. 
با موافقت اعضا مقرر شد مشابه سال های گذشته نشستی 
با حضور وزیر نیرو تدارک دیده شود و هر تشکل  یک 
موضوع را در جلسه مطرح کند و همه تشکل ها پیگیری 
الزم را جهت حضور  وزیر در افتتاحیه یا اختتامیه نمایشگاه 
به عمل آورند. همچنین مقرر شد نامه ای مشترک از سوی 
این میز به وزیر نیرو ارسال و با این رویکرد که در ماه های 
اخیر اتقاقات خوبی در حوزه تجدیدپذیر افتاده از ایشان 
در حاشیه نمایشگاه درخواست جلسه شود. در پایان این 
جلسه مقرر شد در یکی از روز های نمایشگاه ضیافت شام 
با عنوان نشست تقدیر و تشکر از مسئوالن و با حضور افراد 

تاثیرگذار در بخش حاکمیتی برگزار شود.

ادامه از صفحعه قبل 

مراسم یادبود »زنده یاد مهندس 
کتابچی« اولین دبیر سندیکا و از 
پیشکسوتان صنعت برق دوشنبه 
سندیکای  محل  در  مرداد   31

صنعت برق ایران برگزار شد
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کارگاه عملی فروش محصوالت در وب سایت آمازون /60 درصد 
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت های دانش بنیان

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.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق-اربیل 29 شهریور تا اول مهر برگزار می شود و با هماهنگی سازمان 
توسعه تجارت با هدف معرفی محصوالت و تولیدات ایرانی به کشورهای همسایه، ایران نیز در این نمایشگاه 

حضور دارد.
نفت، گاز و پتروشیمی، آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، ساختمان و زیرساخت از جمله محورهای اصلی 

این نمایشگاه هستند.
عاقه مندان برای حضور در نمایشگاه مذکور می توانند برای کسب اطاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند و 

یا با شماره 0214۳0000۳۳ تماس بگیرند.

بنابر اعام سازمان توسعه تجارت؛

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی اربیل عراق ۲۹ شهریور برگزار 
می شود

ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق-اربیل که از ۲۹ شهریور تا اول مهر برگزار می شود، 
حضور خواهد داشت.

الزم به ذکر است امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به 
منظور حضور در کارگاه فراهم شده است. 

شماره تماس جهت پاسخگویی:
8859۳109-021

لینک ثبت نام 

https://evand.com/
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متن کامل

در این نامه آمده است که شرکت آبنوس توانایی حمل کلیه بارها از بندرعباس به بنادر موندرا و ناشیوای 
هند، جبل علی و بالعکس را با قیمت رقابتی دارد.

به همین منظور از شرکت های محترم عضو دعوت می شود؛ به منظور بررسی و استفاده از این خدمات، 
همچنین کسب  اطاعات بیشتر از طریق ذیل اقدام کنند.

تلفن: 02177522195
فکس:0217752۳856

موبایل و واتساپ: 
09917512295
09917512294

ایمیل: 
commercial@abnouskharg.com

abnouskharg.com@saless1
تصویرنامه معرفی خدمات

معرفی سرویس کانتینر NVOCC شرکت آبنوس خارک
اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای اقدام به معرفی سرویس کانتینر NVOCC شرکت آبنوس خارک نموده 

است.

متن کامل
4

مزایای اصلی استفاده از این سامانه * )ارائه نود درصد خدمات به صورت غیر حضوری( برخط
1. برگزاری جلسات مشاوره بر بستر امن

2. سهولت استفاده از سامانه و امکان ارسال مدارک و طرح مسائل حقوقی به صورت شبانه روزی
۳.امکان پرداخت سریع بهای خدمات بربستر کیف پول سامانه

4.برگزاری دوره های اموزشی تخصصی حقوقی
5.خدمات تفریحی، رفاهی و ورزشی با تخفیف به کارکنان اعضای سندیکا - پیگیری منظم تا انتهای پرونده
6.خدمات حقوقی سامانه تحت پوشش بیمه سامان می باشد و درصورت ورود خسارت، از طریق بیمه ضررو 

زیان جبران خواهد شد.
خدمات اصلی سامانه:

و  اظهارنامه  لوایح،  تنظیم   ، کیفری  و  غیرمالی  مالی،  دعاوی  وکالت  اختاف،  حل  و  دعاوی  مشاوره   .1
دادخواست و شکایت، وکالت دعاوی کار و بیمه و گمرکی 

2. قراردادها شامل مذاکرات و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی با تخصص در صنعت برق و پیمانکاری، 
تنظیم قراردادهای موردی و تیپ و اصاح و ترجمه قراردادهای خارجی، مستند سازی و تعدیل و تدوین 

دستورالعمل و آیین نامه برای شرکت ها و سازمان ها 
۳. امور ثبتی از جمله ثبت اسناد و اماک و شرکت ها، تغییرات و انحال آنها و موسسات، ثبت اختراعات 

و عائم و کلیه مالکیت های فکری و وکالت و مشاوره در دعاوی آن 
4. امور مالیات و بیمه از جمله تشکیل پرونده مالیاتی و مشاوره و حسابرسی و حسابداری، استرداد ارزش 
افزوده، وکالت در دعاوی دادگاه ها و کمیسیون های مالیاتی، تحریر دفاتر و تهیه گزارش ها و ترازنامه ها، 

بخشودگی ، تقسیط و ...
5. امور تجاری بین المللی و داخلی از قبیل مشاوره و وکالت در دعاوی بورسی و بانکی و ارزی، پرداخت های 
بین المللی، ثبت سفارش و ترخیص تخصیص ارز و حمل و نقل و بیع و بیمه بین المللی، مدیریت فرآیند 
بازرگانی، استراتژی بازاریابی و سئو، تحلیل رقبا و مطالعات بازار، بازاریابی دیجیتالی، طراحی سایت، سامانه 

و اپلیکیشن و تولید محتوا و انجام امور تبلیغاتی 
6. امور حقوقی بین المللی به صورت گروهی یا انفرادی در موضوعات ثبت شرکت ها و عامت، تنظیم و 

معرفی سامانه خدمات کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران
سامانه خدمات کسب و کار خدمت جدیدی از سندیکای صنعت برق ایران است که به تازگی مرحله 
اجرای آزمایشی آن پشت سر گذاشته شده و اکنون آماده ارائه خدمات حقوقی داخلی و بین المللی 
و کسب و کار توسط متخصصین امور حقوقی و تجاری خاص صنعت برق از جمله وکای پایه یک 
دادگستری، کارشناسان حقوق، داوران، کارگزاران و معامله گران بورس، مشاوران مالیاتی، مترجمین 
و  مدیریت  ارشد  کارشناسان  رسمی،  حسابداران  و  حسابرسان  دادگستری،  کارشناسان  رسمی، 

بازاریابی و رایانه و علوم فناوری به اعضای محترم سندیکا و سایر فعاالن صنعت برق است.

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/
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/05/30/1.pdf
http://www.ieis.ir/fa/news/7329/?l
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جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی، ثبت نام هفتمین دوره از این جایزه را برای تمامی سازمان های تجهیز 
محور به ویژه در حوزه توزیع، انتقال و نیرو آغاز کرده  است. همچنین با مجوز سازمان ملی بهره  وری در سال 
1400 تصمیم به ایجاد نرم افزاری هوشمند در زمینه ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی )iPAMS( گرفته 

شد تا سازمان  ها قادر باشند در بخش  های مختلف خود را ارزیابی کرده و مشاوره دریافت نمایند.
 www.pamaward.ir :ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر 

021-88301689

سرمایه گذاری در صنعت برق سودآور می شود/ پیگیری تامین مالی 
صنعت برق از صندوق توسعه ملی

وزیر نیرو از سودآور شدن سرمایه گذاری در صنعت برق خبر داد و گفت: در این راستا تامین منابع 
مالی از طریق صندوق توسعه ملی را با حمایت دولت پیگیری می کنیم.

متن کامل

موضوع  شدن  مطرح  با  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 
 ،1۳89 سال  در  پراکنده  نیروگاه های  راه اندازی 
ساله،   10 تضمینی  خرید  چون  وعده هایی 
اعام  دولت  از سوی  زمین  اهدای  و  پیش پرداخت 
شد بدون آنکه اجرایی شود. این وعده ها به نحوی 
بود که بسیاری از سرمایه گذاران به این حوزه وارد 

شدند.
از طرفی وزارت نیرو حمایت های الزم را از سرمایه 
نداده  انجام  مقیاس  کوچک  نیروگاه های  گذاران 
است. از این رو در شرایطی که سرمایه الزم برای 
تأمین  خود  یا  پذیر  تجدید  سیستم های  راه اندازی 
بسیار  و…  پذیر  تجدید  فسیلی،  بر سوخت  مبتنی 
زیاد است بیشتر این سرمایه گذاران به فکر خروج 
می رسد  نظر  به  و  بوده  بخش  این  از  سرمایه خود 
و  ساخت  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
صرفه  برق  کمبود  جبران  برای  نیروگاه  راه اندازی 

اقتصادی ندارد.
نیروگاه  اندازی  راه  در  گذاری  سرمایه  طرفی  از 
خورشیدی برای منازل به واسطه طرح های حمایتی 
و  داشته  گذاری  سرمایه  در  کمتری  ریسک  دولت 

عاوه بر نصب دو برابری نیروگاه خورشیدی نسبت 
مسکونی،  واحد  هر  کنتور  روی  شده  ثبت  رقم  به 
سود قابل توجهی نیز از فروش برق به وزارت نیرو 

نصیب هر خانواده می شود.
برای مثال دولت هر کیلووات برق را با قیمت حدود 
حالی  در  این  و  می کند  خریداری  تومان   1,450
است که یک نیروگاه 10 کیلوواتی با متوسط قیمت 
بنابراین  می شود.  اندازی  راه  تومان  میلیون   200
بازگشت  تضمین  بر  عاوه  نیروگاه ها  این  احداث 
سرمایه تا چهار سال، می تواند ماهیانه چهار میلیون 

تومان درآمد برای خانواده به همراه داشته باشد.
نیروگاهی  حوزه  گذاران  سرمایه  نفع  به  قوانین، 

نیست
این  در  انرژی  حوزه  کارشناس  صادقی،  میثم 
خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: میزان کمبودی 
که در شبکه برق وجود دارد از ایرادات و مشکات 
نیروگاه ها است. درواقع این طور نیست که از طریق 
انرژی های  پروژه های  در  گذاری های کان  سرمایه 
کامل  طور  به  را  شبکه  کمبود  بتوان  پذیر  تجدید 
جبران کرد. اولین قدم در حوزه مدیریت بهینه برق 
در بخش خانگی این است که دولت با استانداردهای 
به  مصرف  کم  محصوالت  ورود  زمینه  سختگیرانه، 

جای پرمصرف را به بازار فراهم کند.
مشکات  از  یکی  مثال  برای  می کند:  اضافه  وی 
پرمصرفی  چیلرهای  برق،  مصرف  حوزه  در  کشور 
نبودن  بهینه  درواقع  شده اند؛  مدار  وارد  که  است 
آسیب  شبکه  کل  به  می تواند  چیلرها  برق  مصرف 
و  پنج  منطقه  در  که  مشکاتی  ازجمله  کند.  وارد 
شش اصفهان وجود دارد، این است که با وارد مدار 
طور  به  برق  مصرف  مناطق،  این  چیلرهای  شدن 
ناگهانی باال رفته و می تواند به کل شبکه از جمله 

خود نیروگاه نیز آسیب وارد کند.

نیروگاه های خورشیدی منازل، 
فرصتی برای سرمایه گذاری در 

صنعت برق
سرمایه گذاری در راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
برای منازل به واسطه طرح های حمایتی دولت 
ریسک کمتری در سرمایه گذاری داشته و عاوه 
بر نصب دو برابری نیروگاه خورشیدی نسبت به 
رقم ثبت شده روی کنتور هر واحد مسکونی، 
به وزارت  برق  از فروش  نیز  قابل توجهی  سود 

نیرو نصیب هر خانواده می شود.

http://www.pamaward.ir 
http://www.pamaward.ir 
https://www.imna.ir/news/598826/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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بازار سهام
شاخص کل در تاش برای کف سازی

منفی  معادل  تغییری  با  را  ماه  مرداد  کل  شاخص 
تاالر  اصلی  نماگر  رساند.  پایان  به  ۳درصد   /22
شیشه ای در آخرین روز معاماتی این ماه، کاهشی 
روز  شده  یاد  شاخص  داشت.  واحد  از4 هزار  بیش 
دوشنبه با تغییری معادل ۳8/ 0درصد در محدوده 
پایان  خود  کار  به  واحدی  424 هزار  و  یک میلیون 
داد. سطح این شاخص در ۳1 مرداد به محدوده روز 
این شاخص  بر  عاوه  بازگشت.  مرداد   9 معاماتی 
کل هموزن دوشنبه مسیری متفاوت از شاخص کل 
را در پیش گرفت و با 771 واحد رشد 20/ 0درصد 
افزایش داشت. طی روزهای گذشته با گمانه زنی ها 
بازارهای داخلی دست از رشد  از احیای مذاکرات، 
نتایج  از  بی خبری  با  دادند.  مسیر  تغییر  و  کشیده 
روند  به  بازار  آن،  ماندن  باقی  مبهم  و  مذاکرات 
احتیاطی بازگشته است. لذا پیش  بینی می شودکه 

بورس تهران همچنان در این وضعیت باقی بماند.
بازار سکه

احتمال تغییر در تقاضای سکه
سکه طرح جدید در اولین روز معاماتی مرداد در 

»دنیای اقتصاد« بازارهای مالی را بررسی می کند

صدرنشینی دالر در عملکرد 
منفی ماهانه

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.
قیمت 14میلیون و 990 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. معامات هر قطعه از این مسکوک در پنجمین ماه سال، با کاهش پی در پی و ورود آن به کانال 
1۳ میلیون تومان به پایان رسید. اما این کاهش قیمت تثبیت نشد و با ادامه بی خبری ها از نتیجه مذاکرات، احتیاط دوباره چاشنی کار خریداران و فروشندگان این 
بازار شد. در روز معاماتی گذشته سکه طا روند ماهانه را شکست و رشد 7 درصدی را به ثبت رساند که این مقدار بیشترین رشد روزانه از 9 تیر 1401 است. در 
ماه های گذشته سکه عملکردی بهتر از سایر بازار های موازی داشت که با عدم  به نتیجه رسیدن روابط بین الملل مورد استقبال بیشتر سرمایه گذاران قرار می گیرد.

بازار طای جهانی
افت ادامه   دار قیمت طا

طا در بازار جهانی روز دوشنبه با ادامه ابهامات در مورد مسیر انقباض پولی فدرال رزرو کاهش یافت. عاوه بر این شاخص دالر در این روز اندکی افزایش یافت 
و رشد هفته گذشته را حفظ کرد. این موضوع باعث شد تا بهای طا افت بیش از 10 دالر را شاهد باشد. به این ترتیب هر اونس از این فلز گرانبها روز گذشته )تا 
ساعت16( در قیمت 17۳5 دالر معامله شد و به سطحی بازگشت که در 22ژوئیه قرار داشت. به عقیده برخی از کارشناسان با انتشار اخبار مساعد در رابطه با تورم و 
سطح بیکاری آمریکا، احتمال دارد افزایش درنرخ بهره کند تر انجام شود. این موضوع می تواند افت بیشتر قیمت طای جهانی را محدود کند. اما در مقابل نیز برخی 

معتقدند تا زمانی که تقویت شاخص دالر ادامه دار باشد و در سطح سقف تاریخی خود یعنی 108 واحد باقی بماند، این فلز زرد شاهد کاهش قیمت خواهد بود.
بازار اوراق مسکن

سبز پوشی دوباره در اوراق تسهیات مسکن

ادامه در صفحه بعد
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بازار فرابورس  اوراق تسهیات بانک مسکن که در 
برخاف  دوشنبه  روز  می گیرد  قرار  معامله  مورد 
که  طوری  به  داشت.  قیمت  رشد  گذشته  روزهای 
اوراق تسهیات اسفند 99 روز گذشته با رشد 81/ 
0 درصدی معادل بیش از 900 تومان افزایش داد و 
ستدهای خود را در قیمت پایانی 121 هزار و 25۳ 
تومان خاتمه داد. این درحالی است که تسه 9912 
به  1۳ درصد  منفی  عملکرد  با  را  مردادسال جاری 
پایان رساند. به طوری که اوراق یاد شده معامات 
خود را از سطح نزدیک به 1۳5 هزار تومان آغاز و در 
قیمت نزدیک به 120 هزار تومان پایان داد. با توجه 
به این موضوع رشد تسه مذکور از ابتدا سال جاری با 
روند نزولی ماه گذشته به نصف رسید و در بازدهی 
87/ 10 درصدی ثبت شد. برخی معتقدند که یکی 
تورمی  انتظارات  وام،  تقاضای  بر  اثرگذار  عوامل  از 

بعد از افزایش قیمت دالراست.
بازار نفت

نفت همچنان کمتر از 100 دالر
شاخص   های نفتی در روز دوشنبه در ادامه افت   های 
به طوری که هر  قبل خود کاهش قیمت داشتند. 
روز  این  در  اینترمدییت  تگزاس  وست  نفت  بشکه 
در  و ۳9سنت  دالر   88 قیمت  در   )16 ساعت  )تا 
با  برنت  خام  نفت  معامله شد. همچنین  بشکه  هر 
افت چشم گیری در سطح 94 دالر و 24 سنت قرار 
گرفت. افزایش نگرانی ها در رابطه با رشد رکود در 
صعود  جهانی،  اقتصاد  در  بزرگ  کشورهای  برخی 
حول  مذاکرات  ماندن  بی نتیجه  و  دالر  شاخص 
متغیر  عدد  و  ایران(  نفت  )صادرات  برجام  محور 
قابل توجه  موارد  جمله  از  جهانی،  نفت  درعرضه 
نفت عقب نشینی  باعث شد  بودند که  بازار  این  در 
محدودی داشته باشد. گفته می شود که با ادامه دار 
بودن بحران انرژی در جهان، قیمت نفت تاش در 

بازگشت به 100 دالر دارد که این موضوع با نگرانی از ایجاد اختال در سمت تقاضا با احتیاط حرکت می کند.
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 تا پایان تیر تا پایان تیر تا پایان تیر
1401سال  1400سال  1401سال 

30/6 31/4 32/4 97943 305959 کل فروش
8/2 8/4 8/5 29991 99228 خانگي
15/8 15/9 14/5 7993 26013 عمومي
37/2 35/8 35/7 15432 44502 کشاورزي
7/0 7/1 7/3 36396 109188 صنعتي
1/3 1/3 1/5 6847 22348 (تجاري)سایر مصارف 

1284 4680 روشنایي معابر
 تا پایان تیر

1401سال  1401 1400
38951 332 347 38618 جمع کل
31110 224 210 30886 خانگي
1902 59 49 1843 عمومي
509 6 9 503 کشاورزي
267 0 0 267 صنعتي
5163 43 79 5120 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان تیر
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  452 2 6 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 0 2 387 طول شبکه فشار ضعیف
45/5 18640 هزار دستگاه 801 3 4 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 135473 583 338 134890 ظرفیت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان تیر

1401سال  1401 1400
روستا 58005 0 0 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510206 خانوار 0 0 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147251 0 0 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100604 0 0 100604 طول شبکه فشار ضعیف روستایي

78231 دستگاه 0 0 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7747 0 0 7747 ظرفیت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3629 3461
3213 3059

مصرف سرانه 
.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ  متوسط مصرف مشترکین خانگي

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
تولید سرانه  

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال 

لیسانس
فوق لیسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/05/21اطالعات تا پایان مشترکین 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال 

شرکت توانیر جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

97310

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 1283

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 15516
(تجاري)سایر مصارف  34884

معاونت تحقیقات و منابع انساني روشنایي معابر 6863

وزارت نیرو عمومي 30573
کشاورزي 8191

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعیت فروش، مشترکین، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان تیر
1400

1400سال شرح

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14%

اتمي
1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نیروگاه ها در ظرفیت نصب شده نیروگاهي کش

-1/9 -2/4 -0/5

4/3

-0/2
0/7

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان تیر پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کیلوولت400     32885 -4/8 گاز 17/8 15829
33104 0 33104 کیلوولت230     2900 79/5 گازوئیل 24/3 21609
55259 0 55259 جمع انتقال 1807 44/9 نفت کوره 39/0 34585
24805 0 24805 کیلوولت132     0/52 جمع 13/6 12087
50963 5 50958 کیلوولت66و63     1/1 1020
75768 5 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفیت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2249
131027 5 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نیروگاه بهره برداري 1/1 970
81103 900 80203 کیلوولت400     0/5 407
94908 195 94713 کیلوولت230     28/78 تجدید پذیر 1401 100 88757
176011 1095 174916 جمع انتقال 68 تولید پراکنده 1401
38471 110 38361 کیلوولت132     160 1 چرخه ترکیبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82431 458 81973 کیلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 77/0 1517
120902 568 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشیمي ایران 1401/02/31 18/1 356
296913 1663 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
97878 2330 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
394791 3993 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 3/5 68

196 1 چرخه ترکیبي  1401/04/06 غرب کارون 1/5 28/78
162 5 گازي (LNG) پتروشیمي ایران 1401/04/14 100 1970
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
183 3 گازي (شهید باکري)قدس 1401/05/15
1970 8/4 57866 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري

6/0 11305 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
8/0 69171 جمع (1401/04/29 ، 15:18ساعت  )

82 تولید پراکنده 3/0 51180 حرارتي و اتمي تولید همزمان شبکه سراسري
171 تجدیدپذیر 49/6 7554 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پیک 
58 گازي (واحد نیروگاهي2)طرشت 7/3 58734 جمع (1401/04/29 ، 15:18ساعت  )
126 گازي زاهدان 38/0 450
42 گازي جاسک 7/4 59184
42 گازي درود 3/4 69277 (15:18 ،ساعت 1401/04/29)پیک روز 1401پیک تقاضا سال
100 گازي دهلران  4/1 65385 (21:20 ،ساعت 1401/04/28)پیک شب  (مگاوات)
183 گازي برق و بخار مکران 2/4 150867 حرارتي و اتمي
307 چرخه ترکیبي دوکوهه -6/7 7477 برقابي و بادي
160 چرخه ترکیبي 1خرم آباد 1/9 158344 جمع
293 چرخه ترکیبي داالهو 42/2 1637
366 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)سبزوار -44/2 1423
366 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)تربت حیدریه
160 چرخه ترکیبي (واحد بخاري)ارومیه
320 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)سبالن
345 چرخه ترکیبي (واحد بخاري)رودشور
160 چرخه ترکیبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي
160 چرخه ترکیبي عسلویه
180 چرخه ترکیبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکیبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
310 چرخه ترکیبي فوالد بوتیاي ایرانیان
4091
6061

شرکت مديريت شبکه، شرکت توليد نيروي برق حرارتي، شرکت توسعه منابع آب و نيرو،ساتبا: ماخذ 

کیلوولت132     

(15:18 ،ساعت 1401/04/29)دریافت برون مرزي در پیک 
(تاکنون)1401قدرت تامین شده در لحظه پیک سال 

جمع عملکرد و پیش بیني  سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ 

1640
3515 جمع کل ظرفیت پست ها

955
685

ت ها
 پس

ت
رفی

ظ

1115
760

کیلوولت400     
کیلوولت230     

1875
کیلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال

1401/05/21ظرفیت نامي، عملي، تولید و نیاز مصرف تا 

638
783

کیلوولت400     
کیلوولت230     

ميليون ليتر

37592

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پیشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بیش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

1785

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع  1401/05/21سوخت مصرفي نیروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان تیر شرح

وط
خط

ل 
طو

کیلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

364
1147

کیلوولت132     

124
514

جمع کل پست هاي بالفصل
ت ها

 پس
ت

رفی
ظ

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو

اتمي
(خودتامین245MWشامل )تولید پراکنده

واحد میزان

ميليون متر مکعب

واحد(درصد)سهممیزان

ات
گاو

م

*ظرفیت نصب شده نیروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکیبي
برق آبي

کل ظرفیت نصب شده
1401افزایش ظرفیت طي سال 

گازي

1401کل ظرفیت نصب شده 

چرخه ترکیبي
برق آبي

اتمي
(DG , CHP)تولید پراکنده 

ان رژي هاي تجدیدپذیر

تولید ناویژه برق کشور از 
1401ابتداي سال 

شرح

. به روز شده است1400اعداد براساس گزارش آمار تفصيلي توليد سال *: 

جمع پیش بیني تا پایان سال

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

پيش بيني 
1401پیش بیني بهره برداري از واحدهاي نیروگاهي سال 

جمع عملکرد از ابتداي سال

ت
ساع

ووات
کيل

ون 
ميلي

1401انرژي دریافت شده برون مرزي 
1401انرژي ارسال شده برون مرزي 

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  میزان

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهممیزان

دیزلي
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فریال مستوفی، محدودیت  تهران،  اتاق  به گزارش 
برای خرید و فروش سهام از سوی افراد حقیقی به 
میزان حداقل 500 میلیون تومان، نگرانی شرکت ها 
از وضعیت شفافیت و پذیرش در بازار فرابورس، نبود 
تسهیات مناسب برای تشویق شرکت ها به پذیرش 
در این بازار و نبود ساختار مشخص حمایتی برای 
شرکت های کوچک و متوسط را از جمله ابهامات و 
فرابورس  به  ورود  برای  شرکت ها  پیش روی  موانع 
عنوان کرد و در عین حال، نظرخواهی از تشکل ها 
بازنگری در تدوین ضوابط و  برای  بازرگانی  اتاق  و 
برای  تسهیل  ایجاد  همچنین  و  بازار  این  مقررات 
عرضه سهام شرکت های فناورمحور و استارت آپ ها 
موقع  به  و  شفاف  اطاع رسانی  و  فرابورس  در 
پذیرش  هیات  مدنظر  شاخص های  و  استانداردها 
فرابورس را از مهم ترین انتظارات و مطالبات فعاالن 
اقتصادی از متولیان و مسووالن بازار سرمایه دانست. 
و  صنعتی  گروه  پذیرش  مدیر  دیندار،  مهدی 
تدوین  از  توضیحاتی  در  فرابورس  شرکت  معدنی 
دستورالعمل جدید و بازنگری در مقررات مربوط به 
پذیرش شرکت ها در بازار فرابورس و تسهیل برای 

کوچک  بخش خصوصی  بنگاه های  راحت تر  ورود 
که  شد  یادآور  و  داد  خبر  بازار  این  به  متوسط  و 
میز  روی  حاضر،  حال  در  فرابورس  پیشنهادهای 
احتمالی،  تصویب  و  بررسی  برای  بورس  سازمان 
اصلی  علت های  از  یکی  وی،  گفته  به  دارد.  قرار 
پذیرش محدود چند شرکت کوچک و متوسط در 
بازار SME فرابورس، این است که شرکت هایی که 
پذیرش شده تلقی می شوند، ساختار الزم و آمادگی 
مورد نیاز برای ورود به این بازار را نداشته اند و این 
شرکت ها نتوانسته اند حداقل الزامات برای عرضه در 

این بازار را رعایت کنند. 
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که طی سال 
97 و 98 و به دنبال جهش و رشد در بازار سرمایه، 
حجم عرضه و ورود شرکت های کوچک و متوسط به 
این بازار در حالی افزایش قابل توجهی پیدا کرد که 
منجر به بروز برخی مسائل و شائبه ها در این بخش 
همین طور،  و  نظارتی  دستگاه های  ورود  با  و  شد 
برای سهامداران خرد،  پیش آمده  دغدغه  و  نگرانی 
شرکت ها  پذیرش  تاکنون،  گذشته  سال  چند  طی 
معتقد  همچنین  دیندار  شد.  متوقف  فرابورس  در 
است که وجود دو هیات پذیرش در بازار سرمایه که 
مربوط به بازار اول و بازار SMEها است، منجر به 
بروز برخی اختاف سلیقه ها در پذیرش شرکت های 
کوچک و متوسط شده است که به گفته وی، باید 
طی بازنگری ها، یکپارچه سازی در این بخش صورت 
گیرد تا زمینه تسهیل در پذیرش و عرضه بنگاه های 

کوچک و متوسط به فرابورس رخ دهد.
افزایش معیارهای پذیرش شرکت ها در فرابورس

شرکت  معدنی  و  صنعتی  گروه  پذیرش  مدیر 
فرابورس در ادامه، به برخی از پیشنهادهای ارسال 
برای  بورس  سازمان  به  فرابورس  سوی  از  شده 
تسهیل در بازار SMEها اشاره کرد و در این رابطه، 

میلیون  میزان 500  به  سهام  خرید  حداقل  حذف 
تومان، آزادسازی معامات برای سهامداران حرفه ای 
در بازار SMEها و تعیین یک هیات پذیرش واحد  
یادآور شد  و  کرد  عنوان  راهکارها  این  از جمله  را 
فرابورس روی دستورالعمل  که اصاحات موردنظر 
پذیرش شرکت ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارسال شده است.  دیندار همچنین یادآور شد که 
کمک  بورس،  به  شده  ارائه  پیشنهادهای  جمله  از 
برای  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مالی  تامین  به 
زمینه،  این  در  که  است  بنگاه ها  این  اندازه  ارتقای 
با  شرکت های  برای  پذیرش  امکان  شد  پیشنهاد 

ارزش کمتر از ۳00 میلیارد تومان فراهم نشود.
وی با تاکید بر اینکه معیارهای پذیرش، بر اساس 
از  افزود:  است،  یافته  افزایش  جدید،  پیشنهادهای 
دیگر موارد اصاحی که روی دستورالعمل پذیرش 
اگر  که  است  این  داده ایم،  پیشنهاد  شرکت ها، 
شرکتی برای عرضه در بازار اول و دوم درخواست 
و  اندازه  بررسی ها،  از  پس  پذیرش  هیات  اما  داد، 
مقیاس شرکت را کوچک تشخیص داد، در صورت 
SME موافقت این شرکت، می توان آن را در بازار

ها پذیرش کرد و این اجازه را داشته باشد تا پس 
سال های  طی  خود،  مقیاس  و  سرمایه  افزایش  از 
دست  به  را  باالتر  بازارهای  در  عرضه  زمینه  بعد 
عرضه  و  پذیرش  با  رابطه  در  همچنین  وی  آورد. 
شرکت های فناورمحور و استارت آپ نیز به تصویب 
دستورالعمل مربوط به این شرکت ها در اردیبهشت 
ماه امسال اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس این 
دستورالعمل، استارت آپ ها را می توان برای بازار اول 

و دوم نیز پذیرش کرد. 
در ادامه مجتبی نقدی، مشاور کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق تهران به لزوم در نظر گرفتن چرایی 
عرضه سهام شرکت های کوچک و متوسط در بازار 

شرکت های  از  بسیاری  اینکه  و  پرداخت  سرمایه 
پایین شفافیت  دلیل سطوح  به  متوسط  و  کوچک 
و روند پر نوسان عملیاتی خود ممکن است شرایط 
نداشته  را  مردم  عموم  به  سهام  عرضه  و  پذیرش 
در  که  نکته  این  به  اشاره  با  همچنین  وی  باشند. 
از  فراتر  پذیرش  هیات  انتظارات  موارد،  از  پاره ای 
داد  پیشنهاد  است،  بوده  اباغی  دستورالعمل های 
شاخص های کلیدی مدنظر فرابورس برای پذیرش 
به  و...  سوددهی  فروش،  میزان  نظیر  بازار  این  در 
صورت شفاف و کمی به تصویب رسیده و برای کلیه 
ذی نفعان اعم از متقاضیان و مشاوران اطاع رسانی 
شود تا متقاضیان پذیرش در ابتدای مسیر آگاهانه 
از طی یک  را مطرح کرده و پس  درخواست خود 
پذیرش  هیات  منفی  جواب  با  انرژی  و  زمان  سال 

مواجه نشوند.
به  حاضر  حال  در  که  شد  یادآور  همچنین  نقدی 
تامین  نظیر  دیگر  روش هایی  شدن  عملیاتی  دلیل 
مالی جمعی و صندوق های خصوصی در فرابورس، 
روش های تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط 
تامین  لزوما  و  دارد  بیشتری  تنوع  فرابورس  در 
عمومی  عرضه  مسیر  از  صرفا  شرکت ها  این  مالی 
پیش نویس  داد  پیشنهاد  وی  بود.  نخواهد  سهام 
دستورالعمل اشاره شده که بین فرابورس و سازمان 
بورس در حال تبادل نظر است قبل از تصویب در 
از تجربه  تا  بازرگانی تهران قرار بگیرد  اتاق  اختیار 
و  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  اعضای  دانش  و 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال استفاده 

شود.
بین  از  بورس  به  ورود  برای  استارت آپ ها  هیجان 

رفت
نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  فردیس،  فرزین   
به  کرد.  مطرح  را  دیگری  نظر  دیجیتال،  تحول  و 

راه های آسان سازی مسیر ورود 
شرکت ها به بازار SMEها در 

فرابورس
و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس   : اقتصاد  دنیاي 
سرمایه اتاق تهران گفت: با گذشت نزدیک به 
هفت سال از راه اندازی و آغاز به کار فرابورس در 
کشور، تنها نام پنج ناشر پذیرفته شده در بازار 
SMEهای فرابورس دیده می شود و این وضعیت، 
بیانگر این است که اهداف و نقشه راه ترسیم 

شده برای فرابورس، محقق نشده است.
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