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3129خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دو شنبه 07 شهــریور 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

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین ارزیابی انجام شده برای رتبه بندی تشکل های اقتصادی عضو این نهاد، 
سندیکای صنعت برق ایران را برای دومین سال متوالی حائز رتبه +A و در جایگاه مرجعیت دانشی شناخته است.

با اعالم نتیجه ارزیابی اتاق ایران در خصوص تشکل ها؛

سندیکای صنعت برق ایران 
برای دومین سال متوالی رتبه + A شد

سندیکای صنعت برق ایران برای دومین سال متوالی رتبه +A شد.
در ایـــن ارزیابـــی کـــه بـــر مبنـــای شـــاخص های مربـــوط بـــه 
تشـــکل های کارفرمایـــی و بـــه منظـــور ســـنجش عملکـــرد 
آن هـــا در ایفـــای نقـــش میانجی گـــری بیـــن دولـــت و بخـــش 
خصوصـــی، پایـــداری ســـازمانی و تـــداوم عملکـــرد متـــوازن صـــورت 
گرفتـــه، ماموریت هـــای تشـــکل های عضـــو اتـــاق بازرگانـــی در 
حوزه هـــای حکمرانـــی، عضویـــت، ارائـــه خدمـــات، تنظیم گـــری 
اســـت.  شـــده  بررســـی  سیاســـت ها  بـــر  تاثیرگـــذاری  و 
عضـــو  تشـــکل های  بنـــدی  ســـطح  در  بازرگانـــی  اتـــاق 
جایـــگاه  بـــا   " تشـــکل هایی  بـــرای  را   A+رتبـــه خـــود،  
مرجعیـــت دانشـــی در حـــوزه مربوطـــه"در نظـــر گرفتـــه 

حائـــز  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  تنهـــا  کـــه 
ــت.  ــده اسـ ــناخته شـ ــه شـ ــن رتبـ ــتگی ایـ ــرایط و شایسـ شـ
ـــر اســـاس بررســـی های اتـــاق بازرگانـــی، ســـندیکا در پنـــج مولفـــه  ب
ـــا  ـــل ب ـــت ها و تعام ـــر سیاس ـــذاری ب ـــات، تاثیرگ ـــی، خدم حکمران
اتـــاق عملکـــردی بـــا وضعیـــت عالـــی داشـــته و اقداماتـــش در 
ـــی شـــده اســـت. عضویـــت و تنظیم گـــری هـــم بســـیار خـــوب ارزیاب
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران کســـب ایـــن افتخـــار را 
بـــه شـــرکت های محتـــرم عضـــو و نیـــز دســـت اندرکاران 
و  مدیـــره  هیـــات  قالـــب  در  کـــه  محترمـــی  مدیـــران  و 
تشـــکل  ایـــن  بـــا  تخصصـــی  و  عمومـــی  کمیته هـــای 
همـــکاری و مشـــارکت دارنـــد، تبریـــک عـــرض می نمایـــد.

مجمع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده سـندیکای صنعـت بـرق 
ایـران روز سه شـنبه 8 شـهریور سـاعت 15 در محل اتـاق بازرگانی، 

صنایـع، معـاون و کشـاورزی ایـران برگزار می شـود. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1ـ اسـتماع گـزارش عملکـرد هیـات مدیـره سـال1400 و گـزارش 
بازرس

2ـ  تصویب عملکرد هیات مدیره و ترازهای مالی سال1400
3ـ تصویب بودجه سال 1401

4ـ تعیین و تصویب روزنامه کثیراالنتشار سندیکا
5ـ  انتخاب بازرس سندیکا

مـکان برگـزاری: اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی ایران 
واقـع در خیابـان طالقانـی نبـش خیابـان شـهید موسـوی )فرصت(

اجتماعات شماره 175،سـالن 
بـرای مشـاهده نامـه و دریافـت فـرم معرفـی نامـه شـرکت اینجـا 

کلیـک کنیـد. 

دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده سندیکا

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران 
روز سه شنبه 8 شهریور ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی ایران 

برگزار می شود.

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
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/05/Majmae1401.pdf
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وصول  تعدیل،  نظیر  موضوعاتی  جلسه  این  در 
تعهدات  رفع  تعرفه ها،  اولیه،  مواد  تامین  مطالبات، 
اصلی  چالش های  عنوان  به  مالیات  و  بیمه  ارزی، 
و  بحث  مورد  کابل  و  سیم  سازنده  شرکت های 
یکطرفه  به  توجه  با  همچنین  گرفت.  قرار  بررسی 
این  پیش نویس  شد  پیشنهاد  تیپ  قرارداد  بودن 
قرارداد توسط واحد حقوقی سندیکا و با مشارکت 
ارائه  نیرو  وزارت  به  و  تنظیم  کمیته های تخصصی 
شود. در این جلسه همچنین به اعالم شاخص های 
با توجه به  تعدیل پس از ۹ ماه اشاره و مقرر شد 
اینکه تعدیل های اعالم شده مبنای مناسبی ندارند 
بررسی و انجام پیگیری های الزم به منظور اصالح 
در  و  گرفته  قرار  کمیته  دستورکار  در  شاخص ها 
کنار آن مساله وصول مطالبات هم به صورت جدی 

دنبال شود.
به  اشاره  ضمن  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
اساسی  فلزات  ویژه  به  اولیه،  مواد  قیمت  نوسانات 
مانند آلومینیوم، بر لزوم متعادل نگه داشتن پرمیوم 

که  شد  اشاره  مساله  این  به  همچنین  شد.  تاکید 
تدوین  اهداف  به  دستیابی  اعضا،  مشارکت  عدم 
شده در کمیته را دشوار می کند، از این رو بر لزوم 
جلب مشارکت اعضا و ایجاد همبستگی و همیاری 
بین آن ها به منظور اثربخشی اقدامات و برنامه های 

کمیته تاکید شد.
که  ارزی  تعهدات  رفع  موضوع  از  جلسه  این  در 
ارتباطات  فقدان  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
سیستم  در  ضعف  و  داخلی  بانک های  بین المللی 
به  را  بسیاری  مشکالت  همسایه  کشور های  بانکی 
عنوان  به  کرده،  تحمیل  تولیدکننده  شرکت های 
یکی از چالش های اصلی فعاالن این حوزه یاد شد.

همچنین با توجه به تاخیر های مستمر شرکت های 
کارفرمایی در بازپرداخت مطالبات شرکت های عضو 
تأخیر  و جرایم  پیگیری وصول مطالبات  مقرر شد 
در پرداخت به عنوان اولویت های اصلی کمیته مد 

نظر قرار گیرد.
الزم به ذکر است که این کمیته در جلسه دیگری 
که پیش از این در بیست و یکم تیرماه برگزار شده 
بود، موضوعاتی نظیر تعرفه ها، قرارداد تیپ، ارزش 
معین،  مناقصات  مطالبات،  در  تأخیر  مطالبات، 
شرایط  و  تعدیل  وقرقره(،  کابل  )سیم،  ضایعات 
زمابندی و تمدید قرارداد ها را به عنوان محور های 
تعیین  کمیته  این  برنامه های  و  فعالیت ها  اصلی 
بررسی  با هدف  اندیشی  برگزاری یک هم  و  کرده 
پیش  راهکار های  و  کابل  و  سیم  صنعت  مشکالت 
روی آن را در دستور کار خود قرار داده بودند. ضمن 
اینکه برگزاری جلسات مشترک بین مدیران شرکت 
سازندگان  تخصصی  کمیته  رئیسه  هیأت  و  توانیر 
سیم و کابل و همچنین جلسات فصلی با اعضا به 
منظور همفکری و ارائه گزارش عملکرد کمیته هم 

از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.

اولویت اول کمیته تخصصی سازندگان سیم و کابل 
تعیین شد؛

برنامه ریزی و پیگیری برای 
وصول مطالبات و جرائم دیرکرد

اعضای کمیته تخصصی سازندگان سیم و کابل 
ماه  مرداد  پنجم  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
خط  و  رویکرد ها  تعیین  منظور  به  جاری  سال 
تشکل  این  محل  در  کمیته،  اصلی  مشی های 

تشکیل جلسه دادند.

در ابتدای این جلسه گزارشی از پیگیری ها و اقدامات 
انرژی های  نمایشگاه  خصوص  در  گرفته  صورت 
است  قرار  که  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
دبیر  توسط  برگزارشود،  ماه  شهریور  لغایت 24   21
کمیسیون ارائه و تاکید شد که تامین مالی، توسعه 
بهره وری، توسعه فناوری های دانش بنیان، چالش های 
ساخت داخل و همچنین توسعه انشعابی مهمترین 
موضوعات مورد نظر ساتبا جهت برگزاری نشست های 

تخصصی در حاشیه این نمایشگاه است. 
با توجه به توافق سندیکا با سایر تشکل های عضو میز 
هماهنگی تشکل های تجدیدپذیر مقرر شد سندیکای 
صنعت برق مسئولیت برگزاری پنل های توسعه بهره 
وری و توسعه فناوری های دانش بنیان و چالش های 
ساخت داخل را عهده دار شود. بر همین اساس مقرر 
شد کمیته انرژی های تجدیدپذیر در جلسه آتی خود 
هماهنگی های الزم را به منظور معرفی نماینده و تهیه 
محتوای الزم در خصوص نشست های تخصصی توسعه 
فناوری های دانش بنیان و چالش های ساخت داخل 

انجام دهد.
معرفی  جهت  الزم  هماهنگی های  انجام  همچنین 
نماینده و تهیه محتوا برای نشست تخصصی توسعه 
بهره وری با همکاری کمیته مهندسی مشاور به کمیته 

بهینه سازی سپرده شد.
صورت  خصوص  در  الزم  رسانی های  اطالع  انجام 
جلسات و اطالعات مرتبط با میز مشترک تشکل های 
تجدیدپذیر در کمیسیون تجدیدپذیر و رویکرد های 
نوین انرژی سندیکا و نیز قرار گرفتن موضوع نمایشگاه 
در اولویت های کوتاه مدت کمیسیون و برنامه پنجساله 
هفتم توسعه در اولویت های بلند مدت آن، جزو دیگر 

مصوبات این جلسه بود. 
قابل  موضوعات  سندیکا  که  شد  پیشنهاد  عالوه  به 
پیگیری توسط سایر تشکل ها را احصاء و در جلسات 
میز هماهنگی مطرح کند تا با ایجاد هم افزایی مطلوب 
از ظرفیت کلیه تشکل ها برای به نتیجه رساندن این 

مباحث استفاده شود. 
جلسه  در  کمیسیون  این  که  است  ذکر  به  الزم 
دیگری که پیش از این و در هجدهم تیر ماه برگزار 
شده بود، ضمن بحث و تبادل نظر حول محور آیین 
نامه جدید اداره کمیسیون ها و کمیته های سندیکا و 
نمایندگان  معرفی  منظور  به  بررسی های الزم  انجام 
کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکرد های نوین 
انرژی در کمیسیون های عمومی، مهندس اسداهلل پور 
به عنوان رئیس و همچنین نماینده این کمیسیون 
در کمیسیون دانش بنیان و کمیسیون مالی، بانکی 

انتخاب شد.
همچنین دکتر عنانی جهت حضور در کمیسیون دانش 
بنیان و کمیسیون حمایت از ساخت داخل، مهندس 
زحمتی به عنوان نماینده جهت حضور در کمیسیون 
حقوقی و قرارداد ها و کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه 
جهت  نماینده  عنوان  به  خصاف  مهندس  گذاری، 
حضور در کمیسیون ارزیابی و تشخیص صالحیت و 
کمیسیون توسعه صادرات و مهندس هاشمی به عنوان 
نماینده جهت حضور در کمیسیون توسعه صادرات و 
کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه گذاری معرفی شدند.

به همت کمیسیون تخصصی تجدیدپذیر و رویکردهای 
نوین انرژی سندیکا انجام می شود؛

برنامه ریزی برای حضور پر رنگ 
بخش  خصوصی در نشست های 
تخصصی نمایشگاه تجدیدپذیر

و  تجدیدپذیر  تخصصی  کمیسیون  جلسه 
رویکردهای نوین انرژی سندیکا بیست و نهم 
برگزار  برخط  صورت  به  جاری  سال  ماه  مرداد 

شد.



4

شماره  3129 07 شهریور 1401

پیگیری مطالبات، فهارس بها و بیمه اولویت  های کمیته پیمانکاران 
فوق توزیع و انتقال

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی پیمانکاران فوق توزیع و انتقال سندیکا، بیست و چهارم مرداد ماه 
سال جاری با محوریت تعیین اولویت های اصلی کمیته به صورت برخط برگزار شد.

در ایــن جلســه اولویت هــای قابــل طــرح در کمیته 
بــر اســاس نظرســنجی صــورت گرفتــه از اعضــا در 
ــش  ــه منظــور افزای ــن و ب ــی تعیی ســه محــور کل
اثرپذیــری اقدامــات، مقــرر شــد پیگیــری امــور و 
ــه و  ــیون های مربوط ــات در کمیس ــرح موضوع ط
در صــورت لــزوم هیــات مدیــره ســندیکا، توســط 
نماینــدگان تعییــن شــده در کمیتــه انجــام شــود. 
بــر ایــن اســاس هریــک از اعضــای هیــات رئیســه 
ــات و  ــر مطالب ــی نظی ــری موضوعات ــت پیگی جه
ــه  ــری از ارائ ــرد، جلوگی ــارت دیرک ــت خس پرداخ
غیرواقعــی  و  شــده  مهندســی  شــاخص های 
فهــارس بها در ســازمان برنامــه، استانداردســازی و 
جلوگیــری از برخــورد ســلیقه ای کارشــناس تامین 
اجتماعــی در محاســبه حــق بیمــه قراردادهــا بــه 
ــای  ــیون ه ــه در کمیس ــدگان کمیت ــوان نماین عن
ــده دار مســئولیت شــدند. ــی عه تخصصــی و عموم
ــاه  ــد در کوت ــرر ش ــن مق ــه همچنی ــن جلس در ای
مــدت اســتراتژی و برنامــه مدونــی بــرای پیگیــری 
موضــوع مطالبــات توســط اعضــای هیــات رییســه 
ــیم  ــن تقس ــتا ضم ــن راس ــود. در همی ــن ش تدوی
وظایــف جهــت جمــع آوری اطالعــات و پیشــنهاد 
برنامــه در هیــات رئیســه قــرار شــد ایــن گــزارش 
ــه،  ــد کمیت ــی و تایی ــدی نهای ــع بن ــس از جم پ
ــه کمیســیون مربوطــه  ــری ب جهــت اجــرا و پیگی

ارســال شــود. 
در بخــش دیگــری از جلســه موضــوع فهــارس بهــا 
ــا توجــه  ــت و ب ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق م
ــارس  ــه فه ــا در تهی ــدود اعض ــارکت مح ــه مش ب
ــه  ــک جلس ــزاری ی ــن برگ ــد ضم ــرر ش ــا، مق به
ــا دفتــر فهــارس بهــای ســندیکا، دالیــل  فــوری ب
ایــن مشــارکت انــدک عارضه یابــی شــده و ســپس 
ــن  ــود. همچنی ــنهاد ش ــی پیش ــای اجرای راهکاره

ــر ایــن گذاشــته شــد کــه عــدم همــکاری  قــرار ب
مدیــران عامــل شــرکت ها در ارائــه اطالعــات 
مربــوط بــه فهــارس بهــا، بــه هــر دلیــل از جملــه 
بــه علــت مشــغله زیــاد، کارشــناس مطلعــی 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــرکت در ای ــده ش ــوان نماین ــه عن ب

ــود.  ــی ش ــه معرف کمیت
ــه  ــات رییســه کمیت ــه هی ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
تخصصــی پیمانــکاران فــوق توزیــع و  انتقــال 
ــاه  ــر م ــتم تی ــخ بیس ــم در تاری ــن ه ــش از ای پی
ــد. در ایــن  در ســندیکا تشــکیل جلســه داده بودن
جلســه توضیحاتــی در خصــوص ظرفیت هــای 
از  اعضــا  بهره منــدی  بــرای  ســندیکا  جدیــد 
مشــاورین ایــن تشــکل در امــور مجلــس و روزنامــه 
دنیــای اقتصــاد، خدمــات بیمــه هــای بازرگانــی و 
مســئولیت و همچنیــن امــکان دسترســی بــه 
ســامانه خدمــات کســب و کار توســط معــاون فنــی 
ســندیکا  کمیته هــای  و  کمیســیون ها  امــور  و 

ــه شــد ارائ
همچنیــن ســرکار خانــم علــی آبــادی بــه عنــوان 
ــزوم همــکاری  ــر ل دبیــر ایــن کمیتــه معرفــی و ب

اعضــا جهــت تهیــه فهــارس بهــا تاکیــد شــد.
ــرر  ــه، مق ــس کمیت ــنهاد ریی ــه پیش ــان ب در پای
ــه  ــا ب ــارس به ــدرج در فه ــوارد من شــد لیســت م
ــرکت ها  ــت ش ــا فعالی ــط ب ــوارد مرتب ــک م تفکی
بــه منظــور تســهیل و تســریع در پاســخ دهــی بــه 
ــن  ــرای اعضــا ارســال شــود. همچنی اســتعالم ها ب
مقــرر شــد بــه منظــور تعییــن برنامــه کاری کمیته 
موضوعــات  اعضــا،  مشــکالت  اولویت بنــدی  و 
ــی  ــار تمام ــنجی در اختی ــت نظرس ــب جه منتخ
ــی  ــت اصل ــرد و ســه اولوی ــرار گی ــه ق اعضــا کمیت
فعالیت هــای کمیتــه پــس از جمــع بنــدی نتایــج 

ــود. ــن ش ــنجی تعیی ــن نظرس ای
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برپایی پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و برق عراق
پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و برق در اربیل عراق با 

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از 5 تا 8 مهر سال جاری دایر خواهد بود.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به آدرس https://ghazal.inif.ir مراجعه نمایند. 

در دستور کار کمیته تخصصی سازندگان قرار گرفت؛

تدوین نقشه راه توسعه سازندگان صنعت برق کشور
نشست هیات رییسه کمیته تخصصی سازندگان تجهیزات بیست و پنجم مرداد ماه به صورت برخط 

برگزار شد.

صندوق های  در  "سرمایه گذاری  همایش 
شهریور   14 تورم"  با  مقابله  برای  سرمایه گذاری 
سال جاری از ساعت 14:30 الی 1۹ در محل سالن 
برگزار  تهران  بهادار  اوراق  بورس  کنفرانس شرکت 

می شود. 
از  همایش  این  در  نام  ثبت  برای  عالقمندان 
برای  همچنین  کنند.  اقدام  لینک  این  طریق 
شماره های  با  می توانید  بیشتر  اطالعات  کسب 
حاصل  تماس   41674102_41674107

فرمایید.

همایش سرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری برای 

مقابله با تورم
صندوق های  در  »سرمایه گذاری  همایش 
با تورم« 14شهریور  سرمایه گذاری برای مقابله 
شرکت  کنفرانس  سالن  محل  در  جاری  سال 

بورس اوراق بهادار تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران 
به نقل از فدراسیون فاوا، تا این لحظه انتظار می رود که 
نمایشگاه امسال با مساحتی بالغ بر 1100 متر مربع 
برگزار شود و پذیرای بیش از  118 شرکت و سازمان از 
13 کشور از جمله اتریش، آذربایجان، بالروس، آلمان، 
ایتالیا، قزاقستان، چین، لهستان، کره جنوبی، روسیه، 
سنگاپور، اوکراین وجمهوری چک باشد همچنین انتظار 
می رود بیش از 2000 نفر از 1۹ کشور از این نمایشگاه 
بازدید کنند. کشورهای روسیه، چین ولهستان در قالب 
پیدا می کنند؛  نمایشگاه حضور  این  در  ملی  پاویون 
جمهوری  انرژی  وزارت  حمایت  مورد  نمایشگاه  این 
قزاقستان، شهرداری آلماتی، شرکت دولتی سامروک 
انرژی SAMRUK ENERGY JSC، شرکت بهره بردار 
برق  انجمن   ،KEGOC قزاقستان  برق  انتقال  شبکه 
قزاقستان، انجمن ارزیابان انرژی قزاقستان و اتحادیه 
مهندسان برق جمهوری قزاقستان قرار دارد. الزم به 
ذکر است این نمایشگاه با 20 سال سابقه در منطقه 
اوراسیا دارای اعتباری کم نظیر بوده و از این رو پلتفرمی 
معتبر برای دیده شدن شرکت های ایرانی از یک طرف 
و آشنا شدن با شرکت های معتبر این حوزه از  سوی 
دیگر به حساب می آید. عالقمندان برای مشارکت در 
این نمایشگاه می توانند با فدراسیون صادرات انرژی و 
صنایع وابسته ایران با شماره های 02188۶5134۶، 

02188۶5134 و 0۹3۹4۶۶7410 تماس بگیرند.

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته منتشر کرد:

فراخوان شرکت در  بیستمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق 

قزاقستان
 بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق قزاقستان 
نمایشگاهی  الی 8 مهرماه در مرکز  تاریخ 6  در 

آتاکنت واقع در شهر آلماتی برگزارمی شود.

https://ghazal.inif.ir
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سال جاری  در  کرد  اعالم  به   تازگی  نیرو  وزارت 
نسبت  11 درصد  کشور  بخش صنعتی  برق  مصرف 
امسال  و  افزایش   یافته  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
برنامه   ای حادث نشده،  نه   تنها هیچ خاموشی بدون 
بلکه برنامه   های مدیریت بار نیز با هماهنگی وزارت 
در  روز  یک  تنها  صنعتی،  شهرک   های  در  صمت، 
هفته به مدت 12 ساعت اجرایی شده است. اما از 
سوی دیگر، برخی از کارشناسان صنعت برق مطرح 
با برنامه صنایع از یک    طرف  کردند: خاموشی   های 
از  خانگی  برق  تامین  و  مصرف  بخش  به  توجه  و 

سویی دیگر تا حدی مانع از ایجاد ارزش   افزوده شده 
است؛ اما سوال اینجاست که با چه ابزاری می شود 
این تعادل مصرف در دو بخش خانگی و صنعتی را 
برقرار کرد؟ یا به بیان بهتر؛ دولت با چه مکانیزمی 
می تواند اقتصاد ایران را از این خاموشی   های فصلی 

نجات دهد؟
اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب   رئیس  راستا  همین  در 
محدودیت  اعمال  ایران  معادن  و  صنایع  بازرگانی، 
و  قرارداد  انتقاد  مورد  را  صنایع  برق  تامین  در 
دلیل  به  برق صنایع  از کشورها  بسیاری  در  گفت: 
برق  از  حتی  می کنند،  ایجاد  که  ارزش   افزوده   ای 
برق  ما،  کشور  در  اما  است  ارزان تر  هم  خانگی 
طریق  از  می   گوییم  بعد  و  کرده  قطع  را  صنایع 
مدیریت مصرف جلوی خاموشی   های بدون برنامه را 
گرفته ایم. این در حالی است که این موضوع، همان 
با  باید  برق  واقع صنعت  اعمال خاموشی است. در 
تا  کند  فراهم  شرایطی  واقعی  انرژی  بورس  ایجاد 
تعادل مصرف در دو بخش خانگی و صنعتی برقرار 
تامین  باید  است:  معتقد  صالحی  رضا  شود. حمید 
انرژی  بورس  در  صنایع  در  مصرفی  برق  توزیع  و 
صورت گیرد، اما دولت نگران است که با عرضه برق 
در بورس درآمد آنها کاهش    یافته و به   نوعی قدرت 
این   طور  اصال  اما  شود،  کمتر  برق  صنعت  در  آنها 
نخواهد بود. بنابراین دولت باید بدون هیچ نگرانی 
اجازه دهد صنایع برق خود را از بورس انرژی تامین 

کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، یکی از اهداف 
برق  قیمت گذاری دستوری  با  مبارزه  انرژی  بورس 
اقتصادی  فعال،  و  قوی  اقتصاد  تردید  بدون  است. 
اساس  بر  و  باشد  کارآمد  آن  مؤلفه   های  که  است 
فرمول   های اقتصادی پیش برود. از این رو با اقتصاد 
و  توسعه  سمت  به  را  جامعه  نمی توان  دستوری 

حمیدرضا  زمینه،  همین  در  داد.  سوق  پیشرفت 
صالحی، نایب   رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران در گفت وگو با » اکو نیرو« با 
ایجاد »بورس واقعی« پاسخگوی سواالت  به  اشاره 

بوده که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
وزارت نیرو به   تازگی اعالم کرده نزدیک به 50 هزار 
واحد تولیدی در شهرک   های صنعتی 12 ساعت در 
شبانه   روز توقف تولید داشته   اند و با محدودیت تولید 
و قطعی برق روبه   رو شده   اند. این خاموشی   ها تاکنون 

چه آسیب   هایی را برای صنایع ایجاد کرده است؟
و  تعطیل  تولید  روند  از  بخشی  اقدام،  این  با  عمال 
چالش  به  تولیدی  واحدهای  بهره   وری  و  اشتغال 
به  نتوانند  تولیدکنندگان  کشیده و سبب شده که 
خارجی  و  داخلی  مشتریان  برابر  در  خود  تعهدات 
کاهش  شاهد  مزبور  روند  با  همچنین  کنند.  عمل 
بورس  و  سرمایه  بازار  در  نمادها  از  برخی  شاخص 
دلیل  به  به   دست   آمده،  آمارهای  اساس  بر  بوده   ایم. 
نزول  شاهد  بورسی  شرکت   302 برق،  قطعی 
اثرات  با  شرکت ها  این  و  بوده     خود  نماد  شاخص 

منفی در رنکینگ بورس همراه شده   اند.
از همین رو باید بدانیم جریان انرژی در صنعت و 
کارخانه   ها باعث خلق ثروت، ارزش   افزوده و افزایش 
صادرات و تولید ناخالص ملی و بزرگ شدن کیک 
درآمد کشور می شود. به همین دلیل در دنیا موضوع 
تامین برق صنعتی از هر بخش دیگری مهم تر تلقی 
شده و قیمت برق آن به دلیل ایجاد ارزش   افزوده و 
خلق ثروت ارزان   تر محاسبه می شود. )چرا که برق 
اما برق صنعتی تبدیل  خانگی صرفا مصرفی بوده، 

به کاال می شود.(
واحدهای صنعتی  برخی  تولیدات  در  برق  بنابراین 
مهم به شمار می رود. برای نمونه تا 30 درصد تولید 
تامین  به  وابسته  سیمان  و  فوالد  کارخانه   های  در 

که  زمانی  فوالدسازی  واحدهای  در  و  بوده  انرژی 
برق قطع می شود ممکن است آسیب   های جدی به 
تابستان  ابتدای  از  البته  وارد شود.  کوره   های ذوب 
و  نیرو  وزارت  هماهنگی  با  خاموشی   ها  سال جاری 
از  تا  شده  انجام  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
برسد.  به کمترین میزان خود  این طریق آسیب   ها 
هرچند خاموشی   ها سبب افت میزان تولید در این 

واحدها شده است.
که  است  صحیح  بخش خصوصی  دیدگاه  این  آیا 
عنوان می کنند، قطعی برق صنعت به لحاظ آماری، 
روی  یا  کرده  ایجاد  صنایع  برای  منفی  پیامدهای 
بوده  اثرگذار  نیز  بازار  در  آنها  محصوالت  قیمت 

است؟
زمانی که برخالف برنامه   ریزی   های ساالنه و بودجه 
انجام و  اندک  با ظرفیت  تولید  عملیاتی شرکت ها، 
فوق  تولیدی  واحد  شود،  روبه   رو  کاهش  با  عرضه 
و  مشتریان  قبال  در  خود  تعهدات  به  نمی تواند 
آسیب   های  دچار  بنابراین  کند،  عمل  سهامدارانش 
این موضوع  مالی  تبعات  باید  البته  جدی می شود. 
گذشته  سال  طورکه  همان  شود؛   اندازه      گیری 
تولید  و کاهش  مالی  میزان خسارت  فوالد  صنعت 
ناشی از قطع شدن برق را محاسبه کرد. البته سایر 
نیز  سیمانی   ها  و  پتروشیمی   ها  مانند  دیگر  صنایع 

ممکن است چنین اقدامی را انجام دهند.
از آنجا که برق به   عنوان یک زیرساخت حدود 10 تا 
15 درصد همه صنایع را شامل می شود. در اقتصاد 
گشایش  به  منجر  که  باشیم  تحولی  دنبال  به  باید 
موردبررسی  را  مساله  این  بخواهیم  اگر  و  شود 
این  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  باید  دهیم،  قرار 
دارد.  تحقق  قابلیت  بخش   هایی  چه  در  موضوع 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  آیا  است  این  سوال  حال 
روی  کشاورزی  یا  خدماتی  بخش   های  توسط 

»بورس انرژی واقعی« حلقه 
گمشده رفع خاموشی   ها

گفت:  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب   رئیس 
و  عرضه  سیستم  تا  کرد  ایجاد  بستری  باید 
در  واقعی  شکل  به  و  به   درستی  برق  تقاضای 
آن تعریف شود و از قیمت های دستوری دوری 
جست. برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد 
یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه واقعی تعیین 
قیمت و استفاده از ابزار بورس که در آن فقط 
عرضه   کننده و خریدار قیمت را تعیین می کنند 

را نمی دهد.

متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/7352/?l
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بزرگترین هیات تجاری روسیه به ایران می آید؛

برنامه ریزی اتاق تهران برای مذاکرات دوجانبه بخش خصوصی با 
شرکت های روسی

اتاق بازرگانی تهران از انجام هماهنگی های الزم برای ورود بزرگترین هیات تجاری روسیه به ایران 
برای مذاکره با شرکت های بخش خصوصی خبر داد.

در اجرای تفاهم نامه منعقد شده در سپتامبر 2020 فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و 
مرکز صادرات فدراسیون روسیه، به اطالع می رساند یک گروه تجاری 125 نفره )از 78 شرکت( که در زمینه های 
صنایع غذایی و کشاورزی نظیر گوشت، ماکارونی و پاستا، آب معدنی، انواع نوشیدنی ها، غالت، شیرینی و شکالت، 
انواع روغن های خوراکی، آبزیان، تجهیزات و ماشین آالت صنایع غذایی و کشاورزی، بسته بندی، سالمت، دارو و 
تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، شیشه و بلور، صنایع چوب، قطعات خودرو، حمل ونقل، تجهیزات صنعتی، 
صنایع فلزی، سیستم های مخابراتی و رادیویی، حفاری و استخراج، انرژی، بازیافت، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، 
آموزش و ... فعالیت دارند، به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان ایرانی سراسر کشور و برگزاری مذاکرات 

دوجانبه با همتایان خود، طی روزهای 28 لغایت 30 شهریورماه 1401 به تهران سفر خواهند کرد. 
معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد تا به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت حضور این 
هیات تجاری در کشورمان، با زمان بندی جلسات دوجانبه تجاری و تعیین وقت، فرصت گفتگو را به صورت مجزا و 

به نحو ذیل در اختیار تجار و فعاالن اقتصادی عالقمند ایرانی قرار دهد. 
برای مشاهده جزئیات بیشتر و ثبت درخواست اینجا کلیک کنید. 

ابالغ تمام اوراق مالیاتی الکترونیکی شد
طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ اول 

شهریور 1401 ابالغ شده است.

به منظور تکریم مؤدیان مالیـاتی، کاهش ترددهای 
ارتقاء  و  مالیاتی  امور  پیگیری  تسهیل  غیرضروری، 
رضایتمندی از خدمات مالیاتی، با استناد به قـانون 
کشور،  موضوعه  قوانین  سایر  و  مستقیم  مالیاتهای 
مطابق  مالیاتی،  اوراق  الکترونیکی  ابالغ  طرح 
تاریخ  از  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  دستورالعمل 

اول شهریور 1401 ابالغ شده است. 
مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به “درگاه ملی 
my.tax. نشانی   به  مالیاتی”  الکترونیک  خدمات 

از  الکترونیکی،  ابالغ  سازی  فعال  از  پس   gov.ir
مزایای این طرح بهره مند شوند.

پس از فعال سازی ابالغ الکترونیک، اوراق مالیاتی 
مودیان که در سامانه های الکترونیکی سازمان امور 
خودکار  صورت  به  شود،  می  صادر  کشور  مالیاتی 

و  شده  بارگذاری  مودیان  کاربری  حساب  روی  بر 
همزمان پیامک اطالع رسانی برای آنان ارسال می 

شود.
پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری ، مودیان 
10 روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری 
خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده کنند. رویت 
ظرف  مودی  چنانچه  است،  ابالغ  حکم  در  برگه 
10روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه 
روز  اولین  )یا  یازدهم  روز  نکند،  مشاهده  را  خود 
کاری بعد از روز دهم( به عنوان تاریخ ابالغ منظور 
بر  مالیاتی  اوراق  به  واکنش  قانونی  مهلت  و  شده 

مبنای آن در نظر گرفته می شود.
فعال سازی  نحوه  آموزش  ویدئوی  مشاهده  برای 

ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اینجا کلیک کنید.

https://tccim.ir/dp?form_id=145
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در نامه شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی به رئیس 

جمهور مطرح شد؛

جلوگیری از 
اضمحالل بخش 
خصوصی شاغل 

در صنعت احداث 
کشور

تشکل های  هماهنگی  شورای 
حرفه ای  و  صنفی  مهندسی 
رئیس  به  نامه ای  در  کشور 
جلوگیری  خواستار  جمهور 
خصوصی  بخش  اضمحالل  از 
شاغل در صنعت احداث کشور 

شد.
تشکل های  هماهنگی  شورای 
مهندسی صنفی و حرفه ای کشور 
و  حجت االسالم  به  نامه ای  در 
المسلمین رئیسی، رئیس جمهور 
اضمحالل  از  خواستار جلوگیری 
بخش خصوصی شاغل در صنعت 

احداث کشور شد. 
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متن کامل

فهرست کشورهای طرف یادداشت تفاهم با صندوق ضمانت 
صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران طی 10 سال گذشته به انعقاد سند یادداشت تفاهم همکاری بیمه ای با 
موسسات همتا در برخی از کشورهای جهان اقدام کرده است.

ارائه بیمه نامه های صادراتی به شرکت های متقاضی براساس سیاست پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران، 
در قبال کشورهای جهان صورت می گیرد.

این صندوق طی 10 سال گذشته اقدام به انعقاد سند یادداشت تفاهم همکاری بیمه ای با موسسات همتا 
در برخی از کشورهای جهان نموده است. اسامی این کشورها به شرح زیر است: 

معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می گوید: برای مدیریت کسری برق 
در تابستان امسال، اقداماتی نظیر دپوی محصوالت 
انرژی بر قبل از فصل گرما در دستور کار قرار گرفته 
وزارت  کسب وکار  محیط  و  هماهنگی  معاون  بود. 
تالش های  با  رابطه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اظهار  صنایع  برق  کسری  جبران  برای  شده  انجام 
 15 تا   14 حدود  گذشته  سال  تابستان  در  کرد: 
ناترازی از حیث نیروی برق داشتیم،  هزار مگاوات 
از سویی خاموشی بی برنامه در صنایع موجب ضرر 
به بنگاه های اقتصادی به لحاظ آسیب به دستگاه ها، 

مواد اولیه و تجهیزات شد.
شورای  نشست  نودمین  در  نیازی  مهدی  سید 
البرز  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
افزود: به منظور جبران ناترازی و کمبود برق صنایع 
مانند  صنایعی  برای  را  مصرف  محدودیت  امسال 
فوالد، مس و سیمان لحاظ کردیم، اما برای کمک 
به چرخه تولید آنها طبق برنامه ریزی انجام شده از 
اواخر سال قبل دپوی شمش فوالدی خوبی را برای 
صنایع فلزی پائین دستی تعیین کردیم تا در بحث 
مشکل  دچار  تیرآهن  و  میلگرد  اولیه  مواد  تأمین 

ابتدای  در  کلینکر  سیمان  تأمین  بحث  در  نشوند، 
تا  گرفت  صورت  الزم  برنامه ریزی های  جاری  سال 

بازار ساخت وساز مسکن را تحت تأثیر قرار ندهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته تفاهم نامه 
هزار   14 احداث  به منظور  نیرو  وزارت  با  راهبردی 
منعقد  صنعت  حوزه  اختصاصی  نیروگاه  مگاوات 
کردیم که حدود 400 مگاوات آن در تابستان سال 
جاری به بهره برداری رسید و امیدوار هستیم که تا 
سال آینده این میزان را به حدود 2 تا 3 هزار مگاوات 
برسانیم و اگر این گونه شود بحث محدودیت برق را 

مانند امسال نخواهیم داشت.
وی در خصوص برنامه ریزی برای خرید برق مازاد از 
بخش خانگی نیز بیان کرد: معتقد هستیم که 30 
درصد برق بخش خانگی می تواند به راحتی ذخیره 
بازار  در  تولید  بخش  توسط  و  شده  صرفه جویی  و 
هنوز  نیرو  وزارت  چون  اما  شود،  خریداری  بورس 
اجرایی  را  خانگی  هوشمند  کنتورهای  نصب  بحث 
نکرده بود، امکان محاسبه رقم صرفه جویی در این 
مورد وجود نداشت و با نصب این کنتورها از سال 

آینده می توانیم این مسئله را پیش ببریم.
نیازی با بیان اینکه طبق آمارهای دریافتی در سال 
به صنایع  تزریق شده  انرژی  میزان  تاکنون  جاری 
تا 13  به مدت مشابه سال قبل حدود 12  نسبت 
نوید  مسئله  این  گفت:  است،  شده  بیشتر  درصد 
خوبی در بحث بهبود شرایط مصرف برق و مدیریت 

انرژی در حوزه تولید و صنعت است.
وی تصریح کرد: در یک دهه آینده و تا سال 1410 
به دنبال عملیاتی کردن چند اقدام مهم در کشور 
هستیم، نخست آنکه چون منفی بودن نرخ استهالک 
سرمایه و به موازات آن کاهش سرمایه گذاری آسیب 
درنتیجه  است،  کرده  وارد  کشور  اقتصاد  به  جدی 

معاون وزیر صنعت در نشست شورای گفت وگوی 
البرز تشریح کرد

کسری برق در تابستان امسال 
چطور مدیریت شد؟

وزارت  کسب وکار  محیط  و  هماهنگی  معاون 
صنعت، معدن و تجارت می گوید: برای مدیریت 
کسری برق در تابستان امسال، اقداماتی نظیر 
دپوی محصوالت انرژی بر قبل از فصل گرما در 

دستور کار قرار گرفته بود.

https://otaghiranonline.ir/news/43639/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D8%9F
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بازار سهام
االکلنگ قیمت ها در بورس

بازار سهام در روز یکشنبه سمت و سویی کاهشی 
باز  باالتر  سطوح  سمت  به  حرکت  از  و  داشت 
در  شده  معامله  سهام  اغلب  روز  این  در  ایستاد. 
جهت افزایش فشار عرضه و کاهش قیمت حرکت 
معادل  افتی  با  کل  شاخص  یکشنبه  روز  کردند. 
444 هزار  و  یک میلیون  سطح  به  0 درصد   /41
واحد رسید. شاخص هموزن نیز  در این روز 43/ 
0 درصد افت کرد. ارزش معامالت خرد بورس شامل 
سهام و حق تقدم در این روز به مبلغ 2103 میلیارد 
افت  روز گذشته شاهد  این  بر  تومان رسید. عالوه 
به روز شنبه  معامالت نسبت  ارزش  5/ 13 درصدی 
بودیم که بیشترین افت روزانه طی یک هفته کاری 
اخیر را داشته است. برخی کارشناسان معتقدند با 
ادامه   دار شدن مذاکرات، سرمایه گذاران برای کاهش 
به  را  خود  پول   های  معموال  سرمایه گذاری  ریسک 
سهام  مانند  نوسان  پر  دارایی   های  از  موقت  طور 

خارج می کنند.
بازار سکه

نگاه سکه به سطح 14 میلیون

»دنیای اقتصاد« بازار     های مالی را بررسی می کند

بازگشت بازار ها به قبل از 
مذاکره

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.
روز یکشنبه دادوستدهای سکه امامی در قیمت 13 میلیون و 880 هزار تومان انجام شد. در این روز تالش مستمر این مسکوک برای رسیدن به قیمت 14 میلیون 
تومان قابل  توجه بود. چرا که    در افت وخیزهای اخیر، سکه در کانال 13 میلیون تومان با افزایش تقاضا مواجه و به سرعت جهش پیدا کرد. بیشترین اثر بر تغییرات 
قیمت سکه را دالر بر دوش می   کشد، چرا که در شرایط فعلی حاکم بر تورم جهانی، سیاست های محکم فدرال رزرو دلیلی برای رشد شدید در بهای طالی جهانی 
را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار نمی   دهد. عالوه بر این انتظارات برای احیای برجام تا حدود زیادی کمرنگ شده است. از این رو تغییرات قیمت در معامالت 
این سکه با نوسانات کمتر و تمایالت صعودی بیشتری نسبت به روزهای اخیر همراه خواهد بود. حباب سکه نیز مجددا به باالی 7/ 1 میلیون تومان افزایش یافت.

بازار طالی جهانی
طالی جهانی در مسیر کاهش

هفته گذشته هر اونس طالی جهانی در قیمت 1738 دالر مورد معامله قرار گرفت. در روزهای معامالتی هفته اخیر شاخص دالر تالش   های پرقدرتی برای بازگشت 
به سقف 10۹ واحدی و تثبیت در این محدوده داشته است. اما در نهایت در زیر این سطح  به کار خود پایان داد. بنابراین چنین افت و خیزهای شاخص دالر 
باعث شد تا قیمت طال تحرکات ناچیزی داشته باشد. تورم جهانی به عنوان یکی از مهم ترین معضالت اقتصاد جهانی به حساب می   آید که با افزایش نرخ بهره 
وکاهش نقدینگی کنترل می شود. این سیاست انقباضی فدرال رزرو نشان دهنده تمرکز همه جانبه برای بازگرداندن تورم به هدف ساالنه 2 درصدی است. همین 
موضوع موجب شده تا بسیاری از سرمایه   گذاران دست به ماشه بمانند. به عقیده کارشناسان ترس از رکود باعث شده تا این بازار در شرایط فعلی صعود جدی را 

در کوتاه مدت نداشته باشد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
معامالت کم رمق تسه

اوراق تسهیالت مسکن روز یکشنبه معامالت نسبتا 
کم نوسانی را پشت سرگذاشتند. در این میان تسه 
۹۹12 در روز یاد شده با تغییرات مثبت همراه بود 
بازار،  ابتدایی  و 05/ 1درصد رشد کرد. در ساعات 
قیمت  کف  در   ۹۹ اسفند  مسکن  تسهیالت  اوراق 
با  و  کرد  آغاز  را  خود  معامالت  تومان  111 هزار 
بهبود تقاضا و حجم معامالت همراه شد. به طوری 
قیمت  در  را  خود  دادوستدهای   ۹۹12 تسه  که 
پایانی 117 هزار و 303 تومان خاتمه داد. برخی از 
کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که با وجود 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  انتظاری  چشم  و  صبر 
برای ایجاد شفافیت در شرایط آینده اقتصاد کشور، 
قیمت دالر و به تبع آن سکه و مسکن نیز بی   ثبات 
و بعضا غیرواقعی بوده. به این ترتیب عرضه مسکن 
برای فروش به منظور عدم پذیرش افت قیمت ملک 

کاهش چشمگیری داشته است.
بازار نفت

قیمت نفت برنت همچنان سه رقمی
شاخص   های نفتی طی معامالت هفته گذشته افت 
هر  بهای  که  طوری  به  داشتند.  بسیاری  خیز  و 
اینترمدییت  بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس 
با وجود برخی نگرانی ها از رکود در اقتصاد جهانی، 
کاهش عرضه بعد از اعمال تحریم ها علیه روسیه و 
ادامه محدودیت ها برای صادرات ایران و به نتیجه 
اثرگذار  و  برجام که مجموعه عوامل مهم  نرسیدن 
بر بازار جهانی نفت هستند، تعادل قیمتی خود را 
حفظ کردند. به این ترتیب نفت برنت با ایستادن در 
باالی سطح 100 دالر و نفت WTI با تثبیت خود 
در کانال ۹0 دالر، توانستند عملکرد مثبت هفتگی 
را به ثبت برسانند. برخی از تحلیلگران بازار نفت بر 

این باور هستند که با چشم   انداز کاهش عرضه نفت توسط تولیدکنندگان بزرگ در کنار احتمال افت تقاضای سوخت به دلیل قیمت های باال، می تواند باعث افزایش 
حمایت   ها از سطوح فعلی قیمت نفت شود.
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