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3130خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهار شنبه 09 شهریور 1401

مشاهده شرایط درج آگهی در کاتالوگ 
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیکا ویژه دوازدهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

ادامه صفحه بعد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران، ۸ شهریور ماه با حضور اکثریت اعضای واجد شرایط، مسئوالن 
این تشکل و نماینده اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق برگزار شد.

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

مجمع عمومی سندیکای 
صنعت برق ایران برگزار شد

به  منتهی  مالی  صورت های  عملکرد،  گزارش  جلسه  این  در 
 ۱۴۰۱ سال  بودجه  و  بازرس  گزارش   ،۱۴۰۰ سال  اسفند   ۲۹
دنیای  روزنامه  اعضا  رای  با  همچنین  رسید.   تصویب  به  و  ارائه 
شد. انتخاب  سندیکا  رسمی  روزنامه  به عنوان  مجدداً  اقتصاد 
در مجمع 8 شهریور، آقایان مهندسین شجاعی از شرکت الکتروکویر، 
ادیب آرا از شرکت داریان، محمدی از شرکت ایران ترانسفو، مقدسی 
از شرکت مبسان و سرکار خانم اربعه از شرکت تابش تابلو شرق برای 
انتخاب بازرس اعالم کاندیداتوری کردند. بعد از رای گیری و شمارش 
آرا آقای مهندس مقدسی با ۳8 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای 
دکتر محمدی با ۳۲ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
درصدی   ۳۵ افزایش  با  مجمع  این  در  است  ذکر  شایان 

موافقت  ایران  برق  صنعت  سندیکای  ورودیه  و  عضویت  حق 
بالعوض  کمک های  با  عضو  شرکت های  شد  توافق  شد.همچنین 
کنند.  همیاری  و  همراهی  بودجه  کسری  رفع  در  را  سندیکا 
از  اتاق  نماینده  عرفانیان  آقای  مجمع  جلسه  از  بخشی  در 
داد.  خبر   A+ رتبه  کسب  بابت  سندیکا  به  اتاق  بالعوض  کمک 
در پایان مراسم از آقای مهندس ناصح اولین رئیس سندیکای صنعت برق ایران 
و آقای مهندس برزی مهر دبیر سابق سندیکا به پاس تالش ها و خدمت های 
خالصانه و دلسوزانه شان در مسیر رشد این تشکل تقدیر به عمل آمد. 
آب  و  برق  صنایع  سرمایه گذاری  شرکت های  است  گفتنی 
انرژی  سنجش  صنایع  و  ترانسفو  آریا  اپیل،  سوئیچ،  پارس  صبا، 
بودند.  سندیکا  مجمع  مالی  حامیان  از  توس  بهینه سازان 
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دوره »قراردادهای تجاری بین المللی در دوره پساکرونا« به همت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
ایران به صورت حضوری و مجازی در طبقه ششم ساختمان اتاق ایران و در محیط اسکایپ برگزار خواهد 

شد.
تاثیر سنتهای حقوقی در تدوین  قراردادهای تجاری بین المللی، استانداردها و اسناد حاکم بر قراردادهای 
تجاری بین المللی  از جمله: UNIDROI. LEX MERCATORIA,CISG  ، شیوه های حل اختالف در 
قراردادهای تجاری بین المللی  شامل داوری و مراجعه به دادگاه، اثار عدم تعیین قانون حاکم در قراردادهای 
تجاری بین المللی و نقش سازمانهای بین المللی در تدوین قراردادهای تجاری بین المللی از جمله عناوین 

اموزشی این دوره هستند که توسط هوشنگ فتحی زاده آموزش داده خواهند شد.
این دوره روز یکشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار شده و اعضای کمیسیون های اتاق ایران میتوانند 
https://join.skype.com/ به صورت حضوری و سایر عالقمندان به صورت مجازی و از طریق آدرس

ENw۹۵۳WEeEvw در آن شرکت کنند.

به همت کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران

دوره آموزشی قراردادهای تجاری بین المللی در دوره پساکرونا 
برگزار می شود

کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران قرار است دوره »قراردادهای تجاری بین المللی در 
دوره پساکرونا« را 1۳ شهریور به صورت حضوری و مجازی در طبقه ششم ساختمان اتاق ایران و در 

محیط اسکایپ برگزار کند.

https://join.skype.com/ENw۹۵۳WEeEvw
https://join.skype.com/ENw۹۵۳WEeEvw
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در ابتـدای جلسـه ضمن ارائـه گزارشـی از اقدامات 
کار  و  کسـب  بـا  مرتبـط  حوزه هـای  در  سـندیکا 
دبیـر،  توسـط  تجهیـزات  سـازنده  شـرکت های 
اعضـا بـر ارسـال نامه تهیه شـده در کمیسـیون در 
خصـوص الیحـه اصـالح حقـوق ورودی تجهیـزات 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد و درخواسـت 
کردنـد کـه موضوع جهـت تعیین تکلیـف به هیات 
دیگـر  بخـش  در  شـود.   ارجـاع  سـندیکا  مدیـره 
جلسـه انتخابات رئیس، نایب ریئیـس و نمایندگان 
کمیسـیون تخصصـی سـازندگان سـندیکا جهـت 
شـد.  انجـام  عمومـی  کمیسـیون های  در  حضـور 
بـر ایـن اسـاس آقـای مهنـدس فارسـی بـه اتفـاق 
آرا بـه عنـوان رئیـس و آقـای مهنـدس بردبـار بـه 
همچنیـن  شـدند.  انتخـاب  رئیـس  نایـب  عنـوان 
در  حضـور  جهـت  کمیسـیون  نماینـدگان  اعضـا 
کمیسـیون های حقوقـی و قراردادهـا و مالی، بانکی 
و سـرمایه گذاری ، دانش بنیـان، حمایـت از سـاخت 
داخـل، ارزیابـی و تشـخیص صالحیـت و توسـعه 

صـادرات را از میـان خـود انتخـاب کردنـد. 

در اولین جلسه کمیسیون تخصصی سازندگان سندیکا 
انجام شد؛

انتخاب رئیس کمیسیون و 
تاکید بر اصالح حقوق ورودی 

تجهیزات
اولین جلسـه کمیسـیون تخصصی سازندگان 
سـندیکا، در مرداد ماه سـال جاری به منظور 
انتخـاب رئیـس و نماینـدگان کمیسـیون در 
کمیسـیون های عمومـی سـندیکا در محـل 

سـندیکای صنعـت برق ایـران برگزار شـد.

در این جلسه که معرفی ظرفیت های سامانه و خدمات قابل ارائه در بستر پلتفرم مذکور یکی از موضوعات 
آن بود، مقرر شد لیست مطالبات پیمانکاران توزیع به صورت تفکیک شده از دبیرخانه سندیکا اخذ شود تا 
نمایندگان کمیته بتوانند با هماهنگی هیات مدیره، مطالبات اعضای کمیته را به صورت مستقل پیگیری 

کنند. 
در همین راستا بر این مساله تاکید شد که رقم مطالبات پیمانکاران توزیع نسبت به سایر حوزه ها کمتر است 
اما برای ادامه فعالیت شرکت ها بسیار حیاتی است. چراکه عمده فعاالن این حوزه را شرکت های کوچک و 
متوسطی تشکیل می دهند که عدم تسویه مطالبات و تامین نقدینگی، بقای آن ها را بیش از سایر شرکت ها 

دچار مخاطرات جدی کرده است. 
همچنین مقرر شد دستور جلسات آتی این کمیته جهت اطالع و کسب نظر شرکت های عضو این کمیته 
در اختیار آنها قرار گیرد تا تجارب، نظرات و پیشنهادات اعضا نیز در خصوص موضوعات محوری طرح شده 

در هیات رییسه کسب شود. 

در جلسه کمیته پیمانکاران توزیع تاکید شد؛

پیگیری ویژه مطالبات پیمانکاران بخش توزیع
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی پیمانکاران توزیع سندیکا بیست و چهارم مرداد ماه سال جاری 

به صورت برخط برگزار شد.
وزارت امور خارجه ایران با دریافت نامه ای از طرف 
کشور چک مبنی بر نبود آمادگی الزم برای پذیرش 
هیات تجاری از لغو برنامه سفر این هیات از ایران 

در تاریخ ۲۶ تا ۲8 مهر خبر داد.
پیش از این قرار بود با همکاری معاونت بین الملل 
اتاق ایران و کمیته مشترک ایران و جمهوری چک، 
هیات تجاری از ۲۶ تاا ۲8 مهر سال جاری به پراگ 
دو  اقتصادی  فعاالن  بین  تجاری  نشست  و  اعزام 
طرف برگزار شود که بنابر نامه واصله از وزارت امور 
خارجه، کشور چک ضمن اعالم عدم آمادگی مبنی 
بر پذیرش این هیات، از لغو برگزاری نشست تجاری 

با تجار ایرانی عذرخواهی کرده است.

بنابر اعالم وزارت امور خارجه

برنامه اعزام هیات تجاری به 
جمهوری چک در مهرماه لغو 

شد
اعزام هیات تجاری به کشور چک که قرار بود ۲۶ 
الی ۲۸ مهر سال جاری صورت بگیرد، به دلیل 
عدم آمادگی کشور چک در پذیرش این هیات، 

لغو شد.

http://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%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/250-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
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بازار سهام
ادامه عملکرد منفی هفتگی شاخص

بـــازار ســـهام در هفتـــه معامالتـــی منتهـــی بـــه 
۱۱ شـــهریور ســـال ۱۴۰۱، ســـه روز از پنـــج روز 
ــر  ــت سـ ــش پشـ ــا کاهـ ــود را بـ ــی خـ معامالتـ
گذاشـــت. در نتیجـــه فـــراز و فرود هـــای قیمـــت 
ـــی  ـــر اصل ـــر، نماگ ـــی اخی ـــه معامالت ـــهام درهفت س
ـــش را  ـــد کاه ـــادل۲۱/ ۰ درص ـــه ای مع ـــاالر شیش ت
ـــاخص کل  ـــه ش ـــوری ک ـــه ط ـــاند ب ـــت رس ـــه ثب ب
از ســـطح یک میلیـــون و ۴۵۰واحـــد بـــه ســـطح 
ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــد کاه ـــون و ۴۳۹ واح یک میلی
ـــد  ـــت، برآین ـــر مالکی ـــص تغیی ـــد خال در بررســـی رون
ــول حقیقـــی  ــروج پـ ــان دهنده خـ معامـــالت نشـ
ـــه گذشـــته اســـت.  ـــارد در هفت ـــزان ۵۶۹ میلی ـــه می ب
ـــه  ـــن ارزش معامـــالت هفت ـــن مـــدت میانگی طـــی ای
ـــن  ـــر ای ـــالوه ب ـــود. ع ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــر ۲ ه زی
ـــبت  ـــوزن نس ـــاخص هم ـــت ش ـــت حرک ـــر جه تغیی
ـــتقبال از  ـــش اس ـــی، کاه ـــه معن ـــاخص کل ب ـــه ش ب
ـــی  ـــه برخ ـــش معامل ـــزرگ و افزای ـــهام ب ـــی س برخ
ـــت. ـــهام اس ـــاالن بازارس ـــط فع ـــک توس ـــهام کوچ س

بازار سکه

»دنیای اقتصاد« روند بازار های مالی را بررسی می کند

نگاه بازار های داخلی به 
تغییرات نرخ ارز

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.

ترمز تقاضا در معامالت سکه
ــی  ــه معامالتـ ــن روز هفتـ ــی در اولیـ ــکه امامـ سـ
ـــت  ـــال جاری، در قیم ـــهریور س ـــه ۱۰ ش ـــی ب منته
۱۴ میلیـــون تومـــان آغـــاز بـــه کار کـــرد. در هفتـــه ای 
ـــتمر  ـــش مس ـــا کاه ـــکه ب ـــت س ـــت قیم ـــه گذش ک
همـــراه شـــده و وارد کانـــال ۱۳ میلیـــون تومانـــی 
ـــه  ـــور ب شـــد. روز پنج شـــنبه قیمـــت مســـکوک مذک
کمتریـــن میـــزان در طـــول هفتـــه یعنـــی ۱۳ میلیـــون 
ـــه  ـــید. آنچ ـــه رس ـــر قطع ـــان در ه ـــزار توم و ۶۵۴ ه
ـــر  ـــت اث ـــی قیم ـــد نزول ـــد در رون ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــا از ســـوی  ـــزان تقاض ـــته اســـت، کاهـــش در می داش
خریـــداران و همچنیـــن عدم تمایـــل فروشـــندگان 
ــت. در  ــی اسـ ــای فعلـ ــروش در قیمت هـ ــه فـ بـ

ـــن  ـــت ای ـــر قیم ـــذار ب ـــل اثر گ ـــر دو عام ـــه اخی هفت
مســـکوک مســـیری متفـــاوت در پیـــش گرفتنـــد 
بـــه طـــوری کـــه دالر افزایـــش و اونـــس جهانـــی 
ـــطح ۱7۰۰ دالر  ـــا س ـــمگیری ت ـــش چش ـــال کاه ط
ــکه در روز  ــاب سـ ــت. حبـ ــرده اسـ ــه کـ را تجربـ
ــون و  ــش از یک میلیـ ــزان بیـ ــه میـ ــنبه بـ پنج شـ

ـــود. ـــان ب ـــزار توم 7۰۰ ه
بازار طالی جهانی

طال؛ پافشاری بر نزول
طـــال در حـــال حاضـــر شـــش مـــاه اســـت کـــه 
بـــدون توقـــف کاهـــش یافتـــه اســـت و شـــمش 
۱۲ درصـــد یـــا بـــه طـــور متوســـط ۲ درصـــد در 
مـــاه از ارزش خـــود را از دســـت داده اســـت. هـــر 

ـــی  ـــش از ۴۰ روز معامالت ـــی بی ـــالی جهان ـــس ط اون
اســـت کـــه بـــه ســـمت کـــف کانـــال ۱7۰۰ دالر 
ـــه  ـــت. در هفت ـــوده اس ـــت ب ـــس در حرک ـــر اون در ه
ـــس  ـــر اون ـــا در ه ـــود ت ـــالش ب ـــز زرد در ت ـــر فل اخی
ـــه  ـــه میان ـــود و ب ـــر نش ـــدوده ۱7۳۰دالر کمت از مح
ایـــن کانـــال بازگـــردد امـــا در نهایـــت بـــه ۱7۱۴ 
دالر )تـــا ســـاعت ۱۹ بـــه وقـــت تهران(کاهـــش پیـــدا 
ـــت  ـــی اس ـــال در حال ـــت ط ـــش قیم ـــن کاه ـــرد. ای ک
ـــود در ۲۰  ـــد خ ـــن ح ـــه باالتری ـــاخص دالر ب ـــه ش ک
ســـال اخیـــر یعنـــی ۱۱۲ رســـید کـــه باالتریـــن 
ـــتمرار  ـــود اس ـــا وج ـــود. ب ـــن ۲۰۰۲ ب ـــزان از ژوئ می
در سیاســـت های انقباضـــی، برخـــی داده هـــای 
ـــرای  ـــی ب ـــد عامل ـــکا می توان ـــوی آمری ـــادی ق اقتص

ادامه در صفحه بعد
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ادامـــه دادن سیاســـت های انقباضـــی فـــدرال رزرو 
ـــرخ بهـــره ادامـــه دار  ـــن افزایـــش ن باشـــد. چنانچـــه ای
ـــال ۱۶۰۰ دالری وارد  ـــه کان ـــی ب شـــود طـــالی جهان

ـــد. ـــد ش خواه

بازار اوراق مسکن
معامالت خنثی در تسه

تســـه ۹۹۱۲ در روز شـــنبه از قیمـــت ۱۱۶ هـــزار 
تومـــان معامـــالت خـــود را شـــروع کـــرد و بـــا اندکـــی 

ـــز  ـــان نی ـــزار توم ـــا ســـطح قیمـــت ۱۱8 ه ـــش ت افزای
ـــان  ـــه هم ـــنبه ب ـــا در روز چهارش نوســـان داشـــت. ام
ـــت. در  ـــنبه بازگش ـــان در روز ش ـــم ۱۱۶ هزارتوم رق
ـــن نوســـانات ذکـــر شـــده، تســـه ۹۹۱۲ در  نهایـــت ای

ـــه  ـــد را ب ـــد رش ـــر ۹۴/ ۰درص ـــی اخی ـــه معامالت هفت
ـــه  ـــن هفت ـــت در ای ـــوان گف ـــه می ت ـــاند ک ـــت رس ثب
ـــوط  ـــی اوراق تســـهیالت مســـکن مرب ـــت قیمت حرک
ـــوده اســـت.  ـــی ب ـــاه ســـال ۱۳۹۹ خنث ـــه اســـفند م ب
ــی  ــر در پـ ــای اخیـ ــده در هفته هـ ــر شـ اوراق ذکـ
ـــه  ـــام ک ـــرات برج ـــه مذاک ـــوط ب ـــار مرب ـــار اخب انتش
شـــرایط اقتصـــادی کشـــور را دســـتخوش تغییـــر قـــرار 
ـــانات شـــدیدی  ـــا نوس ـــایر بازار ه ـــد س ـــد، مانن می ده
ـــد امـــا در روزهـــای معامالتـــی اخیـــر  ـــه کردن را تجرب
ـــر رســـیده  ـــه حداکث ـــی ب ـــل هیجان ـــه عوام ـــن گون ای
و شـــاهد صف هـــای قدرتمنـــد در ســـمت خریـــد 

ـــم. ـــروش نبودی ـــا ف ی
بازار نفت

نفت برنت زیر ۱۰۰ دالر
در بررســـی رونـــد قیمتـــی بیشـــتر از ۲۰ روز 
ـــه روز در  ـــا س ـــت تنه ـــت برن ـــر، نف ـــی اخی معامالت
ـــان  ـــود پای ـــه کار خ ـــی ۱۰۰ دالر ب ـــدوده قیمت مح
ــن  ــیار در ایـ ــای بسـ ــود تالش هـ ــا وجـ داده و بـ
ـــه در  ـــوری ک ـــه ط ـــت. ب ـــده اس ـــت نش ـــال تثبی کان
ـــت  ـــت برن ـــکه نف ـــر بش ـــر ه ـــی اخی ـــه معامالت هفت
ـــت  ـــش قیم ـــه ۹۵ دالر کاه ـــدوده ۱۰۰ دالر ب از مح
 WTI داده اســـت. همین طـــور هـــر بشـــکه نفـــت
ـــی 8۹  ـــه نزدیک ـــکه ب ـــر بش ـــت ۹۳ دالر در ه از قیم
دالر در روز جمعـــه رســـیده اســـت. افزایـــش اندکـــی 
در قیمت هـــای نفـــت در روز جمعـــه بـــه وقـــوع 
ـــد  ـــش تولی ـــه کاه ـــی ب ـــه خوش بین ـــه ب ـــت ک پیوس
ــردد. در  ــپتامبر بازمی گـ اوپـــک در نشســـت ۵ سـ
ایـــن شـــرایط نگرانـــی در مـــورد محدودیت هـــای 
چیـــن بـــرای مقابلـــه بـــا کوویـــد-۱۹ و رشـــد ضعیـــف 
ـــد و  ـــدن رش ـــدود ش ـــث مح ـــان باع ـــی همچن جهان
ـــی  ـــای فعل ـــاالی قیمت ه ـــه ب ـــش ب ـــوان جه عدم ت

ـــت. ـــده اس ش


