
1

خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 

3132
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بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ششم شهریور سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره به صورت 
حضوری و مجازی برگزار شد.

ضرورت استفاده از ظرفیت های 
دانشگاهی برای حل مشکالت اعضا

در ابتــدای جلســه دبیــر ســندیکا گزارشــی از اهــم اقدامــات صــورت 
گرفتــه و جلســات مشــترک ســندیکا بــا نهادهــای ذیربــط ارائــه کرد. 
جلســه بــا دکتــر طاهــری رئیــس کمیســیون صنایــع مجلس شــورای 

بین سندیکا و دانشگاه شهیدبهشتی تفاهم نامه امضا می شود؛

ــرو در کمیســیون  ــر نی ــی از وزی ــرای میزبان اســامی و هماهنگــی ب
ــم  ــی و تنظی ــزاری 12 دوره آموزش ــرای برگ ــزی ب ــور، برنامه ری مذک
ــز  ــا مرک ــه ب ــاری، جلس ــال ج ــان س ــا پای ــا ت ــن دوره ه ــم ای تقوی
ــزات  ــوان تجهی ــت ت ــی وضعی ــاره بررس ــس درب ــای مجل پژوهش ه
ســاخت داخــل در صنعــت بــرق، حضــور در اولیــن جلســه دبیرخانــه 
قــرارگاه دانش بنیــان وزارت نیــرو، پیگیــری تشــکیل اولیــن جلســه 
ــرو، جلســه  ــن ســندیکا و وزارت نی ــی بی کارگــروه مشــترک صادرات
بــا معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی و رایزنــی بــا وی بــرای 
ــن  ــو بی ــی گفتگ ــاق دائم ــکیل ات ــوص تش ــه درخص ــکیل جلس تش
ــود.  ــر ســندیکا ب ــورد اشــاره دبی ــوارد م ــرو از م ســندیکا و وزارت نی
ــد  ــن محم ــان دکتری ــان آقای ــه میزب ــن جلس ــره در ای ــات مدی هی
اصولیــان، مســعود ربیعــه و بهــروز دری از کلینیــک خدمات تخصصی 
مدیریــت دانشــگاه شــهید بهشــتی بــود و در خصــوص فعالیت هــای 
ایــن مرکــز بحــث و تبــادل نظــر شــد. در ایــن جلســه تاکیــد شــد 

ــن  ــرف و تامی ــد مص ــا رش ــب ب ــرمایه گذاری متناس ــری س ــه کس ک
منابــع مالــی همیشــه یکــی از پاشــنه آشــیل های صنعــت بــرق بــوده 
اســت لــذا نماینــدگان کلینیــک مدیریــت دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ارائــه خدمــات مالــی بــه کلیــه شــرکت های عضــو ســندیکا در حــوزه 
ــطح  ــروژه( در دو س ــام پ ــاله )انج ــل مس ــی و ح ــاوره، عارضه یاب مش
شــرکتی و صنعــت تامیــن مالــی بلنــد مــدت )مبتنــی بــر طراحــی 
ــات  ــول مطالب ــی(، وص ــای اختصاص ــاد صندوق ه ــی، ایج اوراق بده
ــت( را  ــط دول ــن توس ــد دی ــب اوراق خری ــات در قال ــروش مطالب )ف
ــه اعضــای ســندیکا  ــز ب ــن مرک ــه ای ــل ارائ ــات قاب ــوان خدم ــه عن ب
مطــرح کردنــد. مقــرر شــد جلســه ای بــا کمیســیون مالــی، بانکــی و 
ســرمایه گذاری ســندیکا بــا نماینــدگان کلینیــک خدمــات تخصصــی 
ــه  ــوص تهی ــزار و در خص ــتی برگ ــهید بهش ــگاه ش ــت دانش مدیری
پیش نویــس انعقــاد تفاهم نامــه بــا کلینیــک مذکــور تبادل نظر شــود.
ــان  ــرق عی ــت ب ــروز مشــکات صنع ــه ام ــح شــد ک ــه تصری در ادام
اســت و ناتــرازی بیــن دخــل و خــرج صنعــت بــرق، ابرچالــش ایــن 
ــارد  ــزار میلی ــندیکا 70 ه ــو س ــرکت های عض ــت و ش ــت اس صنع
تومــان مطالبــات ســنواتی دارنــد کــه بــر مســائل فنــی آنهــا  ســایه 
انداختــه اســت و اگــر حــل نشــود تبعــات ســنگینی بــرای صنعــت 
بــرق خواهــد داشــت لــذا تاکیــد شــد ســندیکا بــا انجــام اولویت بندی 
بــرای حــل مشــکات مالــی اعضــا از ایده هــای دانشــگاهی اســتفاده 
ــل  ــا حاص ــد ت ــرار کن ــگاه برق ــا دانش ــری ب ــاط قوی ت ــرده و ارتب ک
ــود. ــر ش ــا منج ــکات اعض ــایی از مش ــه گره گش ــاط ب ــن ارتب ای

ــه نحــوه تشــکیل و اداره  در بخــش بعــدی جلســه بررســی آیین نام
ــت و  ــتور کار گرف ــتبران در دس ــریه س ــتگذاری نش ــورای سیاس ش
برخــی از بندهــای آن طبــق نظــر اعضــا تغییــر پیــدا کــرد. بنــا شــد 
ــورای  ــارت »ش ــده عب ــد ش ــورا قی ــم ش ــه اس ــی ک ــام بندهای در تم
سیاســتگذاری ســتبران« بــه صــورت کامــل بــه کار بــرده شــود. بنــد 
مربــوط بــه تعــداد اعضــای شــورا اصــاح و بنــا شــد عــدد 13 از آن 
ــن آیین نامــه از اعضــای مشــورتی شــورا  حــذف شــود. در بنــد 5 ای
ــذف  ــورتی« ح ــه »مش ــد کلم ــرر ش ــه مق ــود ک ــده ب ــرده ش ــام ب ن
گــردد. همچنیــن در خصــوص انتخــاب نماینــدگان کمیســیون های 
ــه انتخــاب  ــر کمیســیون ب ــرر شــد ه ــورا مق ــن ش تخصصــی در ای
خــود نماینــده ای را جهــت حضــور در شــورا معرفــی کنــد. در ایــن 
جلســه همچنیــن آیین نامــه کمیســیون ها در خصــوص تعــداد 
ــره در هیــات رئیســه هــر کمیســیون تصویــب  اعضــای هیــات مدی
ــه  ــی ک ــد زمان ــا ش ــداد، بن ــودن تع ــرد ب ــرط ف ــه ش ــه ب ــا توج و ب
در فراینــد رای گیــری در کمیســیون های عمومــی آرا مســاوی 
ــه شــود. ــازه در نظــر گرفت باشــد، رای رئیــس کمیســیون رای ممت
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ــا مشــارکت کارآفرینــان و مســئوالن  چهارمیــن دوره جشــنواره ملــی حاتــم )حمایــت از تولیــد ملــی( ب
اقتصــادی چهاردهــم شــهریورماه ســال جــاری در محــل مرکــز همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما 
برگــزار و از دو شــرکت زیرمجموعــه گــروه بلواندپــی شــامل پارس تابلوصنعــت و نواندیشان کلیدگســترپویا 
ــز طراحــی و  ــدی از تابلوهــای کشــویی و نی ــوع جدی ــه منظــور ســاخت ن ــی ب ــه طرح های ــه دلیــل ارائ ب

تولیــد انــواع بریکرهــا بــه عنــوان یکــی از حســاس ترین تجهیــزات صنعــت بــرق، تقدیــر شــد.
ــا هــدف بررســی توانمندی هــای بالقــوه و بالفعــل صنعــت و اقتصــاد کشــور در  در ایــن جشــنواره کــه ب
تحقــق تولیــد اشــتغال آفرین، اقتصــاد دانش بنیــان و معرفــی آخریــن دســتاوردها و موفقیــت  برندهــای 
ــرکت های  ــنهادی ش ــای پیش ــود، طرح ه ــزار می ش ــی برگ ــی مل ــت و ارزش آفرین ــاس لیاق ــی براس ایران
ــس  ــوح و تندی ــا اهــدای ل ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــده جهــت توســعه ســاخت داخــل م تولیدکنن

ــود. ــر می ش ــر تقدی ــای برت ــنواره از طرح ه جش
ــی انجــام شــده  ــر همیــن اســاس و طبــق ارزیاب ب
جشــنواره  چهارمیــن  علمــی  کمیتــه  توســط 
کــه  ملــی(  تولیــد  از  )حمایــت  حاتــم  ملــی 
تحــت نظــارت علمــی دانشــگاه صنایــع و معــادن 
ــج  ــات خلی ــه مطالع ــکاری موسس ــا هم ــران و ب ای
ــارس  ــرکت پ ــرح ش ــد، ط ــت می کن ــارس فعالی ف
ــوان تابلوهــای فشــار متوســط  ــا عن تابلوصنعــت ب
33 کیلوولــت کشــویی جهــت اســتفاده در برخــی 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــاص در بخ ــایت های خ س
هایتــک و بــا فنــاوری پیشــرفته بــا هــدف تامیــن 
ــرایط  ــز ش ــی، حائ ــازار داخل ــع و ب ــای صنای نیازه
تقدیــر و معرفــی در ســطح اشــتهار در حمایــت از 

ــناخته شــد. ــد ش تولی
همچنیــن شــرکت نواندیشــان کلیدگســترپویا هــم 
ــی و  ــوان طراح ــا عن ــی ب ــه طرح ــای ارائ ــر مبن ب
تولیــد بریکرهــای فشــار ضعیــف، متوســط و قــوی 
ــی  ــی و مهندس ــت بازطراح )AIS و CIS( بامحوری
بــا  انحصــاری  معکــوس محصــوالت خارجــی 
اســتفاده از دانــش بومــی در راســتای مبانــی 
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن جشــنواره شایســته 
تقدیــر و حائــز شــرایط معرفــی در ســطح اشــتهار 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــد ش ــت از تولی در حمای
ــم  ــی حات ــنواره مل ــه جش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــج  ــات خلی ــه همــت موسســه مطالع ــاله ب ــر س ه
فــارس و دانشــگاه وزارت صمــت بــا محوریــت 
ــده اقتصــاد  ــای برگزی ــا و بنگاه ه ــل از برنده تجلی
کشــور بــر اســاس لیاقــت و ارزش آفرینــی ملــی و 
ــوه و بالفعــل صنعــت  ــای بالق بررســی توانمندی ه
و اقتصــاد کشــور در تحقــق تولیــد اشــتغال آفرین 

ــود. ــزار می ش ــان، برگ ــش بنی ــاد دان و اقتص

درخشش خانواده بلواندپی در چهارمین جشنواره حاتم
چهارمین دوره جشنواره ملی حاتم چهاردهم شهریور در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار و از دو شرکت زیرمجموعه گروه بلواندپی شامل پارس تابلوصنعت و نواندیشان کلیدگسترپویا 

تقدیر شد.
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آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( با مشارکت و حضور شرکت دانش بنیان 
سنجش نیروی هوشمند، شرکت های صنعتی-تولیدی، خدماتی مدیران اقتصادی به تاریخ چهاردهم شهریور 
با توجه به انجام فعالیتهای مرتبط با سیاست های  1401 در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
اباغی در حمایت از تولید ملی در حوزه طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند برق و همچنین طراحی و 
ساخت ترمومترهای دیجیتال ترانسفورماتور، این شرکت تندیس جشنواره ملی حاتم را از آن خود کرد و 
جناب آقای مهندس عباس پویا نوروزی مدیر عامل شرکت دانش بنیان سنجش نیروی هوشمند تندیس را 
دریافت کرد. هدف جشنواره حاتم در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« بررسی توانمندی های بالقوه 
و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور در تحقق تولید و اشتغال آفرینی و معرفی آخرین دستاوردها و موفقیت 
برندهای ایران براساس لیاقت و ارزش آفرینی ملی بوده است. در آیین اختتامیه جشنواره ملی حاتم که با 
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسامی و شماری از دستگاه های اجرایی و مدیران 

بنگاه های برتر اقتصاد ایران برگزار شد، از واحدهای نمونه صنعتی و اقتصادی کشور قدردانی شد.

شرکت سنجش نیروی هوشمند 
تندیس جشنواره ملی حاتم را از آن 

خود کرد
و  طراحی  حوزه  در  هوشمند  نیروی  سنجش  شرکت 
ساخت کنتورهای هوشمند برق و همچنین طراحی و 
ساخت ترمومترهای دیجیتال ترانسفورماتور موفق به 

چهارمین دوره جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید کسب تندیس جشنواره ملی حاتم شد.
ملی( که قبل از این در سه دوره متوالی با مشارکت 
کارآفرینان و مسئوالن اقتصادی برگزار شده، روز دوشنبه 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
بالقوه  توانمندی های  این جشنواره بررسی  محورهای 
تولید  تحقق  در  کشور  اقتصاد  و  صنعت  بالفعل  و 
آخرین  معرفی  و  دانش بنیان  اقتصاد  اشتغال آفرین، 
دستاوردها و موفقیت  برندهای ایرانی بر اساس لیاقت 
و ارزش آفرینی ملی بود. شرکت بین المللی سنگ بنای 
طرح و ساخت با نمایندگی مهندس حمید حسین زاده 
نایب رئیس این شرکت و عضو هیات مدیره سندیکای 
حاتم  ملی  چهارمین جشنواره  در  ایران  برق  صنعت 
)حمایت از تولید ملی( موفق به اخذ تندیس و لوح تقدیر 
در محور ایجاد کسب و کار مبتنی بر مزیت رقابتی خاص 

و کشف بازار منحصر به فرد )تئوری اقیانوس آبی( شد.

شرکت بین المللی سنگ بنای طرح و ساخت موفق به اخذ تندیس 
جشنواره حاتم شد

شرکت بین المللی سنگ بنای طرح و ساخت با نمایندگی مهندس حمید حسین زاده نایب رئیس این 
شرکت و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران موفق به اخذ تندیس چهارمین جشنواره ملی 

حاتم شد.

طبق اطاعات واصله از وزارت امور خارجه جمهوری 
ترکمنستان  خارجه  امور  وزارت  ایران،  اسامی 
موافقت کمیسیون مبارزه با شیوع بیماری های آن 
کشور با بازگشایی مرکز تجاری مرزی باجگیران را 

با رعایت پروتکل های بهداشتی اعام کرده است.

بازارچه مرزی باجگیران 
بازگشایی می شود

کشور  بیماری های  شیوع  با  مبارزه  کمیسیون 
مرزی  تجاری  مرکز  بازگشایی  با  ترکمنستان 

باجگیران موافقت کرده است.

251اُمین شماره خبرنامه برق 
کشورهای هم جوار منتشر شد

انرژی  و  برق  کالن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر 
برق  خبرنامه  شماره  اُمین   251 نیرو،  وزارت 
کشورهای هم جوار را 7 شهریور ماه 1401منتشر 

کرده است.
این شماره از خبرنامه به انتشار اخبار صنعت برق 
عراق،  روسیه،  پاکستان،  آذربایجان،  کشورهای  در 

عربستان سعودی و ... عربی پرداخته است. 

فایل خبرنامه را  اینجا بخوانید

http://www.ieis.ir/fa/news/7375/?l
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در نشست فراکسیون تازه تأسیس اقتصاد انرژی، با 
نماینده  عباسی«  »فریدون  ترتیب  به  آراء  اکثریت 
و »سید مجتبی محفوظی«  رئیس  به عنوان  شیراز 
برگزیده  اول  نایب رئیس  به عنوان  آبادان  نماینده 
فراکسیون  این  اعضای  رأی  با  همچنین  شدند، 
به عنوان  تبریز  نماینده  آزاد«  متفکر  »روح اهلل 
نایب رئیس دوم و نیز »محمد کعب عمیر« نماینده 
به  اردبیل  نماینده  شوش و »سید کاظم موسوی« 
ترتیب به عنوان دبیر اول و دبیر دوم انتخاب شدند.

به عنوان  ایام  نماینده  فاحی«  »سارا  همچنین 
و  لنگه  بندر  نماینده  جباری«  »احمد  و  سخنگو 
به  ترتیب  به  ماهشهر  نماینده  آقاجری«  »حبیب 
انرژی  اقتصاد  فراکسیون  دوم  و  اول  ناظر  عنوان 

تعیین شدند. 

عباسی رئیس فراکسیون 
اقتصاد انرژی مجلس شد

انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون اقتصاد انرژی 
برگزار و ترکیب اعضای هیأت رئیسه آن مشخص 

شد.

 18 تا   9 روزهای  طی  ایران  تجارت  و  توسعه  سازمان  همکاری  با  ایرانی  کاالهای  اختصاصی  نمایشگاه 
صنایع  تجهیزات  و  آالت  ماشین  انواع  نمایشگاه  این  در  می شود.  برگزار  )عراق(  بصره  در   1401 آذرماه 
پتروشیمی، برق، خدمات فنی مهندسی، شوینده ها، ماشین های پخت نان، ادوات کشاورزی، مواد غذایی، 

مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، دارو و سایر کاالهای صادراتی به طور تخصصی عرضه می شود. 
عاقمندان جهت دریافت اطاعات بیشتر از طریق آدرس https://nokapexpo.ir یا شماره واتساپ 
0993740099، شماره تلفن های 22667813، 22667805 و شماره همراه 09101649985 اقدام نمایند. 
شرکت نوکاپ با همکاری گروه بازرگانی و نمایشگاهی تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت )ایتوک( با 
مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، برگزار کننده نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مرکز نمایشگاهی 

بصره - عراق است.

نمایشگاه اختصاصی کاالهای ایرانی در بصره
نمایشگاه اختصاصی کاالهای ایرانی با همکاری سازمان توسعه و تجارت ایران طی روزهای 9 تا 18 

آذرماه 1401 در بصره )عراق( برگزار می شود.

اخبار منتخب واصله از رایزنان 
بازرگانی ایران در بغداد؛ هفته 

چهارم مرداد
سازمان توسعه تجارت ایران اخبار منتخب هفته 
چهارم مرداد ماه 1401 از رایزنان بازرگانی ایران 

در بغداد را منتشر کرده است.
مشاهده خبرنامه

اخبار منتخب واصله از رایزنان 
بازرگانی ایران در بغداد؛ هفته 

اول شهریور
سازمان توسعه تجارت ایران اخبار منتخب هفته 

اول شهریور ماه 1401 از رایزنان بازرگانی ایران
ایران اخبار منتخب مربوط  سازمان توسعه تجارت 
از   1401 شهریور   4 الی  ماه  مرداد   29 تاریخ  به 

رایزنان بازرگانی ایران در بغداد منتشر کرد.
مشاهده خبرنامه

https://nokapexpo.ir
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/92163.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/4%20sh.pdf
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این کارگروه به منظور مقابله با تحریم های حوزه محصوالت فناورانه، با عضویت نمایندگان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شهریور 1398 تشکیل شده است.

در صورت تأیید کارگروه فوق الذکر، برای عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان به منظور تولید بار اول اقام 
فناورانه تحریمی و راهبردی، الزامی به برگزاری مناقصه نیست و معامله مورد نظر بدون انجام تشریفات 
قانون و مقررات برگزاری مناقصات قابل انجام است. سقف هر قرارداد برای حوزه انرژی 5000 میلیارد ریال 

و برای سایر حوزه ها 2500 میلیارد ریال است.
در صورت درخواست انعقاد قرارداد تولید بار اول، الزم است نامه تقاضا از سوی باالترین مقام دستگاه اجرایی 
)مدیران عامل و یا رؤسای هیئت مدیره شرکت ها و همچنین رؤسای موسسات و سازمان هایی که طرف 
قرارداد با شرکت دانش بنیان هستند( به دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

ارسال شود.

آیین نامه تولید بار اول محصوالت فناورانه ابالغ شد
برنامه تولید بار اول کاالهای فناورانه و در قالب ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب 

مجلس و شورای نگهبان رسیده و آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ابالغ شده است.

سند  کامل  جزئیات  ارائه  ضمن  جلسه  این  در 
و  اتوماسیون  کمیته  رئیسه  هیات  چشم انداز 
در  چشم انداز  سند  این  اهداف  طرح  و  مخابرات 
مدت،  بلند  مدت،  کوتاه  جاری،  اهداف  دسته  پنج 
با  سندیکا  همکاری  پیشنهاد  استراتژیک،  و  کان 
بررسی  مورد  و  مطرح  گمرک  تعرفه  تعیین  دفتر 
قرار گرفت. همچنین جزئیاتی در خصوص پیشنهاد 
با E&P ها در حوزه های مختلف صنعت  همکاری 
برق و دعوت از آنها برای حضور در جلسات هیات 
صنفی  انجمن  با  همکاری  و  مطرح  کمیته  رئیسه 
اتوماسیون و انجمن سیستم های کنترل،اتوماسیون 
و ابزار دقیق )اسکا( نیز به عنوان دیگر پیشنهادات 
اعضا در این جلسه عنوان شد. اعضای هیات رییسه 
کمیته اتوماسیون و مخابرات ضمن بررسی پیشنهاد 
همکاری اتاق ایران با سایر اتاق کشورهای مختلف 
حوزه  در  کار  و  کسب  و  همکاری  توسعه  هدف  با 
صنعت برق، موضوعاتی نظیر طراحی و ارائه کارت 

شرح  با  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته  در  عضویت 
کنفرانس  در  همکاری  و  شده  مشخص  خدمات 
اتوماسیون و مخابرات را که قرار است بیست و هفتم 
و بیست و هشتم دی ماه سال جاری برگزار شود 
را نیز بررسی و تصمیم گیری در این خصوص را به 
این  از جمله مصوبات  آتی موکول کردند.  جلسات 
جلسه می توان به دعوت از  مشاور سندیکا در حوزه 
تقنین و نیز دعوت از معاونت امور بین الملل سندیکا 
در جلسات آتی این کمیته اشاره کرد. همچنین قرار 
بر این گذاشته شد که اعضای هیات رئیسه نظرات 
جهت  چشم انداز  سند  خصوص  در  را  خود  نهایی 
گفتنی  البته  کنند.  اعام  موضوع  این  بندی  جمع 
است که این کمیته پیش از این هم در دومین روز 
از شهریور ماه سال جاری هم تشکیل جلسه داده 
بود که ارائه گزارش هایی درباره سند تهیه شده در 
برنامه  نیز  و  حفاظتی  رله های  سازندگان  خصوص 
زمانبندی نهایی انجام پروژه "تدوین مشخصات فنی 
پست های  اتوماسیون  سیستم های  اجرایی  روش  و 

فشار قوی" بخشی از محورهای اصلی آن بودند. 
این  شفاهی  تایید  یادآوری  ضمن  جلسه  این  در 
برنامه زمانبندی توسط پژوهشگاه نیرو، تاکید شد 
شناسایی  خصوص  در  آناین  پرسشنامه  تهیه  که 
حوزه عملکرد و توانمندی شرکت های عضو کمیته 
این  کارگروه  کار  و مخابرات در دستور  اتوماسیون 

پروژه مزبور قرار گرفته است.
تهیه یک بوروشور با هدف معرفی توانمندی اعضای 
گسترش  جهت  در  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته 
مخابرات  کارگروه  تشکیل  نیز  و  اتوماسیون  بازار 

بخشی از پیشنهادات مطروحه در این جلسه بود. 
خصوص  در  شده  تهیه  سند  شد  مقرر  نهایت  در 
سازندگان رله های داخلی به همراه یک نامه پوششی 

از طرف سندیکا به مدیریت شبکه ارسال شود.

پیش نویس سند چشم انداز 
کمیته اتوماسیون و مخابرات 

سندیکا تدوین شد
جلسه کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای 
صنعت برق ایران، نهم شهریور ماه سال جاری 
با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص سند 
مصوبات  پیگیری  نیز  و  کمیته  این  چشم انداز 

جلسات قبل برگزار شد.
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خط مشی کمیسیون تخصصی مهندسی بازرگانی تعیین شد؛

اصالح قوانین حوزه بازرگانی، صادرات و واردات
جلسه هیات رئیسه کمیسیون تخصصی مهندسی بازرگانی، بیست و نهم مرداد ماه سال جاری با 
محوریت طرح دغدغه ها و نقطه نظرات نمایندگان کمیته های زیر مجموعه و همچنین تعیین اهداف و 

ماًموریت های این کمیسیون تا پایان سال 1401 به صورت برخط برگزار شد.

تامین کنندگان  کمیته های  اعضای  مشکات  و  چالش ها  دغدغه ها،  بررسی  و  طرح  ضمن  جلسه  این  در 
کمیته  سوی  از  ممکن  زمان  کوتاه ترین  ظرف  موارد  این  شد  مقرر  انتقال،  و  توزیع  و  نیروگاهی 
شود  اعام  بازرگانی  مهندسی  تخصصی  کمیسیون  به  مکتوب  صورت  به  مزبور  تخصصی  های 
شود.  تسریع  آن  فعالیت های  برای  برنامه ریزی  روند  کمیته،  اصلی  های  اولویت  تعیین  ضمن   تا 
مشارکت حداکثری اعضا و همچنین بررسی برنامه های کانی مانند برنامه هفتم توسعه از دیگر مصوبات 
این جلسه بود که در همین راستا مقرر شد اطاعات موجود در سندیکا در خصوص برنامه هفتم توسعه در 

گروه به اشتراک گذاشته شود. 
به عاوه اعضای هیات رییسه ضمن بررسی نامه وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور در خصوص اجرای ماده 
24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فهرست سیاست هایی که تغییرات آنها باید قبل از اجرا به 
اطاع عموم برسد، پیشنهاد کردند مکاتبات الزم با بانک مرکزی به منظور اطاع رسانی سیاست های این 
نهاد حداقل 3 تا 6 ماه قبل از اجرا انجام شود. البته بررسی مبسوط تر این موارد به جلسه آتی کمیسیون 

موکول شد. 

مهندسی  کمیته  نمایندگان  جلسه  این  ابتدای  در 
مشاور، موضوعات و چالش های اصلی این حوزه از 
غنای  تاثیرپذیر  انسانی،  نیروی  پایه  حقوق  جمله 
علمی کشور از کاهش هزینه های باالسری و ایجاد 
را  این حوزه  برای متخصصین خبره  ناامنی شغلی 
مطرح کردند. بر همین اساس قرار بر این گذاشته 
شد که گزارش مکتوب مربوط به این چالش ها در 
اختیار هیات رییسه کمیسیون قرار گرفته و در این 
خصوص مکاتباتی با ریاست سازمان برنامه و بودجه 
جهت طرح مشکات و برگزاری نشست با این مقام 

مسئول انجام شود. 
در ادامه جلسه چالش های اصلی کمیته پیمانکاران 

توزیع شامل قرارداد تیپ و عدم پیش بینی تعدیل 
تعهدات  ایجاد  مطالبات،  فعلی،  قراردادهای  در 
جدید در شرایط عدم تسویه تعهدات گذشته توسط 
کارفرمایان دولتی، به روزنبودن فهارس بهای توزیع 
و قراردادهای متوقف مطرح و مقرر شد این چالش ها 
پس از اولویت بندی، جهت پیگیری گسترده تر به 

کمیسیون ارائه شوند. 
فوق  پیمانکاران  کمیته  نمایندگان  نشست  این  در 
پیش  چالش های  و  موضوعات  هم  انتقال  و  توزیع 
به  و  مطرح  را  حوزه  این  فعال  های  شرکت  روی 
اجتماعی،  تامین  بیمه  مشکات  نظیر  مواردی 

شاخص های تعدیل، مطالبات و ... اشاره کردند. 
پیمانکاران  کمیته  نماینده  پیشنهاد  عاوه  به 
نقاط  و  ها  ظرفیت  بررسی  بر  مبنی  نیروگاهی 
ضعف و قوت برنامه هفتم توسعه در کنار پیگیری 
های  کمیته  تمامی  بین  تقریبا  که  موضوعات  این 
زیرمجموعه کمیسیون مشترک است، مطرح و مورد 

توجه قرار گرفت. 
کمیته  نمایندگان  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
با  تعامات خود  از  و مخابرات گزارشی  اتوماسیون 
پژوهشگاه نیرو و سازمان ملی استاندارد ارائه کردند. 
کمیسیون  ورود  عدم  بر  تاکید  ضمن  نهایت  در 
طرح و احداث به مباحث فنی و تمرکز بر پیگیری 
که  شد  پیشنهاد  کمیته ها،  مشترک  دغدغه های 
تعامل و هماهنگی بین مشاوران و پیمانکاران و رفع 
چالش های فی مابین، به عنوان یکی از اولویت های 
قرار گیرد. همچنین  نظر  این کمیسیون مد  اصلی 
و  برنامه  سازمان  با  مرتبط  موضوعات  شد  مقرر 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  بودجه 
و اولویت های مطرح شده توسط دبیر کمیته جمع 
بندی شده و اهداف و اولویت های کمیسیون بر این 

اساس تدوین و نهایی شود. 

در دستور کار کمیسیون تخصصی طرح و احداث قرار 
گرفت؛

پیگیری چالش های کمیته های 
زیرمجموعه از مسیر سازمان 

برنامه و بودجه
جلسه هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طرح 
سال  ماه  مرداد  یکم  و  سی  سندیکا  احداث  و 
و  دغدغه ها  بررسی  و  طرح  محوریت  با  جاری 
نقطه نظرات نمایندگان کمیته های زیر مجموعه 

کمیسیون به صورت برخط برگزار شد.
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پاویـون جمهـوری اسـامی ایـران در چهـل و ششـمین نمایشـگاه بین المللی بازرگانـی عـراق از تاریخ 10 
لغایـت 19 آبـان مـاه سـال جـاری در محـل نمایشـگاه بین المللی بغـداد برگزار می شـود.

www. عاقمنـدان جهـت حضـور در ایـن نمایشـگاه می توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر به وبسـایت
epma.ir مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن 02188379252 و شـماره واتسـاپ 09128332400 تمـاس 

فرمایند. حاصـل 
جزئیات بیشتر را اینجا مشاهده کنید. 

آبان ماه برگزار می  شود؛

پاویون ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی 
عراق

پاویون جمهوری اسالمی ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق برگزار می 
شود.

در این جلسه به اقدام کارفرمایان دولتی و خصوصی برای واردات انواع مقره های تابلویی از خارج از کشور 
علیرغم کیفیت و کمیت مناسب انواع ایرانی این تجهیز اشاره و تاکید شد که انجام برنامه ریزی های الزم 
با  کشور  برق  مهندسی  جامعه  کردن  آشنا  هدف  با  ترویجی  تخصصی-  سمینار  یک  برگزاری  منظور  به 
ظرفیت های صنعت مقره و بوشینگ، در دستور کار قرار گیرد تا از این مسیر آمادگی الزم جهت پیگیری 

اعمال محدودیت های وارداتی توسط بخش های خصوصی و دولتی به وجود آید. 
این سمینار تخصصی-ترویجی جهت بررسی توسط  به برگزاری  این اساس مقرر شد پروپوزال مربوط  بر 
شرکت های متقاضی به کمیته ارائه شود. همچنین قرار بر این گذاشته شد که اعضا پیشنهادات مشخص 
خود را در خصوص تفکیک ردیف های تعرفه گمرکی انواع مقره شیشه ای، سرامیکی و سیلیکونی به دبیرخانه 
سندیکا ارسال و فرم های کمیسیون ماده یک گمرک را تکمیل کنند تا پیشنهادات نهایی در جلسه آتی 

کمیته جمع بندی و نهایی شود.

در کمیته سازندگان مقره و بوشینگ تصویب شد؛

هدفگذاری برای حمایت موثر از ساخت داخل مقره
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان مقره و بوشینگ سندیکا در انتهای تیر ماه به صورت 

برخط برگزار شد.

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/46.pdf
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بازار سهام
کف سازی شاخص کل

صفر  تغییر  دومین  یکشنبه  روز  در  سهام  بازار 
ثبت  به  جاری  سال  طی  را  کل  شاخص   درصدی 
میزان  بر  داد و ستد ها  نتیجه  روز  این  در  که  رساند 
واحد   33 با  تنها  و  بود  خنثی  تقریبا  کل  شاخص 
یک میلیون  محدوده  در  قبل،  به روز  نسبت  کاهش 
و 426 واحد ایستاد. نماگر اصلی تاالر شیشه ای در 
این روز با دو مرتبه صعود، در نزدیکی یک میلیون 
و 427 هزار قرار گرفت. در این روز حرکت شاخص 
کل به سمت سطوح باالتر تثبیت نشد و با افزایش 
اولیه در ساعت شروع  به سطوح  در میزان عرضه، 
در  نیز  هموزن  شاخص  همچنین  بازگشت.  بازار 
این روز 952 واحد رشد داشت. ضمنا میزان تغییر 
از  تومان  150 میلیارد  روز  این  مالکیت  خالص  در 
گروه های   میان  این  در  که  بود  به حقوقی  حقیقی 
چند  و  نفتی  فرآورده های  شیمیایی،  محصوالت 

رشته صنعتی بیشترین خروج پول را داشتند.
بازار سکه

سکه در مرز کانال جدید
مرز  در  یکشنبه  معاماتی  روز  در  امامی  سکه 
 /22 افزایش  با  و  کرد  حرکت  تومان  14 میلیون 
تومان  20 هزار  و  14میلیون  قیمت  در  0درصدی، 

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

تکاپوی بازارها برای رشد
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  این  ابتدای  در  گرفت.  قرار  معامله  مورد 
معامات کاما صعودی بوده و نرخ هر قطعه سکه 
یافت.  افزایش  تومان  14 میلیون  از  بیش  به  امامی 
اولیه شروع  این روند در ساعات  پتانسیل رشد  اما 
در  معامات  و  کرد  پیدا  کاهش  یکشنبه  معامات 
دالیل  جمله  از  یافت.  ادامه  تومان  14 میلیون  مرز 
فضای  به  مربوط  مذکور  مسکوک  قیمتی  تغییرات 
کاهشی قیمت طای جهانی و نرخ دالر آزاد است. 
آمریکایی،  اسکناس  قیمت  در  افزایش  با  که  چرا 
کاهش  با  جهتی  از  می کند.  رشد  نیز  سکه  بهای 
قیمت طا، رشد سکه امامی اندکی از شتاب افتاده 
تومان  14 میلیون  کانال  مرز  پایین  در  و  است 

تقاضای کافی برای جهش قیمتی محتمل نیست.

بازار طای جهانی
نیاز طا به حمایت قوی

طای جهانی طی معامات هفته اخیر افت و خیزهای 
روند  در  نزولی  تمایات  و  شد  متحمل  را  زیادی 
قیمتی این فلز گران بها غالب بود. به این ترتیب هر 
اونس طای جهانی سطوح زیر مرز روانی 1700 دالر 
را نیز لمس کرد و در آخرین روز معاماتی هفته کار 
خود را در سطح 1712 دالر به پایان رساند. برخی 
با  باور هستند که  این  بر  این حوزه  از کارشناسان 
بر طا همچون  نزولی  فشارهای  روز افزون  افزایش 
نزدیک شدن به زمان اعمال سیاست های انقباضی 
از  بسیاری  قیمت  روز افزون  افزایش  و  رزرو  فدرال 
کاالها، نگاه بسیاری از سرمایه گذاران را به سطوح 

رو  این  از  است.  دوخته  طا  برای  قیمتی  پایین 
انتظار می رود این فلز همچنان به روند فعلی خود 
ادامه دهد و افزایش قیمت های چشمگیری را شاهد 
نیازمند  موثر  رشد  برای  طا  این  بر  عاوه  نباشد. 

تقاضای قوی است.
بازار اوراق مسکن

حرکت سنگین مسکن
یکشنبه  روز  در  مسکن  بانک  تسهیات  اوراق 
محدوده  در  اغلب  و  نداشته  چشمگیری  تقاضای 
منفی داد و ستد شدند. اما در این میان برخی اوراق 
عملکرد بهتری را به ثبت رساندند. اوراق تسهیات 
اسفند 99 در روز معاماتی اخیر با رشد همراه بود. 
به طوری که تسه 9912 با افزایش یک هزار و 392 

ادامه در صفحه بعد
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قیمت  در  را  خود  کار  1 درصد   /26 معادل  تومانی 
پایانی 112 هزار و 288 تومان خاتمه داد. این اوراق 
107 هزار  قیمت  محدوده  از  سال جاری  ابتدای  در 
با  قرار گرفت و قیمت آن  تومان مورد داد و ستد 

فراز و فرودهای بسیار در مرداد سال جاری به بیش 
از 140 هزار تومان نیز رسیده بود. اما در تثبیت این 
سقف موفق نبوده و در روز معاماتی یکشنبه 13 
شهریور نزدیک به 112 هزار تومان مورد معامله قرار 

گرفت.
بازار نفت

مقاومت جدی 100 دالری نفت
نفت برنت پس از رکورد شکنی و عبور از 120 دالر 

در هر بشکه در سال گذشته میادی، به طور کلی 
طوری  به  می کند  طی  را  نزولی  روند  امروز  به  تا 
را  دالر   95 حمایتی  قیمت  اخیر  ماه های  در  که 
نیز شکسته و به 93 دالر در آخرین روز معاماتی 
در هفته اخیر رسید. بهای نفت برنت با 66 سنت 
در  رسید،  بشکه  هر  در  دالر  سطح93  به  افزایش 
افزایش  سنت   26 با   WTI نفت  قیمت  که  حالی 
قیمت  رسید.  بشکه  هر  در  سنت  و87  دالر  به86 
اوپک پاس  که  انتظاراتی  دلیل  به  روز جمعه  نفت 
درباره کاهش تولید در نشست 5سپتامبر به بحث 
عدم تقاضای  با  اما  یافت  افزایش  گذاشت،  خواهد 
قوی، افزایش قیمت نیازمند دالیل جدی تری است. 
به نظر می رسد نگرانی از محدودیت های چین برای 
مقابله با کرونا و ضعف در اقتصاد بین المللی افزایش 

نرخ نفت را کند تر می کند.
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میرداماد  به  رئیسی  گذشته  روز   : اقتصاد  دنیای 
تبیین  مرکزی  بانک  برای  را  ماموریت   8 و  رفت 
ناترازی  اصاح  ملی،  پول  ارزش  تقویت  کرد. 
نقدینگی، اصاح سبد  توقف رشد سالیانه  بانک ها، 
و  سرمایه گذاری  نیازهای  با  متناسب  ارزی  ذخایر 
تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند 
تقویت  تجاری،  حساب  فعال سازی  وثیقه گذاری، 
درگردش  سرمایه  تامین  و  نظارتی  سامانه های 
شامل  را  8گانه  ماموریت های  تولیدی،  واحدهای 
به  یکشنبه  روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  می شود. 
در  ابتدا  و  رفت  میرداماد  شیشه ای  ساختمان 

جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان 
عملکرد  نحوه ی  از  آن  مدیران  و  اطاعات  فناوری 
تراکنش های  هوشمند  رصد  و  نظارتی  سامانه های 

مالی مطلع شد.
رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک 
مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس 
در  مرکزی«  بانک  مهم  »جایگاه  به  مرکزی  بانک 
بانکی  نظام  اصاح  و  مالی  و  پولی  منابع  مدیریت 
و  تحول  برای  8گانه  ماموریت های  و  کرد  اشاره 
ارتقای آن تعریف کرد. از سوی دیگر، صالح آبادی، 
نیز در صحبت های خود  بانک مرکزی،  رئیس کل 

کل های  کنترل  درجهت  مرکزی  بانک  اقدامات  به 
مهم  نکته  اما  کرد.  اشاره  تورمی  انتظارات  و  پولی 
صحبت های رئیس کل اشاره به هدف گذاری کنترل 
جاری  سال  پایان  تا  نقدینگی  30درصدی  رشد 
نقدینگی  رشد  کنترل  بر  نیز  رئیس جمهور  است. 
تاکید کرده است.  آینده  پایان سال  تا  25درصدی 
با عزمی راسخ در نظر دارد  به نظر می رسد دولت 
تا  و  30درصد  به  را  نقدینگی  رشد  سال  پایان  تا 
پایان سال 1402 به 25درصد برساند. کنترل رشد 
نقدینگی اثر مستقیم در کنترل نرخ تورم دارد که 
به گفته کارشناسان باید اولویت اول اقتصاد کشور 

باشد.
هدف 25درصدی رشد نقدینگی تا پایان 1402

رصد  و  اندیشه ورزی  اتاق  را  مرکزی  بانک  رئیسی 
گفت:  و  خواند  کشور  مالی  و  پولی  سیاست های 
بانک مرکزی باید مسیر اصاح و ارتقای نظام بانکی 
سیاست های  اجرای  بر  و  ببرد  پیش  به  قوت  با  را 
در  کند.رئیس جمهور  نظارت  کشور  پولی  و  مالی 
ناترازی  پول ملی، اصاح  ارزش  تقویت  این جلسه 
نقدینگی، اصاح سبد  توقف رشد سالیانه  بانک ها، 
و  سرمایه گذاری  نیازهای  با  متناسب  ارزی  ذخایر 
تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند 
تقویت  تجاری،  حساب  فعال سازی  وثیقه گذاری، 
درگردش  سرمایه  تامین  و  نظارتی  سامانه های 
اصلی  ماموریت های  جمله  از  را  تولیدی  واحدهای 

بانک مرکزی بیان کرد.
رئیسی »توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول« 
افزود:  و  اعام کرد  مرکزی  بانک  مهم  ماموریت  را 
رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت 
شود نگران کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری 
خواهد  ویران کننده ای  تبعات  کند  بازار حرکت  در 
داشت. رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقاب 

رشد  کنترل  در  بجا  در سختگیری  دولت  اقدام  از 
ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد رشد خلق پول 
بانک ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی های 
بانک ها )سپرده ها( کنترل و رشد سالیانه نقدینگی 
کشور تا پایان سال 1402 به زیر 25درصد برساند. 
رئیسی در ادامه تاکید کرد در این کنترل باید تاکید 
اصلی بر رساندن مانده تسهیات کان و اشخاص 
مرتبط به حدود مجاز از طریق اصاح ساختار هیات 
همچنین  و  تنبیهات  و  جرایم  تشدید  و  انتظامی 
واحد  ذی نفعان  و  مرتبط  اشخاص  کامل  شناسایی 
تولید به هیچ وجه آسیب  باشد، و سرمایه گردش 
وضعیت  از  خرسندی  ابراز  با  رئیس جمهور  نبیند. 
گفت:  مرکزی،  بانک  رصد  و  پایش  سامانه های 
و  داده ها  رصد  و  جمع آوری  زمینه  در  بحمداهلل 
اطاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطاعات 

می تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
تولید، نسخه شفابخش اقتصاد ایران

رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از 
جمع آوری شده  اطاعات  از  استفاده  مهم  مصادیق 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  سامانه ها  این  توسط 
فعالیت  کشور  اقتصادی  نظام  در  که  کسانی  تمام 
دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این 
این  در  تخلفی  هیچگونه  زمینه  که  برسند  ادراک 
کسی  اگر  دیگر  عبارت  به  و  ندارد  وجود  سیستم 
اقدام  و  قوی  نظارت  با  باشد  داشته  تخلف  انگیزه 
به موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود. این 
امر موجب ارتقای اعتماد فعاالن اقتصادی به نظام 

پولی و مالی کشور خواهد شد.
نظام  بینای  چشم  را  مرکزی  بانک  رئیس جمهور 
محور  باید  گفت:  و  دانست  کشور  پولی  و  بانکی 
بانکی کشور در جهت حمایت  نظام  اقدامات  تمام 
و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در 

سکاندار پاستور به میرداماد رفت

8 ماموریت اصلی رئیس کل
رئیس جمهور »توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول«، »اصالح ناترازی بانک ها« و »اصالح سبد 
ذخایر ارزی« را از جمله مهم ترین ماموریت های بانک مرکزی اعالم کرد سکاندار پاستور به میرداماد 

رفت

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3896792-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84

