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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

نشست تخصصی پرسش و پاسخ در 
زمینه های حقوقی، مالی و قراردادی 20 و 21 

دی ماه 1401 برگزار می شود

دوره آموزشی 
تشخیص صالحیت و رتبه بندی مشاوران

دوره آموزشی
 اصول و فنون مذاکره موفق

3150
دوشنبـــه 07 آذر 1401

ادامه صفحه بعد

در سی و سومین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران که روز بیست و هشتم آبان سال جاری با میزبانی از ایزدخواه 
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی برگزار شد، مقرر شد میز صنعت برق در کمیسیون مذکور تشکیل 

شود.

در جلسه هیات مدیره مصوب شد؛

تشکیـل میـز صنعت بـرق 
در کـمیسیون صـنایع مـجلس

هیات  رییس  توسط  نیرو  وزیر  با  جلسه  از  گزارشی  ابتدا  در 
ضمن  مذکور  جلسه  در  که  شد  اشاره  و  ارائه  سندیکا  مدیره 
با  آن  تفاوت  و  سندیکا  ماموریت های  و  توانمندی ها  معرفی 
و  اقدامات  اهداف،  برق،  صنعت  حوزه  فعال  تشکل های  سایر 
برنامه های سندیکا برای وزیر نیرو شرح داده شد و مجموعه ای 
از مستندات، مطالعات و پژوهش های سندیکا در اختیار ایشان 
سندیکا  منسجم  و  گسترده  ارتباطات  همچنین  گرفت.  قرار 
نهاد های  و  دانشگاه ها  برق،  حوزه  با  مرتبط  سازمان های  با 
به  نسبت  سندیکا  انتقادات  و  ایده ها  پیشنهادات،  حاکمیتی، 
سندیکا  مشارکت  برق،  اقتصاد  مباحث  ویژه  به  کالن  مسائل 
در تدوین قوانین باالدستی نظیر برنامه هفتم و قوانین بودجه 
بوده  نیرو  وزیر  با  مطروحه  موارد  دیگر  جمله  از  هم  سنواتی 

دهمین شماره سراسری و صد و سی و یکمین 
شماره متوالی نشریه ستبران منتشر شد
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یکی  عنوان  به  مطالبات  موضوع  پیگیری  است.  
و  عضو  شرکت های  چالش های  اصلی ترین  از 
پیشنهادات سندیکا جهت بازپرداخت این مطالبات، 
صنعت  در  مالی  تامین  جدید  روش های  و  مدل ها 
برق و عدم تشکیل اتاق گفتگوی سندیکا و وزارت 
نیرو هم از جمله دیگر مسائل مطروحه در جلسه با 
وزیر نیرو بود. ضمن اینکه لزوم واگذاری متولی گری 
و اجرای برگزاری نمایشگاه به سندیکای صنعت برق 
ایران به عنوان یک تشکل فراگیر با وزیر نیرو مطرح 

شد و مورد استقبال وی قرار گرفت. 
وزارت  اصلی  تمرکز  که  شد  اشاره  مساله  این  به 
بر  سندیکا  اعضای  مطالبات  پرداخت  برای  نیرو 
است.  عراق  کشور  از  وزارتخانه  این  مطالبات  روی 
در همین راستا سندیکا طی جلسه ای، سازوکار های 
اعضا  مطالبات  بازپرداخت  برای  خود  پیشنهادی 
است.  داده  ارائه  توانیر  شرکت  به  را  مسیر  این  از 
مولفه های  بررسی  خصوص  در  گزارشی  ادامه  در 

معاون  توسط   A+ رتبه  کسب  و  سندیکا  ارزیابی 
این  در  شد.  ارائه  سندیکا  ریزی  برنامه  و  پژوهش 
در  سندیکا  ارزیابی  مولفه های  وضعیت  به  گزارش 
حوزه های حکمرانی، عضویت، خدمات، تاثیرگذاری 
نقاط  اتاق و  با  ارتباط  و  بر سیاست ها، تنظیم گری 
ضعف مربوط به ارزیابی های انجام شده در هر یک 
از این مولفه ها و پیشنهادات معاونت پژوهش جهت 
برطرف کردن این ضعف ها اشاره شد.  در این جلسه 
صنایع  کمیسیون  رییس  کالهی،  مهندس  آقایان 
و  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
دکتر ایزدخواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع 
بودند.  سندیکا  میهمان  اسالمی  شورای  مجلس 
صنایع  کمیسیون  رییس  کالهی،  علیرضا  مهندس 
که  کرد  تاکید  جلسه  این  در  ایران  بازرگانی  اتاق 
به  صنعتی  توسعه  سیاست های  تدوین  و  اصالح 

ادامه از صفحه قبل 
کمیسیون  فعالیت  اصلی  محور های  از  یکی  عنوان 
صنایع اتاق ایران است. چرا که سیاست های توسعه 
به  رفته،  بیراهه  به  اخیر  دو دهه  در طول  صنعتی 
شکلی که عمده امتیازات و رانت ها به سمت صنایع 
همین  و  شده  داده  سوق  محور  منبع  باالدستی 
مساله به کاهش جدی ارزش افزوده صنعتی منجر 
توسعه  فرصت  صنایع،  این  بر  تمرکز  است.  شده 
صنایع ساخت محور پایین دستی را از بین برده و 
حتی در تخصیص وام های صندوق توسعه ملی هم 

با فکر عمل نشده است.
ارزش  صنعت برق جزو صنایعی است که می تواند 
لذا  کند،  خلق  کشور  برای  توجهی  قابل  افزوده 
مانند  صنایعی  بر  توسعه ای  سیاست های  تمرکز 
برق که عمق ساخت، ارزش افزوده و ارزش آفرینی 
دارد، می تواند  اولیه  مواد  به همان  اتکا  با  بیشتری 

زمینه ساز توسعه پایدار در اقتصاد کشور شود. 
در ادامه اعضای هیات مدیره توضیحاتی در خصوص 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه تسهیل توسعه 
جهت  شتاب دهنده  ایجاد  دانش بنیان،  شرکت های 
سرمایه گذاری بر روی ایده های فناورانه، طرح نشان 
ملی صادرات، لزوم نظارت مستقیم مجلس بر اجرایی 
شدن بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، لزوم 
اقتصادی که مرجعیت  از توان تشکل های  استفاده 
دانشی دارند در تدوین و اصالح قوانین، لزوم ورود 
قوانین  پیاده سازی  نحوه  به  نظارتی  بعد  از  مجلس 
موجود، ضرورت گنجاندن بند تهاتر در بودجه سال 
آینده، جلوگیری از ورود کاال های خارجی که مشابه 
ساخت داخل دارند و نیز ورود جدی تر مجلس به 
موضوع پرداخت مطالبات شرکت های فعال صنعت 
برق و لزوم پیش بینی ابزار های قانونی جهت تامین 
مالی مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق در 

بودجه ارائه دادند.

کرد  تاکید  سندیکا  دبیر  مسائلی  جلسه  این  در    
حاکمیتی  فضای  در  بخش خصوصی  متاسفانه  که 
حرف  در  نمی شود،  گرفته  جدی  قوه  سه  بین  و 
مطرح  خصوصی  بخش  از  حمایت  بحث  همیشه 
شده اما در عمل چنین نیست و بخش خصوصی در 

تصمیم سازی ها دخالت داده نمی شود. 
 وی تاکید کرد که انتظار سندیکا از مجلس شورای 
موقع  به  دعوت  مرتبط  کمیسیون های  و  اسالمی 
آنهاست  نظرات  از  استفاده  و  خصوصی  بخش  از 
بخش  نماینده  عنوان  به  سندیکا  بین  ارتباط  لذا 

خصوصی با مجلس باید ارگانیک باشد.  
دبیر سندیکا در بخش بعدی صحبت های خود به بعد 
نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات 
کشور و سازمان بازرسی کشور علیرغم اهمیتی که 
در کشور دارند، مدیران اجرایی را در تصمیم گیری 
دچار فوبیا کرده  و مانع از تصمیم گیری آنها شده اند 
متوقف  به  منجر  برق  صنعت  در  موضوع  این  که 

شدن قراردادها شده است. 
رئیسه  هیات  ایزدخواه عضو  بعدی دکتر  در بخش 
ابتدا  همان  از  ما  گفت:  مجلس  صنایع  کمیسیون 
و  تخصصی  تشکل های  نظرات  از  استفاده  لزوم  بر 
صنعتی تاکید داشته و بر این باور بودیم که مجلس 
قوانین  آن ها  نظرات  اخذ  بدون  نمی تواند  و  نباید 
راستا  همین  در  کند.  تصویب  و  تدوین  موثری 
پیشنهاد شده بود که نهادی نظیر مرکز پژوهش ها 
شود  ایجاد  اقتصادی  تشکل های  با  همفکری  برای 

که متاسفانه عملیاتی نشد.
با این حال ما طرح ایجاد میز صنعت را در کمیسیون 
صنعت مطرح کردیم که خوشبختانه تایید شد و در 
گام اول میز صنعت فوالد با مشارکت همه تشکل های 
فعال در حوزه فوالد و آهن راه اندازی و در نهایت 
به ایجاد نوعی همصدایی بین آن ها منجر شد. برای 

صورت  مشابهی  اقدام  هم  یدکی  قطعات  صنعت 
گرفت و اتحادیه های استانی فعال در این حوزه را 
به ایجاد یک تشکل کالن ملی ترغیب کردیم.پس از 
آن ارتباط با سایر صنایع هم به شکلی سازمان یافته 
پیگیری  حال  در  همچنان  اقدام  این  و  شد  برقرار 
که  است  ضروری  رو  این  از  داد:  ادامه  وی  است. 
برای ایجاد میز صنعت برق هم در کمیسیون صنایع 
صنعتی  سیاستگذاری  برای  زمینه  تا  کنیم  اقدام 
حوزه برق از مسیر همفکری با تشکل های اقتصادی 
هم  خصوصی  بخش  فعاالن  عالوه  به  شود.  فراهم 
می توانند از این طریق موضوعات و مباحث کالن را 
طرح کرده و از مسیر مجلس شورای اسالمی دنبال 
تدوین  کمیته  صنایع،  کمیسیون  همچنین  کنند. 
سیاست های توسعه صنعتی را فعال کرده و آمادگی 
دارد که موضوعات مرتبط با صنعت برق را در این 
کمیته پیگیری و دنبال کند.  با موافقت اعضا مقرر 
شد آیین نامه شعب نهایی شده و در جلسات آتی 

هیات مدیره ارائه و نهایی شود.
بسط  شعب  فعلی  نامه  آیین  شد  مقرر  همچنین 
داده شده و با عنوان آیین نامه نمایندگی ها و شعب 
برای  زمینه  تا  شود  بازنویسی  و  بازنگری  سندیکا 
ایجاد نمایندگی های سندیکا در استان های مختلف 

فراهم شود. 
همچنین مقرر شـد دبیرخانه با اسـتفاده از ظرفیت 
شـرکت های عضـو کـه شـرکای تجـاری خارجـی 
دارنـد، تشـکل های مطـرح را جهت افزایـش امتیاز 
سـندیکا در حـوزه روابط بین الملل شناسـایی کرده 
و گزارشـی در ایـن خصـوص بـه هیات مدیـره ارائه 
دهـد. مقرر شـد فرآیند هـای اصالحی بـرای ارتقای 
امتیـازات سـندیکا در ارزیابـی اتـاق بـا اسـتفاده از 
ظرفیت هـای هیـات مدیـره و اعضـا در دسـتور کار 

قـرار گیرد.
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متن کامل

ــای صــورت  ــرو هماهنگی ه ــه پی ــن جلســه ک در ای
گرفتــه بــا دکتــر ذبیــح زاده و در حاشــیه نمایشــگاه 
بین المللــی بــرق برگــزار شــد، مجریــان طــرح تولید 
ــدران و  ــر و مازن ــه ای باخت ــده برق هــای منطق پراکن
ــاون  ــده، مع ــد پراکن ــه تولی ــای کمیت ــالن، اعض گی
ــن  ــندیکا و همچنی ــیون های س ــا و کمیس کمیته ه
ــران نیــز حضــور  ــرق ای ــر ســندیکای صنعــت ب دبی

داشــتند.
مهــدی اســداله پــور، رئیــس کمیتــه تولیــد پراکنده 
ســندیکا در خصــوص مــوارد مطــرح شــده در 
ایــن جلســه اذعــان کــرد: در ابتــدای نشســت، 
ــه  ــران ب ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع پتانســیل های س

ــت  ــت، جه ــن صنع ــکل ای ــن تش ــوان بزرگتری عن
تعامــل و همــکاری بــا بخش هــای حاکمیتــی و 
ــه  دولتــی معرفــی شــد. همچنیــن ضمــن اشــاره ب
احیــای کمیتــه تولیــد پراکنــده بــه عنــوان کمیته ای 
ــه طــور جــدی فعالیــت  کــه پــس از چنــد ســال ب
ــه را  ــن کمیت ــی ای ــه، آمادگ ــر گرفت ــود را از س خ
جهــت توســعه ارتباطــات و همکاری هــای فیمابیــن 
ــالم  ــوزه اع ــن ح ــد در ای ــع تولی ــع موان ــت رف جه

ــم. کردی
ــندیکا و  ــی س ــر آمادگ ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
کمیتــه تولیــد پراکنــده بــرای مشــارکت و همفکری 
بــا شــرکت توانیــر بــه منظــور تدویــن قوانیــن جدید 
یــا اصــالح مقــررات موجــود، تصریــح کــرد: در ادامــه 
ایــن نشســت زمینه هــای همــکاری مشــترک بیــن 
کمیتــه تخصصــی تولیــد پراکنده ســندیکای صنعت 
بــرق ایــران و مجــری طــرح تولیــد پراکنــده مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت مقرر شــد 
ــه جهــت بررســی  جلســات مســتمر و منظــم ماهان

مســائل موجــود برنامه ریــزی و برگــزار شــود. 
رئیــس کمیتــه تخصصــی تولیــد پراکنــده در 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن جلس ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش پای
معرفــی کمیتــه تخصصــی تولیــد پراکنــده برگــزار و 
خوشــبختانه در ایــن فرصــت، زمینــه بــرای توســعه 
همــکاری بــا مجــری طــرح تولیــد پراکنــده شــرکت 
ــات  ــق موضوع ــن طری ــا از ای ــد ت ــم ش ــر فراه توانی
بیشــتری  اثربخشــی  بــا  ایــن حــوزه  کلیــدی 
ــالش  ــه ت ــن جلس ــن در ای ــود. همچنی ــال ش دنب
ــه حــوزه  ــرای ورود ب شــد اراده بخــش خصوصــی ب
ــور  ــهیل حض ــات تس ــز الزام ــده و نی ــد پراکن تولی
ســرمایه گذاران خصوصــی در ایــن حــوزه بــرای 

ــود.  ــرح داده ش ــر ش ــرکت توانی ــران ش مدی

کمیته تولید پراکنده سندیکا 
ارتباط با توانیر را کلید زد

رئیس کمیسیون تجدیدپذیر و رویکردهای نوین 
پراکنده  تولید  کمیته  رئیس  و همچنین  انرژی 
سندیکای صنعت برق ایران در حاشیه بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق طی 
مجری  ذبیح زاده،  احسان  دکتر  با  نشستی 
و  مسائل  توانیر،  شرکت  پراکنده  تولید  طرح 

پیشنهادات خود را در این حوزه مطرح کردند.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پاون سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، »قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق« را که در جلسه علنی روز یکشنبه پانزدهم 
آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده 

است، برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.
فایل قانون را از اینجا مشاهده و دریافت کنید

رئیس جمهور »قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق« را ابالغ کرد
رئیس جمهور »قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق« را برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، نفت، 

صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.

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/00-1401/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82.pdf
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هفتمیـن اجـالس سراسـری نشـان عالی مدیر سـال 
بـا تجلیل از مدیـران دانش بنیـان در اقتصاد مقاومتی 
بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن دولتـی، نماینـدگان 
مجلـس، مدیـران نظـام بانکـی، فعـاالن بخش هـای 
مختلـف صنعـت، کارشناسـان و اصحـاب رسـانه در 
تاریـخ یکـم آذر برگـزار و نشـان ویـژه اجـالس بـه 
مهنـدس »عبـاس پویـا نـوروز تفرشـی« مدیرعامـل 
شـرکت دانش بنیـان سـنجش نیـروی هوشـمند در 
حـوزه مدیریت در ایجاد سـاختار شـرکت دانش بنیان 
در زمینـه طراحـی و تولید کنتورهای هوشـمند برق 
مبتنـی بـر فناوری هـای نویـن روز در دنیـا اعطـا شـد.

گفتنـی اسـت ارزیابـی نقـش مدیریـت و کارآفرینی، 
ارائـه راهکارهـای نویـن در پیشـبرد اهـداف اقتصـاد 
مقاومتـی، ارائـه راهکارهـای انجام پذیـر در توسـعه و 
رشـد تولیـد و فنـاوری در سـایه مدیریـت جهـادی، 
ارزیابـی راه و روش مدیـران موفـق ملـی در مواجهـه 
و  فرصت هـا  بررسـی   ، اقتصـادی  بحران هـای  بـا 
و  تجربه هـا  انتقـال  مدیریـت،  توسـعه  چالش هـای 
و  موفقیـت و شکسـت مدیـران  عوامـل  از  آگاهـی 
بنگاه هـای تولیـدی و صنعتـی و … از جملـه اهـداف 
برگـزاری ایـن دوره از نشسـت سراسـری مدیـر عالی 

بود. سـال 

هفتمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال برگزار شد؛

اهدای نشان عالی مدیر سال به مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
سنجش نیروی هوشمند

تندیس و نشان عالی مدیر سال به مهندس »عباس پویا نوروز تفرشی« مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
سنجش نیروی هوشمند در حوزه مدیریت در ایجاد ساختار شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی و 

تولید کنتورهای هوشمند برق مبتنی بر فناوری های نوین روز در دنیا اعطا شد.
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لزوم پیگیری موضوع سرقت از دکل های فلزی و همچنین ضرورت توقف مناقصات مربوط به تیرهای بتنی 
از سوی  ارسال شده  نامه  به  با توجه  بود. همچنین  اعضای کمیته  از سوی  از جمله مباحث مطرح شده 
مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال در خصوص موضوع تولید دکل های بتنی انتقال و فوق توزیع، 
به این مساله هم اشاره شد که پروژه های تیرهای بتنی سه ایراد اساسی شامل ضریب کاهنده ۱۵ درصد، 
ایرادات جدی در شکل پذیری قراردادها و نیز فقدان تایپ تست در این محصوالت دارد. در همین راستا بر 
این مساله تاکید شد که ضروری است این موضوع توسط یک یا دو شرکت مشاور برگزیده بررسی شده و 

نظرات نهایی از آنها اخذ شود.
دقیق  بررسی  ضرورت  همچنین  و  جوش  نحوه  بر  نظارت  دکل ها،  طراحی  شدن  محور  تکنولوژی  لزوم 
هزینه های حمل، نصب، نگهداری از جمله دیگر موضوعات مطروحه در جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی 

سازندگان دکل های انتقال نیرو بود.
در نهایت مقرر شد نامه مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال با موضوع تولید دکل های بتنی انتقال 
و فوق توزیع، پیش از ابالغ در کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیته های مهندسی مشاور و سازندگان 

دکل های انتقال نیرو بررسی شده و نظرات پس از جمع بندی در جلسه آتی کمیته ارائه شود. 

در جلسه هیات رئیسه کمیته سازندگان دکل صورت گرفت؛

هدف گذاری برای استانداردسازی شاخص های تولید دکل های 
انتقال نیرو

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو، چهارم آبان ماه سال جاری در 
محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه اصفهان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲9 
ساعت ۱۵ الی ۱۸ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

اتاق بازرگانی اصفهان هستند و عضویت  از  از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر 
به عمل  دارند، جهت شرکت در مجمع دعوت  را  اصفهان  ایران- شعبه  برق  قطعی در سندیکای صنعت 

می آید.
دستور جلسه:

۱ - ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۰ شعبه

۳-  انتخاب هیات مدیره شعبه 
۴- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
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بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی 
اربیل_عراق 202۳

محل برگزاری: مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی اربیل -عراق
sofuar برگزارکننده: شرکت

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم های ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 
کارشناس بازرگانی : خانم فراهانی

شماره همراه: ۰99۱۲۸۰۲۶۲۳ - ۰9۳۵۱۶۰۷۰۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۳۳ داخلی ۴۰۷

marketing004@ojangroup.com : ایمیل
farahani.ojangroup :اینستاگرام

این موضوع در جلسه  برای صندوق توسعه ملی   از توسعه صادرات غیرنفتی  اولویت حمایت  به  با توجه 
۶9۵ هیات عامل محترم صندوق مطرح و مقرر شده است به منظور اعطای تسهیالت و حمایت از صادرات 
غیرنفتی نسبت به سپرده گذاری ریالی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۷ درصد و سپرده گذاری 

ارزی مبلغ ۵۰۰ میلیون دالر با نرخ سود ۶ درصد نزد بانک های منتخب اقدام شود.
مطابق رویه قبلی در صورت تخصیص منابع سپرده گذاری شده از سوی بانک های منتخب به تسهیالت 

گیرندگان، از زمان تخصیص، نرخ سود منابع سپرده گذاری شده ارزی، ۲ واحد درصد کاهش می یابد. 

بسته حمایتی صندوق توسعه ملی از صادرات غیرنفتی
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی صندوق توسعه ملی اعالم شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/9/۱۴ 
ساعت ۱۰ صبح در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 

به نشانی: مشهد- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی برگزار خواهد شد.
و  بازرگانی خراسان رضوی هستند  اتاق  از  یا عضویت معتبر  بازرگانی  دارای کارت  اعضایی که  تمامی  از 
عضویت قطعی در سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان را دارند، جهت شرکت در مجمع دعوت به 

عمل می آید.
دستور جلسه:

۱ - ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۰ شعبه

۳- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
۴- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
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رئیس  به  نامه       ای  طی  مدرس خیابانی  محمدرضا 
سازمان توسعه تجارت، با اعالم اینکه شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون با اعزام دو فروند شناور 
تانکر حمل سوخت، اقدام به انتقال فرآورده های نفتی 
به کشور ونزوئال کرده       است، از مشارکت این شرکت 
کشتیرانی در ایجاد پل دریایی برای حمل کاالهای 
تجاری میان دو کشور و در راستای امضای سند جامع 
همکاری های راهبردی ۲۰ ساله ایران و ونزوئال خبر داد.

مدرس خیابانی با اعالم اینکه کشتی گلسان طی هفته 
اول آذرماه امسال به مقصد ونزوئال، بنادر جنوبی ایران 
را ترک می کند و طبق برنامه       ریزی       ها، دیگر شناورهای 
این شرکت نیز در صف اعزام به این کشور برای حمل 
کاالهای ایرانی قرار دارند، تصریح کرد که اعزام منظم 
شناورهای اقیانوس       پیما به مسیرهای دوردست از جمله 
ونزوئال مستلزم وجود بار کامل روی این شناورها است، 
عدم   صورت  در  که  است  کرده   تاکید  وی  این رو  از 
استقبال تجار ایران در مراودات کاال با ونزوئال، امکان 
تداوم سفر کشتی       های حمل کاالی این شرکت به این 

کشور، از بین خواهد رفت.
مدرس خیابانی طی این نامه، اعالم کرد که شناورهای 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای حمل و 
جابه       جایی کاالهای تجار ایرانی به مقصد بنادر ونزوئال 
آماده  امسال،  ماه  بهمن  پایانی  هفته  زمانی  بازه  در 

هستند.

راه       اندازی خط مستقیم دریایی 
به مقصد بنادر ونزوئال

کشتیرانی جمهوری اسالمی  مدیرعامل شرکت 
ایران از برنامه       ریزی این شرکت برای ایجاد خط 
مستقیم حمل کاال از مبدا ایران به بنادر ونزوئال و 

بالعکس، خبر داد.

بیست و دومین  همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان 9 اسفند ماه سال جاری برگزار می 
شود. در جریان این همایش بنگاه های اقتصادی برتر 
در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان معرفی و از 

آنها تقدیر بعمل خواهد آمد.
آدرس به  مراجعه  با  توانند  می   متقاضیان 
www.estandt9th.ir نسبت به ثبت نام اولیه خود 
حداکثر تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ بصورت الکترونیکی اقدام 

نمایند.
های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
دبیرخانه   ۰۲۱-۲۶۲۰۰۵۰۳ و   ۰۲۱-۲۲۰۵۸۵۴۲

سیاستگذاری و اجرایی همایش تماس بگیرید.

9 اسفند 1401 برگزار می شود؛

بیست و دومین همایش 
روز ملی حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان
بیست و دومین همایش روز ملی حمایت از حقوق 
انجمن مدیران صنایع با همکاری معاونت استان ها و مصرف کنندگان 9 اسفندماه برگزار خواهد شد.

تشکل های اتاق ایران روزهای شنبه به صورت یک هفته 
درمیان رویداد »کارآفرینان بزرگ چگونه می اندیشند« 
را برگزار می کند. در این رویداد کارآفرینان پیشکسوت 
و بزرگان کسب وکار ایران حضور خواهند داشت. اولین 
جلسه از رویداد مذکور ۲۸ آبان ماه برگزار شده است. 
آذر ساعت  روز شنبه ۱۲  رویداد  این  دومین جلسه 
۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در ساختمان شماره ۲ اتاق ایران، 
سالن جلسه شمالی طبقه اول برگزار می شود. شایان 
تجربیات  انتقال  رویداد  این  اصلی  هدف  است  ذکر 
و رموز موفقیت کارآفرینان و نیز توسعه همکاری و 
و  سنتی  کارهای  و  کسب  مشترک  گذاری  سرمایه 
خانوادگی با کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی 

است.

رویداد »کارآفرینان بزرگ 
چگونه می اندیشند« 12 آذر 

برگزار می شود
دومین رویداد از سلسله رویدادهای »کارآفرینان 
انجمن  همت  به  می اندیشند«  چگونه  بزرگ 
مدیران صنایع و با همکاری معاونت استان ها و 
تشکل های اتاق ایران 12 آذر ماه برگزار می شود.

با توجه به محدودیت فضای برگزاری، عالقه مندان 
اعالم  امروز  پایان  تا  همایش  این  در  حضور  به 
از  خود  نماینده  معرفی  به  نسبت  و  آمادگی 
ایمیل یا  و  فکس ۰۲۱۴۰۸۸9۵۳۰  شماره   طریق 

 info@iromcc.com اقدام کنند.

همایش »معرفی فرصت های 
تجاری عمان« برگزار می شود

همایش »معرفی فرصت های تجاری و چگونگی 
ورود به بازار عمان، صادرات و صادرات مجدد کاال 
و خدمات از طریق عمان« به همت اتاق مشترک 
ایران-عمان چهارشنبه 9 آذر از ساعت 9:۳0 تا 

12 در طبقه دهم اتاق ایران برگزار می شود.
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گفتگوی  شورای  نشست  چهاردهمین  و  یکصد  در 
سوم  و  بیست  تاریخ  به  خصوصی  بخش  و  دولت 
آبان سال جاری، پیگیری مصوبه یکصدودوازدهمین 
جلسه شورا در خصوص شاخص های تعدیل سازمان 
برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق 
الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در دستور 

ضرورت تجدیدنظر سازمان 
برنامه وبودجه درباره 

شاخص های تعدیل قراردادهای 
پیمانکاران

در صدوچهاردهمین جلسه شورای گفت وگوی 
سازمان  شد  مقرر  خصوصی  بخش  و  دولت 
این  تعدیل  شاخص های  درباره  برنامه وبودجه 
تجدیدنظر  پیمانکاران  قراردادهای  در  سازمان 

کند.

با  خود  الکتریکی  تجهیزات  یدکی  قطعات  تامین  بومی سازی  راستای  در  جنوب  هرمزگان  فوالد  شرکت 
را ه اندازی واحد بومی سازی دفتر فنی الکتریکال و همکاری بخش بازرگانی و خرید خود اقدام به شناسایی 
واحدهای فعال در این حوزه کرده و با عقد قرارداد با شرکت یارادان صنعت در راستای تامین تجهیزات 

سکسیونرهای فشار قوی و فشار متوسط خود گامی مهم در راه خوداتکایی برداشته است.
این همکاری در ادامه فعالیت های قبلی و به شرط اخذ تاییدیه از آزمایشگاه های مورد تایید طی ۲۰۰ روز 

جهت اورهال کردن تجهیزات فرسوده موجود خواهد بود.
این موافقت  نامه فیمابین آقای مهندس سلیمانی نماینده شرکت فوالد هرمزگان و آقای مهندس عباسی 
مدیرعامل شرکت یارادان صنعت و در حضور دکتر باقری و مهندس مسائلی رئیس و دبیر سندیکای صنعت 

برق ایران مبادله شد. 
در این نشست از آقایان مهندسین شمس، اکسیری فرد، رفیع زاده، دیده ور و موذن از مدیران شرکت فوالد 

هرمزگان جنوب که در این پروژه همکاری داشته اند، قدردانی شد. 
الزم بذکر است که شرکت یارادان صنعت با بیست و پنج سال سابقه در تامین تجهیزات الکترومکانیکی 

و قطعات در زمینه ساخت سکسیونر، ارت سویچ و کنتاکت از تولیدکنندگان معتبر این حوزه بوده است.

فیمابین شرکت فوالد هرمزگان جنوب با شرکت یارادان صنعت صورت گرفت؛

امضای قرارداد ساخت تجهیزات سکسیونرهای فشار قوی و فشار 
متوسط

قرارداد ساخت تجهیزات سکسیونرهای فشار قوی و فشار متوسط فیمابین شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با شرکت یارادان صنعت در حاشیه نمایشگاه صنعت برق ایران مبادله شد.

کار قرار گرفت. 
از  ناشی  مشکالت  وجود  بودن  محرز  به  عنایت  با 
در  اشکال  همچنین  و  شاخص ها  اعالم  در  تاخیر 
قراردادهای  در  تعدیل  شاخص های  تعیین  مبانی 
پیمانکاری و حق الزحمه نظارت مهندسان مشاور، 
مربوطه  بخشنامه های  اصالح  و  بازنگری  منظور  به 

مقرر شد: 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه   .۱
خصوصی درخواست بازنگری و اصالح بخشنامه های 
مربوط به موضوع شاخص های تعدیل نیمه دوم سال 
قراردادهای  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان   ۱۴۰۰
۱9۰۰9/۱۴۱۰به  شماره  )بخشنامه  پیمانکاران 
تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱( و حق الزحمه خدمات نظارت 
مهندسان مشاور )بخشنامه شماره ۱9۰۱۱۱/۱۴۰۱ 
به تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱( را با قید فوریت به محضر 
رئیس جمهور ارسال نمایند، سپس موضوع توسط 
شورای  رئیس  مقام  در  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 

گفتگو پیگیری شود. 
جداگانه  صورت  به  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر   .۲
مذکور  بخشنامه های  اصالح  و  بازنگری  موضوع 
تعیین  در  پشتیبان  مستندات  ارائه  همچنین  و 
از  را   ۱۴۰۰ سال  دوم  نیمه  تعدیل  شاخص های 

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند. 
قراردادهای  قاعده گذاری منصفانه در  به منظور   .۳
فصل  و  حل  و  خصوصی  بخش  با  دولت  مشابه 
و  مستقل  سوم  نهاد  ایجاد  پیشنهاد  اختالفات، 
بی طرف از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح 

و مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد. 
کارهای  و  ساز  اجرای  نحوه  و  بررسی  موضوع   .۴
اولویت  با  خصوصی  بخش  کمک  مالی  تامین 
توسط  خصوصی  عمومی-  مشارکت  روش های 

دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گیرد. 
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بازار سهام
رفتار تکراری شاخص

روز  مانند  یکشنبه  روز  معامالت  طی  سهام  بازار 
اساس  این  بر  داشت.  ۰ درصدی   /۱۴ افت  شنبه 
یاد  روز  تهران  بهادار  اوراق  بورس  اصلی  نماگر 
را  خود  کار  واحد  ۲ هزار  از  بیش  کاهش  با  شده 
پایان  به  واحد  ۴۰۶ هزار  و  یک میلیون  سطح  در 
نمای  که  هموزن  شاخص  نیز  مقابل  در  رساند. 
گذشته  روز  می دهد  نشان  بازار  وضعیت  از  بهتری 
۱۳/ ۰ درصد افزایش داشت. با وجود اینکه تمایالت 
پول  خروج  و  شده  جاری  بازار  در  دیگر  بار  نزولی 
سرمایه گذاران خرد نیز همچنان برقرار است، ارزش 
و حق تقدم( همچنان  )سهام  بورس  معامالت خرد 
مانده  باقی  تومان  میلیارد  ۲ هزار  باالی  سطوح  در 
از کارشناسان بورس تهران  به عقیده برخی  است. 
این احتمال وجود دارد که در صورت از دست دادن 
با  می تواند  کل  شاخص  واحد،  ۱ میلیون   /۴ سطح 
واکنش   های  و  پول  نزولی خروج  فشارهای  افزایش 
هیجانی سرمایه گذاران همراه و به سطوح پایین   تری 

هدایت شود.
بازار سکه

صعود افسارگسیخته سکه
روز یکشنبه بازار طال و سکه در پی رشدهای اخیر 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

ریشه تورم در قیمت ها
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.

بار دیگر شاهد افزایش قیمت بود. به طوری که سکه امامی در روز یاد شده برای سومین مرتبه سقف تاریخی خود را شکست و در سطوح باالی ۱۷ میلیون تومان 
مورد دادوستد قرار گرفت. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازاری این مسکوک به باالی ۲ میلیون تومان رشد کرد. با این حال گفته می شود که همچنان تقاضای 
سرمایه گذاری به دلیل وجود انتظارات تورمی باال پابرجاست. در این میان تحلیلگران فنی بر این باور هستند که با رسیدن قیمت طال به سطوح ۱۷ میلیون تومان 
این احتمال وجود دارد که نوسانات قیمت سکه یاد شده با مقاومت   هایی روبه رو شود یا حتی اندکی عقب نشینی نیز داشته باشد. اما در مقابل گفته می شود که 

تثبیت قیمت ها در این سطوح قیمتی می تواند حاکی از رشد بیشتر بهای سکه طی هفته   های آتی باشد.
بازار طالی جهانی

جدال طال با محرک   های نزولی
بهای طال در معامالت بازار جهانی هفته گذشته را نسبتا صعودی اما پرنوسان پشت سر گذاشت. به طوری که این فلز گرانبها افت   هایی تا سطوح ۱۷۳۵ دالر داشت. 
اما در روزهای میانی هفته بهای طال مجددا به سطوح باالی ۱۷۵۰ دالر بازگشت. بر این اساس این کاالی با ارزش توانست عملکرد مثبت ۲۳/ ۰درصدی را در 
کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. این در حالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند که با توجه به سیاست های فدرال رزرو و آمار اقتصادی ایاالت متحده و 
همچنین شرایط اقتصادی و محدودیت های کرونایی در چین در کنار تغییرات شاخص دالر، فشارهای نزولی بیشتری نسبت به گذشته بر طال وارد می کند. بنابراین 
انتظار می رود که طی معامالت هفته جاری نوسانات نزولی و بعضا نیز رشد قیمت را شاهد باشیم. در مقابل نیز برخی معتقدند تثبیت قیمت ها در سطوح ۱۷۵۰ 

دالر می تواند نشانه   ای بر افزایش پتانسیل صعودی برای طال باشد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
تقاضای سرمایه   ای مسکن

اوراق تسهیالت مورد معامله در فرابورس روز شنبه 
میان  این  در  که  به طوری  بودند.  عمدتا سرخ پوش 
بررسی  مورد  که   99 اسفند  تسهیالت  اوراق  نیز 
قرار گرفته، روز گذشته با ۱۵/ ۰ درصد افت نزدیک 
به ۱۵۰ تومان کاهش یافت. بر این اساس هر برگ 
را  دادوستدهای خود  روز  این  در  تسه 99۱۲  اوراق 
در قیمت پایانی ۱۰۳ هزار و ۸۸۱ تومان خاتمه داد. 
باور هستند که ظاهرا  این  بر  کارشناسان این حوزه 
متمایل شدن تقاضای خرید و فروش مسکن در هر 
دو بخش سرمایه   ای و مصرفی به سمت آپارتمان   های 
کوچک متناسب با توان خرید بخش قابل توجهی از 
متقاضیان به شکل رشد تورم مسکن مناطق جنوبی 
بروز یافته است. همچنین معتقدند بحران مسکن در 
از یکسو، طی سال های  ابعادی چندگانه دارد؛  ایران 
اخیر ساخت وساز افت قابل توجهی داشته و از سوی 
دیگر، هرچه ساخته می شود، به دلیل فقدان ابزارهای 
و  سرمایه ای  تقاضاهای  توسط  مالیاتی،  تنظیم گر 

سفته بازانه بلعیده می شود.
بازار نفت

روند مقاومتی نفت
پس  تاکنون  جاری  هفته  ابتدای  از  شاخص  دو  هر 
از اینکه نگرانی ها نسبت به محدود شدن عرضه در 
بازار جهانی تخفیف پیدا کرد، حدود ۲درصد کاهش 
پیدا کرده اند و در مسیر ثبت سومین کاهش هفتگی 
متوالی قرار گرفتند. در ادامه نیز قیمت نفت تحت تاثیر 
در  سوخت  برای  چین  تقاضای  به  نسبت  نگرانی ها 
روزهای پایانی هفته افزایش یافت. به این ترتیب نفت 
ثبت  با  ترتیب  به  اینترمدییت  وست تگزاس  و  برنت 
۴ درصد  و۷۵/  ۴درصد   /۵۵ منفی  هفتگی  عملکرد 
میان  این  در  گذاشتند.  سر  پشت  را  سرخ  هفته   ای 

عده   ای از تحلیلگران بر این باور هستند که مساله افزایش نرخ مبتالیان کرونایی در چین و کاهش تقاضای سوخت مانعی برای تقاضا برای نفت خواهد بود و به همراه افت 
ارزش دالر آمریکا، زمینه منفی برای قیمت های نفت ایجاد می کند. همین عامل می تواند معامالت هفته جاری طالی سیاه را با اندکی مقاومت در مسیر صعودی روبه رو کند.
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