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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 

3157
دوشنبـــه 28 آذر 1401

در میزگرد »دنیای اقتصاد« با اعضای هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکا مطرح شد

گره کور صنعت سیم و کابل
تولید کنندگان زیرپله ای، قیمت باالی مواد اولیه، قراردادهای یک طرفه و صدور مجوزهای بی حساب و کتاب، عمده ترین چالش های 

سیم و کابلی ها است.

صنعـت سـیم و کابـل در ایـران رشـد کمـی و کیفـی باالیـی در چند 
دهـه اخیـر داشـته بـه گونـه ای کـه ظرفیـت اسـمی ایـن صنعت هم 
اکنـون بیـش از چنـد برابـر نیـاز داخلـی اسـت و همین امـر ضرورت 
صـادرات ایـن محصـول ارز آور را ایجـاب می کنـد؛ بـا وجـود این، یک 

مسـاله اساسـی را نبایـد فرامـوش کـرد و آن هـم صـدور مجوزهـای 
بی حسـاب و کتـاب در ایـن صنعـت توسـط وزارت صمـت اسـت کـه 
عـاوه بر توزیع بسـیار باالی سـیم و کابل هـای غیر اسـتاندارد در بازار 
داخلـی، در عرصـه صـادرات هـم باعث آسـیب های جـدی به حیثیت 
ادامه در صفحه بعد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه اصفهان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه اصفهان روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 
ساعت 15 الی 18 برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه 
)نوبت دوم( سندیکای صنعت برق ایران 

شعبه خراسان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه خراسان روز پنجشنبه یکم دی ماه1401 ساعت 9 صبح 
برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ روابط عمومی گروه مپنا به سواالت 
مطرح شده و ابهامات به شرح ذیل پاسخ داد.

گروه مپنا یکی از تولیدکنندگان بین المللی در ساخت انواع 
توربین به شمار می آید، اما برخی بر این عقیده اند که یکی 
از دالیل تکمیل نشدن طرح های نیروگاهی و مشکالت تامین 
کشور  داخل  در  تجهیزات  به ساخت  مربوط  کشور،  در  برق 

است، توانمندی مپنا در تولید انواع توربین چقدر است؟
ژنراتور،  توربین،  پره  توربین،  مپنا  گروه  که  است  درست ۲۰ سال 
هزاران  دهه،  دو  این  در  می سازد.  کنترل  و  برق  سیستم  و  بویلر 
گروه  کارخانجات  از  خارجی  و  داخلی  ارشد  مقامات  جمله  از  نفر، 

دالیل مپنا برای انعقاد قرارداد ارزی با 
شرکت های داخلی

بخش  فعالیت های  پیرامون  موضوعاتی  شدن  مطرح  پی  در 
نیروگاهی گروه مپنا در مصاحبه یکی از فعاالن صنعت برق با 
خبرگزاری صداوسیما و انعقاد قرارداد ارزی از سوی مپنا برای 
فروش تجهیزات به شرکت های داخلی، روابط عمومی مپنا به 

ابهامات و سواالت مطرح شده پاسخ داد.
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ادامه از صفحه قبل 
تولیدکننـدگان متخصص و مجرب شـده و متاسـفانه 
نظـارت جـدی بر فعالیـت این شـرکت های اصطاحا 

»زیرپلـه ای« وجـود ندارد.
عـاوه بـر ایـن امـروزه به دلیـل رقابت بـاالی قیمتی 
مـس و آلومینیـوم در بـورس کاال به عنوان مـواد اولیه 
تولیـد سـیم و کابـل، هزینه هـای تولیـد بـه شـدت 
افزایـش یافته و همین امر رقابت را در عرصه صادرات 
بـرای تولیدکنندگانی که خودشـان را ملزم به رعایت 
از  اسـت.  کـرده  سـخت تر  می داننـد،  اسـتانداردها 
دیگـر چالش هـای صنعـت سـیم و کابل می تـوان به 
قراردادهـای یکجانبـه وزارت نیـرو بـا تولیدکنندگان 
و پیمانـکاران اشـاره کـرد کـه سال هاسـت تبدیـل 
بـه یـک دغدغـه دائمـی شـده و ضررهـای هنگفتـی 
را بـه صنعـت سـیم و کابـل تحمیـل کرده اسـت. در 
ایـن میـان کـم توجهـی نهادهـای دولتی بـه نظرات 
تشـکل های مربوطـه مانند سـندیکای صنعـت برق و 
فقـدان ضمانـت اجرایـی برای تصمیمات این تشـکل 
بـا سـابقه هـم مزیـد بـر علـت شـده تـا رونـد رفـع 

مشـکات در دولـت بـه کنـدی پیش بـرود.
در همیـن راسـتا »دنیای اقتصـاد« در میزگـردی بـا 
حضـور مهـدی سـهرابی، عضـو هیات رئیسـه کمیته 
سـازندگان سـیم و کابـل سـندیکای صنعـت بـرق 
ایـران و مدیرعامل شـرکت »آلومتک« و امیرحسـین 
میرسـلیم، عضو هیات رئیسـه کمیته سازندگان سیم 
و کابـل سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و مدیرعامـل 
شـرکت »سـیم نـور پویـا« بـه بررسـی چالش هـای 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل پرداخته اسـت.
مهم تریـن  از  یکـی  اولیـه  مـواد  تامیـن 
دغدغه هـای صنایـع سـیم و کابـل به شـمار 
مـی رود. در ایـن خصوص بـا چـه چالش هایی 

مواجـه هسـتید؟
شـرایط  نقدینگـی  نظـر  از  نیـرو  وزارت  سـهرابی: 
مسـاعدی نـدارد و میـزان پروژه هـای تعریـف شـده 

متن کامل

توسـط ایـن نهـاد نسـبت بـه 1۰ سـال پیـش هـم 
کاهـش یافتـه اسـت؛ بر ایـن اسـاس بخشـی از مواد 
اولیه شـرکت های سـیم و کابل برای تولیـد صادراتی 
اسـتفاده می شـود، امـا بی شـک زمانـی می تـوان بـه 
موفقیـت شـرکت های ایرانـی در عرصـه بین المللـی 
امیـدوار بود که از ابـزار رقابتی در برابر تولیدکنندگان 
خلیج فـارس  حـوزه  کشـورهای  و  چیـن  ترکیـه، 
برخـوردار باشـیم، امـا متاسـفانه بـا وجود بسـترهای 
الزم، شـاهد ایـن مزیت نیسـتیم؛ در واقـع از آنجا که 
بـر اسـاس بررسـی ها، حـدود 4۰ درصـد هزینه هـای 
تولیـد آلومینیـوم در دنیـا بـه مصرف بـرق اختصاص 
دارد، دولت یارانه پنهان بسـیار باالیی به شـرکت های 
تولیدکننـده آلومینیـوم پرداخت می کنـد؛ به گونه ای 
کـه بـرق مصرفی بـرای این گـروه شـرکت ها نزدیک 
بـه رایـگان تمـام شـود، امـا بـدون توجـه بـه ایـن 
مسـاله مهـم، شـمش آلومینیـوم را 1۰ درصـد باالتـر 
از نـرخ بـورسLME لنـدن بـه صنایـع پایین دسـتی 
می فروشـند؛ نتیجه چنیـن وضعی قیمت هـای باالتر 
صادر کننـدگان سـیم و کابل ایرانی نسـبت به رقبایی 
ماننـد ترکیـه و چین اسـت کـه باعث شـده بازارها را 
بـه رقبـا واگـذار کنیم. ایـن اتفـاق در حالـی می افتد 
کـه برخـی خریـد از بـورس کاال بـه نـرخ ارز نیمایـی 
را بـه عنـوان یـک مزیـت بـرای تولیدکننـده داخلی 
عنـوان می کننـد در حالـی کـه شـکل گیری رقابـت 
قیمتـی شـدید، عمـا ایـن مزیـت را از بیـن می برد.

میرسـلیم: متاسـفانه در حـوزه باال دسـتی آلومینیوم 
شـرکت هایی وجـود دارنـد که با بـرق ارزان محصولی 
بـا ارزش افـزوده بـاال تولید می کنند و بـا ایجاد رقابت 
غیر منطقـی در بـورس کاال، مـواد اولیـه را باالتـر از 
نرخ هـای جهانـی بـه تولیدکننده ها می فروشـند؛ این 
در حالـی اسـت کـه سـندیکای صنعت بـرق همواره 
در حـال مذاکـره و نامه نـگاری بـا مسـووالن شـورای 
عالـی رقابـت، وزیـر و... بـرای اصـاح وضعیت اسـت 

امـا ایـن متولیـان هر بـار اصاح شـرایط را بـه آینده 
موکـول می کننـد. نگاهی بـه معامـات آلومینیوم در 
رینـگ صادراتی از ابتدای سـال جاری نشـان می دهد 
کـه بهـای این فلـز بااهمیت در چهار مقطـع زمانی از 
5 تـا 15 هـزار تومـان در نوسـان بوده و ایـن در حالی 
اسـت حداکثـر نوسـان از قیمـت پایـه بایـد بین هزار 
تـا ۲ هـزار تومان باشـد؛ بنابرایـن به روشـنی می توان 
دریافـت کـه حـال این بـازار مسـاعد نیسـت و دولت 
بـرای درمـان هر چه سـریع تر آن باید قوانین شـفاف 

اقتصـادی را مبنا قـرار دهد.
بـا  دولـت  طرفـه  یـک  قراردادهـای  انعقـاد 
پیمانـکاران یکـی از مسـائل نگران کننـده در 
اغلـب صنایع به شـمار می رود. صنعت سـیم و 
کابـل در ایـن خصوص با چه مشـکالتی مواجه 

؟ ست ا
وجـه  هیـچ  بـه  قراردادهـا  در  متاسـفانه  سـهرابی: 
خواسـته های دو طرفـه مطـرح نیسـت. به ایـن معنا 
کـه قراردادها در قالب اسـناد مناقصه تهیه می شـوند 
و هیـچ امکانـی بـرای تغییر وجـود ندارد بلکـه صرفا 
اجـازه داریـم اشـتباهات فنـی را بـه کارفرمـا متذکر 
شـویم؛ بـا ایـن وجـود معتقـدم اگـر در قراردادهـای 
5۰ تـا 1۰۰ تنـی مطابق قـرارداد، مطالبـات پیمانکار 
پرداخـت شـود، جـای بسـی امیـدواری اسـت امـا 
نگاهـی بـه وضعیـت پروژه هـا نشـان می دهد کـه در 
اغلـب مـوارد بودجـه موردنیـاز پیش بینی نشـده و از 
پرداخـت بـه موقـع در ایـن بخش خبری نیسـت؛ در 
نتیجـه بیـن مـدت زمان اجـرای پـروژه بـا زمانی که 
پیمانـکار بـرای اتمـام پـروژه تعریـف کـرده، اختاف 
زمانـی باالیـی بـه وجـود می آیـد و زمانـی کـه پروژه 
از زمان بنـدی تعییـن شـده خـارج شـود، وزارت نیرو 
تـاوان بـاال رفتـن هزینه هـای پـروژه را بـر اسـاس 
فهرسـت بهـا پرداخـت می کنـد، امـا در سـوی دیگر 
پیمانـکار بـه شـدت متضـرر می شـود، چـرا کـه بـه 

طـور طبیعـی در اقتصـاد تورمـی مـا ارزش و قـدرت 
خریـد پـول با گذشـت زمـان کاهـش می یابـد؛ نکته 
مهـم اینکـه در حالـی ضمانـت اجرایـی بـرای انجـام 
تعهـدات در زمـان مقـرر و پرداخـت هزینـه تاخیـر 
تادیـه در قـرارداد بـرای کارفرما پیش بینی نمی شـود 
کـه جرایم تاخیر، ضمانت حسـن اجرای تعهـدات و...  

بـرای پیمانـکار همـواره وجـود دارد.
میرسـلیم: بزرگ تریـن مشـکل پیمانـکاران سـیم و 
کابـل در دهـه اخیـر وجـود شـرکت های رانتـی بوده 
کـه بـدون هیـچ تجربـه ای در زمینه تولیـد و اجرا، به 
صنعـت بـرق ورود کرده انـد و بخشـی از مناقصـات را 
در اختیـار گرفتـه انـد؛ در واقـع پیش تـر مناقصات به 
صـورت مقطعـی با حضـور شـرکت ها در اسـتان های 
مختلـف برگـزار می شـد، امـا بـه یکبـاره مناقصـات 
5سـال آینـده سـه اسـتان را بـا عنـوان »مناقصـه 
معین« برگزار کردند و همان شـرکت های ناشـناخته 
و فاقـد تخصـص بـا ارائـه قیمت های پایین بـه عنوان 
برنـده مناقصـه معرفی شـدند و این شـرکت های تازه 
کار بـرای سـود آوری بـا برخـی کارخانه هـای تولیـد 
سـیم و کابـل قرارداد منعقـد کردند که مـواد اولیه را 
بـه کارخانه تحویل دهنـد و در ازای دسـتمزد پایین، 
کارخانـه محصوالت را برایشـان تولید کند. متاسـفانه 
رونـد کنـار زدن پیمانکاران متخصـص در بخش های 
دیگـر هم ادامـه دارد؛ کمـا اینکه چین قرار اسـت در 
ازای بخشـی از بدهی نفـت، ایجاد خطوط انتقال نیرو 
را بـه صورت قـرارداد EPCF اجرایی کنـد و از طرفی 
کاالهـای موردنیـاز پروژه ها با ارزشـی در حـدود هزار 
میلیـارد تومـان در هـر قـرارداد را از چیـن وارد کند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه تولیـد داخلی کشـور از این 
ظرفیـت برخوردار اسـت و در شـرایط رکـود پروژه ها، 
تامیـن ایـن کاالها از داخل کشـور می توانسـت اقدام 
موثـری برای تقویت بنیه شـرکت ها و ایجاد اشـتغال 

باشد.

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%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84/
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متن کامل

و ساخت  کارخانه شرکت مهندسی  از جمله  مپنا، 
ساخت  فرایند  و  کرده  بازدید  )توگا(  مپنا  توربین 
توربین های گاز و بخار را از نزدیک مشاهده کرده 
مپنا  گروه  کارخانجات  درب  هم  هم اکنون  اند. 
برای هر فرد غیرمتخصص و متخصصی که شک و 
شبهه ای درباره توانمندی ساخت انواع توربین های 
عمق  یا  مپنا  توسط  نیروگاهی  صنعت  نیاز  مورد 
ساخت داخل آن را دارد، گشوده است. طی همین 
گاز  توربین  واحد   ۲۰۰ تاکنون  ساله،  بیست  دوره 
مقیاس  گاز  توربین  واحد   5۰ نیروگاهی،  بزرگ 
متوسط و ۶5 واحد توربین بخار بزرگ در کارخانه 
توربین سازی گروه مپنا ساخته و تحویل مشتریان 

داخلی و خارجی شده است.
به عبارت دیگر، عاوه بر ارائه سرویس و پشتیبانی، 
یدکی  قطعات  ساخت  و  ارتقا  اورهال،  عملیات 
به  نو  توربین  ساخت  حوزه  در  فقط  توربین ها، 
در  واحد   1۶ به  نزدیک  ساالنه  میانگین  صورت 
به  مجهز  )توگا(  مپنا  گروه  سازی  توربین  کارخانه 
پره توربین های ساخت شرکت مهندسی و ساخت 
پره توربین مپنا )پرتو( و همراه با ژنراتور های ساخت 
)پارس(،  مپنا  ژنراتور  ساخت  و  مهندسی  شرکت 
بویلر  و ساخت  مهندسی  بویلر های ساخت شرکت 
کنترل  و  برق  سیستم های  و  مپنا  تجهیزات  و 
کنترل  و  برق  ساخت  و  مهندسی  شرکت  ساخت 
پروژه   1۶۷ قالب  در  و  شده  ساخته  )مکو(  مپنا 
مپنا  گروه  پروژه  مجری  شرکت های  توسط  مجزا، 
نیرو(  نصب  و  توسعه سه  دو،  توسعه  یک،  )توسعه 
در داخل و خارج کشور نصب و راه اندازی شده اند 
کارشناسان  و  اهالی  و  مشتریان  کارفرمایان،  که 
خبره صنعت برق در بخش های دولتی، غیر دولتی 
آگاه هستند  آن ها  به  نسبت  به خوبی  و خصوصی 
سوابق  اساس  بر  می دانند.  نزدیک  از  را  جزئیات  و 

گذشته، حداکثر مقدار تولید شده در یک سال، دو 
برابر میانگین ساالنه مذکور در بازه ۲۰ ساله بوده 
است. رکورد حداکثری البته زمانی به دست آمده که 
حجم کنونی از مشکل نقدینگی و مطالبات پرداخت 
نشده گروه مپنا وجود نداشته و تامین مواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز از زنجیره تامین ملی و جهانی با 
سهولت به مراتب بیشتری صورت می گرفته است. 
بخار  و  گاز  توربین  کل  تعداد  شرایط  این  همه  با 
ساخت گروه مپنا در سال جاری 1۸ واحد است که 
از میانگین بیست ساله بیشتر است و طبق برنامه 
شد.  خواهد  نیز  بیشتر  آینده  سال  موجود،  تولید 
البته برای همه متخصصان صنعت نیروگاهی واضح 
و بدیهی است که مپنا نظیر دیگر سازندگان معدود 
این تجهیزات در دنیا، همانگونه که از ظرفیت تولید 
از  ایرانی بهره می گیرد، در بخش هایی  شرکت های 
ساخت توربین نیز با شرکت های خارجی همکاری 
قوت  نقاط  جمله  از  همکاری ها،  این  وجود  و  دارد 
این صنعت محسوب می شود و این امری پوشیده و 
پنهان نیست؛ زیرا در تولید تجهیزات پیچیده نظیر 
توربین، حفظ کیفیت همراه با قیمت رقابتی از مسیر 
همکاری ها و مشارکت ها گسترده و در قالب زنجیره 
بزرگ تأمین صورت می گیرد و هیچ سازنده توربینی 
در جهان وجود ندارد که تمامی اجزا و قطعات را 
در داخل کارخانه خود تولید کند. این الگو البته در 
و یک محصول معین،  است  رایج  نیز  دیگر صنایع 
به شرکت  متصل  تأمین گسترده  زنجیره  قالب  در 

سازنده اصلی تولید می شود.
زنجیره تامین و ساخت گروه مپنا یکی از نمونه های 
و  است  قرارگرفتن  هم  کنار  در  لحاظ  به  برجسته 
پوشش بزرگی به نیاز های مختلف این زنجیره داده 
است و مجموعه عظیمی از تامین کنندگان داخلی 
و خارجی در کار هستند تا این محصوالت پیچیده 

امکان تولید داشته باشند. با وجود عمق ساخت غیر 
قابل انکار موجود در خود گروه مپنا، این به معنی 
استخراج سنگ آهن و نیکل و فرآوری و تولید فوالد 
مورد نیاز در داخل گروه مپنا نیست. بدیهی است 
خاصی  تجهیزات  و  قطعات  اولیه،  مواد  خرید  که 
که هر تولیدکننده ای مانند مپنا در سال به تعداد 
معدودی مصرف دارد، باید از منابع خارجی معدود 
آن در کشور های دیگر تأمین شود. به عنوان نمونه 
دیگری از یک محصول صنعتی پیچیده، ساخت اجزا 
و قطعات متعدد و متنوع یک هواپیمای مسافربری 
بوئینگ، در 11 کشور و توسط 1۲ هزار تولیدکننده 
یا تامین کننده انجام می پذیرد؛ اما هواپیما، ساخت 
محسوب  کشور  یک  محصول  و  بوئینگ  شرکت 

می شود.
داخل  تولید  توان  شکل گیری  دیگر،  عبارت  به 
و  هوشمندی  مرهون  نیروگاهی،  صنایع  در 
تجمیع  و  شده  انجام  کان  سرمایه گذاری های 
اخیر  بوده است که در سال های  تقاضا در گذشته 
با تغییر رویکرد به سمت تسهیل واردات، عاوه بر 
فرصت سوزی تولید، بخشی از بازار داخلی سازندگان 
این  است.  شده  سپرده  خارجی  رقبای  به  داخلی 
تغییر رویکرد با هدف کمک به کاهش قیمت تمام 
شد،  دنبال  برق  صنعت  اقتصاد  به  کمک  و  شده 
لکن متاسفانه بدون توجه به توان داخلی و جایگاه 
بین المللی کشور در تولید تجهیزات نیروگاهی، کفه 
رقابت را به گونه ای ناعادالنه به نفع واردات سنگین 
اولیه  نمود، در حالی که شرایط برای واردات مواد 
تولیدکنندگان داخلی متفاوت بود و آن ها ملزم به 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  ورودی  حقوق  پرداخت 

می شدند.
در این وضعیت، سرمایه گذار نیروگاه در صورت خرید 
تجهیزات از سازنده داخلی ملزم به احتساب مالیات 

اولیه سرمایه گذاری  افزوده در هزینه های  بر ارزش 
با  مالیات،  بر  عاوه  هم  داخلی  سازندگان  و  بوده 
هزینه های ناشی از تحریم، سود باالی بانکی و تولید 
در زیر مقیاس اقتصادی مواجه بوده اند. این تبعیض 
تعرفه ای در تضاد با سیاست تجاری بین المللی در 

حمایت از تولیدات و اشتغال داخلی بوده است.
گفته می شود در ساخت و تحویل توربین ها از 
سوی مپنا، تاخیر وجود دارد، آیا این موضوع 

را تایید می کنید؟
اهالی این صنعت به خوبی واقف هستند که مدت 
از لحظه ثبت  توربین  برای ساخت یک  زمان الزم 
سفارش قطعی توسط مشتری تا تحویل، حدود دو 
برق  کمبود جدی  شروع  از  آنکه  حال  است،  سال 
کشور در سال 14۰۰ تا زمان نگارش این متن )آبان 
14۰1( یعنی مدت زمانی کمتر از یک سال و نیم، 
متقاضی  بزرگ  صنایع  قرارداد های  عقد  زمان  از 
و  سال،  یک  از  کمتر  مپنا  گروه  با  نیروگاه  ساخت 
از زمان تکمیل پیش پرداخت برخی از قرارداد های 
مربوطه کمتر از دو ماه می گذرد! در اینجا این سؤال 
چاره  که  تفکری  اساس  بر  آیا  که  می شود  مطرح 
می داند،  و  می دانست  خارجی  توربین  خرید  در  را 
و  پرداخت  در  مشکلی  گونه  هیچ  آنکه  فرض  به 
همین  در  آیا  باشد،  نداشته  وجود  آن  پول  انتقال 
جدید  توربین  رساندن  امکان  زمانی،  محدوده های 
)نه دست دوم کار کرده و قدیمی( به داخل کشور و 

نصب و راه اندازی آن وجود داشته است؟
این در حالی است که گروه مپنا در شرایط سختی 
که همه فعاالن صنعت از جزئیات آن مطلع هستند 
و تحمل فشار های ناشی از کمبود شدید نقدینگی 
نیروگاهی  واحد های  پیمانکارانش،  و  خود  توسط 
فراوانی در داخل کشور مانند زنجان، تربت، سمنان، 
چابهار،  ارومیه،  سبان،  عسلویه،  زرند،  زاهدان، 

ادامه از صفحه یک

https://www.iribnews.ir/fa/news/3655881/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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جشنواره مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو، با مشارکت وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، شرکت های مادر 
تخصصی صنعت آب و برق و شرکت های تابعه، همچنین شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه آب، برق و 

انرژی امروز یکشنبه ۲۷ آذر 14۰1 در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرد. 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، پیام باقری 

جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو آغاز به کار کرد/ تقدیر از 
پروژه ها و شرکت های پژوهشی برتر صنعت آب و برق

جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، با مشارکت وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی صنعت آب 
و برق و شرکت های تابعه، پژوهشگاه نیرو و حضور حداکثری شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 

آب، برق و انرژی، صبح امروز آغاز به کار کرد.

ایران،  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
مهدی مسائلی دبیر سندیکا، رئیس پژوهشگاه نیرو، 
برق  فناوری صنعت  و  پژوهش  مدیرعامل صندوق 
مدیرعامل  آب،  تحقیقات  موسسه  رئیس  انرژی،  و 
شرکت اپیل و جمعی از فعاالن صنعت برق و آب 
کشور آغاز به کار کرد، رویدادی برای اشتراک گذاری 
برق  نوین کسب شده در حوزه صنعت  دانش های 
و انرژی، روش ها و مفاهیم نوآورانه به دست آمده 
توسعه  و  مرتبط  نهادهای  و  پژوهشگران  توسط 
فناوری های حوزه های آب و برق محسوب می شود.

و  اهداف  راستای  در  دارد  سعی  جشنواره  این 
بوم  زیست  در  برق  و  آب  صنعت  ماموریت های 
نوآوری این صنعت، همچنین مشارکت و همکاری 
صنایع و دانشگاه ها، چالش های پیش روی صنعت و 

تجارب پژوهشی در این زمینه را ارائه کند.
هدف  با  جشنواره  این  جانبی  نمایشگاه 
اشتراک گذاری دانش های نوین کسب شده در حوزه 
صنعت برق و انرژی، روش ها و مفاهیم نوآورانه به 
مرتبط  نهادهای  و  پژوهشگران  توسط  آمده  دست 
و توسعه فناوری های حوزه های آب و برق با حضور 
بنیان  دانش  و  دولتی، خصوصی  فعال شرکت های 
حوزه برق و انرژی در مساحتی بالغ بر 1۲۰۰ متر 
مربع و با حضور بیش از 1۰۰ شرکت برگزار شده 

است.
و  نشست   15۰ بر  افزون  امسال  جشنواره  در 
نشست حضوری طی   15 و حدود  مجازی  کارگاه 
روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد. در این 
شرکت های  با  مرتبط  موضوعات  عموما  نشست ها 

دانش بنیان ارائه می شود.
پژوهشی  شرکت های  و  پروژه ها  از  برنامه  این  در 
اعضای  از  یکی  که  وبکو  شرکت  جمله  از  برتر 

سندیکا است، تقدیر و قدردانی شد. 

مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران، اطاعات 
مهم و جامع آماری بخش خصوصی کشور در سال 
رفع  به منظور  و  آماری  سالنامه  قالب  در  را   14۰۰
نیازهای آماری فعاالن اقتصادی به دو زبان فارسی 

و انگلیسی منتشر کرد.
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
به منظور ارائه اطاعات آماری مهم و اساسی بخش 
فعاالن  آماری  نیازهای  رفع  و  کشور  خصوصی 
آماری  سالنامه  تدوین  تهیه،  به  نسبت  اقتصادی 
دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته شده در 

فرایندهای اطاع رسانی اقدام کرده است.
تصویری  ارائه  هدف  با  ایران  اتاق  آماری  سالنامه 
جامع از عملکرد ساالنه اتاق ایران، عملکرد اقتصادی 
ساالنه اعضای اتاق ایران، وضعیت عملکرد اقتصادی 
ساالنه بخش خصوصی، وضعیت محیط کسب وکار، 

به همت مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران

سالنامه آماری 1400 بخش 
خصوصی منتشر شد

ایران،  اتاق  اقتصادی  اطالعات  و  آمار  مرکز 
خصوصی  بخش  آماری  جامع  و  مهم  اطالعات 
کشور در سال 1400 را در قالب سالنامه آماری و 
به منظور رفع نیازهای آماری فعاالن اقتصادی به 

دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/55011/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1400-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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آیین نامه مرکز داوری سندیکا 
نهایی می شود

کمیسیون حقوقی و قراردادها سیزدهم آذر ماه 
سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 

تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که یکی از محورهای آن بررسی نتایج 
پیگیری های صورت گرفته در خصوص  و  مکاتبات 
به  بی توجهی  از  ناشی  پیامدهای  و  تیپ  قرارداد 
این موضوع بود، گزارشی از اقدامات انجام شده در 
این خصوص ارائه و مقرر شد پیگیری ها به صورت 
مستمر تکرار شده و گزارش نتایج آن در جلسه آتی 

کمیسیون ارائه شود.
همچنین قرار بر این گذاشته شد که در صورت عدم 
دستیابی به نتیجه مشخص، بر اساس بند ۷ مصوبه 
 14۰1/۰۶/۲۲ مورخ  11۲۹۶/ت5۹۷3۹هـ  شماره 
برای  جریمه  تعیین  امکان  بر  مبنی  وزیران  هیات 
بموقع  پرداخت  در   تاخیر  صورت  در  کارفرما 

مطالبات، اقدام حقوقی صورت گیرد.
در بخش دیگری از این جلسه پیش نویس آیین نامه 
مرکز داوری سندیکای صنعت برق ایران بررسی و 
مقرر شد ریاست کمیسیون حقوقی و قراردادها کار 
تدوین ساختار سازمانی مرکز داوری سندیکا و نیز 
هیات  به  و  کرده  نهایی  را  آن  تشکیاتی  آیین نامه 

مدیره سندیکا ارائه دهد. 

پروژه برقی استان های جنوبی عراق به پیوست این 
و  عضو  محترم  شرکت های  استحضار  جهت  خبر 
فعاالن این حوزه در لینک زیر قابل مشاهده است. 

مشاهده پروژه ها

فهرست پروژه های برقی 
استان های جنوبی عراق

پروژه برقی استان های جنوبی عراق به پیوست 
محترم  شرکت های  استحضار  جهت  خبر  این 

عضو و فعاالن این حوزه قابل مشاهده است.

ایران گزارش مشارکت بخش  اتاق  مرکز پژوهش های 
خصوصی در فرآیند برنامه های توسعه را منتشر کرده که 
عاوه بر نقد رویه های موجود حاوی پیشنهادات بخش 

خصوصی برای برنامه هفتم توسعه است.
این مرکز در نقد رویه های فعلی تدوین برنامه توسعه، 
آورده است: تا کنون، برنامه های توسعه متعددی در کشور 
تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت مؤثر بخش 
خصوصی در فرایند تدوین برنامه های توسعه ایجاد نشده 
است. مسائل و مشکات این بخش به طور تخصصی و از 
زاویه نگاه صاحب نظران و فعاالن این حوزه، مورد بحث 
قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به عنوان پیامد 
این امر، مانع تحقق اهداف قوانین باالدستی مرتبط از 
جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور و همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دستیابی 
به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره وری شده 

است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران هم زمان با تدوین برنامه هفتم 

توسعه حول سه محور:
-  در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و 

توسعه، دچار چه مشکات و مسائلی است؟
- ریشه این مشکات چیست و چه سهمی از آن به فرایند 

برنامه ریزی توسعه در ایران برمی گردد؟
-  از نگاه فعاالن بخش خصوصی، اولویت های مهم برنامه 

هفتم توسعه چه باید باشد؟
»روسای  با  عمیق  گفت وگوی  و  مصاحبه  انجام  به 
و  متخصصان«  ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون های 

»فعاالن بخش خصوصی« پرداخته است.
اهممحورهای پیشنهادی در حوزه فرابخشی

بر اساس گزارش این مرکز، مهم ترین محورهای مورد 
هفتم  برنامه  در  درج  جهت  اقتصادی  فعاالن  تأکید 
توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی 
به سیاست های کان اقتصادی به منظور تأمین امنیت 
سرمایه گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در 
مجامع و شوراهای سیاست گذاری و تصمیم گیری، بهبود 
فضای کسب وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، 
اجتناب دولت از قیمت گذاری دستوری و پرهیز از مداخله 
در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل های اقتصادی، 
ایجاد فضای نقش آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه 
کشور، توسعه تعامات بین المللی و تقویت جایگاه کشور 

در زنجیره ارزش جهانی و... است.
اهم محورهای پیشنهادی در حوزه بخشی

همچنین، اهم محورهای مورد تأکید فعاالن اقتصادی در 
حوزه های بخشی، عبارت است از: توسعه زنجیره ارزش 
برای  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  دار،  مزیت  صنایع 
اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در 
حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی، 
توسعه زیرساخت های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان 
هوایی، توسعه شبکه زیرساخت های ریلی و دریایی و بنادر، 
تعیین متولی واحد برای بخش حمل ونقل، یکپارچه سازی 
سیاست های وزارت گردشگری با دستگاه های اجرایی و 
نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره 
واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و... 

است. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پیشنهادات بخش خصوصی 
برای تدوین برنامه هفتم توسعه 

چیست؟
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی ضمن 
انتقاد از عدم برنامه ریزی برای مشارکت بخش 
از  توسعه،  برنامه های  تدوین  در  خصوصی 
برنامه  تدوین  در  خصوصی  بخش  پیشنهادات 

هفتم توسعه رونمایی کرد.

http://www.ieis.ir/UserImage/00Letters/Araq.pdf
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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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نشست تخصصی »تبیین فرصت های قانون جهش 
دانش بنیان و آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق« روز سه شنبه 
۲۹ آذر ماه ساعت 14:3۰ الی 1۶ در سالن رودکی 

پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
منابع  و  تحقیقات  مدیرکل  نوربخش  مهدی  دکتر 
عضو  تفضلی  داوود  مهندس  نیرو،  وزارت  انسانی 
علوم،  وزارت  رشد  مراکز  توانمندسازی  کارگروه 
رئیس  اکبری  مجتبی  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات 
پیام  ساتکاب،  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  باقری 
رشد  مرکز  رئیس  مافی  مصطفی  دکتر  و  ایران 
پژوهشگاه نیرو و مجری پارک علم و فناوری نیرو 

اعضای پنل مذکور هستند. 

 آذر برگزار می شود؛

نشست تخصصی »تبیین 
فرصت های قانون جهش 

دانش بنیان و آیین نامه 
حمایت از تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در صنعت آب و 

برق«
قانون  فرصت های  »تبیین  تخصصی  نشست 
جهش دانش بنیان و آیین نامه حمایت از تولید، 
و  آب  صنعت  در  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان 

برق« روز سه شنبه 29 آذر برگزار می شود.

گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  هدائی پور  سیدمحمد 
به رئیس سازمان صنعت،  نامه ای  تهران در  استان 
گاز  مصرف  درخصوص  استان  تجارت  و  معدن 
داده  هشدار  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  طبیعی 

است. 
در این نامه آمده است که شرکت ملی گاز استان 
در  ناترازی  با  مقابله  برای  دارد  نظر  در  تهران 
طبیعی  گاز  حجم  تامین  و  انرژی  تولید  و  مصرف 
قطع  از  جلوگیری  و  مسکونی  واحدهای  نیاز  مورد 
اعمال محدودیت  به  نسبت  آنها،  گاز  بودن جریان 
واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های 
که  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  سایر  و  صنعتی 
دارای مصارف گاز طبیعی بیش از 1۰۰ مترمکعب 
در ساعت بوده اند، اقدام کند، لذا از صاحبان صنایع 
و واحدهای تولیدی و تجاری درخواست شده است 
تمهیدات الزم را در این خصوص پیش بینی کنند.  

بدیهی است به محض بهبود شرایط و برقرار توازن 
ملغی  شده  اشاره  محدودیت  مصرف،  و  تولید  در 

خواهد شد.

اعمال محدودیت در مصرف 
گاز طبیعی واحدهای صنعتی و 

تولیدی
در  تهران  استان  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نامه ای به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان درخصوص مصرف گاز طبیعی واحدهای 

تولیدی و صنعتی هشدار داده است.



7

شماره  3157 28 آذر1401

بودجه 14۰۲ واقع بینانه است؟
 جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت و عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با بیان اینکه تحقق 
فروش 4/ 1میلیون بشکه در روز دور از تصور است، 
گفت: فروش 4/ 1میلیون بشکه در روز خیلی سخت 
است. آقای رئیسی اعام کردند که سعی می کنیم 

بودجه را واقعی ببندیم، اما این رقم نشان می دهد 
ادامه داد: تحریم های  او  واقعی نیست.   بودجه  که 
در  قطعا  و  است  شده  اعمال  کشور  علیه  جدیدی 
می شویم.  مواجه  مشکل  با  نفت  فروش  زمینه 
بنابراین بعید می دانم که فروش 4/ 1 میلیون دالر 

بشکه در روز قابل تحقق باشد.
محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 

مجلس با اشاره به میزان فروش نفت در سال جاری، 
تاکید کرد: در حال حاضر فروش نفت حدود ۹۰۰ 
هزار تا یک میلیون بشکه در روز است. دولت باید 
با در نظر گرفتن 4/ 1  اما  ببیند،  واقعی  را  بودجه 
میلیون بشکه در روز درآمدها تحقق پیدا نمی کند 
و شاهد کسری بودجه خواهیم بود.  کوچکی نژاد در 
بشکه  هر  برای  دالر   ۸۰ گرفتن  درنظر  به  واکنش 
نفت، گفت: فروش هر بشکه به مبلغ ۸۰ دالر غیر 
واقعی است. در حال حاضر هر بشکه حدود ۷۰ دالر 
فروش  میزان  و  رقم  به  باتوجه  می رسد.  فروش  به 
نفت در بودجه سال 14۰۲ دولت درآمدهای نفتی 
را 5۰۰ تا ۶۰۰ همت در نظر گرفته است. اما این 
کسری  شاهد  نمی کند؛  پیدا  تحقق  عمل  در  رقم 
بودجه خواهیم شد و گرفتار می شویم. او ادامه داد: 
در سال  نظر می رسد  به  به شرایط کشور  توجه  با 
از  تومان  میلیارد  هزار   45۰ تا   4۰۰ حدود  آینده 

محل فروش نفت درآمد داشته باشیم.
گرفتن  نظر  در  مشکات  به  مجلس  نماینده  این 
بودجه غیر واقعی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت 
به صورت  را  را کم کند و دستگاه ها  باید هزینه ها 
ریاضتی اداره کند. هزینه دستگاه ها باال است. دولت 
سمت  به  باید  ببرد  باال  را  حقوق ها  آنکه  جای  به 
رفاهیات و دادن کاال برود. با دادن کاال به کارمندان 

شاهد افزایش تولید نیز خواهیم بود.
درآمد نفتی محقق می شود؟

 مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون 
»دنیای  با  گفت وگو  در  مجلس  بودجه  و  برنامه 
بودجه  از  جزئیاتی  انتشار  به  اشاره  با  اقتصاد«، 
14۰۲ گفت: باتوجه به روند رو به رشد فروش نفت 
به نظر می رسد در سال  بازارهای جهانی  ایران در 
آینده می توانیم نزدیک به 4/ 1میلیون بشکه نفت 
در روز بفروشیم. از سوی دیگر هزینه تولید در همه 

شاهد  بنابراین  است،  کرده  پیدا  افزایش  کشورها 
افزایش نرخ هر بشکه نفت در دنیا خواهیم بود.

این نماینده مجلس با اشاره به میزان فروش نفت در 
بودجه 14۰1، گفت: در بودجه 14۰1 میزان فروش 
نفت 4/ 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده 
دالر  میلیارد   ۹ بودجه  در  نفت  فروش  کل  و  بود 
بود. در ۶ ماهه اول سال 5/ 4 میلیارد دالر فروش 
داشتیم و بودجه در نظر گرفته شده از فروش نفت 
ماه  در  نفت  وزارت  آمار  براساس  کرد.  پیدا  تحقق 
روز  در  نفت  بشکه  میلیون   1  /۲ توانستیم  آبان 
بفروشیم. به نظر می رسد شاهد افزایش فروش نفت 
از  بودجه  رقم  و  باشیم  باقی مانده سال  ماه های  در 

محل فروش نفت در ۶ ماه دوم نیز محقق شود.
گودرزوند با اشاره به رقم فروش هر بشکه نفت در 
هر  نتوانیم  اگر  کرد:  تاکید   ،14۰۲ بودجه  الیحه 
می رسد  نظر  به  بفروشیم  دالر   ۸۰ را  نفت  بشکه 
افزایش ظرفیت داشته باشیم و از این طریق بودجه 
در نظر گرفته از محل فروش نفت را محقق کنیم.  
کمیسیون  عضو  سنگدوینی،  رمضانعلی  همچنین 
انرژی مجلس در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: 
ما توانایی فروش 4/ 1 میلیون بشکه نفت در روز را 
داریم. وزارت نفت در عرصه فروش نفت حضور دارد 
و بخش های خصوصی هم می توانند در این زمینه 
وارد شوند. بنابراین فروش 4/ 1 میلیون بشکه نفت 
در روز در سال 14۰۲ قابل تحقق است.  او با اشاره 
به در نظر گرفتن ۸۰ دالر برای هر بشکه نفت در 
بودجه 14۰۲، گفت: جنگ اوکراین و روسیه ادامه 
قابل  نفت  بشکه  هر  برای  دالر   ۸۰ بنابراین  دارد. 
تحقق است. انرژی در دنیا گران شده است. صادرات 
اروپا  عما  شده  قطع  روسیه  از سوی  اروپا  به  گاز 
انرژی شان  از کمبود  با خرید نفت بخشی  می تواند 

را جبران کند.

در گفت وگوی »دنیای اقتصاد« با نمایندگان مجلس جزئیات دخل و خرج سال آینده بررسی شد

رونمایی پارلمانی از بودجه 1402
دنیاي اقتصاد : اکو ایران روز گذشته جزئیات جدیدی از بودجه 1402 را منتشر کرد و براساس این خبر 
میزان صادرات نفت در سال آینده یک میلیون و 400هزار بشکه در روز خواهد بود. همچنین قیمت 
فروش هر بشکه نفت در الیحه بودجه 1402، معادل 80دالر در نظر گرفته شده است. این در حالی 
است که در بودجه 1401 نیز دولت موکلف به فروش یک میلیون و 400 هزار بشکه شد و قیمت هر 
بشکه نفت ۷0 دالر در نظر گرفته شد. اما در حال حاضر متوسط صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
ایران حدود 900 تا یک میلیون نفت بشکه در روز است. نمایندگان مجلس در گفت وگو با »دنیای 
اقتصاد« در واکنش به جزئیات منتشر شده از بودجه مبنی بر فروش 4/ 1میلیون بشکه در روز به 

قیمت هر بشکه 80 دالر واکنش نشان دادند.
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اصلی  رسالت  اینکه  بیان  با  زاده،  سراج  محسن 
کوچک،  صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق 

صدور ضمانت نامه برای فعاالن اقتصادی با اشتغال 
رویکرد  با  تولید  در حوزه  کارکن  نفر  از 5۰  کمتر 

امسال  کرد:  اظهار  است،  وثایق  کسری  پوشش 
منابعی برای افزایش سرمایه صندوق تخصیص داده 
شد که امکان تلفیق این منابع با منابع بانکی برای 
اعطای تسهیات با نرخ ترجیحی 14 درصد وجود 
دارد. در حال حاضر اولویت تخصیص این منابع با 

طرح های دانش بنیان و صادراتی است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرح های 
دانش بنیان است، گفت: سقف منابع قابل استفاده 

برای هر واحد معادل پنج میلیارد تومان است.
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول بر اساس 
ضوابط صندوق، ضمانت تا سقف پنج میلیارد تومان 
برای ضمانت نامه های تعهد پرداخت یا اعتباری و تا 
هفت میلیارد تومان برای پیمانکاری صادر می شود.

صدور  کارمزد  نرخ  اینکه  بیان  با  زاده  سراج 
و ۰.۲5  1.5 درصد  اول  برای سال  ها  ضمانت نامه 
درصد   5۰ تا  که  است  بعد  سال های  برای  درصد 
این  بر  عاوه  کرد:  تصریح  دارد،  تخفیف  امکان 
موضوع در صندوق مصوب شده که طرح های دانش 
بنیان مجزا از فرآیند عادی بررسی و اعتبارسنجی 
برای  جداگانه ای  صف  شده  مقرر  بنابراین  شوند. 

متقاضیان دانش بنیان  در نظر گرفته شود.
میزان  اعتبارسنجی،  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
وثایق وابسته به رتبه اعتباری متقاضی است، گفت: 
برای طرح های دانش بنیان یک رتبه باالتر از رتبه 
اگر  برای مثال  آنها در نظر گرفته شده و  اعتباری 
پس از اعتبار سنجی متقاضی، رتبه واحد B و آن 
واحد دانش بنیان باشد، رتبه آن A در نظر گرفته 

می شود تا وثایق کمتری از آن ها دریافت شود.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
با  تفاهم نامه ای  انعقاد  پیگیری  از  کوچک  صنایع 
که  گفت  و  داد  خبر  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
طرح هایی که توسط این نهاد برای صندوق ارسال 

جزئیات تسهیالت 5 میلیارد تومانی برای واحدهای دانش بنیان و 
صادراتی

عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از پرداخت تسهیالت تا سقف 5 
میلیارد تومان با نرخ ترجیحی 14 درصد با اولویت طرح های دانش بنیان و صادراتی خبر داد.

با  اعتبارسنجی صورت گرفته،  به  با توجه  نیز  کند 
خواهند  مواجه  وثایق  بخش  در  بیشتر  سهل گیری 

بود.
شرایط پرداخت تسهیات

نیز  تسهیات  پرداخت  شرایط  درباره  زاده  سراج 
تصریح کرد: در صورتی که توجیه فنی و اقتصادی 
و اهلیت متقاضی از سوی بانک تایید شود، امکان 

پرداخت تسهیات وجود دارد.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک با بیان اینکه این اولین سالی است 
شده،  تسهیات  پرداخت  بحث  وارد  صندوق  که 
تا سقف ۹۰  بانک سپه  با  تلفیق منابع  گفت: فعا 
میلیارد تومان انجام شده، اما امکان همکاری با سایر 

بانک ها و افزایش این منابع نیز وجود دارد.
پرداخت  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
تسهیات واحدهای دانش بنیان نوع 1 و ۲ است، 
مبنای  بر  آن  نوع  و  بودن  بنیان  اظهار کرد: دانش 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  اعام 
تعیین می شود و صندوق در بحث تشخیص دخالتی 
دو  و  نوع یک  بنیان  دانش  به طور کلی  اما  ندارد. 
بنیان  دانش  محصوالت  فروش  میزان  به  مربوط 

تجاری شده توسط واحد است.
همچنین به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر 
برای  درصد   ۷۰ تا  نامه ها  ضمانت  پوشش  میزان 
کم تر  مناطق  برای  درصد   ۸5 و  برخوردار  مناطق 
به  پوشش  این  رساندن  مجوز  اما  است،  برخوردار 
پس  که  شده  اخذ  صندوق  مجمع  از  درصد   1۰۰
از طی مراحل قانون و اباغ آن اجرایی خواهد شد.

متقاضیان  که  گفت  پایان  در  مسئول  مقام  این 
دریافت  برای  ثبت درخواست خود  برای  می توانند 
zemanat. سامانه  به  نامه  ضمانت  یا  تسهیات 

sif.ir  مراجعه کنند.

http://zemanat.sif.ir 
http://zemanat.sif.ir 
http://zemanat.sif.ir 
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بازار سهام
پل رشد بازار سهام

بورس اوراق بهادار تهران روز یکشنبه را با رشد همراه 
بود. به طوری که شاخص کل دومین رشد بیش از 
۲درصدی خود را در آذر ماه سال جاری به ثبت رساند. 
بر این اساس نماگر اصلی تاالر شیشه   ای طی معامات 
روز اخیر ۰۶/ ۲ درصد افزایش داشت و پس از گذشت 
بیش از 5 ماه به ابر کانال 5/ 1 میلیون واحد بازگشت. 
را در سطح  کار خود  یاد شده  نماگر  ترتیب  این  به 
یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد به پایان رساند. عاوه بر 
این خالص تغییر مالکیت از جانب حقوقی به حقیقی از 
دیگر نکات بازار روز گذشته بود. به عبارتی ورود پولی 
معادل 145 میلیارد تومان توسط سرمایه گذاران خرد به 
ثبت رسید. همچنین ارزش معامات خرد بورس )سهام 
و ۷۰۰ میلیارد  باالی3 هزار  به  اخیر  روز  حق تقدم(  و 
تومان بود. حال با توجه به تصمیمات اخیر برای افزایش 
نرخ بهره بانکی این احتمال وجود دارد که بورس تهران 

دستخوش نوساناتی بعضا قوی شود.
بازار سکه

کاهش سرعت رشد سکه
معامات بازار طا وسکه روز یکشنبه تا حدودی نسبت 
به روزهای اخیر از آرامش نسبی برخوردار بود. به طوری 
که این آرامش در سرعت تغییرات قیمت سکه امامی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

پله بعدی شاخص بورس
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.

ادامه در صفحه بعد
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نیز قابل لمس بود. بر این اساس هر قطعه سکه امامی 
روز گذشته با وجود تمایات صعودی که برگرفته از 
انتظارات تورمی و روند افزایشی نرخ دالر در بازار آزاد 
است، رشد محدودتری نسبت به روزهای اخیر داشت. 
به این ترتیب مسکوک یاد شده در قیمت 1۸ میلیون و 
۸5۰ هزار تومان دادوستد شد. کارشناسان بازار طا بر 
این باور هستند که در صورت اجرایی شدن سیاست 
نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایران و افزایش تزریق 
ارز به بازار، احتمال ایست قیمت ها در بازارها باالخص 
سکه برای کوتاه و حتی میان مدت تقویت می شود. از 
این رو تحلیلگران تکنیکال در کنار این موضوع محدوده 
فعلی قیمت سکه را به عنوان سطح مقاومت روانی بیان 
می کنند که احتمال سکته موقت قیمت ها را افزایش 

می دهد.
بازار طای جهانی

گره کور طا و شاخص دالر
قیمت طا در بازار جهانی هفته گذشته را با تمایات 
نسبتا صعودی پشت سر گذاشت. زیرا انتظارات فدرال 
در  بهره  نرخ  افزایش  سرعت  است  ممکن  که  رزرو 
دسامبر را کاهش دهد به تقویت این فلز گرانبها انجامید 
و شاخص دالر را تحت فشار قرار داده است. به این 
اونس طای جهانی  بهای هر  اینکه  با وجود  ترتیب 
منفی ۲4/  عملکرد  اما  رسید  دالر  قیمت 1۷۹3  به 
۰درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. از 
نگاه کارشناسان این حوزه بازار جهانی طا همچنان به 
رشد خود ادامه می دهد. به دنبال آن بود که هفته را در 

1۸۰۰ دالر در هر اونس به پایان برساند؛ زیرا ترس از 
رکود همچنان در حال افزایش و داده   های اولیه حاکی 
از انقباض بیشتر در بخش   های تولید و خدمات است. 
بر این اساس طا هفته پرنوسانی را پشت سر گذاشته 
است، اما اکنون همه چیز به تغییرات شاخص دالر گره 

خورده است.
بازار اوراق مسکن

هدایت دالری مسکن
اوراق تسهیات بانک مسکن که در فرابورس معامله 
می شود روز یکشنبه را پرنوسان سپری کردند. به طوری 
که در این میان اوراق تسهیات اسفند ۹۹ که با نماد 
تسه ۹۹1۲ بررسی می شود روز شنبه با 51/ ۲ درصد 
داد و ستدهای  تومان  از 3 هزار  بیش  کاهش معادل 

تومان  11۷ هزار  پایانی  قیمت  محدوده  در  را  خود 
خاتمه داد. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور 
هستند که از جمله بازارهایی که بیشترین تاثیر را از 
نرخ تورم پذیرفته   اند، بازارهای ارز و مسکن بوده   اند. از 
این رو قیمت مسکن در اقتصاد ایران تحت   تاثیر عوامل 
مختلفی است با این حال آمارها نشان می دهد درطول 
سال های گذشته قیمت مسکن متناسب با رشد دالر 
که خود متاثر از نرخ تورم است، افزایش یافته است. به 
این معنا که در دوره   هایی که نرخ تورم افزایش یافته و 
این موضوع اثر خود را بر قیمت دالر نمایان کرده است، 

قیمت مسکن نیز با رشد مواجه شده است.
با ۶۰۰ هزار تومان یه ساعت هوشمند شیائومی با

بازار نفت
نفت زیر منگنه

قیمت    نفت طی معامات هفته گذشته پرنوسان بود. 
از  آنکه موجی  از  زیرا ریسک های رکود جهانی پس 
قوی  دور  یک  رزرو  فدرال  و  اروپا  مرکزی  بانک های 
دیگر ازسیاست های انقباضی را ارائه کردند، به دلیل 
ریسک گریزی موجب افت وخیز قیمت ها شد. بر این 
اساس نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدییت به 
ترتیب با ثبت عملکرد مثبت هفتگی ۸۶/ 3درصد و 
۶/ 4درصد هفته را به پایان رساندند. کارشناسان اذعان 
دارند که قیمت نفت تحت فشار است. زیرا تصمیمات 
فدرال رزرو برای سیاست پولی آن باعث نگرانی های 
مجدد در مورد رشد اقتصادی، افزایش شاخص دالر 
نهایتا   این رو  از  است.   شده  کاالها  قیمت  کاهش  و 
ارزهای  از  که  متقاضیانی  برای  را  نفت  قوی   تر،  دالر 
حال  این  با  می کند.  گران   تر  می کنند  استفاده  دیگر 
معامله   گران همچنان نگران چشم   انداز تقاضای سوخت 
در سال جدید به دلیل تقویت شاخص دالر و افزایش 
بیشتر نرخ بهره توسط بانک های مرکزی جهانی هستند.

ادامه از صفحه قبل
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